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دراسة: الكويت األرخص خليجيًا في رسوم 
اخلدمات اجلمركية.

السويسـريون يصوتون باألغلبية الساحقة 
ضد اقتـراح توفير الدخل األساسـي غير 

املشروط.
٭ واألعلى في أسعار السلع! ٭ املجتمعات املتحضرة تعطي دروسـا في 

اإلنتاج والتنمية!
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تقديرا من »األنباء« للدور االجتماعي للديوانيات في الكويت، وتجسـيدا 
لمكانتها واثرهـا االيجابي بيـن المواطنين من خالل تبـادل الزيارات، 
فإننا نحرص على نشـر اسـماء اصحاب الديوانيـات وعناوين ومواعيد 
ديوانياتهم خالل شـهر رمضـان المبارك، فعلـى الراغبين من اصحاب 
 الدواوين في نشـر بيانات ديوانياتهم ارسال اسـم الديوانية والعنوان 

والموعد على فاكس رقم: 22272830
editorial@alanba.com :أو بريد إلكتروني

وكل عام والجميع بألف خير

ديوانياتكم في »األنباء« 
خالل رمضان املبارك  
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أبعد من الكلمات
»إنهم حفنة من العنصريني«

الكاتبة جيه كيه رولينغ 
مؤلفة سلسلة افالم »هاري 
بوتر« مهاجمة منتقدي جتسيد 

ممثلة سوداء لشخصية 
هيرميوني غرينجر.

»كنت مستعدًا لدفع أي سعر للحصول 
على هذا الرقم املميز«

رجل اعمال اماراتي بعد 
دفعه مبلغ 5 ماليني دوالر ثمنا 

للوحة تسجيل سيارة حتمل 
الرقم 1 خالل مزاد اقيم في 

الشارقة.

»البلد هتخرب في رمضان بسبب 
الدراما«

االعالمي املصري عزمي 
مجاهد يشن هجوما حادا ضد 

صناع الدراما الرمضانية.

»أنا مسلمة من أصول يهودية«
املمثلة السورية رمي 

نصرالدين بعد هجوم 
مواقع التواصل عليها بسبب 

ديانتها اليهودية لتؤكد انها 
مسلمة.

»ابتعدت عن مواقع التواصل لكرهي 
الشديد لها«

املمثلة ميغان فوكس 
تكشف سبب ابتعادها عن 

وسائل التواصل االجتماعي.

»نطالب بأن حتترم خصوصية عائلتنا 
خالل حزننا خلسارتنا«

املمثلة العاملية چنيفر 
انستون اثناء نعيها لوالدتها 

التي رحلت عن 79 عاما موجهة 
كالمها للصحافيني.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي
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سقطت الشجرة.. فتجلّت البيروقراطية!

محمد ناصر

يحتاج املواطن واملقيم على حد 
سواء إلى القيام مبعامالت روتينية 
لتخليص أموره وشؤونه احلياتية، 
والت���ي قد يصادف���ه خاللها بعض 
التعقيدات التي ما تلبث ان يتم حلها، 
لكن ماذا لو حدث شيء خارج نطاق 
احلسبان أو املتوقع كأن تسقط شجرة 

على سيارتك فجأة؟
ب���كل جتلياتها  البيروقراطي���ة 
وبكل صورها تظهر لك عندما تطلب 
املساعدة، فالس���يارة محاصرة بني 
جذوع الش���جرة، وال مفر من طلب 
عون اجلهات املختصة التي ستتكفل 
بتحريره���ا.. البداية كانت مع فرع 
اليه فأخبرنا  البلدية الذي توجهنا 
اوال بأن »ال���دوام خلص«، ثم بدأت 
االستفسارات منهم عن كيفية احلادث 
ووقوعه، ألخبرهم بعدها بضرورة 
الكهربائي لقص  استقدام املنش���ار 

اجلذوع، ليأتي اجلواب مفاجئا »ال 
يوجد لدينا منشار كهربائي وعليك 

االتصال باملطافئ«!
توكلنا على اهلل، وقلبنا عامر باإلميان 
السيارة من ش��جرتها،  بأن تتخلص 
واتصلنا ب� »املطافي« ليأتي الرد باقتراح 
آخر »عليك االتصال باألش���غال فهذه 

مهمتهم«، ولكن ما شأن األشغال؟!
لم نأخ���ذ بنصيح���ة »املطافي« 
ألن الس���قوط حدث يوم الس���بت، 
واالتصاالت كانت غير ذات جدوى 
ألننا في يوم »عطلة«، فقررنا االتصال 
بهيئة الزراعة يوم االحد ثم جربنا 
القيام مبحاولة اخرى قبل ذلك، وهي 
شراء املنشار الكهربائي الذي اكتشفنا 
ان سعره يوازي غرس اكثر من 120 

شجرة، اي 120 دينارا.
ومب���ا أن منطقة الش���ويخ مليئة 
ب� »املناجر«، فقد ب���درت لنا خاطرة 
استئجار املنشار مبساعدة العامل، ولكن 

هذه احملاولة باءت بالفشل أيضا.

