األخيرة
صحتك بالدنيـا
زهيريات
للسبانخ مفعول سحري في الوقاية

العدد ( )3851األربعاء  11سبتمبر 2019

العصفورة

 50مدعي ًا عاما اتهموا الشركة باحتكار سوق اإلعالنات ومحركات البحث

رعب

بدء التحقيقات في انتهاكات «غوغل»

من هشاشة العظام ,اذ إنها تحتوي
على نسبة عالية من فيتامين  Aوهو
من أهم العناصر الالزمة لتقوية المخ

�أعلن حتالف ي�ضم  50من املدعني العموم يف الواليات
املتحدة� ،أول �أم�س ،بدء التحقيقات يف �سيطرة �رشكة
خدمات الإنرتنت الأمريكية العمالقة «غوغل» على �سوق
الإعالن وحمركات البحث عرب الإنرتنت.
وق��ال املدعي العام لوالية تك�سا�س الأمريكية كني
باك�ستون يف م�ؤمتر �صحايف «يف حني يعتقد الكثري من
امل�ستهلكني �أن الإنرتنت جماين ،ف�إننا بالت�أكيد نعرف
من حتقيق غوغل �أرباح و�صلت �إلى  117مليار دوالر ًا �إن
الإنرتنت لي�س جماني ًا».
وي�ضم التحالف  48والية �أمريكية وبورتوريكو ومقاطعة

واإلبصار وجهاز المناعة ,حسبما يؤكد
خبراء التغذية.

من وحي القلم

عويد الصليلي

كولومبيا املوجودة فيها العا�صمة وا�شنطن وهو حتالف
ن��ادر بني احلزبني الدميقراطي واجلمهوري وي�أتي
بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها الكونغر�س ووزارة
العدل الأمريكية ب�ش�أن احتكار �رشكات التكنولوجيا
العمالقة.
وق��ال ك��ارل را�سني مدعي ع��ام مقاطعة كولومبيا �إن
التحقيق �سيتناول «�أي �سلوك احتكاري حمتمل».
وكان عدد من املدعني العموم يف الواليات الرئي�سية
الأمريكية قد بد�أوا يف الأ�سبوع املا�ضي حتقيق ًا مماث ً
ال مع
�شبكة التوا�صل االجتماعي العمالقة «في�سبوك».

حكايات

وكبيرة ،وتعدت «الخطوط الحمر» بمبالغاتها

ونفاقها وعبثها!

«الحشرة ال��زرق��اء» مصت دم��اء من خضع لها،
ومازالت تهدد وتلوح و«تطق»!

 ...وي��ن��ك ي��ا «ن��ع��وم» ع��ن «ال����زرق����اء» ...نايم

وإال صاحي؟

• جحا

إنا هلل وإنا إليه راجعون

مواقيت الفجر  4.10الشروق  5.30الظهر  11.45العصر  3.16المغرب  5.59العشاء 7.17
الصالة

أردني يضع حداً لحياته وطفلته بالقفز
من الطابق الرابع

العقبة.
و�أ�ضاف �أنه جرى �إ�سعافهما وما لبثا �أن فارقا
احلياة.
وتابع قائال �إن التحقيقات �أ�شارت �إلى قيام
ال�شخ�ص املتوفى ب�إلقاء طفلته ومن ثم نف�سه
�إثر خالفات عائلية ،م�ؤكدا �أن التحقيق ما زال
جاريا يف احلادثة.

ايميل رئيس التحريرSabah@alshahedkw.com :

