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اإلثنين
١٦٥٤٤ ٤٨ ٢٢ يوليو ٢٠١٩ ١٩ من ذي القعدة  ١٤٤٠

الصــــالة 
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عصر

5.02
شروق
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مغرب
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ظهر
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عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج (2 ـــ 5 أقدام).
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
3.44

صباحًا
2.31

مساًء
9.059.44

البحـــــــر

حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية وتظهر 
بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية تتحول 

إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 
(12 ـــ  45 كلم/ ساعة).

21
الصغرى

45
الكبرى

%28
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

عبدالله بشارة

صّناع الكويت.. 
وحوارات الزمن!

أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تمارس 
السياسي،  نظامها  وتقويض  مصر،  أمــن  ضــد  عملها 
الكويت  إلــى  التسلل  مــن  تمكنوا  مصريني  مــن  تتكون 
مع  ذلــك  وتــزامــن  الخلية،  مــوقــع عمليات  إلــى  وتحويلها 
بــلــبــلــة حــــول انــتــحــار «بــــــدون» مـــن أصـــحـــاب الــســوابــق، 
وسط تهييج من أجل اإلثارة، تسعفه مقاالت وتدخالت 
إعالمية نقدية.. ومن كل ذلك جاءت تساؤالت اختلطت 

فيها أصوات بعض النواب حاملة أحزان املظلومية.
الدولة الكويتية  ال جــدال بأن املؤسسني األولــني صنعوا 
الــتــي أتـــت مـــن عــقــد ســيــاســي واقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
يتناسب مع واقع الكويت آنذاك، ويتفاهم مع جغرافيتها 
ويــنــســجــم مــــع الـــهـــمـــة الـــتـــي أخــــــذت هــــــؤالء الــــــــرواد إلـــى 
مغامراتهم في البر وأكثرها في البحر الستخراج منابع 
البحر، منها خرجوا إلى  أهــوال  الحياة.. في تعايش مع 
بنائهم  على سالمة  كامل  اطمئنان  في  بعيدة  سواحل 
الداخلي الذي ضم الجميع في عشيرة واحــدة، تربطهم 
الغيرة على الوطن وااللتزام بأمنه والحفاظ على هويته، 
وكــانــت روايــــة تجمع اإلقــــدام بــاإليــمــان وتــعــالــج الضيق 
ـــم يــكــن الفصل  بــالــصــبــر وتــتــقــبــل املـــوجـــود بــقــنــاعــة، ول
التهديدات  عــن  وبعيدًا  املصائب  مــن  خاليًا  التأسيسي 
أمنه  وترسخ  معيشته  ازدهـــرت  فكلما  تتوقف،  لم  التي 
زادت شهية اآلخرين، وتجاوزت الكويت هذه الصعوبات 
التي  والسياسية  واالجتماعية  الحياتية  الحبال  بسبب 
كان  الـــذي  حكمهم  ومــع  بينهم  فيما  الكويتيني  ربــطــت 

راعيًا وأمينًا وملتزمًا بعقد التأسيس. 
نــجــت الــكــويــت مــن املــجــاعــة خـــالل الــحــربــني الــعــاملــيــتــني، 
وكان  الصحراء،  قبائل  شنتها  التي  الغارات  وتجاوزت 
حاكمها في لندن عام 1919 يهنئ ملك بريطانيا جورج 
تتعثر  ولــم  األولـــى،  الحرب  في  االنتصار  على  الخامس 
تدفق  حتى  متواصلة  وظــلــت  البحرية  الــكــويــت  مسيرة 
البحر.. كان ذلك حوالي  النفط فتوقفت معها مغامرات 

