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أسوأ تخطيط

عودة الجدار

إع��ادة تركيب قطع ال�ج��داري��ة
ال � �ض � �خ � �م� ��ة «ال � � �ع� � ��اق� � ��ة ب �ي ��ن
اإلن� � � � � � � �س � � � � � � ��ان وال � � �ط � � �ب � � �ي � � �ع� � ��ة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا» ف��ي م��دي�ن��ة
ارف �ورت ش��رق ألمانيا والتي
أب ��دع� �ه ��ا ال� �ف� �ن ��ان اإلس� �ب ��ان ��ي
ج ��وس �ي ��ب ري� �ن ��و ب �ي ��ن ع��ام��ي
 1980و 1984وح� �ف� �ظ ��ت م��ن
التدمير عام  2012لتعود إلى
مكانها بعد الترميم.
(الصورة من أ .ف .ب)

البامية تكافح
مرض السكري
ك �ش �ف��ت دراس � � ��ة ه� �ن ��دي ��ة ع� ��ن وج� � ��ود ع��اق��ة
غ��ري �ب��ة ب �ي��ن ال �ب��ام �ي��ة وال � �ن� ��وع ال� �ث ��ان ��ي م��ن
م � ��رض ال� �س� �ك ��ري ،وأث� �ب� �ت ��ت ان ق� �م ��وع ه ��ذه
النبتة تكافح السكر ف��ي ال��دم وتخفض من
مستوياته.
وي �ت �ط �ل��ب م � ��رض ال� �س� �ك ��ري ال � �ن� ��وع ال �ث��ان��ي
اج ��راء ات الص��اح ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي ،السيما
ً
ان ال �ت �ج��ارب ال �ع �ل �م �ي��ة اث �ب �ت��ت ان ع � ��ددا م��ن
األطعمة تخفض مستويات السكر في الدم.
ووف � � ��ق ص �ح �ي �ف��ة اك� �س� �ب ��رس ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة،
اس �ت �ك �م��ل ب ��اح �ث ��ون ه� �ن ��ود م ��ا ك �ش �ف��ه ب�ح��ث
نشر عام  2011في مجلة الصيدلة والعلوم
ال �ح �ي��وي��ة ع �ل��ى ف� �ئ ��ران م �ص��اب��ة ب��ال �س �ك��ري
ت �غ��ذت ع �ل��ى ح �ب��وب ال �ب��ام �ي��ة ال �م �ج �ف �ف��ة ،م��ا
ادى ال� ��ى ان �خ �ف��اض م �س �ت��وي��ات ال �غ �ل��وك��وز
ف��ي ال� ��دم ،وح �ي��ن اج ��رى ال �ب��اح �ث��ون ت �ج��ارب
م �ن �ت �ظ �م��ة ع �ل��ى ع � ��دد م ��ن م ��رض ��ى ال �س �ك��ري
ت� �ن ��اول ��وا ال� �ب ��ام� �ي ��ة ل� �م ��دة  10اي � � ��ام ،ج� ��اء ت
ال �ن �ت��ائ��ج م �ب �ش��رة اذ ان �خ �ف �ض��ت م �س �ت��وي��ات
ال �س �ك��ر ل��دي �ه��م ب �ع��د ن �ق��ع ال �ب��ام �ي��ة ف��ي ال �م��اء
لليلة كاملة ثم تقديمها لهم على الريق في
الصباح.
ي ��ذك ��ر ان ال �ب��ام �ي��ة ال �م �ح �م �ص��ة اس �ت �خ��دم��ت
سابقا دواء شعبيا في عدد من دول الشرق
األوس � � ��ط ل� �ع ��اج ال� �س� �ك ��ري ،ف��أل �ي��اف �ه��ا غ�ي��ر
ال �ق��اب �ل��ة ل �ل��ذوب��ان ت �ب �ط��ئ م �ع��دل ام �ت �ص��اص
السكر في األمعاء وبالتالي استقرار نسبة
الغلوكوز في الدم.

