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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
ما هي العقوبات التي ستفرضها وزارة التجارة على املتالعبني في 
األسعار خالل شهر رمضان املبارك؟ إذا كانت قضايا األطعمة الفاسدة 
لم يتخذ فيها إجراء قانوني واضح إلى اآلن ولم يكشف عن الفاعلني ولم 
تسحب رخصهم أو يسجنوا فكيف سيرتدع هــؤالء؟.. احلاجة إلى وعي 

استهالكي منظم ومتكينه من أدوات توصله باجلمهور لتوعيته.. 
مقاطعة املتالعبني أفضل عقوبة!

sultanah_ff@  ¤ ليلى القحطاين ¤

لصالح من األزمة اإلعالمية األخيرة والهجمة ع قطر ! وما السر في 
اختيار هذا التوقيت بالذات ! #خليجنا_واحد

bogaaan78@   حممد ال بهال #امللكي

#خليجنا_واحد السياسه دائما تفرق الجتمع املهم الشعوب جتتمع 
التتفرق

aziz_alduwaisan@   عبدالعزيز الدوي�صان

مايجمع اخلليج ... أكبر مما يفرقهم . #خليجنا_واحد

rasheedalfaam@   ر�صيد الفعم / �صحفي

شي عجيب نواب مجلس األمة .... ينتقدون ميزانيات بعض اجلهات 
احلكومية ويدعون ان فيها فساد .. ومع هذا يوافقون على مترير 

ميزانياتها !!

Meshal_AlAsfour@   م�صعل عبداللله الع�صفور

كاميرات مرورية جديدة تصور السرعة وح��زام األم��ان والنقال 
واحنا ما نستغنى عن النقال وال نربط احلزام املفروض ميزانية الدولة 

من ورا مخالفاتنا
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العلماء يكشفون عن طبقات 
جديدة للقشرة األرضية

أكد علماء جيوفيزياء من الصني والواليات 
املتحدة أنهم توصلوا ملعلومات أولية تكشف 
عن وجود طبقات لم تكن معروفة في القشرة 

األرضية. 
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية 
فقد أكد العلماء أن  »الصفائح التكتونية التي 
حتدثوا عنها تتموضع، على األغلب، على عمق 
410 إلى 660 كلم حتت اليابان وكل من كوريا 
الشمالية واجلنوبية، ومناطق من الشمال 
الشرقي للصني وأجــزاء من احمليط الهادئ 
تقع حتت جزيرة فيجي، تلك الصفائح انتقلت 
إلى أعماق القشرة األرضية منذ نحو 50 إلى 
60 مليون سنة مضت، نتيجة إزاحة إحدى 

الصفائح القارية الكبرى«.
وأضــافــوا: »لقد الحظنا أن تلك الصفائح 
التكتونية والتي تقع على عمق كبير حتت 
سطح األرض، هي املسؤولة عن العديد من 
الزالزل القوية التي حتدث في بعض مناطق 
احمليط الهادئ، وعلى وجه اخلصوص تلك 
التي حتــدث في املنطقة املمتدة بني جزيرة 
فيجي وأستراليا، فتلك الزالزل حتدث بسبب 

زحف الصفائح واحتكاكها ببعضها«.

89 عامًا وفاة روجر مور بطل أفالم جيمس بوند عن 

تناول كمية صغيرة من الشوكوالتة 
أسبوعيًا يقلل اضطراب ضربات القلب

أفــادت دراســة جديدة أجريت في الدمنرك أن تناول كمية 
صغيرة من الشوكوالتة كل أسبوع أو نحو ذلك قد يقلل مخاطر 
نــوع شائع وخطير من اضــطــراب ضربات القلب.   ووجد 
الباحثون أن من تناولوا الشوكوالتة مرة إلى ثالث مرات كل 
شهر قلت احتماالت إصابتهم بالرجفان األذيني بنسبة عشرة 
في املئة تقريبا مقارنة مبن تناولوها أقل من مرة واحدة في 

الشهر.
  وقالت إليزابيث موستوفسكي التي قادت فريق البحث 
وهي من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد »يعتبر تناول 
الشوكوالتة باعتدال من بني اخليارات الصحية للوجبات 

اخلفيفة في إطار نظام غذائي صحي«.
  ومع ذلك ال ميكن للدراسة أن تقطع بأن الشوكوالتة هي 

التي منعت الرجفان األذيني.

النجم البريطاني روجر مور 

أول »سمكة درون« في العالم تنجح بالغوص حتت املاء!
حققت كاميرا درون مصممة على شكل 
سمكة للغوص حتت املاء، جناحا مذهال خالل 
حملة كيك ستارتر جلمع متويل بقيمة 20 ألف 

دوالر، خالل أقل من 24 ساعة. 
وأطلق على أول »سمكة بيونيك درون« 
لقب »بيكي«، التي تأتي مجهزة بـ »زعانف«، 
حيث صممتها Robosea، التي تقوم بتصنيع 

معدات الروبوتات املنظمة للتلوث.
وتأتي السمكة »بيكي«، مــزودة بكاميرا 
4K، وميكن التحكم بها عبر الهاتف احملمول.