عام 1950. 
ومـــع هــذ الــفــصــل الــجــديــد الـــذي رســمــتــه سلطة الــطــاقــة، 
العاملية  االستراتيجية  الكويت موقعًا في شبكة  احتلت 
وكثر عشاقها وحسادها، وبدأت معركة ترسيخ الهوية 
واالستقالل، فكانت مضنية، بدأت سياسية ثم تحولت 
إلــى تحرشات وابـــتـــزازات وتــصــاعــدت إلــى تــهــديــدات ثم 
املبايعة  لتجديد عقد  املــؤســســني  أحــفــاد  غـــزو، ويــخــرج 
والــتــفــاهــم -فـــي مــؤتــمــر جـــدة- مستوحني الــثــوابــت التي 

رسمها الرعيل األول. 
في  كريمًا  إنسانيًا  سياسيًا  نظامًا  الكويتيون  صــاغ 
أهــدافــه، وكبيرًا في سلوكه، وطموحًا   في 

ً
نبيال عطائه، 

ترحيباته، صــار عدد  فــي سعة  انــفــتــاحــه، وسخيًا  فــي 
الــوافــديــن إلــيــه أكــثــر ثـــالث مــــرات مــن مــواطــنــيــه، وتقبل 
تــواجــد مــن أضـــاع ملفاته، وعـــاش فيه على أمــل ركــوب 
عربة املواطنة، سار كل إنسان فيه وفق ما يراه في إطار 
االلــتــزام بــاحــتــرام الــقــانــون واالنــصــيــاع لــه واالبــتــعــاد عن 
تحدياته، فكل مــن تــواجــد على أرض هــذا الــوطــن يــدرك 
ذلك، ولن يسمح من صنع هذا الوطن ألي متطاول على 
مكانته التاريخية، وسيتصدى ملن يتجاسر على هويته. 
فــهــذه الــتــجــارب الــتــي عاشها الــوطــن شــدت مــن صالبة 
عظامه ورسخت ضلوعه فحافظ على املالمح االنسانية 
السارة التي آمن بها، وصار وطن األمل ملاليني الراغبني 
في الوصول إليه ومكانًا مريحًا ملن عاش فيه واستهواه.
الوافدين ومن  املواطنني ومن  وصــار علينا جميعًا، من 
اآلمــلــني بــااللــتــحــاق بـــه، املــحــافــظــة عــلــى صحته وتأكيد 
أمنه وسالمة جسده، وأذكر هنا أن هذا الوطن لم نورثه 
وإنــمــا هــو صــنــاعــة أجـــدادنـــا وهـــم الـــــرواد ومـــن تبعهم، 
وخرج من حصيلة فيها عزم نادر وكفاح مرير وعطاء 
غزير، وعرق كثير رغم شح الطبيعة وفقر املوارد وندرة 
على  القائم  البلد  هــذا  نجحوا وشيدوا  العيش،  مصادر 
قيم التعاضد ونبل العقيدة وسخاء في العمل وكرم في 

التضحية. 
الفتح  مجتمعات  مــع  بامتزاجها  الــعــرب  قبائل  شــيــدت 
االسالمي أوطانًا في شمالي أفريقيا وفي العراق وحوض 
الفراعنة كيانًا بجغرافية بارزة  الشام والسودان وورث 
الخليج كانت  في مصر، وفــي سلطنة عمان وســواحــل 

كيانات بشرية تاريخية شقت طريقها كأوطان. 
لكن يظل تاريخ الكويت روايــة أخــرى، فمن ساحل حار 
وجــو ساخن وبحر متقلب ومعيشة معقدة جــاء وطن 
الالحقني، وعزم  وكفاح  املؤسسني،  ذراع  ذلــك من  وكــل 
بواقعها  والتعريف  بالعمل  تميزت  أجيال  من  املتابعني 
وسعت إلى املعرفة وانفتحت على حضارات واقتبست 
الكويت  اآلخرين وحملت معها في أسفارها قصة  من 

وشرح تراثها. 
وهنا ال بد من إبراز مكامن قوة البقاء، التي تمثلت في 
شــرعــيــة مــتــوارثــة تتكيف مــع تــحــوالت الــزمــن وتشابك 
ز عالقات املواطنني  سياسي واقتصادي واجتماعي ميَّ
بــحــكــامــهــم وصــــار الــتــرابــط مــصــيــريــًا فـــال انــفــكــاك من 
التاريخي وال تآكل في معانيه.. هذا هو  العقد  حصانة 
الــداخــلــيــة يبقى من  الــكــويــت وكــمــا تــقــول وزارة  عــنــوان 
الكويت  لتطويع  يسعى  مــن  يبق  ولــن  الــقــانــون،  يحترم 
اإلثــارة  ب 

ُّ
تجن كمواطنني  مسؤولياتنا  وتبقى  يريد،  ملا 
والتحريض، وال مكان للتباكي على املعصية. 

