ياندكس :سيارات ذاتية القيادة تظهر في موسكو بعد  4أعوام
أعلن رئيس إدارة السيارات غير املأهولة في
شركة “ياندكس” دميتري بوليشوك ،أن السيارات
ذاتية القيادة ستعم شوارع في موسكو بعد  4أعوام.
وأض����اف أن ت��ل��ك ال��س��ي��ارات ت��خ��ض��ع حاليا
الختبارات مختلفة بحضور مهندس يتولى قيادتها

alwasat.com.kw

االثنني  25ذو احلجة  1440هـ 26 /أغسطس  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3506

ف��ي بعض األح���وال فقط .وأش���ار إل��ى أن تشغيل
السيارات ذاتية القيادة سيتم أوال في بعض أحياء
موسكو املالئمة لسيرها .ثم ينتشر استخدامها إلى
مناطق أخرى للمدينة.
أما املدن الروسية األخ��رى فيمكن أن تظهر تلك

السيارات في شوارعها قبل موسكو ألن ظروفها
مؤاتية أكثر الستخدامها .وق��ال اخلبير إن مجال
استخدام السيارات ذاتية القيادة هو بالدرجة األولى
النقل ،مبا فيه نقل البريد واحلمولة (الشاحنات
ذاتية القيادة) والركاب (التاكسي ذاتية القيادة).
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شركة أملانية تكشف أول منوذج
للتاكسي اجلوي اخلاص
كشفت شركة  Volocopterاألملانية
عن أول منوذج للتاكسي سيستخدم للنقل
اجلوي اخلاص في أجواء املدن الكبرى.
وه��و عبارة عن مروحية VoloCity
متعددة املراوح قادرة على اإلقالع والهبوط
عموديا وم���زودة بـ 18محركا كهربائيا
وبطاريات الليتيوم واملظالت إلنقاذ الركاب.
وميكن أن حتلق املروحية إل��ى مسافة

 35كيلومترا حيث تبلغ سرعتها 110
كلم/ساعة .وتتسع قمرة قيادة التاكسي
لشخصني وأمتعة شخصية خفيفة الوزن.
وقالت صحيفة  Techcrunchاألملانية
إن شركة  Volocopterتبدي اهتماما
خ��اص��ا ب��ظ��روف راح���ة وأم����ان ال��رك��اب،
مضيفة أن التكسي اجلديدة تتفق متاما مع
كل املعايير التي أقرتها الوكالة األوروبية

لألمن اجلوي.
يذكر أن  VoloCityه��و أول من��وذج
طرحته الشركة الستخدامه كتاكسي جوي
خاص .سبق للشركة أن ابتكرت  3مناذج
للمروحية متعددة امل��راوح حققت ما يزيد
عن ألف حتليق اختباري .وسيقوم التاكسي
اجلوي بأول حتليق استعراضي له نهاية
العام اجلاري في أجواء سنغافورة

اكتشاف غامض حتت قيعان محيطات العالم!

اكتشف علماء احتياطيا كبيرا وموزعا
م��ن غ��از امليثان حت��ت محيطات العالم،
مخزنا في جيوب صغيرة داخل الزبرجد
الزيتوني.
ومنذ وقت طويل ،عرف العلماء بوجود
امليثان امل��دف��ون حتت ق��اع البحر ،وال��ذي
أ ُطلق من فتحات في أعماق البحار ،ولكن
أصوله الدقيقة لم تكن واضحة.
ويُعتقد أن غ��از امليثان تشكل عندما
ح��وص��رت م��ي��اه ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ص��خ��ور،
وخضعت لتفاعل كيميائي.
ويقدر العلماء أن جميع جيوب امليثان
املجهرية مجتمعة ،ميكن أن تكون واحدة
من أكبر مصادر امليثان غير البيولوجي
على هذا الكوكب.
وكشفت الدراسات أن إنتاج امليثان هذا
لم يساعد في تغذية احلياة على األرض
فحسب ،بل قد يوفر أيضا مصدرا للميثان
على كواكب أخرى في النظام الشمسي.
وق���ام ال��ع��ال��م اجل��ي��ول��وج��ي ،جيفري
س��ي��وال��د ،م��ن معهد “وودز ه��ول لعلوم
احمليطات” في ماساتشوستس ،بتحليل

