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احتجاج ًا على عدم رفع الرواتب

إضراب  650ألف موظف تونسي

ما أغفر أنا خطاك وحبك بالضمير انزاح

من حيث حب بقلبي ما ي��را وان��زاح

دخ���ل � 650أل���ف م��وظ��ف حكومي
تون�سي يف �إ��ضراب عام �أم�س بعد
�أن رف�ضت احلكومة مطالب احتاد
ال�شغل برفع �أج��ور املوظفني ،يف
خطوة من �ش�أنها زيادة التوتر يف
تون�س.
وهذا الت�صعيد اختبار حقيقي لقدرة
حكومة رئي�س ال����وزراء يو�سف
ال�شاهد على �إدارة معركة قوية
وامل�ضي قدما يف خطط �إ�صالحات
اقت�صادية معطلة و�سط �أزمة �سيا�سية
واقت�صادية حادة تع�صف بالبالد.
واحل��ك��وم��ة حت��ت �ضغط ق��وي من

نسيت ذاك الطرب واللعب واالمزاح
من بين األحباب ليه تحكي علي بد
• حمود البدر

الباراسيتامول يضر
بذكاء األطفال

املقر�ضني ال��دول��ي�ين ،خ�صو�صا
�صندوق النقد الدويل الذي يحثها
ع��ل��ى جت��م��ي��د الأج�����ور يف �إط���ار
�إ�صالحات للقطاع العام تهدف للحد
من عجز امليزانية.
ورغم الإ�شادة باالنتقال الدميقراطي
ال�سل�س يف تون�س �إال �أن البالد يف
قلب �أزمة اقت�صادية منذ ثورة 2011
التي �أنهت حكم الرئي�س ال�سابق
زين العابدين بن علي ،خ�صو�ص ًا
مع تفاقم البطالة وارتفاع معدالت
الت�ضخم مل�ستويات قيا�سية وهبوط
قيمة الدينار التون�سي.

«إنستغرام» تشن
حرب ًا على الحسابات
الوهمية

تعتزم من�صة «�إن�ستغرام» ال�شهرية
اململوكة ل�رشكة «في�سبوك»� ،إزالة
جميع احل�سابات الوهمية� ،ضمن
�إجراءاتها حلماية امل�ستخدمني من
الإزع��اج والتفاعالت الوهمية ،ب�شكل
م�ستمر .و�سيعمل «�إن�ستغرام» ،وفق ما
ن�رشه موقع «�إجنات جت» الأمريكي،
على تطوير �أداة تعتمد على الذكاء
ال�صناعي وب�شكل �آيل ،لك�شف تلك
احل�سابات وحذفها تلقائي ًا.

ك�شفت �صحيفة «دي��ل��ي م��ي��ل» ا���س��ت��ن��ادا �إل���ى نتائج
درا�سات عديدة جلامعات �أمريكية� ،أن تناول احلوامل
للبارا�سيتامول ي�رض بذكاء �أطفالهن.
و�أ�ضافت ال�صحيفة ،وفقا خلرباء� ،أن تناول احلوامل
للبارا�سيتامول يف فرتة احلمل يخف�ض م�ؤ�رش ذكاء الأطفال
« ،»IQويزيد من خطر تطور مر�ض التوحد ومتالزمة
نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط.
ووفقا ملعطيات تلك الدرا�سات ،ف�إن ن�سبة ارتفاع
خطر تطور متالزمة نق�ص االنتباه ،وف��رط الن�شاط
عند الأطفال تبلغ  %30وتطور مر�ض التوحد تبلغ
 .%20وقد در�س الباحثون معلومات عن حالة 150
�ألف �أم وطفل ،قبل التو�صل لهذه اال�ستنتاجات ،حيث
اكت�شفوا �أن البارا�سيتامول ي�ؤثر يف التوازن الهرموين
داخل رحم املر�أة.

مقارنة ب��ذات ال�شهر يف
.2017
و�أ����ض���اف���ت ان مدينة
ا���س��ط��ن��ب��ول ك��ان��ت �أك�ثر
امل����دن ال�ترك��ي��ة بيع ًا
للعقارات للأجانب يف
�أكتوبر املا�ضي �إذ بلغ
ع��دد العقارات املبيعة
 2283ع���ق���ار ًا تلتها
«�أنطاليا» بعدد 1160
ع��ق��ار ًا ث��م «ب��ور���ص��ة» بـ
 448عقار ًا تلتها �أنقرة
و«ي��������االوا» ب���إج��م��ايل
 392و 321ع��ق��ار ًا على
الرتتيب.
وفيما يتعلق مببيعات
العقارات يف تركيا ب�شكل
ع��ام ا���ش��ارت البيانات
�إل��ى انها �سجلت �أي�ض ًا
ارت��ف��اع � ًا خ�لال �أكتوبر
املا�ضي بن�سبة %19.2
مقارنة بال�شهر ذاته من
العام املا�ضي �إذ مت بيع
 146536عقار ًا يف جميع
�أنحاء تركيا.