تـــرتـــفـــع األوطــــــــان فــــي مــــيــــزان الــتــقــيــيــم الـــعـــاملـــي بــحــجــم 
انسانيتها،  وآفــــاق  شفافيتها،  وســاحــة  مــصــداقــيــتــهــا، 
وإذا ما أردنا فحص هذه املقاييس ومدى تواجدها في 
زوار  رددهـــا  التي  الحقائق  على  سنقف  الكويت،  كيان 
الكويت من االتحاد األوروبي ومن األسرة العاملية ممثلة 
وآسيوية،  أفريقية  أهلية  تجمعات  ومن  املتحدة،  باألمم 
اسالمية وغيرها، في ارتفاع قامتها في وحدة القياس 

التي ذكرناها. 
ونستهدي بما يقوله العالم عن أميرها زعيمًا لالنسانية 
الحقائق  التاريخ، هذه  دّونــه  للتنمية، باستحقاق  ورائــدًا 
تدفعنا أن ندعو، مستوحني املحتوى الجميل الذي تمثله 
الــكــويــت، بــضــرورات تــجــاوز مشكلة الــبــدون الــتــي يظل 
الـــذي خطته  املــجــرى املنعش  اســتــمــرارهــا ال يتسق مــع 
الكويت في نهجها الداخلي وسلوكها الخارجي، ونشيد 
بالجهد املضني الذي يقوم به الجهاز املعني الذي يتعامل 
ليس فقط مع أشواك القضية، وإنما مع قذائف االتهامات 
وغالظة املفردات من مختلف املصادر بما فيها تطاوالت 
تأتي من بعض النواب، بدون تقدير للمسببات املتراكمة 

التي أوجدت هذا امللف.
ولعل مــا حــدث مــؤخــرًا يأتي بهمة مــجــددة إلغــالق هذا 

امللف املشني في سجل كويتي ناصع.

رأي حّركالم الناس
د. خالد الصبيحأحمد الصراف

كارل الذي سيتركنا 
ويرحل

يعتبر كارل بيرغنر Karl Bergner واحدًا من أفضل 
مـــن مــثــل جــمــهــوريــة أملــانــيــا االتـــحـــاديـــة كــســفــيــر في 

الكويت، إن لم يكن أفضلهم.
عظمى،  لــدولــة  ممثال  منصبه  بيرغنر  السفير  تــولــى 
قائدة أوروبا من دون منازع، في أغسطس 2016، أي 
قبل ثالثة أعوام، قام خالل هذه الفترة القصيرة نسبيًا 
الدبلوماسي،  السلك  مــع  عــالقــات وصــداقــات  بتكوين 
مــنــه، ولكنه نجح في  مــفــروغ  امــر  بحكم عمله، وهـــذا 
الوقت نفسه في دخول بيوت الكثير من املواطنني من 
دائما  فــي دخــولــهــا تسبقه  الــتــي نجح  قلوبهم،  خــالل 
ابتسامته وطيب معشره وحسن خلقه ورقة وجمال 
شريكة حياته السيدة «أوال»، التي كانت معه دائما، ولم 

