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شركة إسبانية تولد
الطاقة من صلعة الرجال
باستخدام أشعة الشمس!

أط��ل��ق��ت ش��رك��ة إس��ب��ان��ي��ة ن��اش��ئ��ة،
بالتعاون مع جامعة فالنسيا التقنية،
مشروع تكنولوجيا غريبة من نوعها
ميكن م��ن خاللها توظيف الصلع لدى
ال��رج��ال م��ن أج��ل توليد طاقة متجددة
باستخدام أشعة الشمس .وتعتمد التقنية
على اس��ت��خ��دام رأس ال��رج��ل كمسطح
يلتقط أشعة الشمس ثم يحوله إلى طاقة
يتم تخزينها ببطاريات صغيرة يحملها
املستخدم معه ،بحيث ميكن استخدام
تلك الطاقة الحقا ألغ��راض متعددة مثل
شحن الهاتف احملمول.
وي��ت��ط��ل��ب م��ن ال���رج���ال ك��ي تكتمل
التجربة ب��زراع��ة شريحة صغيرة في
ال��رأس ،من خالل إج��راء عملية جراحية
بسيطة ،من أجل التمكن من حتويل أشعة
الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة
ميكن استخداماها الحقا.
ووفقاً ملوقع مجلة &،Innovators
ميكن للرؤوس الصلعاء أن تعمل بشكل
أكثر كفاءة من أل��واح الطاقة الشمسية
املستخدمة بشبكات توليد الطاقة،
حيث تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة
وبسرعة.
كما مت إج��راء التجربة على أكثر من
 42رج��ل وأثبتت كفائتها ،وتتلخص
هذه التجربة في استخدام سطح الرأس
اللتقاط األشعة الشمسية وتخزينها
وحت��وي��ل��ه��ا ب��ع��د ذل���ك إل���ى ب��ط��اري��ات
صغيرة ،ولكن تلك الطريقة ال حتتاج
إال إل��ى شريحة يتم زراعتها بالرأس
بواسطة عملية جراحية بسيطة لتحويل
أشعة الشمس إلى طاقة.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 8صفحات ــ  100فل�س

«جبل القمر» في جدة ..حتفة طبيعية حتتضن
 300فعالية في «شتاء السعودية»
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في الصـميم

جبل القمر

أ ُدرج جبل القمر ،الذي يقع بالقرب من عسفان
مبحافظة جدة ،ضمن فعاليات سياحية تستمر إلى
 31مارس حتت مظلة موسم “شتاء السعودية”
تقدم خالله  17وجهة  300فعالية ذات تنوع
مكاني من قمم جبال إل��ى أعماق بحار ،وتنوع
مناخي من بارد جدا ً إلى أجواء معتدلة ،منها جبل
جديب بتكويناته الصخريَّة الفريدة التي تبدو
كنحت يدوي بشري قبل آالف السنني.
وتعود تسمية جبل القمر إلى تشابه تضاريسه
مع بعض تفاصيل سطح القمر من ناحية تضاد
األل��وان والتضاريس بني صخور حالكة السواد،
ورم���ال ص��ارخ��ة ال��ب��ي��اض ،كما ي��ح��اط ال���وادي

بطبيعة خلاَّ بة ،بإطالالت جميلة ،مع اإلشارة إلى
أنَّه امتداد صحراوي رحب حملبي مغامرات املشي
الطويل والتخييم والتسلق ،ومكان مثاليّ ملراقبة
غروب الشمس ،ثم متعة تأمّل النجوم ،وإشعال
النيران ،واملبيت مبخيمات مؤقتة.
ويأتي تأمُّل عجائب الطبيعة سبباً آخر للتوجه
إلى وادي القمر؛ ألنه مينح العيون منظرا ً رائعاً
لغروب الشمس ،وتألقاً مبهرا ً للقمر ،ونافذة
واسعة على جنوم تضيء سماء صافية في غالبية
أيام السنة.
وتوجد خيارات متنوعة للباحثني عن رحلة
أكثر جرأة بني الكثبان الرملية ،والطرق الوعرة،

رصد إشارة « »FMغريبة قادمة من أحد أقمار «املشتري»!