 17تطبيقًا على «آيفون» تستنزف جيبك دون علمك
أص� � � ��درت ش ��رك ��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
ام��ن ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،ق��ائ�م��ة م��ن «التطبيقات
الخبيثة» التي تستنزف جيوب المستخدمين
من دون علمهم.
وأضافت شركة «وان��دي��را» ان هذه التطبيقات،
وعددها  ،17لم تعد موجودة في متجر ابل ،لكن
المشكلة عند اول�ئ��ك ال��ذي��ن م��ازال��وا يحتفظون
بها على هواتفهم.
والتطبيقات المشمولة في التحذير هي:

RTO Vehicle Information, EMI Calculator
and Loan Planner, File Manager - Documents,
Smart GPS Speedometer, CrickOne - Live
Cricket Scores, Daily Fitness - Yoga Poses,
 FM Radio - Internet Radio, My Train InfoIRCTC and PNR, Around Me Place Finder,
Easy Contacts Backup Manager, Ramadan
Restaurant Finder - Find Food, ,2019 Times
BMI Calculator - BMR Calc, Dual Accounts,

 Video Editor - Mute Video, Islamic World.Qibla and Smart Video Compressor
وتعمل هذه التطبيقات على التاعب باعدادات
ال �ه��وات��ف ،واج �ب��اره��ا ع�ل��ى االش �ت��راك بخدمات
باهظة الثمن ،وفتح مواقع انترنت في خلفية
الهواتف الذكية وتحميل اعانات عليها ،دون
علم المستخدم.
ويصل س��وق ه��ذه البرمجيات الخبيثة ال��ى ما
يقرب من  800مليون دوالر سنويا.

«إنستغرام» ..شرط لرؤية منشورات اآلخرين
ب ��دأت خ��دم��ة م �ش��ارك��ة ال �ص��ور وال �ف �ي��دي��و إن �س �ت �غ��رام م�ن��ع ال�ن��اس
الذين لم يسجلوا الدخول إليها من رؤي��ة المنشورات العامة با
حدود ،وذلك في خطوة تهدف إلى دفع المستخدمين على إنشاء
حساب ،أو تسجيل الدخول لما في ذلك أهمية في دراس��ة أنشطة
المستخدمين.
وم��ع التغيير ال�ج��دي��د س��وف ت�ع��رض إن�س�ت�غ��رام ن��اف��ذة تطلب من
ال�م�س�ت�خ��دم�ي��ن ال�ت�س�ج�ي��ل أو ت�س�ج�ي��ل ال ��دخ ��ول ب�ع��د ع ��رض ع��دد
م��ن ال �ص��ور وال �م �ن �ش��ورات ،س ��واء ع��ن ط��ري��ق ال��وي��ب ،أو األج �ه��زة
المحمولة.
وق��ال��ت إن�س�ت�غ��رام« :ش ��إن ه��ذا ي�س��اع��د ال �ن��اس ع�ل��ى رؤي ��ة ال�ص��ور
على إنستغرام ،وم��ن ث��م فهم كيف يحصلون على أفضل تجربة
إنستغرام عن طريق االنضمام إلى المجتمع ،والتواصل ،والتفاعل
مع الناس واألشياء التي يحبون».
ُ
ويعتقد أن التغيير ال�ج��دي��د ي��أت��ي إط��ار التغييرات ال�ت��ي تسعى

فيسبوك  -ال�ت��ي اس�ت�ح��وذت ع�ل��ى إن�س�ت�غ��رام م�ق��اب��ل م�ل�ي��ار دوالر
أميركي ف��ي ع��ام  - 2012إل��ى إضافتها إل��ى الخدمة منذ استقالة
م��ؤس�س�ي�ه��ا (ك�ي�ف��ن س �ي �س �ت��روم ،وم��اي��ك ك��ري �ج��ر) م��ن ال �ش��رك��ة في
شهر سبتمبر الماضي .وتسعى فيسبوك من خال هذه الخطوة
إل��ى زي ��ادة ان�ض�م��ام المستخدمين إل��ى إن�س�ت�غ��رام ليتمكنوا من
رؤي��ة م�ن�ش��ورات اآلخ��ري��ن ،وه��و أم��ر تفعله فيسبوك م��ع شبكتها
االجتماعية ،إذ ُيمنع على غير المسجلين فيها رؤي��ة منشورات
المستخدمين .ولكن بخاف فيسبوك ،وإنستغرام اآلن ،فإن شبكة
التواصل االجتماعي «تويتر» تسمح للمستخدمين رؤية تغريدات
المستخدمين العامة ،وعليهم تسجيل الدخول للتفاعل معها.
وأع�ل�ن��ت إنستغرام ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن شهر أك�ت��وب��ر ال�ح��ال��ي عن
تحديث خ�ي��ارات الخصوصية الخاصة بها لمنح المستخدمين
مزيد من التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع تطبيقات
الجهات الخارجية التي تتصل بالخدمة.

