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استخدام الذكاء 
االصطناعي لتحديد مواقع 

القنابل  خالل حرب  فيتنام
قام فريق من الباحثني بجامعة والية »أوهايو« 
األمريكية باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
لتحديد م��واق��ع  القنابل التي لم تنفجر في حرب 
فيتنام، من خالل اكتشاف أماكن احلفر التي جنمت 
عن سقوط هذه القنابل، اعتمادا على صورة األقمار 

الصناعية.
وأك��د الباحثون أن ه��ذه الطريقة حققت جناحا 

بوسائل البحث املعمول بها 
 حاليا، وأف��ادوا بأن هذه التقنية، باالشتراك مع 

بيانات السجالت العسكرية 
 األمريكية، تشير إلى أن نسبة تتراوح ما بني 44 

و50 باملائة من القنابل 
 التي سقطت على كمبوديا خالل حرب فيتنام لم 

تنفجر حتى اآلن.
 وق��د ق��ام الباحثون بتغذية منظومة ال��ذك��اء 

االصطناعي بصور أقمار صناعية 
 تغطي مساحة 100 كيلومتر بالقرب من بلدة 

»كامبوج تراباك« في كمبوديا، 

»كورونا« محاربي  لصالح  منازلهم  من  خيريًا  حفاًل  يحيون  العالم  في  الغناء  مشاهير 
غنت بيلي إيليش من على األريكة وعزف 
إلتون جون املوسيقى من منزله وغنى فريق 
باك ستريت بويز في تناغم رغم وجود أفراده 
في خمسة أماكن مختلفة، مع مشاركة عشرات 
م��ن جن��وم املوسيقى ف��ي حفل خ��ي��ري خاص 
واستثنائي لصالح احمل��ارب��ني ض��د فيروس 

كورونا املستجد.
ومن بني من شاركوا أيضا في احلفل الذي 
حمل اسم )آي هارت ليفينج روم كونسيرت فور 
أمريكا( ماريا كاري وكاميال كابيلو وأليشيا كيز 

وشون مينديز وسام سميث.
والعرض الذي استمر ساعة واح��دة وبثته 
محطة فوكس التلفزيونية دون إعالنات هو أكبر 
جهد فني مشترك لرفع ال��روح املعنوية خالل 
فترة مكافحة الوباء وجلمع األم��وال دعما ملن 
يواجهون املرض في الصفوف األمامية ولتذكير 
األمريكيني بغسل أيديهم باستمرار وباحلفاظ 

على التباعد االجتماعي ملنع انتشار الفيروس.
وقال إلتون جون الذي شارك في احلفل من 
مطبخه: هناك أطباء ومم��رض��ون وعلماء في 

الصفوف األمامية.

ق��ام زوج��ان أستراليان بإعداد طاولة 
طعام مؤقتة في الهواء الطلق على ظهر 
شاحنة صغيرة، لكي يتمكنا من تناول 
وجبة اإلفطار خارج أحد املقاهي، وتفادي 
القواعد الصارمة املتعلقة بالتباعد اجلسدي 
وح��ظ��ر ت��ن��اول ال��ط��ع��ام داخ���ل املطاعم 

واملقاهي.
وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
أن الثنائي قام بتثبيت طاولة مع كرسيني 
على م��ن شاحنتهما م��ن أج��ل االستمتاع 

بالفطور خارج مقهى »بركس أند ستاين« 
في برسنب.

وكانت احلكومة األسترالية قد أجبرت 
ك��ل املقاهي وامل��ط��اع��م على التحول إلى 
الوجبات اجلاهزة في 23 مارس في محاولة 

إلبطاء انتشار الفيروس التاجي املستجد.
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون 
قد نصح األستراليني أخيراً بعدم مغادرة 
منازلهم إال لدواعي الضرورة، لكن يبدو 
أن الثنائي وجد طريقته اخلاصة لتناول 

الطعام خارج املنزل على الرغم من قواعد 
التباعد اجلسدي.

مستخدمو التواصل االجتماعي اختلفوا 
ف��ي تعليقاتهم، بعضهم انتقد الثنائي، 

وبعضهم اآلخر أشاد بالفكرة املبدعة.
ووف��ق��اً ل���«دي��ل��ي م��ي��ل«، ميكن تغرمي 
األستراليني 13 ألف دوالر في حال انتهاك 
القواعد املفروضة على الفيروس التاجي 
املستجد ال��ذي يحّد من التجمعات العامة 

ألكثر من شخصني.

