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أميركي يربح مليار دوالر 
بني ليلة وضحاها!

فاز العب يانصيب محظوظ من والي��ة ميشيغان 
األمريكية، ليلة اجلمعة، باجلائزة الكبرى التي تبلغ 

قيمتها مليار دوالر أمريكي.
 Mega“ وبحسب املنظمني، فإن اجلائزة الكبرى
Millions” من أكثر اجلوائز قيمة على اإلط��اق 
في اليانصيب. وتطابق تذكرة واحدة جميع األرقام 
الستة 4 و 26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية 
للفوز باجلائزة املقدرة مبليار دوالر. وميكن للفائز، 
ال��ذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، االختيار بني 
املدفوعات طويلة األجل أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 

739.6 مليون دوالر، بعد قطع قيمة الضرائب.
وتعتبر هذه اجلائزة ثالث أكبر جائزة لوتو منذ عام 
2016. وذهب الفوز باجلائزة الكبرى القياسية في 
“Powerball” البالغ قدرها 1.586 مليار دوالر، إلى 
ثاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، 

وكان لكل منهم األرقام الفائزة في عام 2016.
وقد حقق أكبر فائز باجلائزة الكبرى الفردية أرقام 
“Mega Millions” مقابل 1.537 مليار دوالر في 

أواخر عام 2018.

إيطاليا  في  االنتقادات  من  عاصفة  يثير  توك«  »تيك 

أمرت هيئة مراقبة خصوصية 
البيانات اإليطالية تطبيق “تيك 
توك” ل��ت��ب��ادل م��ق��اط��ع الفيديو 
القصيرة اململوك للصني بحظر 
ح��س��اب��ات أي م��س��ت��خ��دم��ني في 

إيطاليا لم تتمكن من التأكد من 
سنهم بعد وفاة فتاة عمرها عشر 
سنوات كانت تستخدم التطبيق، 
مم��ا أث��ار عاصفة م��ن االنتقادات 

حيال التطبيق.

وقال الهيئة التنظيمية في بيان: 
إنه على الرغم من التزام تيك توك 
بحظر تسجيل األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 13 عاما إال أنه كان من 
السهل مع ذلك التحايل على هذه 

القاعدة. ونتيجة لذلك ، قال تيك 
توك إنه اضطر إلى حظر حسابات 
املستخدمني الذين لم يتم التحقق 
منهم حتى 15 فبراير على األقل في 

انتظار مزيد من املعلومات.
ومتلك هذا التطبيق شركة باي 
دانس الصينية وقد تزايد انتشاره 
بسرعة في جميع أنحاء العالم ال 

سيما بني املراهقني.
وج���اء احل��ك��م بعد وف���اة فتاة 
اختناقا في باليرمو بصقلية في 

قضية صدمت إيطاليا.
وقال والداها إنها كانت تشارك 
فيما يسمى بتحدي التعتيم على 
تيك ت��وك حيث وض��ع��ت حزاما 
ح��ول رقبتها وحبست أنفاسها 

أثناء تسجيل نفسها على هاتفها.
وف��ت��ح االدع�����اء حت��ق��ي��ق��اً في 
التحريض احملتمل على االنتحار 
ويسعي ملعرفة ما إذا كان أحدهم قد 

دعاها للمشاركة في ذلك التحدي.

يجّسد مشروُع مواقف السيارات باملسجد 
النبوي الشريف االهتماَم البالغ الذي توليه 
حكومة اململكة باحلرمني الشريفني، وامتداداً 
للتوسعات املتاحقة التي تهدف إلى العناية 
بتوسعتها وعمارتها، وتهيئة أحدث التقنيات 

والسبل خلدمة قاصديها.
وش��ّي��دت “مواقف السيارات” أسفل 
ساحات املسجد النبوي على مساحة إجمالية 
تبلغ 199 أل��ف متر م��رب��ع، ضمن مشروع 
إنشاء وحتسني الساحات احمليطة باملسجد 

من الناحية الشمالية والغربية واجلنوبية، 
وت��ع��ّد نقطة ال��وص��ول الرئيسة للمسجد 
النبوي، وأحد أهم احتياجات الزائرين، ومتّثل 
بتصميمها الفريد الذي يساعد مرتاديها على 
سهولة الدخول واخل��روج، جانباً من أوجه 
العناية بقاصدي مسجد رس��ول الله صلى 
الله عليه وسلم وتيسير حركة تنقل ضيوف 

الرحمن والزائرين من املسجد النبوي وإليه.
وتّتصل م��واق��ف ال��س��ي��ارات ف��ي املسجد 
النبوي باألنفاق والطرق الرئيسة احمليطة 

باملنطقة املركزية على ام��ت��داد طريق امللك 
فيصل “الدائري األول” وت��وّف��ر للمصلني 
إمكانية ال��وص��ول إل��ى مداخل امل��واق��ف عبر 
جميع االجت���اه���ات، وت��ت��أل��ف م��ن طابقني، 
وطابق للِخْدمات، وتتسع املواقف حلوالي 
4200 سيارة، موزعة في 24 وحدة للوقوف، 
منها 8 وح��دات مخصصة للمشتركني، و16 
وح���دة للدفع ال��ف��وري، وتّتسع ك��ل وح��دة 
حلوالي 184 مركبة، وقد مت تزويدها ب� 48 

جهاز محاسبة ذاتي.