 160صخرة م��أخ��وذة من قشرة األرض
السفلى وم��ن الطبقة العلوية في جميع
أنحاء العالم.
وجمعت العينات من ت�لال احمليطات
ُ
املختلفة ،ومناطق االنغماس حيث تغرق
الصفيحة التكتونية حتت األخ��رى ،ومما
يسمى  :ophiolitesوهي عبارة عن أقسام
من القشرة احمليطية التي دُفعت فوق قشرة
قارية.
وف��ي جميع العينات تقريبا ،اكتشف
ال��ع��ل��م��اء وج����ود ج��ي��وب ص��غ��ي��رة من
امليثان ،وغالبا ما يكون الغاز مصحوبا
بالهيدروجني.
وقال الدكتور سيوالد“ :إن حتديد مصدر
غير حيوي من امليثان في أعماق البحار،
ميثل مشكلة نواجهها منذ سنوات عديدة».
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��ل��م��اء أن امل��ي��ث��ان ينتج
عندما تصبح مياه البحر ،التي تتسرب
عبر القشرة احمليطية بعمق ،محبوسة
داخ��ل معدن يسمى ( olivineالزبرجد
الزيتوني) عند درج��ات ح��رارة أعلى من
 400درج��ة مئوية ،لتشكيل م��ا يسمى

“إدراج السوائل».
ويشكل معدن  olivineاألكثر وف��رة،
ع��ب��اءة األرض ال��ع��ل��ي��ا .ون��ظ��را لتبريد
الصخور إلى ما دون  340درج��ة مئوية،
يتفاعل امل���اء امل��وج��ود ف��ي ال��ب��اط��ن مع
ال��زب��رج��د الزيتوني احمل��ي��ط ،ف��ي عملية
تسمى “التعرج” ،وتنتج كال من امليثان
والهيدروجني.
واستنادا إل��ى كمية امليثان املوجودة
في عينات الصخور ،التي ُجمعت ،يعتقد
فريق البحث أن الرواسب املوجودة حتت
احمليطات على األرج���ح ،أعلى م��ن حجم
امليثان املوجود في الغالف اجلوي لألرض،
قبل العصر الصناعي.
وميكن أن يكون للنتائج تداعيات على
وجود امليثان واحلياة على كواكب أخرى.
وعلى سبيل املثال ،اكتُشف امليثان على
سطح املريخ وهو موجود أيضا على قمر
زحل “تيتان».
ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في
مجلة Proceedings of the National
.Academy of Sciences

علماء يكتشفون مفتاح عالج سرطان
مدمر في نبات «القنب»
وجدت دراسة أجرتها جامعة
هارفارد ،أن نبات القنب ميكن أن
يحمل مفتاح مكافحة سرطان
البنكرياس (أحد أكثر األشكال
دموية).
واخ��ت��ب��ر العلماء تأثيرات
املركبات املشتقة من املاريغوانا،
والتي تسمى الفالفونويد ،على
خاليا سرطان البنكرياس في
أطباق بترية ،وعلى احليوانات
املصابة باملرض.
وتسبب عالج الفالفونويد في
قتل جميع اخلاليا السرطانية
لدى  70%من الفئران ،املصابة
ب��س��رط��ان ال��ب��ن��ك��ري��اس ،وفقا
ل��ل��دراس��ة امل��ن��ش��ورة ف��ي مجلة
.Frontiers of Oncology
وتوجد مركبات الفالفونويد
في جميع النباتات تقريبا (مبا
في ذلك الفواكه واخلضروات)،
التي متنحها ألوانها احليوية.
وهناك أكثر من  6آالف نوع من
ال��ف�لاف��ون��وي��دات ،ولكن علماء
هارفارد ي��رون إمكانات كبيرة
في واح��دة م��وج��ودة في القنب
(املاريغوانا) ،تُستخدم لصنع
مركب يطلق عليه اسم FBL-
.03G
وف���ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة،
اكتشف عدد كبير من الدراسات
إم���ك���ان���ات ال���ن���ب���ات ل��ع�لاج
السرطان.
وأشارت الدراسة إلى احتمال
أن مينع القنب منو الورم بعدة
ط��رق ،ولكن آث��ار النبات غير