تكن تقل عنه حبا للكويت وأهلها ومن فيها.
الــتــحــق الــســفــيــر بــيــرغــنــر بـــــوزارة الــخــارجــيــة األملــانــيــة 
فــي سفارة  السياسي  القسم  فــي  وعــمــل  عــام 1989، 
بـــالده فــي لــنــدن فــي الــفــتــرة مــن 1991 وحــتــى 1994، 
ثم اصبح نائبا لرئيس البعثة في بنما من 1994 إلى 
1996، لينتقل الحقا لوظيفة مرموقة في إدارة شؤون 
املــوظــفــني بــــــوزارة الــخــارجــيــة فـــي الــعــاصــمــة األملــانــيــة 
اكتسب خاللها خبرة،  بــون من 1996 وحتى 1999، 
اضــافــهــا الـــى خــبــرات الــقــيــادة األولــــى كــرئــيــس ملكتب 
الــســفــارة فــي أبــوجــا، كبرى مــدن نيجيريا مــن 1999 

وإلى 2002.
ثم عّمق خبراته عندما اصبح نائبا لرئيس أكاديمية 
 
ً
الخدمة الخارجية (2002 ــ 2006)، حيث كان مسؤوال

ببرنامج  لعالقته  وأيضًا  دبلوماسيًا،   40 تدريب  عن 
الــتــدريــب الــتــابــع لــــوزارة الــخــارجــيــة مــع حــوالــي 2500 

مشارك آخر في السنة.
الــســيــاســيــة  اإلدارة  رئـــيـــس  أصـــبـــح   2006 عــــام  وفــــي 
لــلــســفــارة األملــانــيــة فــي مـــدريـــد، واســتــمــر هــنــاك حتى 
2008، ليترأس بعدها قسم جنوب أوروبــا في وزارة 
الــخــارجــيــة األملـــانـــيـــة، خـــالل بـــدايـــة أزمــــة الـــيـــورو الــتــي 
امتدت من 2008 وحتى 2013، ليشغل بعدها حتى 
عام 2016، وقبل تعيينه سفيرا مفوضا في الكويت، 
منصب مــســؤول االتـــصـــاالت والــثــقــافــة فــي الــســفــارة 

األملانية في واشنطن.
ولد السفير بيرغنر في سبتمبر 1960، ولديه وزوجته 
ولد واحد، ويهتم كثيرا بالثقافة، والتاريخ، مع اهتمام 

باآلثار والعمارة.
تأقلم السفير بيرغر سريعًا مع الجو الكويتي، وكان 
يستمتع بالفن واألغاني الكويتية ويتجاوب معها. كما 
الثقافية بني  والعالقات  الصداقة  أواصــر  بتمتني  اهتم 
الكويت وأملانيا، وبذل جهدا في الترويج لحضارة بالده 

وتشجيع االلتحاق بمعاهدها وجامعاتها العريقة.
لــثــالث ســنــوات سينتقل السفير  امــتــدت  بــعــد خــدمــة 
وراءه صداقات  تــاركــًا  أخـــرى،  لوظيفة  بيرغنر  الــرائــع 
جميلة في الكويت، وسنبقى والكثيرون على اتصال 
دائم معه، فهو وزوجته من الشخصيات املحبوبة التي 

ليس من السهل نسيانها.
بالنيابة عن كل اصدقاء ومحبي كــارل وأوال، نتمنى 
ـــســـعـــادة والـــتـــوفـــيـــق فــــي حــيــاتــهــمــا الـــجـــديـــدة  لــهــمــا ال

ومهامهما القادمة.

habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

بيع 10% من مساحة القمر.. بـ11 مليون دوالر
وليد منصور

تبيع العديد من مواقع الويب في الواليات املتحدة سندات امللكية، 
التي من املفترض أن تمنح املشتري ملكية األراضي الحدودية على 

سطح القمر.
القمر  أميركًيا، تبيع ما يطلق عليها سفارة  ومقابل 24.99 دوالًرا 
الذكرى  مع  بالتزامن  القمرية،  العقارات  من  قطعًا  كاليفورنيا  في 
املوقع  يبيع  11، حيث  أبولو  القمر  على سطح  للهبوط  الخمسني 
قطع أراٍض على بعد 10 أميال من موقع الهبوط، وفق ما نشر موقع 

scmp االقتصادي.
وتــدعــي «ســفــارة الــقــمــر» أنــهــا بــاعــت مــا يــقــرب مــن مــلــيــار فـــدان من 

املمتلكات القمرية، أي حوالي 10% من مساحة سطح القمر املقدرة، 
بما ال يقل عن 11 مليون دوالر أميركي منذ عام 1980.

