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 في الصـميم
من سوء أخالق الرئيس األميركي ترامب أنه استهزأ 
بالرئيس الفرنسي ماكرون وتدخل في الوضع السياسي 
لبالده.. ما يحدث في فرنسا من أعمال عنف ال تنحصر 
في إيقاف الزيادة في الوقود وإمنا أمتدت إلقالة رئيس 
منتخب كل ذنبه أنه دعا إلى إنشاء جيش قوي لإلحتاد 

األوروبي وهذا ما ال تريده واشنطن والصهاينة.. 
مكر الليل!!

oaltahous@ اأ�صامة يو�صف الطاحو�س
ما هذا يا سمو االمير!؟؟ من اي مدرسة سياسية سموك!؟ تتفقد العلم القطري 
كما لو تفقدت احد أبناءك لترى هل زال اخلالف وأرجعت املاء ملجراه القدمي؟ والله 
انك اليوم أصبحت والد العرب وحكيمهم وليس فقط  اخلليج ، وحق لنا ان نفخر 

نحن الكويتيني بك يا سمو األمير  

Alaa_AlSaeedi@ املحامية اآلء ال�صعيدي
ضوابط استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي لألطفال - صدرت من نيابة 
االح��داث في تاريخ ٦ ديسمبر٢٠١٨ ، اللي يخالفها يعرض نفسه للمسائلة 

القانونية والله يحفظ عيالكم.

g_alfahad@ املوؤرخه الكويتيه
بالنسبه لي   سأقفل موضوع العم صالح الفضاله الننا احلمدلله انتصرنا 
وظهر احلق وهنا  وصلنا الى مانصبوا اليه وان ينصركم الله فالغالب لكم 

احلمدلله  والشكر لله

Jismein@ يا�صمني 
في قطر.. تتقاعد املرأة بعد خدمة 15 سنة بال شروط  وعندنا تتقاعد بعد خدمة 

20 سنة وشرط عندها عيال

علماء يطورون 
تكنولوجيا لقاحات قابلة 
للتعديل ملكافحة األوبئة

يعتزم حتالف عاملي يهدف إلــى مكافحة 
األوبئة استثمار ما يصل إلى 8.4 مليون دوالر 
لتطوير تكنولوجيا إلنتاج لقاحات صناعية 
قابلة للتعديل لتناسب كل مرض على حدة 
مبــا يسمح مبكافحة العديد مــن البكتيريا 
والفيروسات مثل اإلنفلونزا واإليبوال وداء 

الكلب )السعار(.
ويــهــدف االتــفــاق بــن )حتــالــف ابتكارات 
االستعداد لألوبئة( وفريق من العلماء من 
)إمبريال كوليدج( في العاصمة البريطانية 
لندن إلى تطوير ”منصة لقاحات“ تستخدم 
تقنية متكن احلمض النووي الريبوزي، الذي 
ميثل اجلينوم فــي ساللة مــن الفيروسات 
ويسمح لها باالستنساخ والتكاثر، من تعزيز 
قدراته وتعرف هذه التقنية اختصارا باسم 

)إس.إيه/آر.إن.إيه(.

أعــربــت فنانات كويتيات عــن اعتزازهن 
باملشاركة في األسبوع الثقافي الكويتي الذي 
اقيم اخيرا في ايطاليا مؤكدات أن األسبوع 
أتاح لهن الفرصة لتقدمي اعمالهن الفنية وحمل 

رسالتهن اإلبداعية الى عواصم الفن املعاصر.
وأجمعت الفنانات في تصريحات متفرقة 
لـ»كونا« أمس أن مشاركتهن في أسبوع الفنون 
الكويتية املعاصرة في إيطاليا أسهم في إثراء 
جتربتهن ومسيرتهن الفنية واملهنية وكذلك 

في تعزيز ثقة الفنان الكويتي بفنه.
وقــالــت الفنانات إن عــرض لوحاتهن في 
إيطاليا يعد مكسبا للمرأة اخلليجية والعربية 
السيما الكويتية وان هــذه املشاركة أثبتت 
جــدارتــهــا ومساهمتها الفاعلة فــي مختلف 
املدارس التشكيلية املعاصرة وخصوصا الفن 

التعبيري.
وأعربت الفنانات عن تقديرهن لدور السفارة 
الكويتية في إيطاليا في تنظيم هذه املبادرة 

الفنية حلمل رسالتهن االبداعية الى عواصم 
الفن املعاصر وإثـــراء جتاربهن ومسيرتهن 
الفنية واملهنية. وأعربت الفنانة ريهام الرغيب 
عن سعادتها بعرض أعمالها الفنية في عاصمة 
الفنون روما أمام جمهور يتمتع بثقافة بصرية 
مرهفة ويعيش منغمسا فــي مظاهر الفن 
مبختلف جتلياته في تفاصيل حياته اليومية 
حتيطه جماليات العمارة وانتشار املتاحف 

بعض لوحات الفنانة فتوح شموه واملعارض واآلثار والتراث من كل صوب.