ووفــقــا للمصممني الصينيني، ابُتكرت 
»سمكة الروبوت الذكية«، للغوص إلى عمق 
يصل لنحو 59 مترا، كما ُبرمجت للعودة إلى 

موقع إطالقها عند انخفاض شحن البطارية.
وبدأت شركة كيك ستارتر، بجمع التمويل 
الــالزم )20 ألف دوالر( للسمكة الروبوت، 
يوم االثنني 22 مايو، حيث جمعت 35 ألف 

دوالر خالل 24 ساعة.
وتقدم شركة Robosea خمسة مناذج 

من كاميرا الــدرون، للمتبرعني مببلغ 2699 
دوالرا، أو أكثر.

وقال مينجلي شيونغ، الرئيس التنفيذي 
للشركة: »ميكن لـ بيكي الوصول إلى أي مكان 
تقريبا، وهي مصممة بطريقة خاصة للعودة 
تلقائيا إلى موقع اإلطالق، كما تقوم بإرسال 

موقعها احلقيقي إلى الهاتف احملمول«.
ــوت  ــروب ــر، أن ســمــكــة ال ــذك ــال ــر ب ــدي اجل
تشبه جهاز PowerRay، املصمم ملساعدة 
ـــذي ُعـــرض ضمن معرض  الــصــيــاديــن، وال
اإللكترونيات االستهالكية في الس فيغاس 

األمريكية، في يناير املاضي.

»أوبر« تعتزم تعويض سائقيها في نيويورك حلصولهم على أقل من حقوقهم 
قالت شركة أوبر للتكنولوجيا أمس إنها كانت تدفع للسائقني في 
مدينة نيويورك أقل من أجورهم الفعلية في خطأ قد يكلف الشركة 
ــدوالرات.   وتأخذ الشركة في العادة عمولة من  عشرات املاليني من ال
السائقني بعد استقطاع الضرائب ورســوم أخرى لكنها أخذت نسبة 
أعلى من املتفق عليه من سائقيها في املدينة األمريكية الشهيرة حيث 
طبقت النسبة على األجــرة الكاملة قبل احتساب ضرائب املبيعات 
ورسوم أخرى وفقا ألرقام صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت 

أول من ينشر اخلبر.
  وتأخذ أوبر في الغالب 25 في املئة من السائق في الواليات املتحدة 
وفقا التفاقية نوفمبر 2014 مع السائقني في أنحاء البالد.   وذكرت وول 
ستريت أن اخلطأ قد يكلف أوبر 45 مليون دوالر على األقل مبتوسط 
900 دوالر لكل سائق.   وقالت راتشيل هولت املدير اإلقليمي ألوبر 
في الواليات املتحدة وكندا في رسالة عبر البريد االلكتروني »نحن 
ملتزمون بدفع كل سنت مستحق لكل سائق، عالوة على الفائدة، في 

أسرع وقت ممكن«.

قالت أســرة املمثل البريطاني روجر 
مور إن النجم الذي نال شهرة عاملية بدور 
العميل السري البريطاني جيمس بوند 
توفي بالسرطان يوم الثالثاء عن 89 عاما.

  وقــال أبــنــاؤه الثالثة فــي بيان على 
تويتر »بقلب حزين نعلن رحيل والدنا 
احملبوب السير روجــر مور في سويسرا 

بعد معركة قصيرة ولكن شجاعة مع 
السرطان«.

  وأدى مور دور بوند في سبعة أفالم 
على مدار 12 عاما.

  وانــهــالــت الــتــعــازي مــن شخصيات 
شهيرة عديدة منهم النجمان راســل كرو 
وميا فارو ومنظمة اليونيسف التي عمل 

بها »سفيرا للنوايا احلسنة«.
  وانطلقت شهرة مــور في عــام 1962 
عندما أدى دور »القديس« في مسلسل 

تلفزيوني شهير يحمل نفس االسم.
  وبــدأ مور متثيل دور العميل السري 
الشهير في عــام 1973، وتقول تقارير 
إنه جمع من متثيل الشخصية الشهيرة 

14 مليون جنيه إسترليني )22 مليون 
ــر مــور محل املمثل  دوالر(.   وحــل روج
شون كونري في دور العميل السري 007 
وكان ثالث ممثل يقوم بشخصية جيمس 
بوند في سبعة أفــالم منها )ذا مــان ويذ 
ذا جولدن جن( و )ذا سباي هوالفد مي( 

و)موونراكر(.

سمكة درون تغوص حتت املاء

شركة أوبر ستعوض السائقني 


