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 في الصـميم
تقرير املتابعة خلطة 2018 كشف القصور رغم إنفاق 
مليار دينار خالل 6 أشهر وتبني أن نسبة االجناز صفر.. 
أكثر املشاريع تواجه حتديات ومعوقات أغلبها إداري 
وناجت عن عدم التنسيق احلكومي.. مشكلة التنمية في 
الكويت مثل »اخليط املعربك« حتتاج إلى حداق قوي 

وصبور حتى يفل اخليط ويحدق فيه من جديد.. 
وين احلداق!!

  nff70@ د. نايف الف�صلي 
الكل ينصت عندما يتحدث احلكيم #صباح_األحمد

  adnanco2016@ عدنان ال�صاعن 
بدأت مشكلة القروض عندما فتحت البنوك السقف األعلي للقروض الي ٧٠،٠٠٠ 
دينار وكانت اإلعالنات متأل الشوارع وعند إشارات املرور مع العلم أن البنك املركزي 
يسمح بذلك حسب ضوابط وشروط التتوافر في ٩٠٪ من املقترضني وأعضاء مجلس 

األمة آنذاك كانوا من النخبة من املتسبب #اسقاط_الديون_استقرار_للشعب

  khdknd@ كوثر �صي�صرتي 
#اسقاط_الديون_استقرار_للشعب وينكم يانواب مجلس االمه وينكم!!! ترا املجلس 
مدته بتخلص والشعب عرف ان مامنكم فايده وال ناقشتوا عن حملة اسقاط الديون عن 
املواطنني!!!! انا بعرف هاالعضاء شنو يسوون داخل املجلس مومعقوله كلهم ساكتني 

واليناقشون هموم املواطنني حسبي الله ونعم الوكيل بس

  FAlHajraf@ فالح احلجرف 
التاريخ سُيَخلِد يا صاحب السمو مواقفك و كلماتك و حرصك على وحدة دول 

اخلليج بأحرف من ذهب و نور.

الصني تطلق أول مسبار 
للهبوط على اجلانب 

املعتم من القمر
قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
إن الصني أطلقت يوم السبت أول مسبار على 
االطالق للهبوط على اجلانب املعتم من القمر في 
خطوة تعد عالمة بارزة على طريق برنامجها 
الفضائي الطموح. ومن املتوقع أن يهبط املسبار 
)تشانغ اه4-( بشكل سلس ألول مــرة على 
اجلانب البعيد من القمر وفقا ملا ذكرته شينخوا. 
ووصلت مركبات فضائية إلى هذا اجلانب من 
القمر من قبل لكن لم يسبق ألي منها الهبوط 
ــاألرض وفقا حلركة املد  عليه. والقمر مقيد ب
ــدور به  ــذي ي واجلـــزر ويـــدور بنفس املــعــدل ال
حول كوكبنا لذا ال ميكن رؤية اجلانب البعيد 
مطلقا من األرض. وميثل تطوير برنامج الفضاء 
الصيني أولــويــة للزعماء الصينيني. ودعــا 
الرئيس الصيني شي جني بينغ إلى أن تؤسس 

الصني نفسها كقوة في مجال الفضاء.

حقق مركز عبدالله السالم الثقافي إجنــازاً 
يضاف إلــى رصيده كواحد من أهــم الصروح 
الثقافية في الكويت والــشــرق األوســط حيث 
فــاز باجلائزة ألفضل املبانى العامة هندسيا 
في الشرق األوســط والتى اقيمت في العاصمة 

البريطانية لندن.
وقد تسلمت اجلائزة املهندسة نياز خاجة 
الوكيل املساعد للشؤون الهندسية في الديوان 

األميري.
ويعتبر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي 
هو أحد أكبر معالم التطور الثقافي من نوعه 
حول العالم ويأتى اجنازه بناء على توجيهات 
ــالق  ــد إلط ــم ــر الــشــيــخ صــبــاح األح ــي ســمــو األم
مجموعة من الصروح الثقافية التى متثل وجه 

الكويت احلضاري واإلبداعي.
ــوار مركز جابر  ويــأتــي هــذا اإلجنـــاز إلــى ج

األحــمــد الثقافي ليمثال شــواهــد حقيقية على 
ــة الكويت باملرافق  ــذي توليه دول االهتمام ال

الثقافية واحلضارية.
ويضم مركز عبدالله السالم الثقافي عدة 
متاحف ومنشآت منها متحف التاريخ الطبيعي 
ومتحف العلوم والتكنولوجيا ومركز الفنون 
اجلميلة ومتحف العلوم العربية اإلسالمية 

املهندسة نياز خاجة تتسلم اجلائزةومتحف الفضاء ومسرحا.

