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 في الصـميم
بــدأ تأثير احلــصــار األميركي على النظام الفارسي 
بالظهور وقامت الشركات اإليرانية بتسريح آالف العمال 
بعد إغالقها.. وزير خارجية النظام هدد باالنسحاب من 
االتفاق النووي.. وزير اخلارجية األميركي قدم عالجا 
ناجعا مــن خــالل مطالبة مرشد الــثــورة باالنفاق على 

الشعب بدال من االنفاق على اإلرهاب..
متى يعقلون؟!

Rahima Akbar @cardiff2007

مطلوب منكم تعدلون اوضاع الديرة اللي نبيها تصمد وتنمو حق عيالنا 
وأحفادنا..ظروفنا املعيشية ما تعدلها ٤٠٠ دينار! تعدلها مستشفيات سنعة..
تعليم متميز..شوارع نقدر منشي فيها ونسوي بأمان..استرجاع حرياتنا 
بقراءة الكتاب اللي نبيه وراينا فيكم وفي اي قيادي..واللي سلبها املجلس 

بتشريعاته تعبنا

loVe_Kuwait_3@ الراية

نصحيه اللي بيقذم تقاعد خل ينطر ملا شهر فبراير ... خل يستفيد من راتبه 
اكثر ويخش رصيد اجازته يحولها فلوس وقت التقاعد مي لي شعر فبراير 
ال��دوام مايتجاوز ٣ ايام باالسبوع مع كل مطره اجازه واالحد القادم كلنا 

اجازه وبنقزززز ونطلع انتريق بره

S_boushehry@ بو�صهرية

سقطو القروض علي الشعب وهما يعدلون بيوتهم وسياراتهم لي متي 
بينطرون قرار احلكومة - البيوت تخر ماي ومجبورين يصلحون سياراتهم 
مافي وقت ينطرون نتيجة اجتماعكم نبي قرار سريع الشعب اكثره ماعندهم 

شي ينطرون اسقاط القروض يعدول كل ازمتهم ومعاناتهم

أخيرا.. مت بيع
 الكتاب »املنحوس«

احتفلت مؤخرا مكتبة إجنليزية بشكل 
ملفت على تويتر ببيع كتاب ظل معروضا 

على رفوفها لـ 30 عاما تقريبا.
ــت« مبدينة  ــرس ــروده وكتبت مكتبة »ب
ساوثبورت اإلجنليزية السبت عبر حسابها 
على موقع تويتر »متكنا من بيع كتاب لدينا 
منذ مايو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي 

ال محالة«.
ورغم أن تغريدة املكتبة القت أكثر من 140 
ألف إعجاب وأعيد تغريدها أكثر من 15 ألف 
مــرة، إال أن القليل من األشخاص من اهتموا 
مبعرفة اســم الكتاب »املــنــحــوس«، وفقا ملا 

أورده موقع »ماشبل«.
مكتبة »برودهرست« أجابت على سؤال 
أحــد املستخدمني حــول اســم الكتاب، لتؤكد 
أنه سيرة ذاتية مخصصة لألطفال حول ملك 

إجنلترا »ويليام األول«.

على عكس ما يقرب من 50 مليون ديك رومي 
سيحلون على مائدة األميركيني في عيد الشكر 
هذا العام، فإن هناك اثنني من الديوك محظوظني 
لن يتقابال مع اجلــزار طيلة حياتهما، بعدما 

حصال على عفو من الرئيس دونالد ترامب.
وبعدما تسلم الديك »بيز« العفو الرئاسي، 
سيعيش هــو زميله »كــاروتــس« مــا تبقى من 
حياتهما التي قد تصل إلى 10 أعوام في معرض 
»جوبليز ريست« التابع جلامعة فيرجينيا 

للتكنولوجيا.
وسيقوم الطالب واألطــبــاء البيطريون في 

قسم علم احليوان والــدواجــن برعاية الديكني 
احملظوظني.

