
 ذك���رت ال��ش��رط��ة االندونيسية أمس 
االث���ن���ن، أن س��ل��ط��ان ب���رون���اي )حسن 
البلقية(، قد تقدم بشكوى أمام الشرطة، 
ض��د ح��س��اب على م��وق��ع »إن��س��ت��ج��رام«، 

لوجود محتوى يسيء إليه.
وق���ال أرج���و ي��وون��و، امل��ت��ح��دث باسم 
ش��رط��ة ج��اك��رت��ا: »إن أح��د ق���ادة شرطة 
بروناي امللكية، رفع الشكوى أمام شرطة 
جاكرتا نيابة عن البلقية«، حيث قال: »إن 
احلساب املوجود على موقع إنستجرام، 

ق���ام بنشر ص���ور للسلطان م��ع وص��ف 
تشهيري«.

وقال املتحدث باسم الشرطة: »نبحث 
بشأن ه��ذا احل��س��اب«، وم��ازال��ت الدوافع 
وراء إن��ش��اء ه���ذا احل��س��اب ع��ل��ى موقع 
التواصل االجتماعي، غير واضحة، وقد مت 

رفع املنشورات املسيئة منذ ذلك احلن.
يذكر أن البلقية )71 عاماً( يحكم مملكة 
بروناي الصغيرة منذ 50 عاماً، مما جعل 

فترة حكمه واحدة من األطول في العالم.
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5  حبات من الفطر يوميًا تقي 
من اخلرف وأمراض القلب

أثبتت دراسة أميركية جديدة أن تناول 5 حبات من الفطر يومياً قد 
تقي من أمراض القلب والسرطان ويساعد في توقف مسارات اخلرف 
املدمرة وذلك الحتوائه اثنن من مضادات األكسدة نادراً ما يجمعهما 

أي مكون غذائي آخر.
وحسب ما أكده باحثون فإن الفطر أغنى مصدر غذائي يجمع بن 
اثنن من مضادات األكسدة التي حتارب الشيخوخة وتعزز الصحة، 
اإلرغوثيونن واجللوتاثيون يحاربان اجلزيئات الضارة املرتبطة 

باخلرف وأشكال متعددة من السرطان وحتى أمراض القلب.
ولفت الباحث الرئيسي في الدراسة البروفسور روبرت بيلمان 
من جامعة والية بنسلفانيا إلى أن اجلسم حن يستخدم األوكسجن 
يفرز ج��ذوراً حرة كيميائية تقوم باالقتران باإللكترونات مسببة 
الضرر للخاليا والبروتينات واحلمض النووي، لكن جتديد املواد 

املضادة لألكسدة في اجلسم ميكن من جتنب هذه األضرار.

الشرطة  أمـــام  بشكوى  يتقدم  بــرونــاي  سلطان 
اإلندونيسية ضد حساب على »إنستجرام«

مــراكــز  تنشئ  »فــيــســبــوك« 
تدريب رقمية في أوروبا

قالت شركة فيسبوك أمس االثنن إنها ستنشئ ثالثة مراكز 
للتدريب على املهارات الرقمية في أوروبا وإنها ملتزمة بتدريب 
مليون شخص خالل العامن املقبلن كجزء من مبادرة عمالق 

وسائل التواصل االجتماعي لعرض مساهمتها في أوروبا. 
وقالت الشركة التي تواجه ضغوطا تنظيمية في أوروبا 
بسبب قضايا ت��ت��راوح م��ا ب��ن اخلصوصية إل��ى ع��دم الثقة 
إنها ستفتتح ثالثة ”مراكز مهارات مجتمعية“ في إسبانيا 
وبولندا وإيطاليا باإلضافة إلى استثمار عشرة مالين يورو 
)12.2 مليون دوالر( ف��ي فرنسا م��ن خ��الل منشأة أبحاث 
الذكاء الصناعي.  وقالت رئيسة العمليات في فيسبوك شيرل 
ساندبرج لرويترز ”الناس قلقون من أنهم قد ال يستطيعون 
اللحاق بالثورة الرقمية ونحن نريد أن نؤكد أننا نستثمر في 
املهارات الرقمية ليحصل الناس على املهارات التي يحتاجون 

