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 في الصـميم
قانون املرور يحتاج إلى تطوير وتعديالت جذرية.. بالقدر الذي يجب 
معاقبة املخالفني هناك حاجة إلى مكافأة امللتزمني.. مثال من لم يحصل على 
مخالفة طوال عشر سنوات يعطى اجازة قيادة ذهبية ويعفى من الرسوم 
ومن يتعدى حدودا معينة من املخالفات ترفع عليه الرسوم ورسوم التأمني 
ويعطى اجــازة بلون مختلف.. هناك حاجة إلى عقوبات سحب السيارة 

واالجازات ايضا.. من أمن العقوبة اساء األدب!! 
نظام النقاط شخباره؟!

Arbaawiii  @a7medooo90   
بعض اجلمعيات التعاونية تخسر ! بسبب سرقتها من بعض العاملني 

باجلمعيات .. ماذا ينتظر مجلس االمة ؟ البد ان يكون هناك قوانني جديدة 

  al__neeel@ �صيف املويزري 
األخوة أعضاء مجلس االمه سؤال من مواطن هل رواتب املوظفني فيه عدالة 

هذا سؤال واجلواب متروك لكم

A siri  @azisiri   
تذكرت بالغزو بعض اللي انحاشوا من اخل��وف، دش��وا خلف اجليش 
األمريكي بلباس اجليش وكأنهم أبطال، واستفادوا من هاحلركه لدخول 

مجلس األمه

Abo Jassm Abo Jassm  @AboJassmAboJas1   
# مجلس االم��ه # وزارة االسكان س��ؤال ويجب ال��رد عليه مل��اذا تاخر 
اخلدمات العامة في مدينة صباح االحمد قطاع C بالكامل عن العمل من قبل 

شركة سنتني

   Dumeathaa@ �صليمان العنزي 
#خلية_العبدلي ليست عذرا لكسر القانون أو تغيير شكله حسب األهواء 
والتغيير او التعديل إن لزم يكون عن طريق مجلس األمه واال طالتكم االهواء 
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مشروع هولندي لتحويل 
النباتات إلى بطاريات مضيئة 
ــان أورس«  ـــي ف قــدمــت املصممة الهولندية »إرم
مشروعا ثوريا لتحويل النباتات إلى بطاريات، تعتمد 
على املياه والتربة إلنتاج الطاقة الكهربائية الالزمة 

إلنارة املصابيح. 
املشروع يحمل اسم  Living Light، وتعتمد فكرة 
عمله على انتاج النباتات للطاقة الكهربائية بواسطة 

البكتريا املوجودة في داخل التربة.
فخالل عملية التمثيل الضوئي تنتج النباتات 
ــذه املــركــبــات جتعل  مركبات عضوية فــي الــتــربــة، ه
البكتيريا قادرة على توليد اإللكترونات والبروتونات، 
والتي تستخدم في البطاريات التقليدية إلنتاج الطاقة 

الكهربائية.
اجليد في األمر أن النباتات األكثر صحة تنتج مزيدا 
من الطاقة، أي أنه كلما ازدادت العناية بالنباتات بشكل 
صحيح، أعطت طاقة أكبر وإضاءة أكثر، وتقول املصممة 
إن مشروعها Living Light قــادر حاليا على إنتاج 
ما يصل إلى 0.1 ميغاواط. مبا يكفي إلضاءة مصباح 

القراءة في الليل، لكنه ليس كافيا إلنارة غرفة كاملة.

نصائح لزيادة شعبية 
قناتك على يوتيوب

مع النمو املتواصل للمحتوى املرئي على شبكة 
اإلنترنت، يتوجه الكثير من صناع احملتوى إلى موقع 
يوتيوب لتدشني قناتهم اجلــديــدة والــبــدء بإنشاء 
الفيديوهات ظناً منهم أن حتقيق الشهرة الواسعة على 

املنصة ستكون عملية سهلة.
لذا إن كنت قد بدأت قناتك على يوتيوب للتو أو ترغب 
بزيادة شعبيتها فإليك بعض النصائح اخلفيفة التي 
تساعدك للعمل بفاعلية على املنصة وزيــادة شعبية 
قناتك: التزم بتحميل فيديوهات جديدة إلــى قناتك 
بصورة دورية، وحاول زيادة معدل إنتاج الفيديوهات 

إن كانت لديك القدرة على ذلك.
اهــتــم باختيار عــنــاويــن مالئمة للفيديو وكذلك 
للوصف، فهي أحد أسهل الطرق جلذب زوار للفيديو 
اخلاص بك. دعوة املشاهدين لالشتراك في قناتك هي 
ــاول اخلــروج بأفكار  ــم أن حت مسألة مهمة، لكن األه
مبتكرة وخالقة لدفع املشاهدين لالشتراك بــدالً من 

الطرق التقليدية.

