
تخزين احلرارة في خزانات كبيرة من السيليكون
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طور باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
»بطارية املدينة« اجل��ذري��ة، ال��ق��ادرة على تخزين 

احلرارة الزائدة في السيليكون املنصهر.
ويقول الباحثون إن ما يسمى ب� “الشمس في 
صندوق” ميكن أن تخزن الطاقة الزائدة من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، وتعيدها على شكل شبكة 

كهربائية عند الطلب.
وتتيح البطارية إمكانية تزويد امل��دن بالطاقة 

عندما تكون الشمس غائبة، ولكن على مدار الساعة.
ويخزن التصميم اجلديد احل��رارة في خزانات 
كبيرة من السيليكون املنصهر األبيض الساخن. 
وميكنه بعد ذلك حتويل الضوء من املعدن املتوهج 

إلى كهرباء عند احلاجة.
ويقدر الباحثون أن نظام تخزين واحد ميكن أن 
ميد مدينة صغيرة تضم حوالي 100 أل��ف منزل، 

بالطاقة املتجددة بالكامل.
وستكون البطارية امل��ط��ورة أرخ��ص بكثير من 
بطاريات أيونات الليثيوم، التي مت اقتراحها كطريقة 

مجدية )وإن كانت مكلفة(، لتخزين الطاقة املتجددة.
ويقدر الباحثون أيضا أن النظام سيكلف حوالي 
نصف كمية التخزين الكهرومائي الذي يتم ضخه، 
وهو أرخص شكل لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة 

حتى اآلن.

ويعتمد نظام التخزين اجلديد على استخدام 
حقول ممتدة م��ن امل��راي��ا الضخمة، لتركيز ضوء 
الشمس على برج مركزي، حيث يتم حتويل الضوء 

إلى حرارة، تتحول في النهاية إلى كهرباء.
وتخزن محطات الطاقة الشمسية املركزة احلرارة 
الشمسية في خزانات كبيرة مملوءة بامللح املنصهر، 
الذي يتم تسخينه إلى درج��ات ح��رارة عالية، تبلغ 

حوالي ألف درجة فهرنهايت.
وعندما تكون هناك حاجة للكهرباء، يتم ضخ 
امللح الساخن من خالل مبادل حراري، ينقل حرارة 
امللح إلى بخار. ثم يحول التوربني هذا البخار إلى 

كهرباء.
وبحث الفريق عن وسيلة أخرى غير امللح لتخزين 
احل��رارة عند درج��ات ح��رارة أعلى من ذل��ك بكثير، 
واستقروا على السيليكون، وهو أحد أكثر املعادن 
وفرة على األرض، ميكن أن يتحمل درج��ات حرارة 
عالية بشكل ال ي��ص��دق، ت��ت��ج��اوز 4 آالف درج��ة 

فهرنهايت.
وفي العام املاضي، طور الفريق مضخة ميكنها 
حتمل مثل هذه احلرارة الشديدة، وميكنها أن تضخ 
السيليكون السائل من خالل نظام تخزين متجدد. 
كما صنعوا خزانا مصغرا من الغرافيت، مت ملؤه 

بالسيليكون السائل الختبار اخلطة.

 Snake روبرت شونتكى يخرج فيلم 
G.I. Joe Eyes التابع لسلسلة 

أعلنت شركة Paramount عن اختيار املخرج  
روبرت شونتكي، إلخراج فيلم Snake Eyes التابع 

،G.I. Joe لسلسلة
وس��ب��ق وأخ���رج روب���رت شونتكي فيلمني من 
سلسلة أفالم اخليال العلمي Divergent، وسيقوم 
بكتابة الفيلم إي��ف��ان سبيليوتوبولوس، مؤلف 

.Beauty and the Beast فيلم
فيلم Snake Eyes سيدور حول نينجا صامت 
ظهر ألول مرة في ثمانينيات القرن املاضي كجزء من 
إعادة إطالق لعبة »هاسبرو« و »مارفيل كوميكس« 
خلط اللعب، الذي أطلق عليه اسم »جي. آي«. جو: 

بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية مالبس 
س��وداء، ال يكشف عن وجهه أب��داً وال يتحدث أبداً، 
برزت الشخصية بني املجموعة العسكرية املناهضة 

لإلرهاب، وسرعان ما أثبت أنها األكثر شعبية.
 The وأشتهر شونتكي بأعماله بإخراج فيلم
Captain الدرامي باللونني األبيض واألس��ود 
باللغة األمل��ان��ي��ة ع��ن احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية 
ح��ول ه��ارب من اجليش األمل��ان��ي يرتدي زي قائد 
كابنت ن���ازي، مم��ا يخلق هوية ج��دي��دة ويخضع 
ل��ل��ق��وة ال���س���وداء ال��ق��امت��ة، حسبما ن��ش��ر موقع 