وسيلحق بيز وكاروتس بالديكني درمستك 
وويشبون، الذين عفي عنهما السنة املاضية، 
وأيضا تاتير وتوت الذين تلقيا عفوا من الرئيس 

السابق باراك أوباما.
وفــي كلمته بهذه املناسبة، أعلن الرئيس 
ترامب أن بيز سيتسلم العفو الرئاسي بناء على 
»تصويت حر« أجري على موقع البيت األبيض، 
مشيرا إلى أن كاروتس »رفض اإلقرار بالهزمية 

وطلب إعادة فرز األصوات.«

ــاف تــرامــب:« مت حتديد الفائز في هذا  وأض
التصويت عبر انتخابات نزيهة ومفتوحة على 
املوقع اإللكتروني للبيت األبيض. لسوء احلظ 
ــادة الفرز،  رفــض كــاروتــس التنازل وطلب إع

ونحن نقاتل مع كاروتس«.
ــا يــبــدو إلــى  ــب عــلــى م ــرام وتــشــيــر مــزحــة ت
انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات حكام 
الواليات املتحدة املثيرة للجدل في فلوريدا، حيث 
رفــض املرشحان الدميقراطيان بيل نيلسون 
وأندرو غيلوم التسليم بالهزمية، لكنهما أقرا بها 

ترامب خالل مراسم العفو عن الديك بيزبعد إعادة فرز األصوات.

أثــــار مــــزاد عــلــنــي عــلــى موقع 
»فيسبوك« لـ »بيع« طفلة للزواج 
ــي جــنــوب الـــســـودان انــتــقــادات  ف
حادة لشبكة التواصل االجتماعي 
ورقابتها ملا يحدث من املستخدمني.

وكانت أسرة الطفلة، البالغة من 
العمر 13 عاما، قد عرضت ابنتها 
في مزاد من أجل الزواج مقابل أعلى 

سعر في 25 أكتوبر املاضي.
ــت »فــيــســبــوك« الــدفــاع  ــاول وح
عن موقفها، إذ قال متحدث باسم 
الشركة إنها علمت باملزاد ألول مرة 
في 9 نوفمبر وأزالــت اإلعالن على 
الــفــور، ولكن جــاء ذلــك بعد زواج 

الفتاة القاصر.
وجرى تزويج الفتاة في احتفال 
في 3 نوفمبر في والية البحيرات 
الشرقية في البالد، بعد أن دفع فيها 

أحدهم 500 بقرة وثالث سيارات 
وعشر آالف دوالر، وفقا ملنظمة 
»إنترناشيول بالن« ، وهي منظمة 

إنسانية تركز على حقوق الطفل.
وقال مدير فرع املنظمة بجنوب 
السودان، جورج أوتيم، إن: »هذا 
االستخدام البربري للتكنولوجيا 
ــواق  ــى األذهـــان فــكــرة أس يعيد إل
الرقيق. إن بيع فتاة للزواج على 
أكبر موقع للتواصل االجتماعي ال 
ميكن أن يخطر ببال أحد«، وفقا ملا 

نقل موقع »ماشابل«.
وردت شركة فيسبوك في بيان: 
ــال االجتـــار  ــك ــن أش »«أي شــكــل م
بالبشر ســـواء كــانــت املشاركات 
أو الــصــفــحــات أو اإلعـــالنـــات أو 
املجموعات التي تنسق هذا النشاط 
غير مسموح بها على منصتنا.

حتفه  يلقى  أميركي  مغامر 
في »اجلزيرة املتوحشة«

قالت الشرطة الهندية، امس األربعاء، إن أميركيا قد قتل على 
يد قبيلة هندية معزولة تعرف مبهاجمتها األجانب بالقوس 
والنشاب. وقــال الشرطي فيجاي سينغ إن 7 صيادين ألقي 
ــارة األميركي إلــى جزيرة نورث  القبض عليهم لتسهيلهم زي

سينتينيل حيث وقعت عملية القتل على ما يبدو.
جدير بالذكر أن احلكومة تقيد بشدة الزيارات إلى اجلزيرة، 
حيث يعيش سكان نــورث سينتينيل في جزيرة صغيرة من 
الغابات، ويعرف عنهم مقاومتهم جلميع االتصاالت مع الغرباء، 

وغالبا ما يهاجمون أي شخص يقترب.