إليها للمشاركة الكاملة في االقتصاد الرقمي“. 
وستقدم امل��راك��ز املجتمعية تدريبا في امل��ه��ارات الرقمية 
والتثقيف اإلعالمي والسالمة عبر االنترنت جلماعات ذوي 
قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا مبا في ذلك كبار 

السن والشباب والالجئن. 

متحف بيت ديكسون الثقافي

 يحتفل مركز )بيت ديكسون( الثقافي اليوم 
الثالثاء بالذكرى ال 17 الفتتاحه بعد ان حتول الى 
منارة ثقافية تعبر عن مراحل مهمة عاشتها الكويت 
وتستهدف تشكيل وع��ي جمعي ل��دى ابنائها عن 

تاريخ بالدهم.
 ويحمل املركز اسم املعتمد البريطاني هارولد 
ديكسون الذي شغل هذا املنصب وسكن هذا البيت 
في اواخ��ر العقد الثاني من القرن املاضي ليصبح 
مبثابة أرشيف يعبق بتاريخ تلك املرحلة التي 

تعتبر األهم في تاريخ البالد املعاصر.
 وي��ع��د امل��رك��ز أح��د امل��راك��ز الثقافية التابعة 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب التي 
دأبت الكويت على ترسيخها وتعزيزها وتطويرها 
بهدف توثيق املراحل التاريخية املختلفة للبالد 
وتشكيل وعي جمعي لدى الشعب الكويتي عن تلك 
املراحل. وقال عدد من املسؤولن عن بيت ديكسون 
ل )كونا( أمس إن البيت الواقع على شاطئ اخلليج 
العربي شيد ف��ي ال��ق��رن ال 19 واستخدم منزال 

للسكن ومستودعا عقب اتفاقية تاريخية بن حاكم 
الكويت الشيخ مبارك الكبير وبريطانيا عام 1899 
ثم حتول منذ عام 1904 سكنا ومكتبا للبريطاني 

ديكسون حتى عام 1935.
 وأوضحت أمن متحف بيت ديكسون أمل الهزاع 
أن البيت مبني من أحجار البحر احمللية وأن الباب 
الرئيسي اخلشبي يعود لعام 1904 مضيفة أن 
واجهة املتحف حتمل صورة للمعاهدة البريطانية 

الكويتية 1899 ووثيقة االستقالل 1961.
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 في الصـميم
تصريحات املسؤولن في الفلبن عن وضع العمالة 
الفلبينية في الكويت مغلوطة.. ربع مليون يعملون 
بكل احترام وحقوقهم محفوظة.. املصلحة لهم ونحن 
منلك بدائل.. الفلبينيون من أرقى العمالة وانتاجيتهم 
عالية.. االستجابة حلاالت فردية تعرضت للظلم أوقع 

الضرر على اجلميع.

al7riyaKW@   املهند�س فالح ال�صبيعى

قابلت اليوم الشباب في السجن وكانت معنوياتهم مرتفعة ويدعونكم 
للحضور لالعتصام اليوم اكثر ما أوقفني ان ابني حسن أوصاني كثيرا 
على زيارة أهالي املعتقلني وحتديدا ابو حمد العليان كان حرصه على أهالي 
املعتقلني اكثر من حرصه على نفسه وهذا أشعرني بالفخر واالعتزاز بأن 

يحمل كل معتقل هم اخوانه.

faisalalyahya@   في�صل اليحيى

خضوع السلطة التشريعية وتفريطها باختصاصاتها وواجباتها في 
مواجهة أي سلطة أخرى هو تفريط وتنازل عن حقوق األمة وهذا ال عالقة 
له مببدأ الفصل بني السلطات إمنا هو تفريط وتنازل وخضوع للسلطات 

األخرى.. ورمبا تواطؤ..

arj_alsrbqخـاآرچ اآل�ص�رشب  @5

مشكلتنا حنا في اخلليج املجامله وعدم الشفافيه وشغل كله فوضى وال فيه 
تنظيم واضح بكل شي !

roooowy@   اأروى الوقيان

الشخصنة من أسوء الصفات أثناء التعاطي مع أي رأي أو قضية.