.”hollywoodreporter«

روبرت شونتكى

ق��ال الفائزان بجائزة نوبل للطب هذا 
العام إنهما يتوقعان تقدما كبيرا في مجال 
عالج السرطان خالل العقود القليلة املقبلة، 
على الرغم من أنه من غير احملتمل القضاء 

على املرض.
وأدل���ى جيمس أليسون م��ن ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، وتاسكو ه��وجن��و م��ن اليابان، 
بالتقييم األخير في مؤمتر صحفي ُعقد، يوم 
اخلميس 6 ديسمبر، قبل أيام من حصولهما 

على جائزة بقيمة 999000 دوالر.
وأع��ل��ن فوزهما باجلائزة ف��ي أكتوبر 
امل��اض��ي، لعملهما الناجح فيما يتعلق 
ب��ال��ع��الج امل��ن��اع��ي: تفعيل ن��ظ��ام ال��دف��اع 

الطبيعي للجسم ملكافحة األورام.
وق��ال أليسون: “لن يكون العالم أبدا 

خاليا من السرطان«.
وف��ي معرض حديثهما، ق��ال العاملان 
إن ه��ذا التقييم ع��ادل للعديد م��ن أن��واع 
السرطان، التي ال ميكن القضاء عليها. 
ولكن هناك العديد من أن��واع السرطان 
التي ميكن جتنب اإلصابة بها، من خالل 
وقف التدخني وحتسني األنظمة الغذائية 
والنشاط البدني، وزيادة معدل األشخاص 

.»HPV« الذين يتلقون لقاحا لفيروس
العلماء يطورون اختبار دم يشخص 

اإلصابة بالسرطان في 10 دقائق فقط
وب��ه��ذا ال���ص���دد، ق���ال ه��وجن��و، ال��ذي 
س��ي��ت��س��ل��م اجل���ائ���زة م���ع أل��ي��س��ون في 
ستوكهولم، غدا االثنني، إنه يتوقع أن يتم 
استخدام العالج املناعي في النهاية ضد 
معظم أنواع السرطان، إلى جانب العالج 

اإلشعاعي أو الكيميائي.

كما يعتقد بأنه ميكن إيقاف السرطان 
على نحو فعال، حتى في حال عدم القدرة 
على القضاء التام على ال��ورم، مع البقاء 
على قيد احل��ي��اة رغ��م اإلص��اب��ة ببعض 

األورام.
وعلى الرغم من أن العالج املناعي يعتبر 
تقدما كبيرا في مجال عالج السرطان، إال أن 
التكاليف مرتفعة، حيث تفيد التقارير أن 

العالجات تتجاوز 100 ألف دوالر.
 ،»DailyMail.com« وفي حديثه مع
ق��ال شيللي ت���ووروغ���ر، امل��دي��ر املساعد 
 Moffitt لقسم علوم السكان في مركز
للسرطان، إنه “ميكن منع اإلصابة بالعديد 
من أن��واع السرطان بالكامل، بتغييرات 
بسيطة ف��ي من��ط احل��ي��اة، م��ا يسمح لنا 
بتركيز املوارد على أنواع أخرى، والتحكم 

فيها بشكل أفضل«. وفي الواقع، وجدت 
دراس��ة أجريت ع��ام 2008، أن %5 فقط 
من أن��واع السرطان هي وراثية، ما يعني 
أن نسبة %95 قد تكون ناجمة عن عوامل 
مؤثرة. ووفقا للدراسة، فإن ما يصل إلى 
%30 من أن��واع السرطان حت��دث بسبب 
ت��دخ��ني ال��س��ج��ائ��ر، و%35 بسبب سوء 

التغذية، و%20 بسبب العدوى.

جهود ملنع اإلصابة بالسرطان 

ابتكار »شمس في صندوق« تغذي مدينة بأكملها بالطاقة!

أع��ل��ن��ت غ��وغ��ل أن��ه��ا ت��ت��ع��اون م��ع شركة 
»Wing« إلط��الق خدمة توصيل البضائع 

باستخدام الدرونات ربيع العام املقبل.
ومن املفترض أن تنطلق هذه اخلدمة أوال 
في العاصمة الفنلندية هلسنكي ومحيطها، 
وستعتمد على درون���ات فريدة التصميم ال 
تهبط في مكان توصيل البضائع، بل تنزلها 
عبر حبال خاصة، تفاديا إلث��ارة قلق بعض 
احليوانات املنزلية، أو إصابة األشخاص 

مبراوحها أثناء الهبوط.
وصممت درونات هذه اخلدمة لتكون قادرة 
على حمل كيلوغرامني من البضائع كاألطعمة 
واألدوي��ة وغيرها، وإيصالها ملسافات تصل 

إلى 10 كيلومترات في أقل من ربع ساعة.
واختبرت »Wing« هذه الطائرات ألكثر 
من سنة في أستراليا، جنحت خاللها الدرونات 
بالطيران ألكثر م��ن 55 أل��ف م��رة وإيصال 

البضائع إلى األماكن املطلوبة بدقة.

