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 في الصـميم
اقتراح البنوك برفع سقف القروض الشخصية من 15 ألفا إلى 30 واحلد 
األقصى ألجل استحقاقها 7 سنوات مؤشر على أن القرار السابق قد جنح في 
احلد من اقتراض املواطنني.. الكارثة أن معظم القروض استهالكية ترفيهية.. 
سيارات وسفرا ت وفرش فاخر.. عدم انضباط املواطنني في اسلوب االستهالك 
يحدث ربكة في االقتصاد.. االقتراض يجب ان يكون بدراسة كل حاجة وتقدير 
مبلغ القرض احملقق لها.. الشغل »مو كــراف طــاروف« تابعوا دول العالم 

املتحضر لتستدلوا على الطريق!!

salah alhashem  @salahalhashem 

أقول للشباب الكويتي العاطل عن العمل واملسجل في قوائم اخلدمة 
املدنيه .هناك جلنه للشكاوى  مبجلس االمه .اذهبوا لها .اكتبوا وأشرحوا.

_almazaje@ الكبر اآاآاآوي

تأجيل االستجواب بتصويت 42 نائب دليل ان االعضاء مستعدين 
للتعاون باقي احلكومه تبني انها جاده في املصاحله مع الشعب وترد 

اجلناسي #تنظير

rasheedalfaam@    ر�صيد الفعم / �صحفي

53 موافق 8 غير موافق ... تأجيل استجواب ) املبارك (... السؤال 
وين عشرة ) املطير ( ؟

wajdi_almisbah@  وجدي امل�صباح

التشتكون من احلكومة.. أنتم حكوميني مبسمى نواب

Abdllah_Hasan@  عبدالل�ه ح�صن

ليس ملزوم برأيك ولست ملزوم برأي، ولكننا ملزومون بأدب احلوار 
حسب ما متليه علينا اخالقنا وطبائعنا. راق لي
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باحثون كوريون يطورون 
طريقة غير جراحية جديدة 

لعالج السرطان 
 أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا 
ــاالت واملــعــلــومــات والتخطيط  ــص االت
املستقبلي بكوريا اجلنوبية، أن فريقاً 
ــام بتطوير  مــن الباحثني الــكــوريــني ق
طريقة جديدة من استخدامات العالج 
الضوئي )بــي دي تــي( للقضاء على 
اخلاليا السرطانية، مما يفتح املجال 
ــام مرضى السرطان لتلقي طريقة  أم
ـــواع معاجلة األمـــراض  جــديــدة مــن أن

السرطانية. 
ــي(  ــــي دي ت ــص نـــظـــام )ب ــت ــخ وي
بتعريض عقار متعارف عليه باسم 
)فوتوسينسيتايزر( إلى نوع معني من 
أشعة الطول املوجي للضوء، والتي 
تتم دراستها بشكل واســع باعتبارها 
أســلــوبــاً مستقبلياً لالستراتيجيات 
العالجية دون التدخل اجلراحي والتي 
تستخدم لعالج أمراض السرطان، إال أن 
االستجابة البطيئة للتشبع بحساسية 

الضوء.

اكتشاف كوكب خارج املنظومة الشمسية قد يكون مأهواًل

باحثون بريطانيون يربطون
 بني الوزن الزائد وارتفاع 
اإلصابة بسرطان الكلى 

ربط باحثون بريطانيون بني زيادة الوزن والسمنة املفرطة 
وإصابة نحو 20 ألف شخص بسرطان الكلى في إجنلترا، خالل 

العقد املاضي . 
وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا فقد ارتفعت 
معدالت اإلصابة 40 في املئة خالل نفس الفترة ومن املتوقع أن 

يستمر االرتفاع مستقبالً. 
ويتسبب الــوزن الــزائــد في حوالي 25 باملئة من اإلصابة 
بسرطانات الكلى ويؤدي التدخني إلى نفس نسبة اإلصابة أيضا. 

وقالت الدكتورة جولي شارب، مسؤولة معلومات السرطان 
في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية »أمر مقلق رصد ارتفاع 

حاالت اإلصابة بسرطان الكلى إلى مثل هذا املعدل«. 