كوكب املشتري

قامت “ناسا” مؤخرا ً بتمديد عمر مهمتني من
مهمات استكشاف الكواكب ،مبا في ذلك مهمة
جونو إلى كوكب املشتري ،واآلن اكتشف جونو

www.alwasat.com.kw

إش���ارة  FMص���ادرة م��ن أح��د أق��م��ار العمالق
الغازي ،غانيميد.
وه��ذا االكتشاف ليس م��ؤش��را ً على وجود

حياة خارج كوكب األرض ،لكنه مذهل مع ذلك،
بالنظر إلى أنها املرة األولى التي تُكتشف فيها
مثل هذه اإلشارات من قمر سماوي.
وت��ص��ادف أن املركبة الفضائية ،التي مت
إطالقها في  ،2011كانت تسافر عبر املنطقة
القطبية لكوكب املشتري بسرعة 111.847
ميل في الساعة عندما عبر مصدر ال��رادي��و،
املعروف باسم “انبعاث الراديو العشري” ،أو
ببساطة “واي فاي” .وشاهدت املركبة انبعاث
الراديو ملدة خمس ثوان فقط ،لكنها كانت كافية
لتأكيد املصدر .ووفقا لوكالة ناسا ،فإن موجات
ال��رادي��و العشرية لها ت���رددات ب�ين  10و40
ميغاهرتزا ،ولكنها ال تزيد عن  40ميغاهرتزا.
وأضافت وكالة الفضاء“ :يعتقد أن اإللكترونات
املتصاعدة ف��ي امل��ج��ال املغناطيسي لكوكب
املشتري هي سبب الضوضاء الالسلكية التي
نسمعها” .لقد عرف العلماء عن موجات الراديو
على كوكب املشتري منذ منتصف اخلمسينيات
من القرن املاضي ،ولكن هذه هي امل��رة األولى
التي تُشاهد فيها هذه الظاهرة منبثقة من قمر
غانيميد.

والتخييم في الصحراء لعدة أي��ام ،بني صخور
س��وداء محيطة بالرمال متتد على مسافة أميال،
وأوقات حملبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية
،إلى جانب الكثير من النشاطات األخرى املالئمة
للعائالت واألطفال ،مثل ركوب اجلمال ،وتسلق
اجلبال ،وكرة القدم ،وكرة الطائرة ،وشد احلبل.
وتتنوع الباقات والفعاليات؛ فلكل فعالية
جدولها الزمني ،وقوائم خدماتها ،وأسعارها،
وتتفق كلها على أن��ه��ا ج��زء م��ن م��وس��م “شتاء
السعودية” “ -الشتاء حولك” ،بفعالياته الـ300
املقدمة من  200شركة ،وينشط إلى  31مارس ،في
 17وجهة سياحية باململكة.

تسلم أي��ادي رجال امل��رور ،حمالتهم جتاه العابثني
بأنظمة السير وأصحاب الكراجات التي تساعد الشباب
على تركيب إضافات تسبب اإلزعاج ،وإغالق احملالت
التي تبيع ه��ذه اإلض��اف��ات ،تقطع داب��ر األفعال التي
تسبب التلوث والضوضاء  ..يجب تعديل القانون
بسجن املخالفني وكبس سياراتهم فالشوارع ملك
للجميع.

إرسل كلمة «اشتراك»

احلكومة األميركية
تنفذ أول حكم إعدام
بحق امرأة خالل عقود
ق��ال ممثل وسائل إع�لام :إن احلكومة األمريكية
أعدمت صباح أمس األربعاء ،ليزا مونتغمري املدانة
بالقتل ،وهي املرأة الوحيدة التي كانت تنتظر تنفيذ
حكماً ب��اإلع��دام أص��درت��ه محكمة احت��ادي��ة ،بعد أن
أزاحت احملكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.
وميثل إعدام مونتغمري املرة األولى التي تنفذ فيها
احلكومة األمريكية حكما باإلعدام بحق سجينة منذ
عام .1953
ووصفت كيلي هنري محامية مونتغمري اإلعدام
في تصريحات حادة بأنه “استعمال وحشي وغير
قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية”.
وأض���اف���ت ه��ن��ري ف��ي ب��ي��ان “ال أح���د مي��ك��ن أن
يجادل بصدق في االعتالل العقلي الشديد للسيدة
مونتغمري ..فقد مت تشخيص مرضها وتلقيها العالج
ألول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون”.