»غوغل« تطلق خدمة توصيل البضائع بالدرونات

اخلدمة تنطلق غداً في فنلندا

إزاحة الستار عن متثال الكاتب
جنكيز أيتماتوف في موسكو

الكاتب جنكيز أيتماتوف

ش��ه��د امل��ت��ن��زه ال���واق���ع ف���ي ت��ق��اط��ع ش��ارع��ي 
بافلوفسكي وب��ودول��س��ك��ي، ف��ي ج��ن��وب ش��رق 
موسكو، مراسم إزاح��ة الستار عن متثال الكاتب 

السوفيتي القرغيزي البارز، جنكيز أيتماتوف.
وحضر امل��راس��م التي أقيمت مبناسبة حلول 
الذكرى ال� 90 لوالدة الكاتب عمدة موسكو، سيرغي 
سوبيانني، ووزي���ر الثقافة ال��روس��ي، فالدميير 
ميدينسكي، ورئيس جمهورية قرغيزيا، سورون 
باي جانبيكوف، ومندوب الرئيس الروسي لشؤون 

التعاون الدولي الثقافي، ميخائيل شفيدكوي.
وقال عمدة موسكو في كلمة ألقاها في مراسم 
تدشني التمثال إن جيال كامال من مواطني الدولة 
السوفيتية ت��رب��ى ب��ن��اء ع��ل��ى م��ؤل��ف��ات جنكيز 

أيتماتوف.
وق����ال وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���روس���ي، ف��الدمي��ي��ر 

ميدينسكي، إن جنكيز أيتماتوف هو كاتب كالسيكي 
لألدبنينْ السوفيتي والقرغيزي. ثم أهدى ميدينسكي 
رئيس قرغيزيا 8 أفالم رقمية مستوحاة من روايات 

وقصص جنكيز أيتماتوف.
يلدرمي يزور ضريح كاتب رواية “ويطول اليوم 

أكثر من قرن«
يذكر أن جنكيز أيتماتوف ولد، في 12 ديسمبر 
عام 1928، في مقاطعة ت��االس القرغيزية حيث 
نشر أول قصة وه��ي “جميلة” جلبت له شهرة 

وشعبية.
ومن أكثر مؤلفاته شهرة روايات: “ويطول اليوم 
أكثر من قرن”، “جميلة”، “املعلم األول”، “طريق 
احلصاد”، “النطع”، “السفينة البيضاء”، “وداعا 
ياغولساري”، “الغرانيق املبكرة”، “طفولة في 

قرغيستان«.

قدمت املطربة السورية لينا شاماميان املعروفة 
بأدائها أغاني تراثية عربية أصيلة، مجموعة من 
األغ��ان��ي على خشبة مسرح »ج��م��ال رشيد ري« 
باسطنبول حملت رسائل حنني وس��الم لوطنها 

سوريا.
واستهلت الفنانة احلفل الغنائي وغنت: “يلال 
تنامي ول��ن اذب��ح احلمام، وسأرسلها لسوريا”، 
وتفاعل أكثر من أل��ف شخص حضروا احلفل في 
قاعة مسرح تابع لبلدية اسطنبول مع أغانيها 

وأشعلوا أضواء هواتفهم.
وأه��دت لينا أغنية “رسائل” للسوريني قائلة: 
“إلى كل املصابني واملتأملني واملبعدين واألس��رى 
واملعتقلني والذين يعانون من صراعات وكل من 

بقي في الداخل للجميع أقدم لهم هذه األغنية«.
وحتظى الفنانة السورية لينا شاماميان األرمنية 
األصل، بشعبية واسعة، وتشتهر مبزج املوسيقى 
الشعبية العربية بالغربية، وتبدع في كتابة كلمات 
أغانيها والعزف على مختلف اآلالت املوسيقية، 

فضال عن اإلنتاج إلى جانب الغناء.

مغنية سورية تبعث برسائل حنني وسالم لبلدها من تركيا

املطربة السورية لينا شاماميان
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الفائزون بنوبل:
عالج مناعي للسرطان!


