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أكبر »قلعة للبيانات« 
في العالم بالقطب الشمالي!

يجري حاليا بناء أكبر »قلعة للبيانات« في العالم بالقطب 
الشمالي، وسيتم تشغيلها باستخدام الطاقة املتجددة بنسبة 

 .100%
وستكون قاعدة البيانات »كولوس« الواقعة في املناطق الشمالية 
بالنرويج، أكبر مركز للبيانات في العالم يعتمد على الطاقة 

الكهرومائية والرياح.
ويتميز مناخ املوقع القريب من املياه شمال النرويج، بالبرودة 

واالستقرار ما يتيح إمكانية تزويد اخلوادم بالتبريد الطبيعي.
ويذكر أن شركات اإلنترنت الضخمة مثل فيسبوك، تستخدم 

»مزارع اخلوادم« الشبيهة بهذا املركز، لتخزين وإدارة البيانات.
وجتدر اإلشارة إلى أن معدات الكمبيوتر عالية الطاقة تولد كمية 

هائلة من احلرارة.

اختبار ناجح قد يكون احلل لعالج العقم عند الرجال!
جنح العلماء في إنشاء خاليا احليوانات 
املنوية في املختبر، ما يقدم لنا األمــل لعالج 

العقم عند الذكور. 
ويوجد لدى 1 من بني 500 رجل كروموسوم 
X أو Y إضافي، ما يعطل إنتاج احليوانات 

املنوية.
وقــــام الــعــلــمــاء بـــإجـــراء جتــاربــهــم على 
الفئران، في معهد فرانسيس كريك بالعاصمة 
البريطانية لندن، حيث أنشأوا خاليا جذعية 
متعددة األغــراض، ميكن استخدامها خللق أي 

نوع من اخلاليا، من أنسجة األذن.
ــا لتصبح خاليا  ــالي ــت هـــذه اخل ــوجل وع

حيوانات منوية، حيث ُحقنت في خصيتي 
الفئران الذكور، وجنحت في إطالق احليوانات 
املنوية بشكل كامل، ما أتاح إمكانية تخصيب 

اإلناث.
وأوضحت الدراسة أنه في حال جنحت هذه 
التقنية عند تطبيقها على اخلاليا اجلذعية 
البشرية، فإنها ستكون احلل ملشكلة العقم عند 

الرجال.
ويتطلب مثل هذا العالج تغييرا جذريا في 
قانون اململكة املتحدة، الذي يحظر استخدام 
احليوانات املنوية املنتجة صناعيا إلجناب 

األطفال.

واتخذ العلماء خطوتهم األولــى في مجال 
العالج البشري، وذلــك عبر إجــراء التجارب 
ــن لديهم  األولـــيـــة الــتــي تشمل الـــرجـــال مم

كروموسوم اجلنس اإلضافي.
وأظهرت النتائج أنه من املمكن إنتاج اخلاليا 
اجلذعية من أنسجتهم، التي لم تكن حتوي 

كمية إضافية من الكروموسوم.
ولكن أهمية املرحلة القادمة تكمن في حتويل 
ــى منتج خصب للحيوانات  ــذه اخلــاليــا إل ه
املنوية، على الرغم من وجود حاجة ضرورية 
ــاث، وفــقــا ملــا ذكــره  ــح للقيام باملزيد مــن األب

الباحثون في مجلة العلوم.

مشاركة مقال على فيسبوك تسجن تايلنديا عامني ونصف
صدر حكم بالسجن ملدة عامني ونصف بحق 
ناشط تايالندي، الثالثاء 15 أغسطس، لنشره 
مقاال عبر فيسبوك لهيئة اإلذاعة البريطانية »بي 

بي سي«، مت اعتباره هجوما على ملك تايلندا. 
ــان جاتوبات بونباتاراكسا، املعروف  وك
باسم »بــاي«، وهو ناشط وناقد لنظام احلكم، 
أول شخص ُيتهم باإلهانة امللكية املعروفة 
باسم »lese-majeste«، بعد اعتالء امللك، 
مها فاجيرالونغكورن، العرش رسميا، في 1 
ديسمبر من العام املاضي، عقب وفاة والده امللك 

بوميبول أدولياديج.
واعتقلت السلطات، في 3 ديسمبر 2016، 
جاتوبات، وهو طالب سابق في القانون، وأدين 
بنشر مقالة مــن موقع »بــي بــي ســي« باللغة 
التايالندية حتتوي على سيرة ذاتية للملك 

اجلديد، وهو ما اعتبر أمرا مهينا لشخصه.
ومتت مشاركة املقال من قبل أكثر من 2000 
شخص، وقد أدانت السلطات جاتوبات بانتهاك 
قانون جرائم الكمبيوتر لنشره رابط تقرير البي 

بي سي.
واعترف جاتوبات مبا نسب إليه من اتهامات، 

األمر الذي دفع احملكمة إلى تقدمي حكمها.
وقال كيساندانغ نوتشارات، محامي الدفاع 

لوكالة رويترز إن »احملكمة حكمت على باي 
ــوات، لكنها خففت  ــن بالسجن ملــدة خمس س
العقوبة إلــى عامني ونصف بعد اعترافه مبا 
فــعــل«، وأضـــاف احملــامــي أن موكله اعترف 
بارتكابه التهم املوجهة إليه ألنه »كان يعلم أن 

إنكار التهم بال فائدة«.
واستولت احلكومة العسكرية التايالندية 

على السلطة بعد انقالب عام 2014 على حكومة 
ــني، ازداد  منتخبة دميقراطيا، ومنذ ذلــك احل
احتجاز األشــخــاص املتهمني باإلهانة امللكية 

بشكل كبير.
وفـــي األســبــوع املــاضــي، حــكــم عــلــى رجــل 
بالسجن ملدة 18 عاما لنشره ستة مقاطع فيديو 

اعتبرت مهينة للملكية.