حرائق كاليفورنيا من الفضاء

ً
■ جاسم علي ج��اس��م 78« ،ع ��ام ��ا»،
ش�ي��ع ،حسينية أح�م��د ع��اش��ور ،بنيد ال�ق��ار ،ت:
 ،66601475عزاء النساء ،فترة العصر فقط.

■ خالد محمد عبداللطيف البدر،

إنا هلل وإنا إليه راجعون

حليمة عدن ..أشهر عارضة أزياء
محجبة في العالم

«مجنون تايلور سويفت»
يعترف ..والسجن ينتظره

ً
« 54ع��ام��ا» ،شيع ،ال��رج��ال :القبلة ،دي��وان البدر،
شارع الخليج ،ت ،22464888 :النساء :العديلية،
ق ،1ش ،13م ،10ت22526033 :

أرم� �ل ��ة م� �ب ��ارك ع� �ب ��داهلل ال� �م ��زي ��ن 73« ،ع ��ام ��ا»،
شيعت ،ال��رج��ال :الشهداء ،ق ،2ش ،203م ،1ت:
 ،65656531 ،97335549النساء :الرحاب ،ق،3
ش ،5م ،17ت99609249 :

Zayed.alzaid@gmail.com

لم تتخيل يوما تلك الفتاة التي ول��دت في معسكر لاجئين
ف��ي كينيا ان تكون اشهر ع��ارض��ة ازي��اء محجبة ف��ي العالم؛
فحليمة عدن -التي دفعت الحرب الدائرة في بلدها الصومال
اس��رت�ه��ا ل�ل�ف��رار ال��ى كينيا ،وم��ن ث��م ال��ى ال��والي��ات المتحدة-
قدمت نموذجا لتحقيق الحلم في زمن قياسي.
حليمة -ال�ت��ي وقعت ألح��دى كبرى وك��االت ع��ارض��ات األزي��اء
في العالم -لم تكن تعلم يوما ان بامكان الفتيات المحجبات
العمل كعارضات ازي��اء ،وت��رى ان وصولها لهذه المكانة في
ع��ال��م األزي ��اء يمثل رس��ال��ة للجميع؛ ان��ه ال ي��وج��د ع��ائ��ق ام��ام
ال�ف�ت��اة المسلمة ال�ت��ي تنتمي ألس ��رة محافظة ام ��ام تحقيق
احامها من دون التخلي عن دينها او عاداتها او تقاليدها.
وترى حليمة -التي تشارك في معرض «هي» لألزياء العربية
ف��ي نسخته  16المقامة ف��ي ال��دوح��ة حاليا -ان قبول التنوع
ف��ي المجتمعات ه��و ال�ج�م��ال الحقيقي ال ��ذي يحقق ال�س��ام
بين الجميع ،مؤكدة ان مابسها ج��زء من تربيتها ،وتشعر
ب��ال��راح��ة ال�ك�ب�ي��رة ب��ارت��داء ال�ح�ج��اب وال�م��اب��س المحتشمة؛
ف��اظ�ه��ار ال�ج�س��د ل�ي��س ه��و ال�ج�م��ال؛ ب��ل المحافظة عليه هو
الجمال األكبر.