»اليونيسف« تختار أصغر سفيرة في تاريخها
اخـــتـــارت منظمة األمم 
املتحدة للطفولة )يونيسف( 
املمثلة الصغيرة ميلي بوبي 
براون، بطلة مسلسل شبكة 
نتفليكس »أشــيــاء أغــرب« 
)سترينجر ثينجز( لتصبح 
أصــغــر ســفــرائــهــا للنوايا 

احلسنة.
وستكون رسالة املمثلة 
البالغة من العمر 14 عاما 
لزعماء العالم هي »انصتوا 

لنا«.
ــراون لرويترز  وقالت ب
في األمم املتحدة: »أود أن 
أثير قضايا بشأن التعليم 
والعنف ووضع حد للعنف 
والتنمر.. والــتــأكــد مــن أن 

األطفال يعيشون في بيئة 
آمنة ويحصلون على مياه 
نــظــيــفــة... لكنني مــا زلــت 
أتعلم بشأن ما أنا شغوفه 

بشأنه«.
وســــبــــق أن حتــدثــت 
ــــــراون، الـــتـــي تــرشــحــت  ب
جلائزة إميي، إذ تلعب دور 
فتاة تتمتع بقوى خارقة 
حتــاول املساعدة في إنقاذ 
صبي مفقود فــي مسلسل 
)سترينجر ثينجز(، عن 

التنمر.
وفي العام املاضي حذفت 
حسابها على التوتير بعد 
سلسلة من التعليقات املليئة 

بالكراهية.

»فيسبوك«  موقع  على  علني  مزاد 
لـ »بيع« طفلة للزواج

1.2 مليون  العثور على سيارة محشوة بـ 
مخدرات بارون  أخطر  لشقيق  دوالر 

عثرت السلطات األميركية في سيارة الشقيق األصغر لزعيم 
املخدرات املكسيكي الشهير خواكني غوسمان، املعروف باسم »إل 

تشابو«، على مبلغ 1.2 مليون دوالر محشوة داخل مقاعدها.
وحسبما قال أحد الشهود في محكمة بروكلني،  فإن شقيق »إل 
تشابو« كان يحاول تهريب أموال املخدرات من الواليات املتحدة 

إلى املكسيك عبر سيارة »فورد برونكو«.
وعــرض احمللفون صــورا لسيارات الدفع الرباعي السوداء، 
وأكوام من الــدوالرات في مقاعد وأبواب سيارة أرتورو غوزمان 
الذي سبق القبض عليه منذ أعوام في الواليات املتحدة عندما كان 

يحاول املغادرة عبر أريزونا.
وأظهرت الصور طريقة »مبتكرة« استخدمها شقيق تاجر 
املخدرات الشهير، مللء السيارة بدستة من األوراق النقدية، داخل 

حشوة األبواب، وفقا لصحيفة »نيويورك بوست«.
وقال ضابط احلدود األميركية وقتها، مايكل هامفريز، إنه الحظ 
خروج غوزمان من الواليات املتحدة إلى املكسيك، بعد نصف ساعة 

فقط من دخوله، وبسيارة مختلفة.
األمر الذي دفع الضابط الستجواب غوزمان وتفتيش السيارة، 

ليكتشف مبلغا يصل لـ1.2 مليون دوالر.

ميلي بوبي براون

الديك الرومي »بيز« يحصل على عفو رئاسي من ترامب

الكويت سماء  في  جويا  استعراضا  يقدم  احلمراء  األسهم  فريق 