وقــال كاي أووي شروغل، كبير مسؤولي اإلستراتيجية في وكالة 
الفضاء األوروبــيــة: شــراء عقار على القمر من شركة خاصة يمكن 
أي أساس  له  أو متعة، وليس  أن يكون مجرد معاملة رومانسية، 

قانوني على اإلطالق.
وأضاف: يستند الوضع القانوني إلى املادة الـ2 من معاهدة الفضاء 
الخارجي لعام 1967، التي صادقت عليها أكثر من 100 دولة، والتي 
تنص على ما يلي: «ال يخضع الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر 
وغيره من األجرام السماوية، لالستيالء الوطني من خالل املطالبة 

بالسيادة، عن طريق استخدام االحتالل، أو بأي وسيلة أخرى».
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إنا لله وإنا إليه راجعون

حكمة أهل الكويت
ربما يجهل الكثيرون من مثيري الفنت عالقة الدم، التي تربطنا 
مع أهلنا في الخليج، وعلى وجه الخصوص الشقيقة الكبرى في 
اململكة العربية السعودية.. تلك عالقة الدم العظيمة التي دفعت 
بالكويت الى اإلصرار على اللحمة الخليجية، ولمِّ شمل األشقاء، 
وأخذ موقف الحياد، رغم الثمن الباهظ الذي تدفعه الكويت اليوم، 

وبشكل مستمر.
األخيرة،  اآلونــة  في  السياسي  االستفزاز  بلغنا سيل من  وقــد 
«الــذبــاب اإللــكــتــرونــي»، أو عبر اإلعــالم  ســـواء عبر مــا يسمى بـــ
التقليدي، من أشخاص انحرفوا عن أخالق أهل الخليج.. حيث 
الصريح  التهكم  الشك،  الى  بما ال يدعو  التمسنا من بعضهم، 
على موقف الكويت من القضية الخليجية، وقد كان قبل وقت 
ــى بالغمز والــلــمــز عــن الــكــويــت، أمـــا اآلن فــقــد عال 

َ
ــف

َ
قــريــب ُيــكــت

أال  آمــل  وان كنت  القول،  بفحوى  إليها  السقف، وأصبح يشار 
يرتفع السقف إلى مستويات أعلى في قادم األيام.

وقد تساءل أحدهم: «إن كان الخيار مفتوحًا في املستقبل مع 
من يحمل قفازًا حريريًا محايدًا، لكنه يخفي خنجره املسموم 

داخله».
لكن سنفترض  أخــويــة،  ليست  نــوايــا  يحمل  السياق  كــان  وإن 
حسن النية، ونقول لو كان للكويت خنجر مسموم ملا تعرضت 
فيما تعرضت له لخدمة قوميتها وإسالمها، وملا اتسع صدرها، 
وتـــجـــاوزت حــمــالت الــغــمــز والــلــمــز الــتــي تــحــدث اآلن فــي بعض 

ت سيف 
َّ
التي سن الكويت  انها  العربية..  الصحف والفضائيات 

وأحالت  كبدها،  وفلذات  أبنائها  على   ،
ً
أوال نفسها  على  الحياد 

الى عاطفته  أو كاتب  الى املحاكم كلما انجرف مغرد  «عيالها» 
وفطرته في دفاعه عن الوطن.