مدير مؤسسة خيرية 
للمشردين يسرق املاليني 

ليعيش ببذخ!
صــدر حكم بالسجن ملــدة خمس سنوات على مدير 
مؤسسة خيرية ملساعدة املشردين، وذلك لسرقته مبلغا 
يقدر بـ 1.3 مليون جنيه استرليني، قام باستغاللها 

ليعيش حياة مرفهة.
الرجل واسمه روبرت ديفيز، والبالغ من العمر 50 
عاماً، وّظف املبلغ في رحالت على منت القوارب الفخمة 
والطائرات اخلاصة واإلقــامــة في أفخم الفنادق، في 

اليابان والواليات املتحدة األميركية وأجزاء من إفريقيا.
وقد سمعت محكمة كراديف كراون إلى الرجل الذي 
اتضح أنه كذب على زوجته بأن مصدر املــال عالوات 
وظيفية بوصفه رئيسا للتمويل في جمعية سيرينانز 

سيمرو اخليرية ومقرها في سوانزي بويلز.
وقال كارل هاريسون من االدعاء البريطاني إن ديفيز 
قــام بــإدخــال املــال في حسابه اخلــاص من خــالل خلق 

»فواتير وهمية«.
وباإلضافة إلى ما ذكر فقد أنفق الرجل 80 ألف جنيه 
استرليني على اإلقامة في سافوي بغرب األلــب، وفي 
إحــدى املــرات أنفق مبلغ 1200 جنيه مــرة واحــدة في 

مطعم للمأكوالت البحرية.
استمعت احملكمة إلى أن ديفيز دفع 271 شيكا، بلغ 
املبلغ الكلي لها مليونا و343 ألفا و74 جنيها استرلينيا، 
وذلــك من حسابه في الفترة بني يونيو 2008 وحتى 

نوفمبر 2014.

متتد حتى نهاية أغسطس املقبل

»املواساة« يقدم باقة مخفضة على خدمات أمراض اجلهاز التنفسي
انطالقا مــن مسؤوليته املجتمعية وسعياً 
لتوفير أفــضــل مستويات اخلــدمــة والــرعــايــة 
الصحية باسعار مناسبة أعلن مستشفى املواساة 
اجلديد عن انطالق عروضه الصيفية والتي متتد 

حتى نهاية شهر أغسطس املقبل .«
وأوضحت مديرة تطوير األعمال والتسويق 
باملستشفى علياء السيد ان »مستشفى املواساة 
دائماً ما يغتنم فرصه وكعادته السنوية خالل 
الصيف ليقدم خدماته املميزة بأسعار مخفضة 
انطالقا من مسؤوليته اإلجتماعية مؤكدة أن 
العروض تشمل خصومات مميزة على مختلف 
اخلدمات الطبية التي يقدمها قسم أمراض اجلهاز 

التنفسي.«
وأشــارت السيد إلى أن “املستشفى حدد باقة 
ــراض اجلهاز  لبعض اخلدمات التي يقدمها  أم
التنفسي وتشمل اإلســتــشــارة، فحص كفاءة 
ــى أشعة  التنفس، أشعة الــصــدر بــاإلضــافــة إل

اجليوب األنفية موضحة أن األسعار تنافسية.
ولفتت السيد إلى أن » هذا العرض يأتي أيضاً 

ــادة  فــي إطـــار اجلــهــود احلثيثة واملــســاعــي اجل
لتوفير أفضل مستويات اخلدمة بأسعار مناسبة 
للمرضى، وتشجيعاً من جهة آخرى على إجراء 
الفحوصات الــدوريــة ملــا لها مــن أهمية كبيرة 
في حتسني رعاية أفــراد املجتمع والــذي يشكل 
األولوية الرئيسية في مجموعة األهــداف التي 

يسعى إليها املستشفى »
وعبرت عن فخرها بالسجل احلافل باإلجنازات 
والتميز للمستشفى والذي منحه الريادة والتميز 
على املستوى احمللي واإلقليمي كمستشفى متكامل 
يجمع بني جودة اخلدمة الصحية التي يضعها 
أولى إهتمامته وبني املبادرات املجتمعية والتي 
يعتبرها عنصراً أساسياً من عناصر التزامه 
ــاه أفــراد املجتمع. وأعــربــت في اخلتام عن  اجت
فخرها بحصد املستشفى مؤخراً جتديد اإلعتماد 
الكندي للمرة الرابعة واالعتماد األمريكي للمرة 
الثالثة وفق أعلى مستويات التقييم مؤكدة أن 
هذا اإلجناز يأتي أستكماال ملسيرة متيز املستشفى 
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