أتى يوم األح���د لتعاود اإلدارات 
ف���كان اتص���الن���ا بهي��ئة  عملها، 
الزراعة، فه��ي املسؤول األول عن مثل 
هذه احل���وادث، فك��ان االستف����سار 
األول من قبلهم: هل ال��������ش���جرة 
»الساقطة« هي للزراعة؟ لم أفهم بداية 
ما املق���صود، ثم ت����كرر الس���ؤال: 
هل الش���جرة من مزروعات الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة؟ ال أعرف 
من زرعها، لكن ما أعرفه أنها سقطت 

على السيارة.
وبعد التأكد من ملكية »الزراعة« 
للشجرة أتى الفرج من الهيئة  العامة 
للزراعة التي أرسلت املختصني إلنقاذ 
السيارة ورمي الشجرة التي تقصفت 
غصونها وجذوعها احتراقا بسبب 
لهيب يونيو الذي أس���قط الشجرة 

دون رياح وعواصف!
ويبقى السؤال لو أن الشجرة لم 
تكن للهيئة العامة للزراعة، فمن كان 

سيتحمل املسؤلية.

حتميل الصالون باللحوم املذبوحة 

اللحوم الطازجة تنقل في »دبة« مركبات خاصة
وفي درجات حرارة تفوق الـ 50

مشاري المطيري

احلرارة تتع����دى أحيانا 
ال� 50 درجة مئوية وجتعل 
الشخص داخل مركبة مكيفة 
ال يطي����ق نفس����ه ويأمل أن 
يذهب الى عمل����ه أو منزله 

لتلمس أجواء باردة.
درجات احلرارة املرتفعة 
تلك تؤثر بال ش����ك على كل 
املواد الغذائية بال استثناء، لذا 
فإن القانون ينظم نقل املواد 
الغذائية بوضعها في برادات 

حتى ال تتعرض للتلف.
القانون في هذه القضية 
البيئة  واضح سواء قانون 
او القوانني املرتبطة ببلدية 
الكوي����ت، ولك����ن هناك من 

يض����رب بالقان����ون عرض 
احلائط، بل ويتمس����ك بأن 
يعطي ضميره وأخالقه إجازة 
مفتوحة، وهذا هو ما حدث 
في عملية نقل حلوم الى أحد 
محالت اجلزارة في منطقة 

الرقة.
اللحوم لم تنقل بالبراد 
أو حت����ى يتم وضعها داخل 
الس����يارة على االقل حتى ال 
تتل����ف ولكن مت وضعها في 

»دبة« سيارة صالون.
ومنا الى ش����رطة البيئة 
وم����ن يرغب، وللعلم يوجد 
لدينا املزيد من الصور والتي 
توضح اسم احملل وكذلك رقم 
املركبة الت����ي تنقل بداخلها 

اللحوم املبردة.

ديشونا بابر ملكة جمال أميركا 

ملكة جمال الواليات املتحدة »عسكرية« بالوراثة
العربية.نت: للمرة األولى 
من���ذ 14 عام���ا، والثالثة في 
التاري���خ، تخط���ف فتاة من 
العاصم���ة لقب  واش���نطن 
ملكة جمال الواليات املتحدة، 
وديشونا باربر )26 عاما( تعمل 
ضابطة في اجليش وخبيرة 
تقني���ة ف���ي وزارة التجارة 
األميركي���ة، حيث فازت على 
ملكة جمال جورجيا إمياني 
ديفي���ز، وملكة جمال هاواي 
تشلسي هاردين اللتني كانتا 

الوصيفتني.
والتحقت ملكة اجلمال، التي 
تخرجت في جامعة فيرجينيا 
سنة 2011، باجليش وعمرها 
17 عاما، مثل أشقائها ووالدها 
الذي كان مع القوات األميركية 

في العراق.
وتعتب���ر بارب���ر اخلدمة 
العس���كرية تقلي���دا عائليا 
»يجري ف���ي عروقهم خلدمة 
التتويج،  الوطن«. وخ���الل 
أعلنوا أنها املتس���ابق األكثر 

انضباطا هذا العام.

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

أنشطة شبابية

نتذكر أياما مضت منذ زمن حني كنا في بداية مراحلنا 
الشبابية وكانت وزارة التربية مبسؤوليها ومدرسيها 

حريصة كل احلرص على دعم األنشطة الشبابية 
واشغال وقت الفراغ لدينا من خالل إيجاد وسائل 

وأساليب سهلة وبسيطة ولكنها كانت تزرع فينا روح 
العمل وحب التفاني في خدمة الوطن رغم بساطة ما 

نقوم به من أنشطة. 
كان املدرسون في السابق يرافقون مجاميع الطلبة 

بباصات وزارة التربية إلى املناطق البرية أو البحرية 
لتعليمهم احملافظة على البيئة باإلضافة إلى القيام 
مبمارسة األنشطة الرياضية والشبابية في الهواء 

الطلق وكنا نستمتع كثيرا ونشعر بأننا أدينا واجبا 
ولو صغيرا في خدمة الوطن خاصة عندما نقوم بغرس 

أغصان شجر األثل في الصحراء. 
أما في فترة الصيف فإن وزارة التربية حريصة على 
فتح مدارسها خالل الفترة الصباحية لتشجيع الطلبة 

على ممارسة أنشطتها الرياضية والشبابية بوجود 
املدرسني الكويتيني واألجانب. 