انها الكويت التي هبت الى اليمن لدعم شقيقاتها في التحالف 
والعربية  الخليجية  بمبادئها  منها  إيــمــانــا  الشرعية،  لنصرة 
واإلســـالمـــيـــة، وهـــي الــكــويــت ذاتـــهـــا، الــتــي جــعــلــت نــصــرة بــالد 
مداخلة  كانت  ومــا  الدولية،  املحافل  في  حتى  ديدنها  الحرمني 
الغانم في مؤتمر  السيد مــرزوق  الكويتي  األمــة  رئيس مجلس 

البرملانيني العرب إال خير شاهد على ذلك.
أود أن أؤكــد للجميع أن موقف الكويت املحايد في هذه األزمــة، 
الــدم والتاريخ،  إلى عالقة  الخليجية  الوحيد للشعوب  املــالذ  هو 
فــمــن الــجــانــب الــســيــاســي ســتــكــون الــكــويــت بــابــًا لــلــمــفــاوضــات 
من  أمــا  الخليجية.  اللحمة  لعودة  وجسرًا مضيئًا  والتسويات، 
التي  الخليجية  لتجمع األسر  اإلنسانية فالكويت مالذ  الناحية 

نال منها الفراق ما نال.
التي  الكريمة،  اليد  الكويت كانت وما زالت وستظل  أعزائي، إن 
تمتد لكل أشقائها، ولن تثنيها عن ذلك محاوالت مثيري الفنت 
لجرها أو استفزازها.. وستبقى الكويت الرقم الصعب دائمًا في 
الصادقة إلخوتها في دول مجلس  السياسي، واملحبة  املشهد 

التعاون.. مستلهمة حكمة أميرها حفظه اهللا ورعاه.

صـــبـــاحـــاً ـــــــاَن  ك إن  ــــر..  ــــي ــــخ ال  صــــبــــاح 

ـــاًء ـــس م ـــــــاَن  ك إن  ــــر..  ــــخــــي ال  مــــســــاء 
ــبــة الــوفــيــة ــة الــطــي ــي ــال ــغ  الـــعـــزيـــزة ال
ــــــان الـــضـــعـــف بـــيَّ ــــــّول وب ــــزعــــل ط  ال
ــه ــي ــع ــم واس ابــتــســمــي  خـــبـــر  آخـــــر   .. 
ــه).. ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارع ذكــــريــــات ســـــارح (وإي ـــش  ب
أجــاريــه ورحـــت  قلبي  المجنون   مشى 
 لـــفـــت نــــظــــري عـــطـــر كـــنـــتـــي تــحــبــيــه
ـــت ـــي ـــب ـــل  اشــــــتــــــريــــــتــــــه ورحــــــــــــــت ل
ــــــــى صــــــــــورتــــــــــك رّشـــــــيـــــــت ــــــــل  وع

ـــــــه إنـــــــــتـــــــــي..  ـــــــحـــــــتـــــــال  ويـــــــــــــا ُم
 مـــــــــــن الـــــــــــــصـــــــــــــورة طــــلــــعــــتــــي 
ــــــــــــــي.. ــــــــــــــن ــــــــــــــي ــــــــــــــت ــــــــــــــس  وب
ــا حياتي! ي زعــلــنــا  نــعــم طـــّول   وقــلــتــي: 
ــي ــات ــي ــح ـــــــــى ب ــــت األول ــــان ــــــن ك  يـــــا َم
ســـالمـــي وحـــبـــي وأجـــمـــل أمــنــيــاتــي

كريم العراقي

إلى من كانت األولى..

دراسة تحذر من أضرار كريميات
السكر االصطناعي

حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضــرار السكر 
االصـــطـــنـــاعـــي (األســــبــــارتــــام) شـــائـــع االســـتـــخـــدام فـــي كــثــيــر من 
والعلكة وغيرها،  السكر  من  الخالية  املشروبات  مثل  املنتجات 

ويباع تحت أسماء تجارية كثيرة.
وقــــال إريــــك مــيــلــســتــون وإلــيــزابــيــث داوســــــون، فــي ورقــــة بحثية 
جديدة، إن إعالن الهيئة األوروبية لسالمة األغذية عام 2013 أن 
على  باالعتماد  الهيئة  واتهما  معيبة،  كانت  آمن  «األسبارتام» 
دراسات ضعيفة للغاية واستبعاد نتائج كل دراسة أشارت إلى 
أن «األسبارتام» يمكن أن يكون ضارًا، بحسب صحيفة نيويورك 
بـــوســـت األمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي لــفــتــت إلــــى أن إدارة الـــغـــذاء والـــــدواء 