مقصر إلى التقاعد.
بإحالة اي
ّ

حشرت «الحشرة الزرقاء» نفسها في كل صغيرة

مل يكد مي�ضي اليوم االول من افتتاح �أفخم و�أ�ضخم
جامعة يف املنطقة وهي جامعة الكويت والتي تعترب
�أكرب حرم جامعي يف ال�رشق االو�سط حتى خرج علينا
كالعادة املحبطون وال�سلبيون من احلاقدين والناقمني
على الدولة والنظام بالبحث عن ال�سلبيات فلم يجدوا
�سوى الرتكيز على الزحام عند بوابات اجلامعة لي�صبوا
جام غ�ضبهم ويفرغوا الغل الذي ملأ قلوبهم ب�سبب توايل
الإجنازات ال�ضخمة التي بد�أت الدولة حتققها.
جماعة احلاقدين والذين يف قلوبهم مر�ض من املتحزبني
وجماعة كرامة وطن والإمعات الذين يتبعونهم ويتبعون
كل ناعق دون دراية وعلم� ,أ�صبح دورهم خالل الأ�شهر
املا�ضية ينح�رص يف حتبط املواطنني والتقليل من �ش�أن
�إجن��ازات الدولة لأن كل جناح للحكومة هو ف�شل لهم
وللنظرية التي يحاولون زراعتها منذ �سنوات وهي �أن
احلكومة والنظام غري قادرين على قيادة الدولة بل هم
وحدهم من ي�ستطيع القيادة واحلكم!
ال��دور اخلبيث يف �إف�شال الدولة واحلكومة وحماولة
ت�ضخيم ال�سلبيات الينح�رص فقط يف جماعة املعار�ضني
بل ي�شرتك معهم بع�ض التجار املتنفذين والذين يعملون
ليل نهار على حماية م�صاحلهم التجارية على ح�ساب
م�صلحة الوطن و�سمعته ،لذلك نرى ون�سمع يومي ًا عن
اخبار غريبة عجيبة ين�رشها التجار يف �صحفهم لتحقيق
م�صاحلهم على ح�ساب �سمعة الوطن والتي كان �آخرها
ما خرجت به بع�ض ال�صحف اململوكة للتجار با�ستبيان
ي�ضع الكويت ك�أ�سو�أ وجهة للوافدين !!
ال�صحف اململوكة للتجار ت�ضامنت بطريقة غري مبا�رشة
مع الغربان ال�سود يف مواقع التوا�صل االجتماعي لن�رش
ال�سلبيات والبحث عن الأخطاء لتكفري املواطن بالدولة
والنظام وهو دور خطري �سوف ينقلب وباال على الدولة
يف امل�ستقبل ,لأن �أغلب املواطنني يرددون كالببغاء ما
يبثه احلاقدون عن الدولة و�إجنازاتها و�أ�صبح الغالب ال
يعجبه العجب وال يقنع ب�أي اجناز حتققه الدولة ولو كان
على م�ستوى اجناز اكرب حرم جامعي يف ال�رشق الأو�سط
وغريها من اجنازات �ضخمة ,حيث مل ن�سمع �صوتا واحدا
ي�شيد بذلك العمل من باب الت�شجيع ورفع املعنويات!
ف�إلى متى تقف احلكومة موقف املتفرج ال�صامت الذي ال
حول له وال قوة مما يحدث حولها من خطط وم�ؤامرات
لت�شويه �سمعة ال��دول��ة وتكفري امل��واط��ن بالنظام
و�إجنازاته؟!

رئيس التحرير صباح محمد صباح سعود الصباح

لوح وكيل وزارة
القياديين ،بعد ان ّ

الزرقاء!

الغربان السود ودورهم المشبوه

و�ضع �أب �أردين ح��دا حلياته وحياة ابنته
بالقفز من الطابق الرابع من �أحد الفنادق يف
مدينة العقبة� ،أق�صى جنوب الأردن.
وق��ال الناطق با�سم مديرية الأم��ن العام،
�أم�س� ،إن بالغا ورد ملديرية �رشطة حمافظة
العقبة حول تعر�ض �شخ�ص وطفلته لل�سقوط
من الطابق الرابع من �أحد الفنادق يف مدينة

دب الرعب في قلوب عدد من

ادارة االعالن
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 - 22457800داخلي 101
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السودان 4 :حاالت إصابة بالكوليرا جنوب البالد

اعلنت وزارة ال�صحة ال�سودانية �أم�س
اكت�شاف ارب���ع ح���االت ا���ص��اب��ة مبر�ض
الكولريا ب��والي��ة النيل الأزرق جنوب
البالد.
وقالت ال���وزارة يف بيان �صحايف انها
ت�أكدت من ت�شخي�ص اربع حاالت �أ�صيبت
مبر�ض الكولريا يف والية النيل الأزرق
ب��ال�����س��ودان ,فيما اب��ل��غ وزي���ر ال�صحة
ال�سوداين �أكرم علي التوم منظمة ال�صحة
العاملية ر�سميا باكت�شاف تلك احلاالت.
و�أو�ضحت انه منذ � 28أغ�سط�س وحتي يوم