مجلس مجموعة «نيسان» يقيل
رئيسه كارلوس غصن

مواقيت
الصالة

الفجر  4.55الشروق  6.18الظهر  11.34العصر  2.31المغرب  4.50العشاء 6.11

غضب في الصين

بعيد زواجها الـ 71

�إليزابيث ملكة لربيطانيا ،ويعترب
زواج �إليزابيث من فيليب الأطول
يف تاريخ ال�ساللة امللكية .ح�سب
�صحيفة «مريور» الربيطانية.
وق��د ت��زوج��ت �إليزابيث الثانية
بعمر الـ 21ع��ام � ًا م��ن امل�ل�ازم
�آن���ذاك -فيليب مونتباتني ،يفكني�سة و�ستمن�سرت �آبي يف العا�صمة
الربيطانية لندن  20نوفمرب عام
.1974

ت�صدر �أحد املراكز التجارية
يف مدينة ت�شنجدو ال�صينية
عناوين الأخبار ب�سبب لعبة
«دوام��ة اخليل»� ،إذ ي�سعى
مركز الت�سوق ال�صيني جلذب
ال���زوار ب���أي طريقة ،مثل
تركيب �أ�شياء الفتة لالنتباه
عند امل��داخ��ل ،ك�أحوا�ض
الدببة القطبية املائية،
و�أ�سماك القر�ش.
ووفقا ملوقع «�آ�سيا وان»،
فوجئ زوار املركز التجاري،
عندما �شاهدوا لعبة «دوامة
اخليل» �أمام املبنى ،بوجود
 4خيول حقيقية مربوطة
يف �أعمدة معدنية وجمربة
على اللف مرارا وتكرارا يف
دوائر.
و�أث����ار مقطع فيديو ن�رش
لهذا امل�شهد امل��روع غ�ضب
ال�صينيني
امل�ستخدمني
ع�ب�ر ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي ،وكتب �أحدهم:
«�إذا كنت ترغب يف ركوب
اخل��ي��ل ف��اذه��ب �إل���ى مركز
ركوب اخليل» ،وعلق �آخر:
«ال يعترب ربط خيول حقيقية
بهذه الطريقة �أمرا ب�سيطا،
هذه حيوانات ولي�ست �ألعابا
ملعاملتها بهذه الطريقة غري
الإن�سانية».
فيما ق��ال �صاحب املركز
امل�����س��ؤول ع��ن ه��ذه اللعبة
امل��ث�يرة ل��ل��ج��دل« :دوام���ة
اخليل لي�ست مهمة الأمهار
الأ�سا�سية ،و�إمن��ا التدريب
على الفرو�سية» ،معتربا �أن
«دوام��ة اخليل جمرد دعاية
وج��زء من العر�ض».بينما
ق��ال م��وظ��ف �آخ���ر باملركز
التجاري للإعالم ال�صيني:
«ينبغي �أخ��ذ ه��ذه الأمهار
يوميا للتنزه ،لذلك تعترب
هذه اللعبة فر�صة ملنحها
بع�ض التمارين».

و�أ�شار بيان ملكي �صدر م�ؤخرا� ،إلى
«�أن الأم�ير فيليب تقاعد كليا من
القيام بالواجبات العامة ،لأ�سباب
�صحية ،بينما ت��وا���ص��ل امللكة
مهامها والتزاماتها الر�سمية على
�أكمل وجه».
يذكر «�أن امللكة والأمري الربيطانيني
قد احتفال بعيد زواجهما الـ ،70
العام املا�ضي ،باحتفال ر�سمي
كبري نظم يف قلعة ويند�سور».