واضحة بعد.
وقال الدكتور ويلفريد نغوا،
املعد املشارك في الدراسة“ :لقد
أج��رى الناس دراس���ات قبل أن
يدركوا أن احلشيش يعمل في
بعض األحيان ضد السرطان،
وفي بعض األحيان ال يعمل».
و ُي����ع����زا ال��ك��ث��ي��ر م���ن ه��ذه
التناقضات إلى التباين الواسع
ف��ي تكوين أي ساللة أو نبات
معني من القنب .وفي كثير من
األح��ي��ان ،تنظر ال��دراس��ات إلى
ج��زء كبير من األج���زاء املكونة
للقنب ،ب��دال م��ن دراس���ة كيفية
عمل املركبات الفردية.
وفي الدراسة ،قام الباحثون

«شاومي» تطلق  Mi MIX 4بكاميرا  108بكسل
تستعد شركة “شاومي” إلطالق
هاتفها الذكي اجلديد Xiaomi Mi
 Mix 4بكاميرا بدقة  108بكسل
في شهر سبتمبر من هذا العام.
ف��ي إط���ار منافسة “غوغل”..
“هواوي” تخطط إلط�لاق خدمة
جديدة خاصة بها
وستكون “شاومي” من بني أولى
الشركات التي تستخدم مستشعر
سامسونغ اجلديد املميز Samsung
 ISOCELL Bright HMXفي
هواتفها الذكية ،حيث تبلغ دقته
 108ميغا بكسل ،وستستخدمه
ش��رك��ة “سامسونغ” ف��ي هاتفها
« ،»Galaxy S11ال��ذي سيعرض

في بداية العام القادم.
ويسمح مستشعر “سامسونغ”
اجلديدSamsung ISOCELL ،
 ،Bright HMXب��ال��ت��ق��اط
ص����ور ب���دق���ة  27م��ي��غ��ا بكسل
( )12032х9024ب��اس��ت��خ��دام
تكنولوجيا تعمل على دم��ج أربع
بكسالت لتشكيل بكسل واحد كبير.
وي���ت���وق���ع أن ي��ن��ط��ل��ق ه��ات��ف
 Xiaomi Mi Mix 4اجل��دي��د
بأفضل امل��واص��ف��ات ،فباإلضافة
ملستشعر “سامسونغ” ،سيضم
رقاقة معالج Snapdragon 855
 Plusوشاحنا باستطاعة 100
واط.

بفصل أج���زاء كثيرة م��ن نبات
القنب ،وأجروا اختبارات أولية
ملعرفة األج����زاء ال��ت��ي أظهرت
ن��ش��اط��ا أك��ب��ر “ضد” األورام
املضادة.
ووض��ع��وا  FBL-03Gفي
طبق بتري مع خاليا سرطان
البنكرياس ،واستخدموا نوعا
م��ن ال��ع�لاج اإلش��ع��اع��ي الذكي
الستهداف املركب مباشرة في
أورام منتشرة ل��دى الفئران
املصابة بسرطان البنكرياس.
وت��ب�ين أن ال��ع�لاج ل��م مينع
ال��ورم من النمو فحسب ،ولكن
لدى نحو  70%من القوارض،
تسبب العالج اإلشعاعي ومزيج

 FBL-03Gفي محو األورام من
الوجود .وليس من الواضح ما
إذا كان السرطان قد يعود ،ولكن
في الوقت احلالي ،شفيت غالبية
الفئران من السرطان.
ويعتقد ال��دك��ت��ور ن��غ��وا أن
القنب يحتوي على خصائص
تعديل املناعة .كما ميكن ملركب
الفالفونويد أن يشكل خاليا
املستضد ال��ت��ي ت���درب اخلاليا
التائية للتعرف على املرض.
ول��ك��ن ال��ب��اح��ث�ين ي��ق��ول��ون
إن هناك حاجة للقيام باملزيد
م��ن ال���دراس���ات ،م��ع احل���ذر من
استخدام نبات القنب دون وعي
أو استشارة طبية.