Retweet
 @AlroumiDrنورية �صالح الرومي
وف��اة أحد مؤسسى (س��وق املباركية ) التراثى الشهير ال��ذي يؤمه الناس
والسياح ليومنا هذا هواحلاج السيد (عبدالله املسلم) ال��ذى فتح محال يبيع
فيه (الغتر ) وعمره عشر سنوات فتوحد مع سوق املباركية بالتاريخ والتراث
واألصالة رحمه الله رحمة واسعه أمتنى على الدولة أن يسمى اسمه بركن من
أركان سوق املباركية

Meyassara Alfalah @moyassara17
نصحي الصبح استقالت ،عقب شهر تشّ كلت  ،عقب استقالت  ،عقب تشّ كلت ،
استاقلت تشكلت ،تشكلت استاقلت ....تري ماميدينا نحفظ أساميهم ومراكزهم ،
إال قالوا استقالت  ...افتّرت رووسنا...متي رؤية  ٢٠٣٥؟؟؟؟؟؟؟

Soha Bou-Yabes @sboyabes
وما هي اخلطوة التالية بعد إستقالة احلكومة؟ يعطون نواب معارضة اخليبة
كتالوج كويال يختارون فيه الوزراء الي يعجبونهم؟

 @kuwlawyerاملحامي خالد حمود ال�شمري
اإلعالن اإللكتروني يبدأ تفعيله بتاريخ  2/ 4القادم  ،أي رسالة تأتيك من
 1- :تطبيق هويتي  2-البريد اإللكتروني 3-رسائل  SMS4-أو أي وسيلة
اتصال إلكترونية يحددها وزير العدل  .يعتبر أعالنا ً قانونيا ً صحيحا ً ونافذا ً في
مواجهتك خاصة ملن مت حتديث بياناتهم في املعلومات املدنية .

orshdخور�شد @5
اذا راتبك  1500وق��درت توفر منه  300خالل  9شهور ممكن تقدر جتيب
خدامه ،واذا تقدر توفر منه  1000خالل  18سنه ممكن تقدر تشتري بيت سد
بالظهر يطل عاملقبره

_� @The0Truthإميان جوهر حيات
امتنى ان ارى تشكيل وزاري جديد من الكفاءات (الشبابية)  ،و متكينهم من
اتخاذ القرار دون عوائق وعراقيل ...نظرتهم مختلفة!

 @GhadaAlfaresغادة الكويت
دمرتوا الرياضه والسياسه والدميوقراطيه وكل شي حلو بالكويت والسبه
اخلالفات الشخصية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اللي نشرتوا احلقد واحلسد
والكراهية بني اهل الكويت منتوا محللني

 @ms_haifa313هيفاء بهبهاين
من األمثلة الواضحة والبارزة على اخللل في التحصيل هو تضاعف نسب
املتعثرين في اجلامعات والذين حصلوا على نسب مرتفعة في الثانوية العامة.
حيث ازدادت نسبة املتعثرين إلى  300%وهذا األمر سبب خسارة للبلد بواقع 8
ماليني دينار.

 @al_sndعلي ال�سند
تعطي املذكرة التفسيرية لنواب األمة“ :حق االحتكام إلى رئيس الدولة (عدم
التعاون) في كيان ال��وزارة بأسرها باعتبارها مسؤولة بالتضامن أمام األمير،
والتزام رأي املجلس اجلديد في شأن رئيس مجلس الوزراء إذا جدد تعيينه” (من
املذكرة التفسيرية للدستور الكويتي)

@Alwasatkuwait
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