إدمان الشاشات اإللكترونية
 ُيحدث تغيرات في دماغ األطفال

أظهرت نتائج أولية لدراسة واسعة أجرتها املعاهد الوطنية 
األميركية للصحة وكشفت عنها محطة »سي بي أس«، أن دماغ_

األطفال الذين ميضون وقتا طويال أمام الشاشات يظهر تغّيرات.
وفي 21 مركز أبحاث في الواليات املتحدة، بدأت املعاهد الوطنية 
األميركية للصحة بفحص أدمغة 4500 طفل بن سن التاسعة 
والعاشرة ملعرفة ما إن كانت ممارسة األلعاب اإللكترونية بشكل 

مكثف والوقت الذي ميضونه على اإلنترنت يؤثر على منوهم.
وأظهرت النتائج األولية وجــود »مــســارات مختلفة في دماغ 
األطفال الذين ميضون أكثر من سبع ساعات يوميا أمام جهاز ذكي أو 

ألعاب إلكترونية.

ميركل تتجول في  سوق شعبي بـ »مراكش«
تـــداول الــعــديــد مــن املــغــاربــة على مواقع 
الــتــواصــل صـــوراً وفــيــديــوهــات للمستشارة 
ــد األســـواق  األملــانــيــة، أجنــيــال ميركل، فــي أح

الشعبية في مراكش.
وبــدت ميركل بلباسها األبيض، مستمتعة 
أمام »منصة« لبيع األعشاب، ال سيما النعناع. 
كما ظهرت في مقاطع مصورة أخــرى، جالسة 

في أحد املقاهي الشعبية.
يذكر أن ميركل التي وصلت مراكش األحد 
للمشاركة في املهرجان الدولي للهجرة، جتولت 
في ساحة جامع الفناء و بعض األسواق القريبة 

منها كالسمارين وقاعة الزيت.
واستمتعت الضيفة األملانية على ما يبدو 
بتصميم األسواق العتيقة باملدينة، وأجوائها، 

كما اشترت بعض املنتجات التقليدية احلرفية.
يشار إلى أن املهرجان الدولي للهجرة يقام 

في مراكش ما بن 10 و11 ديسمبر اجلاري.

سائق ينتحر احتجاجًا على خدمة ملشاركة سيارات األجرة
املستشارة األملانية أجنيال ميركل في سوق شعبي مبراكش

فنانات كويتيات: مشاركتنا بأسبوع الفنون الكويتية 
املعاصرة في إيطاليا أثرت جتربتنا

انتحر سائق أجــرة في كوريا اجلنوبية، 
أمس االثنن، بإشعال النار في نفسه احتجاجاً 
على خدمة ملشاركة سيارات الركوب اقترحتها 
شركة تشغل أشهر تطبيقات الــدردشــة في 

البالد.
وقالت الشرطة وإدارة اإلطفاء إن السائق، 
البالغ من العمر 57 عاماً، صب سائال قابال 
لالشتعال على جسده ثــم أشعل الــنــار في 
مالبسه، بينما كان في سيارته األجــرة قرب 

البرملان.
ــرة مسيرات  ونظمت نقابات سائقي األج
ــول لالحتجاج على تطبيق  بالعاصمة س
لتقاسم ســيــارات الــركــوب اقترحته شركة 

»كاكاو موبيليتي«، ألنه يهدد وظائفهم.
وقالت »كاكاو موبيليتي«، ذراع خدمات 
النقل في شركة كاكاو، للمراسلة عبر الهاتف، 
اجلمعة، إنها تختبر التطبيق اجلديد رغم 
ــارات األجـــرة الذين  ــي مــعــارضــة سائقي س
يطالبون احلــكــومــة بــرفــض منح ترخيص 

للخدمة.
وعلق مسؤول في احتاد لسائقي سيارات 

األجرة: »نحن في حالة شد وجذب مع احلكومة 
ملنع خدمة مشاركة سيارات الركوب«.

وأفادت متحدثة باسم »كاكاو موبيليتي« أن 
الشركة قدمت تعازيها ألسرة السائق املنتحر.

سيارة التاكسي التي شهدت واقعة االنتحار
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