واألحمد البحر  عائلتي 
لوفاة

وسمية مزعل عبداللطيف البحر
زوجة / علي إبراهيم عبدالعزيز األحمد

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته

التكنولوجيا تساعد مرضى 
الشلل على استخدام الكمبيوتر

خلصت جتربة حديثة إلى أن املرضى الذين يعانون من الشلل قد 
يتمكنون يوما ما من استعمال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحي عن طريق مجرد التفكير فيما يريدون القيام به وذلك 

مبساعدة أجهزة استشعار يتم زرعها في أدمغتهم.
وقال جاميي هندرسون من كلية الطب بجامعة ستانفورد في 
كاليفورنيا، إن جتــارب سابقة كانت قد حققت بعض النجاح في 
االستفادة من أجهزة استشعار في الدماغ متصلة بأجهزة كمبيوتر 
معدلة في مساعدة مرضى الشلل لكتابة ما يصل إلى ثماني كلمات 
في الدقيقة لكن التجربة احلالية ركزت على مساعدة املرضى في 

استعمال أجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية.

11.4 مليون دوالر  غرامة على »فيسبوك«
 AGCM فرضت هيئة املنافسة اإليطالية
يوم اجلمعة املاضي على فيسبوك غرامة قدرها 
عشرة ماليني يورو )11.4 مليون دوالر( بسبب 
بيع بيانات املستخدمني دون إبالغهم وتضليلها 
للمستخدمني بشأن ممارسات البيانات اخلاصة 
بها واستخدامها لتلك البيانات ألغراض جتارية 

بطرق تخالف قوانني البالد.
ووجـــدت هيئة الــرقــابــة على املنافسة في 
إيطاليا أن فيسبوك قد انتهكت املــواد 21 و22 
و24 و25 من قانون املستهلك في البالد من خالل 
تضليل املستخدمني فيما يتعلق بعملية االشتراك 
وحــول مدى استخدام البيانات التي يقدمونها 
لألغراض التجارية.كما تتعلق انتهاكات قانون 
املستهلك بالتأكيد على الطبيعة املجانية للخدمة 
دون إعــالم املستخدمني بــاألربــاح التي حتصل 
عليها الشبكة االجتماعية من البيانات، وفرض 
ممارسة عدوانية على املستخدمني املسجلني 
عن طريق نقل بياناتهم من فيسبوك إلى أطراف 

ثالثة، والعكس بالعكس، ألغراض جتارية.
وكانت إيطاليا قد أصدرت الغرامة األولى بعد 
أن قررت أن الشبكة االجتماعية قد أقنعت الناس 

بتسجيل حسابات على املنصة دون إعالمهم 
أثناء عملية التسجيل بأن بياناتهم سيتم جمعها 
واستخدامها ألغــراض جتــاريــة، بينما تتعلق 
الغرامة الثانية بتمرير بيانات املستخدم إلى 

ــراف ثالثة. وقالت هيئة املنافسة في بيان  أط
صحافي: »إن فيسبوك متارس نفوذاً غير مبرر 
على املستهلكني املسجلني ملشاركة البيانات دون 

موافقة مسبقة .

عارضة أزياء مكسيكية 
تتّوج ملكة جمال العالم

شركة فيسبوك

مركز »عبدالله السالم« الثقافي يحصد جائزة األمالك 
الدولية ألفضل املباني العامة في الشرق األوسط

توّجت عارضة أزياء مكسيكية 
تنشط في مجال العمل اإلنساني 
ملكة جمال العالم في ختام مسابقة 
أقيمت في جزيرة هاينان الصينية 

السبت.
وملكة جمال املكسيك فانيسا 
بونسيه دي لــيــون )26 عــامــاً( 
حــائــزة شــهــادة فــي إدارة األعمال 
الدولية، وهي متطوعة في جمعية 
»ميغرانتيس إن إل كامينو« التي 
تعنى مبساعدة املهاجرين وعضو 
في مجلس إدارة مركز إلعادة تأهيل 
الفتيات، بحسب ما جاء على املوقع 
اإللكتروني ملسابقة ملكة جمال 

العالم.
وتــوّجــت عــلــى عـــرش اجلــمــال 
في العالم خالل الــدورة الـ68 من 
املسابقة الــتــي نظمت فــي مدينة 
سانيا الصينية الساحلية. وتسلّمت 

التاج من الهندية مانوشي شيالر.
ـــرت وصــيــفــة أولـــى  ـــي ـــت واخ
لها التايالندية نيكولني بيشابا 
ليمسنوكان )20 عاماً( التي تدرس 

إدارة األعمال.
وهــي املــرة الثامنة التي تقام 
فيها هذه املسابقة في سانيا، حيث 
نظمت هذه الفعاليات للمرة األولى 

دي ليون بعد تتويجهاسنة 2003.
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