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ابتكر فريق من الباحثني بجامعة سارالند 
في أملانيا كاميرا مراقبة ذات تصميم مبتكر، 
حيث تأخذ شكل عني بشرية، بغرض إثارة 
اجلدل بشأن دور تقنيات املراقبة احلديثة في 

حياتنا اليومية.
وأزاح فريق الباحثني النقاب عن النموذج 
األول���ي م��ن الكاميرا اجل��دي��دة ال��ت��ي حتمل 
اس��م “أي كام”، وال��ت��ي ال ت��ب��دو فقط مثل 
العني البشرية، بل أنها تقلد حتركات العني 

بشكل واقعي. ونقل املوقع اإللكتروني “تيك 
إكسبلور” املتخصص في التكنولوجيا عن 
الباحث مارك تايسير قوله: إن “الهدف من 
ه��ذا امل��ش��روع ليس تطوير تصميم أفضل 
لكاميرات املراقبة، بل إث��ارة النقاش أو لفت 
االنتباه إلى أننا محاطني بأجهزة مراقبة على 
م��دار اليوم، وهو ما يثير التساؤالت بشأن 

تأثير هذه الظاهرة على االنسان”.
وتتصرف الكاميرا اجل��دي��دة “اي كام” 

مثل العني البشرية، مبا في ذل��ك احلركات 
العفوية التي تقوم بها العني احلقيقية، حيث 
أأنها تطرف وترفع حاجبها. ويقول الباحث 
ف��ي مجال علوم الكمبيوتر م��اري��ون كوله 
إن تصميم الكاميرا على شكل عني بشرية 
ميكن أن يبعث ب��إش��ارات غير لغوية من 
خالل تعبيرات الوجه، وهو ما يفسح املجال 
أم��ام مستوى جديد من التفاعل مع األجهزة 

اإللكترونية لم يكن موجودا من قبل”.

بني روما وميالنو.. تشغيل 
قطارات عالية السرعة 

»خالية من كورونا«!
ب��دأت السكك احلديدية اإليطالية، التي 
تديرها ال��دول��ة، في تشغيل قطارات عالية 
ال��س��رع��ة »خ��ال��ي��ة م��ن ك��ورون��ا« ب��ني روم��ا 
وميالنو، مع إلزامية القيام باالختبار السلبي 

باعتباره شرطا أساسيا للصعود.
وسيشهد ال��ط��ري��ق األك��ث��ر ازدح���ام���اً في 
إيطاليا، ب��ني العاصمة روم���ا، وث��ان��ي أكبر 
مدينة، ميالنو، عمل قطارين بدون توقف في 
كل اجتاه في اليوم. وستبلغ سعة القطارات 
%50 م��ن ق��درت��ه��ا االستيعابية العادية 

للمسافرين.
ويتعني على ال��رك��اب وامل��وظ��ف��ني إظهار 
نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، قبل 

الصعود إلى منت القطار.
وق��ال��ت وس��ائ��ل إع��الم إيطالية، نقالً عن 
مشغل القطارات “ترينيتاليا”: إن االختبار 
يجب أن ال ي��ت��ج��اوز 48 س��اع��ة قبل موعد 
ال��رح��ل��ة، ومي��ك��ن للمسافرين أي��ض��ا إج��راء 
االختبار مباشرة قبل امل��غ��ادرة في مناطق 

الفحص في احملطتني.
ويجب على الذين مت تطعيمهم تقدمي شهادة 
أو إج���راء اختبار للسماح لهم بالصعود. 
وأولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية 
سيحصلون على كامل املبلغ ال��ذي دفعوه 

مقدماً كسعر لتذكرة رحلتهم، وفقا للمشغل.
ومت اإلعالن عن املخطط من قبل هيئة السكك 

احلديدية اإليطالية احلكومية في مارس.
وقال الرئيس، جيانفرانكو باتيستي، إنه 
سيتم متديده الحقا ليشمل طرقاً أخرى، مما 
يسمح للركاب بالسفر بأمان تام إلى الوجهات 
السياحية مثل فلورنسا والبندقية ونابولي 

والعديد من األماكن األخرى.

أملانيا.. باحثون يطورون كاميرا مراقبة 
على شكل عني بشرية
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 في الصـميم
التطعيم في الكويت لألسف لم يتجاوز 20 باملئة من السكان، 
وم��ازال الصرع بني الشركات املنتجة للقاحات محتدماً على 
زيادة عدد اجلرعات، يبدو أن سبب التأخير هو التنافس بني 
وك��الء األدوي��ة دون االكتراث ب��أرواح الناس، في السعودية 
واإلمارات مت تطعيم نحو 70 باملئة من السكان، وعادت احلياة 
إلى طبيعتها، ال تنقصنا األم��وال وال الطاقات البشرية إلمتام 
املهمة، أشركوا املستشفيات اخلاصة معكم، حتى يتم تسريع 

الوتيرة، بقرة الفالح تدر حليباً أكثر من بقرة احلكومة.
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anwar_alrasheed@ اأنور الر�صيد

الشعور بغضب الشارع متكن منهم بعد فشل ضرب النسيج االجتماعي 
واآلن يروجون بأن هناك مخطط من اإلخوان ألثارة الفوضى  على اإلخوان 
اصدار بيان نفي ذلك وإال اعتبرنا ذلك ترتيب بينهم وبني قوى الفساد ألثارة 

الهلع في الشارع
 

aksalsabeeh@ عادل خالد ال�صبيح

مخطئ من يتصور ان احلق الكامل مع احلكومة او مع م��رزوق او مع 
املعارضة. كل طرف له و عليه وما وصلنا اليه مسؤلية اجلميع بال استثناء 
وان تفاوتت النسب وتأتي في املقدمة مسؤلية احلكومة التي بيدها كل 
السلطات و مسؤليتها الرئيسية احتواء اجلميع ومحاربة الفساد وقيادة 

التنمية واحترام الدستور

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد

مین شراء املنصب و املقام باملال ، ولكنك لن تستطيع شراء  احترام ومحبه  
الناس . السلوك احملترم والتعامل  اجلميل مع االخرين هو ما يكسبك ذلك .