تدعو  بريطانية  معمرة 
ملــــــواجــــــهــــــة »كـــــــــورونـــــــــا« 

بالضحك!
احتفت إح��دى املعمرات في بريطانيا، أخ��ي��راً، بعيد 
م��ي��الده��ا ال�110 حت��ت ق��ي��ود حظر التنقل املفروضة 
في البالد للتعامل مع فيروس كورونا املستجد، التي 
اعتبرتها »أكثر تشدداً« مما كانت عليه في زمن احلرب، 
لكنها نصحت كل من يعاني نفسياً خالل تفشي هذا الوباء 

مبحاولة الضحك وإيجاد أوقات للمرح.  
وقالت ماي ويليس لصحيفة »ذا مترو« البريطانية إن 
حياتها املديدة رمبا تعود إلى نشأتها الصارمة من دون 
تدخني أو شرب، لكن فلسفتها في احلياة هي أنه: »مهما 
كانت ظروف الشخص، يجب أن يستغلها بأفضل شكل، 

ويحاول البقاء مرحاً ويأخذ قسطاً من الضحك«.
ول��دت ماي في عام 1910، عاشت احلربني العاملتني 
ووب��اء االنفلونزا االسبانية، لكنها تقول إنها أحبت كل 

حلظة من حياتها الطويلة.  
واضطرت أخيراً إلى تقليص أعداد املجتمعني في عيد 
ميالدها ال110، حيث احتفلت مع ابنتها فيرا سميث 
البالغة 84 ع��ام��اً، وإح���دى صديقات العمر، وكعكة 
مصنوعة في املنزل، في إيست ساسكس، ومتكنت من 
ذلك ألن عيد ميالدها صادف قبل إجراءات اإلغالق واسعة 
النطاق، علماً أن املتقاعدة املئوية هي أصالً تعيش حتت 

قيود تفرضها على نفسها بسبب عمرها.
وأكدت أنها ال تشعر بأي اختالف عما كنت عليه عندما 
كانت في الستني من عمرها، مضيفة: »الناس يجلسون 
ويتحدثون إليك فتنسى أنك أوغلت في السن«، مضيفة: 
»أحببت كل حلظة من حياتي. حظيت بطفولة سعيدة ثم 

زواج سعيد. فماذا يريد املرء أكثر من ذلك«.
وتنتمي ماي إلى مجموعة 15 شخصاً من املعمرين 
الذين تبلغ أعمارهم 110 سنوات وما فوق. وكانت أكبر 
معمرة تتوفي في بريطانيا بفيروس كورونا املستجد، 
جدة تدعى هيلدا تشرشل بعمر 108 عاماً من سالفورد، 

أخيراً.
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 في الصـميم
بعض التجمعات ف��ي مناطق سكن العمال من 
احملتمل أن تزيد من انتشار الفيروس.. ال مباالة 
وجتمعات متعودين عليها في بالدهم وقبل انتشار 
امل���رض ول��ك��ن ف��ي ه��ذا ال��وق��ت يجب احل���رص على 
تفريقهم.. العالم يواجه كارثة مميتة عجزت عن 
السيطرة عليها أكبر الدول فال مجال للتراخي.. نحن 
وهم في سفينة واحدة فامنعوا العبث حتى ال نغرق 

جميعا!
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ن Hassan_Kwt75@ ح�صَ

سؤال ملشايخ الدين اللى كانوا يعارضون إسقاط القروض أو 
شراء الدوله لقروض املواطنني وإعادة جولتها عليهم بحجة العداله

وين صوتكم نبى نسمعه احلني هل من العداله أن تدعم احلكومه 
البنوك الربويه وشركات التجار مبليارات املال العام

ladyattorny@ مي الظاهر

املوناليزا باحلجر  تبي صالون

HananAlnassar@ حنان

بكره مير أحلى من اللي نويناه ،، و بكره تزين بعون الله و 
متضي

SalahAlelaj@ �صالح العالج

حظر جتول مناطقي. 
 

lawyer_dashti@ املحامي حممد جا�صم د�صتي

هو ذاته العنصري الذي ال شغل لديه سوى كلمتي املزدوجني 
والوافدين ولن يستريح إلى أن يصبح وحيداً في الكوكب

GhanimAlnajjar@ غامن النجار

بالطبع سينتهي الوباء عاجالً ام آجالً، ولكن بأي تكلفة، وهل كان 
باالمكان جتنبه؟ اجلواب هو نعم كان ممكناً

Essabouresly@ عي�صى بور�صلي

انتبهوا للتركيبه السكانيه .! كل مخالف لإلقامه مكتوب خلف 
بطاقته املدنيه أسم الكفيل ان كان شركه او مواطن وهذا هو املجرم 
احلقيقي ال��ذي يجب أن يعاقب ويتحمل مسئوليه وتكلفة هذا 

املخالف .!
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ببالغ احلزن والأ�ضى وبقل�ب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر

اأ�ضرة جريدة تتقدم 

بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة من

عائلة احلجي
ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل 

ي��ضف جا�ضم حممد احلجي
�ضائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته

على  الفطور  يتناوالن  أستراليان  زوجان 
احلظر! قواعد  لتفادي  صغيرة  شاحنة  ظهر 

الزوجان األستراليان يتناوالن الفطور على ظهر الشاحنة 

فريق باك ستريت بويز 