األميركية أجازت استعمال «األسبارتام» عام 1974.
وكان ميلستون قد ذكر لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن نحو 
لهم  األســبــارتــام سبب  أن  إنهم يعتقدون  له  قالوا  250 شخصًا 
مشكلة، مشددًا على أن هذا دليل قوي، حيث عانوا من أعراض 

عصبية تشير إلى أن األسبارتام كان مسؤوًال عنها.
كذلك حذرت دراسات سابقة من أن السكر االصطناعي يتسبب 
في اإلصابة بخلل الحركة املتأخر، وربطت بعض األبحاث بينه 

وبني بعض االضطرابات في املعدة واألمعاء.

«كاميكاتسو».. أول مدينة بال نفايات
تطمح مدينة «كاميكاتسو» اليابانية التي يبلغ عدد سكانها 1529 نسمة إلى أن 
تكون أول مدينة بالعالم خالية تمامًا من النفايات، بحلول نهاية عام 2019. وكانت 
املدينة التابعة لوالية «توكوشيما»، أطلقت عام 2003 حملة لتحقيق شعار «صفر 

نفايات»، لتسعى في الوقت الحاضر إلى تحقيق شعار «مدينة عديمة النفايات».
وضمن إطار املشروع املذكور، ُيحضر سكان املدينة، التي ال توفر فيها البلدية 
رمى هناك في حاويات 

ُ
خدمة جمع القمامة، مخلفاتهم إلى نقطة محددة، حيث ت

مخصصة لـ45 نوعًا من النفايات، ومن ثم تنقلها شركات خاصة إلعادة تدويرها.
إلى  األغــذيــة  نفايات  لتحويل  آالت مخصصة  ستخدم 

ُ
فت املدينة،  مــنــازل  فــي  أمــا 

أسمدة عضوية، وتقدم البلدية دعمًا بنسبة 80% للسكان، من أجل الحصول على 
هذه اآللة. (األناضول)

احذروا سرقة «أناناس الواي فاي» لحسابكم البنكي
حذر خبير أمن املعلومات كولني تانكارد، 
مــــن أن الـــــولـــــوج إلـــــى شـــبـــكـــات اإلنـــتـــرنـــت 
 
ً
الــالســلــكــيــة الــعــامــة يــجــعــلــك صــيــدًا ســهــال

لقراصنة املعلومات، بل واألموال.
وقـــــال تـــانـــكـــارد لــصــحــيــفــة ديـــلـــي مــيــل أن 
«واي فــاي» الــعــامــة، تعد «جنة  الـــــ شبكات 
الــقــراصــنــة» اذ تسمح لــهــم بــالــدخــول إلــى 

قد  الـهاكر  لــدى  االحترافية  مــن   
ً
قليال إن  بــل  الشخصية،  أجهزتك 

يسمح له بتحويل األموال من حسابك البنكي، في خالل ثواٍن.
ويحذر تانكارد من أن املتسللني يستخدمون معدات اختراق ذكية، 

منها جهاز في حجم علبة السجائر يعرف 
بــاســم «األنـــانـــاس»، يطلق مــوجــات مزيفة 
«واي فــــاي»  تــحــمــل نـــفـــس اســـــم شــبــكــة الــــــــــ
املستخدمة في املكان، لكن بإمكانها تعقب 
إلى  يــحــاول استخدامها للوصول  كــل مــن 

اإلنترنت.
ويـــمـــكـــن لــلــمــتــســلــلــني اســــتــــخــــدام بـــرامـــج 
«واي فاي»، للولوج إلى أنظمة الفنادق  التجسس على شبكات الـــ
االئتمان  بطاقات  وأرقـــام  الغرف  وتفاصيل  الحجوزات  ومطالعة 

املخزنة، الخاصة بالنزالء.