DrIbrahimdashti@ ابراهيم د�صتي

جتار االدوية اخطر من جتار السالح .. يوجدون االمراضي ويصنعون له 
الدواء .. كورونا مسلسل مكسيكي حلقاته كثيرة ..

faisal_lawyer@ في�صل الر�صيدي

اليريدون رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن اليريدون رئيس مجلس 
ال��وزراء الشيخ صباح اخلالد اليريدون زمالئهم األعضاء املختلفني معاهم 

بالرآي اليريدون املغردون الذي ضدهم بالرآي شنو تبون بالضبط

dhuwail@ �صاري احلويل

في لقاء عبر اتصال افتراضي مع مجموعة من خيرة شباب الكويت املثقفة 
وكلهم من الدكاترة، واخلالصة باختصار: وضع البلد ال يحتمل! وما يحصل 
للوطن شيء يدمي له القلب، وأصبحت الهجرة لدى الكثير خيار ال میكن اغفاله

mhamdhaif@ حممد هايف املطري

إقحام جمعية اإلصالح اإلجتماعي أو أي جمعية خيرية واتهاماتها بالباطل 
والزج بالعمل اخليري في اخلالفات السياسية وحتريك بعض األدوات أو 
األب��واق خللط األوراق مرفوض والعمل اخليري والتعدي عليه خط أحمر 
وانصح بعدم اللعب بهذه األوراق التي يجب أن تبقى بعيدة كما كانت عن 

اخلالفات السياسية .

sharafalsharaf@ د. �رشف ال�رشف

لم يعد للدستور هيبة وال لنصوصه احترام وال لروحه مكانة كٌل يفسره 
حسب رغبته وه��واه فلما اجتمعت اآلراء ح��ول ع��دم دستورية )تأجيل 
االستجوابات التي لم تقدم أساساً( مت ضرب هذه اآلراء بعرض احلائط ومت 
تطبيق دستور األهواء فهل النزول عن جزء من الدستور والتمسك بالباقي ال 

يزال مالذنا اآلمن؟

إرسل كلمة  »اشتراك«

عــلــمــاء يــنــتــجــون قــرنــيــة 
بــــــشــــــريــــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام 

طابعة ثالثية األبعاد 

متكن علماء من إنتاج قرنية بشرية باستخدام 
طابعة ثالثية األبعاد ألول مرة، وهو تطور ُيعتقد أنه 
ميكن أن يساعد ماليني األشخاص ممن يعانون من 

عمى القرنية في جميع أنحاء العالم.
ويعتقد العلماء في جامعة نيوكاسل أن هذه التقنية 
ميكن أن توفر ع��دداً غير محدود من القرنيات، وهي 
العدسة اخلارجية الشفافة للعني، والتي مير عبرها 
الضوء قبل الوصول إلى الشبكية. وميكن أن يؤدي 

تلفها إلى تشويه الرؤية أو حتى اإلصابة بالعمى.
ومن خالل اجلمع بني اخلاليا اجلذعية البشرية 
املقدمة من متبرع سليم، مع الكوالجني واألجلينات 
)وه��ي م��ادة كيميائية ُتستخدم في الغالب إلنتاج 
األطراف االصطناعية(، متكن العلماء من إنتاج “حبر 
حيوي” لطابعة حيوية ثالثية األبعاد لطباعة منوذج 
للقرنية باستخدام مادة هالمية، عن طريق الضغط 
على احلبر في دوائ��ر متحدة املركز، في أقل من 10 
دقائق. وأضيفت اخلاليا اجلذعية فيما بعد وُتركت 
لتنمو وتصبح شكاًل م��ط��وراً من القرنية اجلاهزة 

نظرياً لعملية الزراعة.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن ما يصل إل��ى 10 ماليني 
شخص في جميع أنحاء العالم، يحتاجون إلى جراحة 
للوقاية من اإلصابة بعمى القرنية نتيجة األمراض، 
في حني يعاني 5 ماليني شخص آخر من العمى الكلي 

بسبب ندبات القرنية.

صاحبة أطول شعر بالعالم 
وتتبرع به ملتحف أميركي 

قصت الهندية نيالنشي باتيل التي تبلغ من العمر 
18 عاماً، احلاصلة على لقب أطول شعر ملراهقة، شعرها 

ألول مرة منذ 12 عاماً، لتتبرع به إلى متحف “ريبليز”.
وانتشر مقطع الفيديو، يظهر باتيل، وهي حتصل على 

قصتها األولى منذ أكثر من عقد.
وف���ازت نيالنشي بلقب أط��ول شعر على اإلط��الق 
ملراهقة في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاماً من 
العمر، وك��ان ط��ول شعرها 170.5 س��م. وف��ي يوليو 
املاضي، قبل عيد ميالدها ال�18 مباشرة، مت قياس شعر 
نيالنشي للمرة األخيرة، وقد بلغ 200 سم، ما جعلها 
تكسر رقمها القياسي السابق املسجل في موسوعة 
“غينيس”. واستغرق األمر من نيالنشي بعض الوقت 
لتقرر ما ال��ذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث 
كانت تفكر في ثالثة خيارات، بيعه باملزاد العلني أو 

التبرع به للجمعيات اخليرية أو ملتحف.

إنتاج قرنية بشرية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد
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