إلى رحمة اهلل

المزين،
■ حسنة سالم عبداهلل
ً

تعاني منطقة «جنوب السرة» من ازدحام مروري واكتظاظ
ع�ج�ي��ب ب�ف�ع��ل ت��واص��ل ال�ن�ه��ج ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ن�ق��ل ال� ��وزارات
والهيئات الحكومية إليها منذ سنوات ،وذلك بحجة التخفيف
من الضغط على المناطق الحكومية في العاصمة الكويت،
ل�ك��ن ذل��ك ل��م ي�ن�ج��ح إذ ي �ب��دو أن أم��اك��ن ال��زح��ام ت�ح��ول��ت من
العاصمة ،وهو ازدح��ام يمكن التعامل معه كونه يقع داخل
منطقة إداري��ة كبرى كما هو الحال في كل دول العالم ،إلى
ازدحام مزعج داخل منطقة ضواحي سكنية!
وب �ح �س��ب ت �ق��ري��ر ن �ش��ر ف��ي إح ��دى ال �ص �ح��ف ال�م�ح�ل�ي��ة قبل
أي� ��ام ف ��إن ه �ن��اك أك �ث��ر م ��ن  15ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ي�ع�م��ل فيها
ع�ش��رات اآلالف م��ن الموظفين إض��اف��ة إل��ى ع�ش��رات اآلالف
ً
م��ن المراجعين ل�ه��ذه ال�ج�ه��ات الحكومية ،خ�ص��وص��ا وأنها
تضم وزارات وهيئات مهمة وكبرى مثل التربية والكهرباء
ً
ً
وال�م�ع�ل��وم��ات ال�م��دن�ي��ة ،م��ا يسبب ض ��ررا ب��ال�غ��ا ع�ل��ى سكان
ه��ذه الضواحي التي ك��ان أصحابها يمنون النفس بمنطقة
سكنية هادئة.
والمشكلة الحقيقية بحسب التقارير المنشورة ليست في
عدد المراجعين بل في عدد السيارات التي يمتلكها هؤالء
ال�م��راج�ع��ون وال�ت��ي يبلغ ت�ع��داده��ا ب��اآلالف ك��ون ثقافة النقل
العام عندنا غير م��وج��ودة أو لنقل إنها غير ممكنة بسبب
ض�ع��ف ال�ب�ن�ي��ة التحتية واألج� ��واء ال �ح��ارة ،ورغ ��م ه��ذا ال�ع��دد
الكبير من السيارات ف��إن الجهات الحكومية ال تملك العدد
ً
الكافي لمركبات موظفيها فضال عن مراجعيها ،ما يجعل
ً
المنطقة في أوقات الذروة جحيما ال يمكن عبوره.
إن �ن��ا ال ن�ط�ل��ب ال�م�س�ت�ح�ي��ل م��ن ال �ح �ك��وم��ة ،إذ إن االزدح� ��ام
مشكلة عالمية ويمكن تصنيفه على أن��ه «م��رض العصر»
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م��دن ال �ك �ب��رى ح ��ول ال �ع��ال��م ،وه ��و أم ��ر ال يمكن
تالفيه إال بحالة واحدة وهي إعادة التخطيط العمراني لمدن
ومناطق الكويت ،وتشكيل لجنة عليا هدفها مجاراة الزيادة
السكانية والتوسع العمراني للقضاء على االزدحامات وفرز
المناطق الكويتية بوضوح بين مدن تجارية (كما هو الحال
ً
مع العاصمة مثال) وبين مدن سكنية وبين ضواحي سكنية
ً
أيضا.
إن عملية إع��ادة التخطيط العمراني للكويت ستكون عملية
مكلفة وصعبة لكنها في الوقت نفسه ستؤدي إلى استدامة
المدن داخل البالد وضمان وقت عمل أطول لها ،وفي حالة
تركها وإهمالها وعدم مجاراة ما يحدث من تطورات كبيرة
وزي ��ادات ه��ائ�ل��ة ع�ل��ى الصعيدين ال�س�ك��ان��ي وال�ع�م��ران��ي ف��إن
الكويت ستتحول إلى مناطق عشوائيات هائلة لن تستطيع
الدولة تعديلها ولو بعد عشرات األعوام.