 وزارة التربية أصبح دورها فقط تعليميا وليس تربويا 
ألن التربية تتعلق بغرس السلوك والعادات والتقاليد 

اإلسالمية والوطنية التي تنمي روح املبادرة والتفاني 
في حب هذا الوطن. 

وزارة التربية ألغت تلك األنشطة ألسباب عدة أولها 
أنها كلفت املدرسات بتدريس طلبة االبتدائي وهي 

من أهم املراحل السنية التي يحتاج فيها الطالب ليس 
فقط إلى الدراسة بل أيضا إلى ممارسة أنشطته 

الرياضية والشبابية والتي ال تستطيع املرأة املدرسة 
اإلشراف عليها ألنها سلوكيات تخص املدرس 

والطالب خاصة الرحالت البرية وفرق األشبال في 
املدرسة. 

أما األمر اآلخر فإن وزارة التربية تركت تلك املسؤولية 
على وزارة الشباب وهذا أكبر قرار خاطئ لسببني 

األول أن وزارة التربية هي املسؤولة عن طلبة املدارس 
مبراحلهم السنية وهي املسؤولة عن املخيمات الكشفية 
وثانيا أن وزارة الشباب ومع احترامي ملا تقوم به فإنها 
بعيدة عن األنشطة الشبابية الرياضية أو األنشطة التي 

تعتمد على الطاقة واحلركة وليس فقط على التفكير 
واإلبداع الفني املعتمد على األجهزة. 

وزير التربية د.بدر العيسى أنت من ذلك اجليل الذي 
مارست فيه تلك األنشطة الشبابية في مدارس الوزارة 
وتعرف أهمية ما غرسته تلك األنشطة في ذلك اجليل 
من حب وتفان للوطن لهذا فإنني أجد انك قادر على 

إعادة ما أفسده الدهر وجعل غالبية الشباب همهم األول 
البحث عن متعتهم وتسليتهم باللعب بألعاب الكمبيوتر 

احلديثة التي غرست فيهم العنف وليس شيئا آخر.
العودة إلى إحياء مشاريع األنشطة الشبابية والرياضية 

للطلبة أصبح مطلبا ضروريا بعد أن بات غالبية 
طلبتنا يعانون من السمنة املفرطة بسبب قلة الرياضة 
واعتمادهم في إفراغ طاقتهم في ألعاب الكمبيوتر التي 

ولدت العنف لديهم. 

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

املسؤولية ضاعت بني هيئة الزراعة والبلدية واألشغال واالطفاء

تلفيات شديدة حلقت باملركبة

قراصنة سعوديون يخترقون 
حسابات مؤسس فيسبوك

وكاالت: متكن قراصنة س���عوديون من اختراق 
احلسابات االجتماعية التابعة ملارك زوكربيرغ، املدير 
التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، وذلك على كل 
من تويتر وبينتيريست، وقاموا بنشر التغريدات 
عبر حس���ابه الش���خصي على تويتر، الذي ميتلك 
أكثر من 40 ألف متابع، وإضافة الصور التي تثبت 

اختراقهم للحساب على بينتيريست.
وقد اس���تطاع فريق القراصنة الذي يطلق على 
نفسه اس���م OurMine اختراق حسابات زوكربيرغ 
من خالل التعرف على اسم املستخدم وكلمة املرور 
اخلاص���ني به اللذين مت احلصول عليهما من قاعدة 
بيانات كلمات املرور التي مت تس���ريبها أخيرا من 
شبكة التواصل االجتماعي لينكد إن LinkedIn حيث 
تبني أن زوكربيرغ مؤس���س أكبر شبكة للتواصل 
االجتماعي في العالم يستخدم كلمة املرور البسيطة 

)dadada(
ويكرر استخدامها في حسابات متعددة له، وهو 
ما يعتبر من أضعف إج���راءات األمن الرقمي التي 

ميكن أن يقوم بها أي مستخدم لإلنترنت.
وقال املخترقون في تغريدة أخرى مت نشرها عبر 
حس���اب زوكربيرغ على تويتر إنهم متكنوا أيضا 
من اختراق حس���ابه الشخصي على إنستغرام، إال 
أن فيسبوك نفت ذلك في تصريح لها، وفقا ملا نقله 
موقع »ذي هاكر نيوز« املتخصص باألمن الرقمي.