هاتف
22460500
فاكس
22454700

مدير التحرير

االحد املا�ضي ا�صيب � 37شخ�صا با�سهال
مائي حاد تويف منهم ثالثة ا�شخا�ص وقد
وقعت كل الإ�صابات والوفيات يف حمليات
خمتلفة من والية النيل الأزرق.
و�أ���ش��ارت ال��ى ان الفح�ص املعملي اكد
وج��ود بكترييا مر�ض الكولريا يف اربع
من �ست عينات مت ا�ستالمها من م�صابي
النيل الأزرق ,داعية كل الواليات لت�أكيد
اال�ستعداد واال�ستجابة الفاعلة لأي حاالت
متوقعة وا�ستكمال عمليات جتهيز غرف
العزل وفقا للموا�صفات املطلوبة.
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• �آي��ات �سعود عبدالعزيز العبدالغفور  26 ,عام ًا� ,شيعت,
الرجال� :صباح ال�سامل ,ق� ,8ش ,1ج ,1م ,1ت- 60402277 :
.90993541
• عثمان علي نا�رص النجدي 85 ,عام ًا � ,شيع ,الرجال :ديوان
النجدي ,كيفان ,ق� ,2شارع فهد ال�صبيح ,م ,1الن�ساء:
ال�رسة,ق� ,1شارع علي بن �أبي طالب ,م ,307ت- 99297776 :
.66655062
• حمد حممد احلمد العيار 71 ,عام ًا� ,شيع ,قرطبة ,ق� ,1ش,1
م ,84ت.99996911 :
• مرمي جنف حممد ر�ضا ,زوجة خليل عبدالله ح�سني الرتكي74 ,
عام ًا ,الت�شييع ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم  ,الرجال :م�سجد
االمام احل�سن ,بيان ,الن�ساء :بيان ,ق� ,9ش ,1ج ,4م ,28ت:
.94466886 - 990666065
• خالد عبدالله عبدالرزاق العبدالكرمي 66 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
العزاء يف املقربة ,الن�ساء :الزهراء ,ق� ,8ش ,800م ,95الدور
الأول� ,شقة ,5ت.99675554-90918605 :
• �صالح عبدالله علي القبندي 67 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
الفنطا�س ,ق� ,4ش ,17م ,12الن�ساء :الزهراء ,ق� ,6ش ,43م,8
ت.90025511 - 50507067 :
ً
• �أمل عثمان �إبراهيم بوعركي ,زوجة خالد اجلريان 65 ,عاما,
�شيعت ,الرجال :كيفان  ,ق� ,4ش ,48م 9ديوان بوعركي ,الن�ساء:
كيفان ,ق� ,7ش ,74م ,2ت.99303043 - 99060313 :
• عبدالله ح�سن حممد ال�شهابي 89 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
ال�شعب ,ديوان الكنادرة ,الن�ساء :ال�سالم ,ق� ,4ش ,412م,13
ت.99700144 - 97103005 :
• را�شد عبدالنبي حيدر �شريازي 75 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال:
ال�ساملية ,ق� ,10شارع عمان ,احل�سينية احلاج حبيب البلو�شي
«احليدرية» ,الن�ساء :العدان ,ق� ,2ش ,37م ,24مالحظة :العزاء
حتى اليوم االربعاء  9/11ت.99515621 :
• علي جا�سم بن علي ال�صباغة 91 ,عام ًا� ,شيع ,الرجال :م�سجد
البحارنة ,الدعية ,الن�ساء :ح�سينية بو�شهري ,ال�شعب  ,ق,6
�ش ,69م 8ت.99171712 :
• عبدالله حممد علي اخلباز 54 ,عام ًا ,الت�شييع بعد �صالة
ع�رص اليوم ,الرجال :ال�شعب ,ديوان الكنادرة ,الن�ساء :عبدالله
املبارك,ق� ,9ش ,918م ,52ت.90001970 - 99110661 :

التوزيع واالشتراكات
تلفون22460300 - 22457800 :
داخلي127 :

الجهات الرسمية والمؤسسات

 36.500دينار  -لألفراد  15ديناراً

الشكاوى
22412015
22458163

22412014
22412017

ايميل إدارة التحرير

info@alshahedkw.com