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

من الطلبة الضباط الجدد

حقيقية في لعبة مال ٍه

• حفل زفاف امللكة إليزابيث واألمير فيليب قبل  71عاما ً

• ب��در ناصر علي اخلضر  60 -عام ًا  -الت�شيع التا�سعة
من �صباح اليوم  -الرجال :الرو�ضة ديوان اخل�رض
ق� 2ش 20م ، 37الن�ساء :الرميثية ق� 2ش 22م24
�شارع م�سجد االق�صى  -مقابل بيت الزكاة �سلوى .ت:
.94082220 - 66661039
• ن��اص��ر ع �ب��دال �ل��ه ه��اش��م ال ��زام ��ل  54 -عام ًا � -شيع -
ال��رج��ال :عبدالله املبارك ق 3م �ش  324م،21
الن�ساء :جابر العلي ق� 7ش 5م .11ت90007682 :
 .99567781• سعد م�ب��ارك سعد مسعد البريكي  66 -عام ًا � -شيع
 العقيلة ق� 1ش 108م .4ت- 65775888 :.65052235

ادارة االعالن
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 - 22457800داخلي 101
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• عدد من الطلبة بعد امتام اإلجراءات

كتب حم�سن الهيلم:
ا�ستقبلت كلية علي ال�صباح
الع�سكرية دفعة الطلبة ال�ضباط
 ،48كطلبة م�ستجدين بالكلية
لهذا العام ،وذلك بعد �أن �أمتوا
جميع الإج������راءات واج��ت��ازوا
االختبارات والفحو�صات الطبية
ال�لازم��ة لقبولهم والتحاقهم
بالكلية.

هاتف
22460500
فاكس
22450700

118

سكرتير التحرير

113

رئيس قسم االقتصاد

110

رئيس قسم المحليات

وكان يف ا�ستقبال الطلبة ال�ضباط
حلظة دخولهم الكلية جمموعة
من �ضباط �رسايا الطلبة ،الذين
قاموا بدورهم بتنظيم الدخول ،
و�إنهاء كافة الإجراءات املتعلقة
بعملية الإلتحاق.
وات��خ��ذت كلية ع��ل��ي ال�صباح
الع�سكرية جميع الرتتيبات
ال�رضورية واال�ستعدادات الالزمة
ال�ستقبال دفعة الطلبة ال�ضباط

امل�ستجدين لاللتحاق بالكلية
لهذا العام.
يذكر �أن ه��ذه الدفعة تت�ضمن
ع�����دد ًا م���ن منت�سبي احل��ر���س
الوطني  ،و�سوف تتخلل فرتة
الدرا�سة بالكلية تدريب وتعليم
الطلبة ال�ضباط خمتلف العلوم
الع�سكرية والأكادميية وتزويدهم
باملهارات الع�سكرية ليلتحقوا
بعد ذلك �ضباط ًا باجلي�ش.

تيفاني ترامب  ...بنت البطة السوداء

ذكرت تقارير �صحافية يف الواليات املتحدة� ،أن ابنة الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب ،تيفاين ،ال تنال عناية كبرية من والدها بخالف ما تتلقاه
�إيفانكا من دالل �إلى جانب �إخوتها الثالثة.
و�أوردت جملة «� »Peopleأن تيفاين التي ولدت من زوجة ترامب الثانية،
مارال مابلز ،مل تع�ش طفولة باذخة بالرغم من كون والدها مليارديرا
م�شهورا بحبه للرتف.
ومل يدفع ترامب الذي راكم ثروة يف العقارات �سوى ر�سوم الدرا�سة البنته
تيفاين التي انف�صل عن والدتها قبل �أعوام طويلة ،و�أوردت املجلة �أنه يف
الوقت الذي ت�سافر �إيفانكا على منت طائرة خا�صة ،تلج�أ تيفاين ووالدتها
�إلى رحالت الدرجة االقت�صادية .وقالت تيفاين �إنها انتقلت للعي�ش مع �أمها
يف والية كاليفورنيا بعد طالق والديها ،وتولت الأم تربية االبنة ورعايتها
منذ ت�سعينات القرن املا�ضي .وتتابع تيفاين درا�سات يف القانون خالل
الوقت احلايل بجامعة جورج تاون� ،أي على بعد �أميال قليلة من البيت
الأبي�ض� ،أي �أنها تعي�ش يف مدينة واحدة مع والدها ،دون �أن تظهر �إلى
جانبه يف منا�سبات ر�سمية �أو خا�صة.

• تيفاني ترامب

مدير التحرير

�صوت جمل�س �إدارة عمالق �صناعة ال�سيارات «ني�سان» ل�صالح �إقالة
رئي�سه كارلو�س غ�صن بعد يومني على توقيفه يف طوكيو ب�شبهات تهرب
�رضيبي و�إ�ساءة الت�رصف ،كما �أفادت و�سائل �إعالم يابانية.
وقالت �شبكة التلفزيون الياباين الر�سمي «ان ات�ش كي»« :لقد مت تبني
قرار �إقالة غ�صن من رئا�سة املجل�س».