أظ� � �ه � ��رت ص � � ��ور ج � � ��رى ال� �ت� �ق ��اط� �ه ��ا م��ن
الفضاء ،الدخان المتصاعد من الحرائق
ال�ه��ائ�ل��ة ف��ي والي��ة ك��ال�ي�ف��وري�ن��ا وال��دم��ار
الكبير ال��ذي سببته ،بحيث امكن رؤي��ة
آث� ��ار ال �ك��ارث��ة م��ن م �س��اف��ة آالف األم �ي��ال
بعيدا عن كوكب األرض.
وال �ت �ق��ط ت �ل��ك ال �ص ��ور ال �ق �م��ر ال�ص�ن��اع��ي
«ت�ي��را» التابع الدارة ال�ط�ي��ران والفضاء
األم� �ي ��رك� �ي ��ة (ن � ��اس � ��ا) ،وي� �ظ� �ه ��ر ف� ��ي ت �ل��ك
ال �ص��ورة ح��ري��ق ض ��رب م�ن�ط�ق��ة كينكيد
في كاليفورنيا األسبوع الماضي.

وأدت ال�ح��رائ��ق ف��ي كينكيد ،ال��ى ات��اف
اك� �ث ��ر م ��ن  66ال � ��ف ف� � ��دان م ��ن األح� � ��راش
والغابات ،كما تسببت في تدمير ما ال
يقل عن  100مبنى.
وبحسب شبكة «فوكس ن�ي��وز» ،فقد تم
اح�ت��واء نسبة  5ف��ي المئة فقط م��ن تلك
ال� �ح ��رائ ��ق ال �ت ��ي وق �ع ��ت ش �م��ال��ي م��دي �ن��ة
س ��ان ف��ران �س �ي �س �ك��و ،ف �ي �م��ا ج ��رى اج ��اء
ن� �ح ��و  190ال� � ��ف ش� �خ ��ص م � ��ن م �ن��اط��ق
الحرائق.
أما الحريق اآلخر الذي يعرف ب� «حريق

غ � �ي � �ت� ��ي» ،ال� � � ��ذي ان � ��دل � ��ع االث � �ن � �ي� ��ن ،ف �ق��د
دم� ��ر اك� �ث ��ر م ��ن  500ف � ��دان وش � ��رد آالف
األشخاص خارج منازلهم.
ووف �ق��ا ل�ت�ق��دي��رات ال�س�ل�ط��ات األم�ي��رك�ي��ة،
ف� � ��ان  15ح ��ري� �ق ��ا م �خ �ت �ل �ف��ا ع� �ل ��ى األق � ��ل
تشتعل حاليا في كاليفورنيا.
وي �ك��اف��ح ن �ح��و  3آالف رج ��ل م��ن ط��واق��م
ال��دف��اع ال�م��دن��ي ح��ري��ق «ك�ي�ن�ك�ي��د» ،وه��و
األسوأ من بين تلك الحرائق ،ما اضطر
حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الى
اعان حالة الطوارئ في انحاء الوالية.

اع �ت��رف رج ��ل م��ن اوس �ت��ن ب��والي��ة ت�ك�س��اس األم �ي��رك �ي��ة ،ب��أن��ه
مذنب ،لقيامه بمطاردة وارسال رسائل ورقية ورسائل بريد
الكتروني تهديدية الى نجمة البوب تايلور سويفت.
وقال ممثلو االدعاء في ناشفيل بوالية تينيسي ،في بيان ،ان
اريك سواربريك البالغ من العمر  27عاما بدأ ارسال الرسائل
في يناير  ،2018طالبا تقديمه الى سويفت.
وب�م��رور الوقت اصبحت الرسائل اكثر عنفا وتهديدا ،وفي
 3م�ن��اس�ب��ات ،ق��اد س��وارب��ري��ك س�ي��ارت��ه ال��ى ناشفيل لتسليم
الرسائل شخصيا.
وبعث سواربريك  40رسالة نصية ورس��ال��ة بريد الكتروني
في األقل ،قبل توجيه االتهام اليه واعتقاله في سبتمبر .2018
وسيبقى سواربريك قيد االحتجاز حتى يتم الحكم عليه في
مارس المقبل ،حيث يواجه عقوبة تصل الى السجن لخمس
سنوات وغرامة قدرها  250الف دوالر لكل من التهمتين.