مشاركة مقال على فيس بوك

»غابة من الغرائب«
 في أعماق البحار!

كشفت لقطات خاطفة لــأنــفــاس حصلت 
عليها اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف 
اجلوي )NOAA( عن مشهد »غريب« لإلسفنج 

الزجاجي وسط قاع احمليط املظلم. 
ومتكننا الصور من رؤيــة كميات ال تعد وال 
حتصى من اإلسفنج على قيد احلياة، حيث ترك 
هذا االكتشاف »الغريب« اخلبراء في ذهول تام، 

لذا أطلقوا عليه اسم »الغابة الغريبة«.
وعثرت مركبة االستكشاف )ROV( على هذه 
الغابة في أعماق البحار، خالل رحلة أجرتها، 
 Laulima O يوم 25 يوليو، كجزء من مهمة
Ka Moana: استكشاف املياه العميقة حول 
منطقة Johnston Atoll، التي انتهت يوم 2 

أغسطس اجلاري.
والحــظ العلماء تغيرا في التيار املائي عند 
الوصول إلى التالل حتت سطح البحر، وبعد 
ذلك كان املشهد العام بالنسبة لهم مثل »هجوم 

اإلسفنج«.
ويقول أحد الباحثني: »في كل مرة نقوم فيها 
بالغطس، كل ما أفكر به هو نوع التجربة التي 
يخوضها شخص ما في حــال وجــد حياة على 

كوكب آخر«.

20 عاما تنبؤات بيل غيتس حتققت بعد 

بيل غيتس

 Business« نشر بيل غيتس عام 1999 كتابا بعنوان
the Speed of Thought @«، ونشر من خالله تنبؤات 

حتققت بالفعل خالل السنوات األخيرة. 
وتضمن الكتاب 15 توقعا، حتققت على مدى نحو 20 

عاما وفي ما يلي بعضها:
ــارت توقعات غيتس  1 - مواقع مقارنة األســعــار: أش
وفق الكتاب إلى أن خدمات مقارنة األسعار اإللكترونية 

ستشهد »تطورا يسمح للناس مبراقبة األسعار من خالل 
عدة مواقع، ما يساعدهم على اختيار أرخص املنتجات في 

جميع الصناعات«.
وما نراه اآلن، أن بإمكان أي شخص البحث عن املنتج 
على عدة مواقع مثل »غوغل« أو »أمــازون« والتعرف على 
األسعار املختلفة للمنتج نفسه، كما أن هناك مواقع يتم 
تصميمها خصيصا لغرض مقارنة األســعــار فقط، مثل 

.»PriceGrabber»و »NextTag«
2 - أجهزة اجلــوال: قــال التوقع إنــه »سيحمل الناس 
أجهزة صغيرة يتجولون بها في كل مكان، وستتيح لهم 
فرص االتصال أو القيام ببعض األعمال عبر شبكة اإلنترنت 
في كل وقــت، وسيتمكنون من متابعة األخبار والتعرف 
على مواعيد رحالتهم اجلوية واحلصول على معلومات عن 
أسواق املال والقيام بأشياء أخرى كثيرة عبر هذه األجهزة«.
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 في الصـميم
تنطلق اليوم حملة البلدية للمحافظة على مستوى النظافة في جميع 
اجلهات التابعة لها.. احملافظة على النظافة شيء جميل ولكن السؤال 
ماذا بعد الثالثة أشهر وهي مدة احلملة وهل ستصبح مثل أسبوع 
املــرور؟ يعرف القاصي والداني ان بعض مفتشي البلدية يحصلون 
على الرشوة املادية أو العينية مقابل السكوت عن املخالفات.. هذه 
وش حتط لها وتطيب.. صحة املواطن واملقيم ليست أمراً هيناً.. مئات 
القضايا رفعتها البلدية ولم نر عقوبات طبقت.. العتاوية الكبار 

يعرفون يبرزونهم!!

  Essabouresly@ عي�صى بور�صلي   
 شكرا وزارة الداخليه وعلى رأسها معالي الوزير وجميع منتسبيها واغلق ملف 

خلية العبدلي كالم زايد ناقص القضيه اخذت اكبر من حجمها وهي متثل مدانينها

  bof9laa@ املارك�صي ن�صر ال�صعب 
 ومت االنتهاء من اخلونه بفضل رج��ال الداخليه .. عملو بصمت وعطونا 
اخلالصه والنتيجه الطيبه من غير ش��وو اعالمي واثبتو ان صحاف شارع 

الصحافه جذاب بوطير

(Estabraq02@) ا�صتربق

 ديروا بالكم على عيالكم عطوهم من وقتكم حاوروهم وإحترموا توجهاتهم 
الفكرية ألنهم ُخلقوا لزمان غير زمانكم

  Salnesf@ �صامي عبداللطيف الن�صف 
 الكويت البلد الوحيد الذي يقوم  بتحويل الطيارين املدنيني املؤهلني فيه لوظائف 

حكومية ثم يعلن عن بعثات الرسال الطالب كي يصبحوا..طيارين مدنيني

  Dr_alwasmi@ د.عبيد الو�صمي 
عندما تدفع ماليني ملؤسسة صحفيه لفبركة موضوع اخالقي لسيدة محترمة 
فهذه سفالة اليقدم عليها اال سافل واليؤيدها االمنحط وال يقبل بها اال عدمي شرف