كلية علي الصباح استقبلت دفعة

بعد استخدام خيول

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

حكايات

• جحا

الملكة إليزابيث تحتفل

• راش��د شبيب ج��اب��ر عبدالله اخل��ال��دي  64 -عام ًا � -شيع
 الرجال :جنوب ال�رسة �ضاحية ال�سالم ديوانبدر اخلالدي ق� 7ش 704م ،150الن�ساء :القرين
الق�صور ق� 4ش 9م .17ت99949414 - 60420050 :
 .25425642• سليمان علي إبراهيم علي اجلريد  59 -عام ًا � -شيع
 الرجال :العمرية ق� 5شارع املطار بجانبم�سجد احلم�ضان ،الن�ساء :ال�شهداء ق� 4شارع
 410م .47ت.99557507 - 99997338 :
"
• خ��ات��ون حجي مجيد ياسني� ،أرملة عبداملجيد عبدالله
الهاجري  83 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :عبدالله املبارك
ق� 1ش 113م ،80الن�ساء :بيان ق� 11ش االول ج 1م.17
ت.66691575 - 99080924 - 67700778 :

نائب طلب م��ن ع��دد م��ن أبناء
م��ن��ط��ق��ت��ه وض�����ع ي��اف��ط��ات
شكر وع��رف��ان ل��ه ،بعدما أنجز
معامالتهم.

تنفس «خمسة قرود معروفين اسما وصوت ًا
وصورة» الصعداء ،بعد حصولهم على دفعة
مالية جديدة ،حيث كانوا يظنون أن «الحنفية»
تسكرت ،فعادوا مجدداً إلى الردح والرقص؟
ق��رد م��ن ال��ق��رود الخمسة ،ض��رب أخماسا
بأسداس ،وفتح دفاتر رفاقه أمام «المتعهد»
 ،وأبلغه بأنه ماله شغل باألربعة ،يبي حصته
بروحه ،مدعيا انه المؤثر الوحيد ،وهم غير
مؤثرين!
إال أن المتعهد أبلغ األربعة بخيانة رفيقهم،
فاستنكروا المؤامرة ضدهم ،مؤكدين أن هذا
قرد راضع مع إبليس ،ال يستحي وال ينتخي...
يبيع حتى أبوه!
«م��ع��زب الخمسة» درى بالسالفة ،فقال
للمتعهد« :عطهم المزيد من الموز...قبل ال
يذبحون بعض»
...ويقال إن القرود الخمسة فتحوا الدفاتر!

مشت ٍر للعقارات بتركيا

خ�لاف � ًا للعام امل��ا���ض��ي ،حتتفل
ملكة بريطانيا �إليزابيث الثانية
بالذكرى  71لزواجها من الأمري
فيليب دون �إعطاء احلدث �أي �أهمية؛
ومل تكن هناك احتفاالت ر�سمية.
عالقة امللكة �إليزابيث بالأمري فيليب
ميل�ؤها الود واالح�ترام والتقدير
بالرغم من امل�س�ؤولية الكبرية
واجلهد وااللتزام التي تتطلبها هذه
املكانة الرفيعة ،خا�صة لكون

يافطات ...نائب!

راضعين ...مع إبليس!

الكويتيون ثالث أكبر
�أظهرت بيانات �إح�صائية �أن
الكويتينيجا�ؤوايفاملرتبة
الثالثة بعد العراقيني
والإي���ران���ي�ي�ن م��ن حيث
��شراء الأجانب للعقارات
برتكيا يف �أكتوبر املا�ضي.
و�أو�ضحت البيانات التي
�أ�صدرتها م�ؤ�س�سة االح�صاء
ال�ترك��ي��ة ان املواطنني
الكويتيني ا���ش�تروا 378
عقار ًا يف �أكتوبر املا�ضي
ليحتلوا املرتبة الثالثة
ب��ع��د ال��ع��راق��ي�ين الذين
ت�����ص��دوا قائمة الرتتيب
ب�رشاء  1439ع��ق��اراً ،يف
ح�ين ج���اء الإي��ران��ي��ون
ثاني ًا ب�رشاء  557عقار ًا ثم
الأملان رابع ًا بـ 341عقار ًا
وال��رو���س خام�س ًا بـ336
عقاراً .وذكرت البيانات �أن
العدد الإجمايل ملبيعات
ال��ع��ق��ارات ل�ل�أج��ان��ب يف
تركيا خالل �أكتوبر املا�ضي
بلغ  6276عقار ًا م�سج ً
ال
ارتفاع ًا بن�سبة %134.4

العصفورة

104

القسم الرياضي

102

القسم األمني

100

القسم الفني

336

القسم البرلماني

107

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى

22458460
22412015
22458170

22412014
22412017
22458163