فشل التحام «سويوز» احلاملة للروبوت
«فيودور» مبحطة الفضاء الدولية

األردن :إغراق الطائرة في مياه العقبة
ليس بطر ًا وسعرها ال يعادل ثمن سيارة
قال الناطق باسم سلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة ،عبد املهدي القطامني،
إن ثمن شراء الطائرة التي يتم إغراقها صباح
االثنني املاضي  ،ال يعادل ثمن شراء سيارة
بكلفة  87ألف دينار.
وأشار القطامني ،خالل تعليق على ما مت
تداوله بشأن قيمة الشراء الطائرة وكلفتها
املالية واعتبار ذلك بطرا ليس له من داع،
أشار إلى أن “إغراق الطائرة في اخلليج من
شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة وهي
رياضة يقصدها آالف من مختلف دول العالم
ويأتون للعقبة لهذه الغاية».
وبني القطامني أنه “ومبعادلة حسابية
بسيطة ف��إن ال��س��ائ��ح ال��غ��ط��اس ينفق في
العقبة م��ا ي��ق��ارب  1000دي��ن��ار للرحلة
الواحدة ،تتوزع هذه االنفاقات على الفنادق

ووسائط النقل ومراكز الغوص واملطاعم
وغيره ،مبينا أن اإلقبال على الغوص في
العقبة خالل العام املاضي زادت نسبته 15
 %عن العام .2018
وأض���اف ال��ن��اط��ق ب��اس��م سلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة أنه “من املتوقع
أن ت���زداد ه��ذه النسبة ال��ع��ام احل��ال��ي مبا
يتجاوز  25%عن العام املاضي ،مبعنى أن
ثمن الطائرة سيتم استرداده خالل عام وهي
أعلى نسبة عائد على االستثمار ميكن أن
حتقق من أي نشاط استثماري».
وت��اب��ع“ :أجزم أن البكاء على األط�لال
وتصوير األمور على غير حقيقتها هو ضرب
في خاصرة الوطن” ،مشددا على أنه ال ميكن
تنشيط االستثمار وتشجيع السياحة دون
انفاقات فعلية لتطوير القطاع

أف���اد م��رك��ز إدارة ال��رح�لات الفضائية
الروسي أن سفينة “سويوز-أم أس”14
احلاملة على متنها ال��روب��وت “فيودور”
الشبيه ب��اإلن��س��ان فشلت ف��ي االل��ت��ح��ام
مبحطة الفضاء الدولية في الفترة الزمنية
املخططة.
ونقلت وك��ال��ة “نوفوستي” الروسية
لألنباء عن املركز أن السفينة اقتربت من
احملطة ملسافة أقل من  100متر ثم توقفت
وبدأت االبتعاد عنها ملسافة  102متر.
وعبر مصدر مختص في املجال الفضائي
الروسي عن اعتقاده بأن سبب فشل عملية
االلتحام باحملطة قد يعود إلى خلل في عمل
نظام “كورس” اخلاص بالتحام السفينة.
وقال“ :رمبا وقع هناك خطأ في عمل أحد
نظامي التقارب مبنظومة “كورس-نا” على

منت السفينة ،ثم مت االنتقال األوتوماتيكي
إلى النظام الثاني ،لكن عمله فشل أيضا،
وبعد ذلك أمر مركز إدارة الرحالت الفضائية
بابتعاد السفينة عن احملطة».
وت��ق��ع سفينة “سويوز” حاليا على
املسافة األمنة من احملطة .ويدرس اخلبراء
حاليا فرص القيام بعملية التحام جديدة.
ومت إط��ل�اق السفينة “سويوز -أم
أس ”14من قاعدة بايكونور الفضائية
في كازاخستان صباح اخلميس املاضي،
ليصبح أول إطالق لسفينة دون طاقم خالل
السنوات الـ 30األخيرة .و”رجل الفضاء”
الوحيد على متنها هو الروبوت “فيودور”
الشبيه باإلنسان .وفي حال جناح عملية
االلتحام من املخطط أن يعمل الروبوت على
منت محطة الفضاء الدولية ملدة  14يوما.