كوكب يدور حول قزم أحمر

أوسلو ولندن تتصدران جهود حتويل املواصالت إلى صديقة للبيئة 
أظهرت دراســة يوم أمس الثالثاء إن مدن 
أوسلو ولندن وأمستردام تتصدر قائمة تضم 
ــدن العالم فــي جــهــود التخلص من  كــبــرى م
انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 
احلراري والناجتة عن وسائل املواصالت، في 
حني احتلت العاصمة املصرية القاهرة املرتبة 

األخيرة.
ــا مــركــز أبــحــاث  ــده ــي دراســــة أع ـــاء ف وج
االقتصاد واألعمال املستقل في لندن أن مدنا 
أوروبية احتلت ثمانية من أول عشرة مراكز 
على القائمة باإلضافة إلــى طوكيو وســول 
ضمن 35 مدينة تبذل جهودا حثيثة لتحسني 

نوعية الهواء فيها. 
وجرى إعداد التقرير برعاية شركة كوالكوم 
املتخصصة في إنتاج الرقائق االلكترونية 

للهواتف الذكية.
ويــتــنــاول التقرير الــســيــاســات احلالية 
واخلطط املستقبلية للترويج ملختلف وسائل 

املــواصــالت الصديقة للبيئة مــن السيارات 
الكهربائية إلى الدراجات الهوائية. 

وتعمل شبكات املترو والترام واحلافالت 
في العاصمة النرويجية أوسلو أساسا بالطاقة 
الكهرومائية كما سجلت النرويج أعلى نسبة 

من السيارات الكهربائية على اإلطــالق في 
العالم. 

ويخطط مجلس بلدية العاصمة النرويجية 
للحد من حركة السيارات على نحو كبير بحيث 

تقتصر على وسط املدينة. 

تصميم بطاريات مصنوعة من الزجاجات املعاد تدويرها 
صمم الباحثون بطارية قابلة 
للشحن مصنوعة من القوارير 
الزجاجية املعاد تدويرها، وهي 
قــادرة على تخزين الطاقة أكثر 
من البطاريات التقليدية بـ 4 

أضعاف. 
ــر  ــواري ــق ــل ال ــوي ــن حت ــك ومي
الزجاجية املعاد تدويرها إلى 
مسحوق نــاعــم، خللق أقطاب 
السيليكون األساسية، هذا وقد 
حتسن هــذه الطريقة مــن عمر 
بطاريات األجهزة، مثل الهواتف 
الــذكــيــة وحــتــى املـــوجـــودة في 

السيارات الكهربائية.
وحتتوي بطاريات الليثيوم 
أيــون التقليدية القابلة إلعادة 
الشحن، على قطبني: أحدهما 
مصنوع مــن الليثيوم يسمى 

الكاثود، واآلخــر من الكربون، 
يسمى األنود.

ــإن البطاريات  ــع ذلـــك، ف وم
اجلديدة التي صممها الباحثون 
ــا،  ــي ــورن ــف ــي ــال ـــي جــامــعــة ك ف
Riverside، حتــتــوي على 

الكاثود القائم على السيليكون.
وجتدر اإلشارة، إلى أن برامج 
إعادة التدوير تستهلك املليارات 
ــودة في  ــوج مــن الــزجــاجــات امل
مدافن القمامة كل عــام، ما دفع 
الباحثني إلى التساؤل، عما إذا 
كــان باإلمكان استخدام ثاني 
أكــســيــد السيليكون املــوجــود 
ـــات،  ـــاج ـــزج فــــي نـــفـــايـــات ال
إلنتاج السليكون عالي النقاء 
لــلــبــطــاريــات الــقــابــلــة إلعـــادة 

االستخدام.

عثر فريق دولــي من علماء الفيزياء الفلكية على 
كوكب LHS 1140b الواقع خارج املنظومة الشمسية، 

والذي ينتمي إلى الكواكب الكبيرة الشبيهة باألرض. 
ويقع الكوكب في منطقة تأثير جاذبية جنمه حيث 
يحتمل وجود املاء السائل، وبحسب العلماء فإن هذا 
اجلرم الفلكي مرشح ليكون كوكبا صاحلا للحياة أو 

مأهوال.

 LHS يذكر أن الكوكب يــدور حــول القزم األحمر
1140، الذي يشع كمية من الطاقة العالية، تقل عما 
ترسله األجــرام املشابهة. وتتميز مبثل هذا اإلشعاع 

النجوم الفتية التي تدمر عادة أجواء الكواكب.
مع ذلك فإن حجم الكوكب يزيد عن حجم األرض بـ 
1.4 مرة، األمر الذي يشير إلى أن سطحه احتوى محيطا 

من احلمم ماليني األعوام، ما أشبع أجواءه ببخار املاء.

وحسب العلماء فإن عمر الكوكب يبلغ 5 مليارات 
عام، وتزيد كتلته عن كتلة األرض 7 أضعاف، ما يدل 
على أن كوكب LHS 1140b يعد جرما فلكيا كثيفا 
جدا، وتضم بنيته صخورا جبلية، أما نواته فيشكلها 

احلديد.
أما السنة في الكوكب فتمتد 25 يوما، ويعتبر علماء 

الفلك أن من احملتمل أن يكون مأهوال بكائنات حية.

مدينة لندن

طرقة جديدة لتصنيع بطاريات أقوى