مواقف السيارات باملسجد النبوي الشريف

تطبيق تيك توك

قد  السمنة  طبية:  دراســـة 
تصيب األشخاص بالعمى

ح���ذرت دراس����ة ج��دي��دة م��ن أن السمنة ق��د تصيب 
األشخاص باضطراب دماغي ميكن أن يسبب لهم الصداع 

املزمن والعمى.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد نظرت 
الدراسة التي أجراها باحثون من ويلز في بيانات 35 
مليون مريض على مدى 15 عاماً، وقد حدد فريق الدراسة 
1765 حالة م��ن ح��االت ارت��ف��اع ضغط ال��دم مجهول 
السبب داخل اجلمجمة، وهي حالة تعطي أعراضاً شبيهة 

ألعراض أورام الدماغ.
وحتدث هذه احلالة عندما يرتفع الضغط في السائل 
احمليط ب��ال��دم��اغ، األم��ر ال��ذي ق��د يسبب ص��داع��اً مزمناً 
ودرج��ات متفاوتة من مشاكل الرؤية قد تصل للعمى. 
وتعتبر النساء في سن اإلجناب األكثر عرضة لإلصابة 

بها.
ووج��د الفريق رواب��ط قوية بني مؤشر كتلة اجلسم 

وخطر اإلصابة بهذه احلالة.
ومن بني النساء اللواتي حددتهن الدراسة، كانت هناك 
180 حالة لديها مؤشر كتلة جسم مرتفع، مقارنة ب�13 

حالة فقط لديها مؤشر كتلة جسم “مثالي”.

السمنة قد تصيب باضطراب دماغي

»مواقف السيارات«.. مشروع فريد يجّسد 
العناية بقاصدي املسجد النبوي
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 في الصـميم
ال��ك��وارث التي يواجهها أهلنا في الشام من تسلط  
النصيريني املدعومني من إيران وقصف طائرات الكيان 
الصهيوني وموجات األمطار الغزيرة ونقص الغذاء 
وال���دواء، تتطلب نصرة حقيقية من ال��دول اإلسامية 
ترفع عنهم الباء، ترك الشعب السوري يواجه الباء 
منفرداً سيحاسب عليه كل مسلم، ما ذنب األطفال والنساء 

والعجائز في حتمل تبعات الصراع..
هل تصحو ضمائرنا لنصرتهم؟

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Dawoud AlMarzouq @dykhdm
الدفاع تستدعي منتسبيها من املقيمني بصورة غير شرعية )البدون( 
لتجديد بطاقاتهم االمنية لدى اجلهاز املركزي فبعضهم رفض استالمها 
منذ اشهر ألنه يرفض التوقيع على اقرار جنسيته بعد مواجهته بها!! “هم ال 

يريدون احلل”

Adnan_M_Abul84@ عدنان حممود اأبل
للذكرى .. متضي السنوات و يتغير األشخاص و يستمر ذات النهج في 
الرياضة الكويتية .. من يسيطر على القرار يجيره ملصلحة ناديه و مصاحله 
الشخصية حتى و إن كان على حساب إسم و سمعة البلد ! ال تنه عن خلق و 

تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

srraaia@ الوزيراآ ال�رشاآيه بنت بونا�رش
االطفال اللي في الشوارع او املهجرين مبخيمات! او اي شخص يعاني االن 

من البرد .. الله يصلح حالكم ويستر عليكم ويحميكم ويكون بعونكم

mohamed1985552@  حممد
النهج اجلديد لدعاة الفوضى التغريد والتحريض ونشر كل ماهو سلبي 
عن الوطن مع تضخيمة وطمس كل ام��ر ايجابي بوطننا الكويت يدعون 
االصالح ومحاربة الفساد وهم دعاة فوضى ال يرجون لنا خيرا فحذاري هم 

العدو فاحذروهم

Dr_AhmadAllafi@ اأ. د. اأحمد را�صد الاليف
بعض الطلبه املُتعثّرين دراسياً في التعليم التقليدي و فجأه درجاتهم كامله في 

التعليم عن بعد مثل األصلع اللي يلبس باروكه. الكل عارف بس مّحد يتكلم.

lovequeens_kw@  �صلوى العتيبي
وصلنا ملرحلة في الكويت ان حتى مالك العقار ال يريدون تأجير بيوتهم 
او شققهم او اي شي للكويتيني. باعتقادكم ليش؟! الن الكويتي مقحط وثقلت 
عليه الديون ويكاد يكون مشرد النه ما يقدر يلتزم بدفع االجار او اي قسط 

بسبب الغالء املعيشي

HumaidiHanouf@  د هنوف حممد احلميدي
الكويت بلد هجرات وحضن لكل شريف منذ نشأتها، عزف املسؤولني على 
وتر التكويت بات ضجيج وفرقعات اعالمية واهيه، جميل اكتفاء الشعوب 
بأبنائها واالستعانة بالشرفاء ممن يخدم الكويت بصدق وأمانة ولكننا 
بعيدين عن ذلك، يجب على املسؤولني عرض احصاءات التكويت بقطاعهم 

وجتنب حرف السني بتصاريحهم.

DrAldamkhi@  د.عادل الدخمي
من يتكلم عن حل غير دستوري أو يحاول تخويف الشعب من ممارسات 
دستورية لنواب األمة هم على حق في استخدامها امنا هي محاوالت بائسة 
من فريق فقد ثقة الشعب الكويتي ويواجه سخط اجتماعي بسبب تراكم فساد 
إداري واقتصادي وسياسي  نصيحة : أصلحوا أموركم واتركوا أساليب عفا 

عليها الزمن ولفظها الشعب
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