سلطان بروناي حسن البلقية

48 مليون دوالر إلنقاذ »احلاجز املرجاني العظيم«  خطة أسترالية بـ 
 أعلنت أستراليا أم��س االث��ن��ن ع��ن خطة 
الستثمار 60 مليون دوالر أسترالي )48 مليون 
دوالر أمريكي( في إنقاذ الشعاب املرجانية في 

احلاجز املرجاني العظيم.
وس���وف ي��ت��م إن��ف��اق معظم األم����وال على 
مبادرات لتحفير املزارعن احمللين على منع 
التلوث من الوصول إلى مياه احلاجز املرجاني، 
بينما يخصص بعض األموال للتصدي لزيادة 
أع��داد جن��وم البحر ذات األش���واك التي تلتهم 

الشعاب املرجانية.
وجاء في بيان حكومي: »أن حكومة )رئيس 
ال��وزراء مالكوم( تيرنبول سوف تدعم البحث 
العلمي األول في العالم لتأمن بقاء احلاجز 
املرجاني العظيم و64 ألف وظيفة تعتمد على 
ازدهاره«. وسوف يتم تقدمي ستة مالين دوالر 
لتمويل برامج البحث والتنمية إلحياء احلاجز 
املرجاني العظيم، وخمسة مالين دوالر لنظم 
اإلن��ذار املبكر التي تهدف ملنع املزيد من تبيض 
احلاجز املرجاني، وأيضاً جلهود إدارة احلاجز 

املرجاني.
ويعاني احل��اج��ز امل��رج��ان��ي ال��واق��ع قبالة 
ال��س��اح��ل ال��ش��م��ال��ي ال��ش��رق��ي ألس��ت��رال��ي��ا من 
مشكالت التبيض املرجاني األول��ى املتتابعة 

بالنسبة له في عامي 2016 و2017. يشار إلى 
أن احلاجز املرجاني العظيم هو أكبر تكتل في 
العالم للشعاب املرجانية، مبساحة تزيد على 
مساحة إيطاليا، كما أنه عامل جذب سياحي 
ب��ارز في استراليا، وي��در لها نحو 6.4 مليار 

دوالر سنوياً.
وانتقدت منظمات البيئة تيرنبول بسبب 
ما وصفته بأنه إصالحات سطحية فقط دون 

مواجهة االنبعاثات الضارة وتغير املناخ.

وق���ال ن��ي��ك��وال ك��اج��ول��ي ،م��س��ؤول منظمة 
»جرينبيس« املعني بأستراليا: »إذا اعتنى 
بصدق بشعابنا املرجانية الثمينة، فسوف يكون 
جاداً في مكافحة تغير املناخ بدالً من اإلنغماس 

في حلول خيالية تتجاهل القضية احلقيقية«.
يشار إل��ى أن استراليا هي واح��دة من أكبر 
ال��دول امل��ص��درة للفحم في العالم، وم��ن ال��دول 
األعلى في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.

احلاجز املرجاني العظيم في أستراليا

الـــثـــالثـــاء 6 من جمادى األولى 1439 ه�/ 23 من يناير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3110

الفتتاحه   17 الـ  بالذكرى  اليوم  يحتفل  الثقافي  ديكسون«  »بيت  مركز 

عائلتي السبيعي واألمير
لوفاة

حصة عبدالكرمي السبيعي
أرملة / سليمان عبدالله األمير

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمدة  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته
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