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البدر عائلة 
لوفاة

إميان عبدالعزيز عبدالله

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته

»تويتر«  حتقق في حركة 
مرور غير اعتيادية 

أعلنت شركة تويتر أنها حتقق في حركة 
مــرور غير اعتيادية قد تكون من املتسللني. 
وفيما يبدو أنها قضية غير ذات صلة، قالت 
شركة أمنية إن املتسللني استخدموا املنصة 
في محاولة لسرقة بيانات املستخدمني، مما 
أدى إلى انخفاض أسهم تويتر بنسبة تقارب 

.7%
وأوضحت املنصة أنها اكتشفت حركة مرور 
مشبوهة إلى أحد منــاذج دعم العمالء أثناء 
التحقيق في خلل في األمان يعرض البيانات، 
مبا في ذلك رموز بلدان هواتف املستخدمني 

وتفاصيل حول احلسابات املقفلة.
كما أضافت أن املشكلة تتعلق بأحد مناذج 
الدعم اخلاصة بها، والتي يستخدمها أصحاب 
احلسابات لالتصال بتويتر حول املشكالت 
املتعلقة بحساباتهم، وأن اخلطأ اكتشف 
بتاريخ 15 نوفمبر ومت إصالحه في اليوم 

التالي 16 نوفمبر. 

أعلن النادي العلمي الكويتي أن موعد االنقالب 
الشتوي وبــدايــة فصل الشتاء فلكياً سيكون 
يوم السبت املقبل. وقــال مدير إدارة علوم الفلك 
والــفــضــاء بــالــنــادي العلمي علي بــوعــبــاس، إن 
اإلنــقــالب الشتوي )Winter Solstice ( هو 
حــدٌث فلكي يحدث نتيجة ميالن محور األرض 
ودورانها حول الشمس، حيث أن األرض ال تدور 
حول نفسها بشكل عمودي متاماً، وإمنا ينحرف 

محور دورانها مبقدار 23.5 درجة.

ــاف: عند اإلنقالب الشتوي تكون أشعة  وأض
ــدي، وهو  الشمس عمودية متاماً على مــدار اجل
ــٌط الوهمي أسفل خط اإلســتــواء بـ )23.5(  اخل
ـــة، وتــكــون املــنــاطــق الــواقــعــة فــي النصف  درج
الشمالي من الكرة األرضية ليلها أطــول من 12 
ساعة ويكون العكس صحيح باملناطق الواقعة 
في نصفها اجلنوبي حيث يكون النهار أكثر من 

12 ساعة.
ــار إلــى انــه يالحظ في النصف الشمالي  وأش

تأخر الــشــروق وتقدم الــغــروب، حيث ينخفض 
القوس الوهمي الذي تقطعه الشمس منذ شروقها 
وحتى الــغــروب لتعبر الــســمــاء، وكــذلــك تظهر 
الشمس منخفضة في السماء أثناء فترة الظهيرة 
ويكون الظل الشمسي هو األطول زمنياً على مدار 
العام. ولفت إلى أنه في هذا اليوم ستكون املسافة 
بني الشمس واألرض )147155588( كم في متام 
الساعة )01:22( صباحاً، وسيكون ذلك اليوم هو 

أقصر نهار وأطول ليل.

بــــالــــشــــرطــــة  تــــســــتــــعــــني  أم 
إلرسال ابنها إلى املدرسة!

اضطرت سيدة أمريكية لطلب املساعدة من الشرطة، بعد أن رفض 
ابنها الكسول الذهاب إلى املدرسة، وتقاعس حتى عن النهوض من 
سريره. وقالت السيدة »لم يكن باليد حيلة«. وبررت اللجوء لالستعانة 
بالشرطة، برفض ابنها النهوض من سريره والذهاب لتلقي دروسه، 

دون أي مبرر أو توضيح من قبله.
ووفقا لقناة »فوكس نيوز«، اتصلت السيدة الغاضبة التي تسكن 
مع ابنها الوحيد في واليــة ميشيغان األمريكية، بشرطة الطوارئ 
إلنقاذ مستقبل ابنها املهدد بالطرد لتغيبه املتكرر عن املدرسة دون عذر 

شرعي.

حكم قــاض في واليــة مــيــزوري األميركية 
على صياد غير شرعي بــأن يشاهد بانتظام 
فيلم »بامبي« الشهير عن حياة ظبي قتلت أمه 

على يد صيادين.
وسُيلزم الصياد ديفيد بيري بأن يشاهد 
فيلم الــرســوم املتحركة الكالسيكي مــرة في 
الشهر على األقل خالل السنة الذي سيمضيها 

ــك اعتبارا من 23 ديسمبر  في السجن، وذل
.2018

وُيّتهم بيري واثنان من عائلته بأنهم قتلوا 
ــوام، بحسب ما  مئات من الظباء في ثالثة أع

أفادت سلطات حماية الطبيعة في ميزوري.
ــي األشــهــر الثالثة األخــيــرة مــن العام  وف
2015 وحدها بلغ عدد احليوانات التي قتلوها 

نحو مئة، بحسب الصور التي التقطوها على 
هواتفهم.وسبق أن صدرت بحقه أحكام عّدة 

بدفع غرامات.
وخرج فيلم »بامبي« إلى صاالت العرض 
ـــرة أجــيــال من  فــي الــعــام 1942، وطــبــع ذاك
األطفال، واعُتبر قاسيا جدا والسيما اللحظة 

التي تصّور موت أم احليوان الصغير.

»الكويت« تعيد تأهيل السجناء بأعمال حرفية ويدوية

النادي العلمي: السبت املقبل أول أيام فصل الشتاء فلكيًا
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 في الصـميم
هناك حاجة إلى تدخل فــوري وسريع من منظمة التعاون 
اإلسالمي إلنقاذ مسلمي الصني من التسلط احلكومي والضغط 
عليهم للتخلي عن قيمهم الدينية.. يجب على املنظمة حث الدول 

على مقاطعة الصني.. 
َجاِل  }َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوامْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الِرّ
َنا أَْخِرْجَنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة  َوالِنَّساِء َواْلِوْلَداِن اَلِّذيَن َيُقوُلوَن َرَبّ
َنا ِمن َلُّدنَك  ا َواْجَعل َلّ َنا ِمن َلُّدنَك َوِلًيّ اِلِم أَْهُلَها َواْجَعل َلّ الَظّ

َنِصيًرا{.

bihokuwait@ �صبيح �صامي ال�صلطان
ثل الشعب في امليلس شيء وأن متثل على الشعب شيء آخر متاماً .. الرابط  أن متمُ

املشترك بني الفعلني هو عنوان املسرح.

g_alfahad@ املوؤرخه الكويتيه
بالفعل الكويت بحاجه الى باصات نقل راقيه نفس باصات لندن اقسم بالله لوكان 
عندنا باصات مأمونه حشى ماحتاج سايق بس المترو ال باصات القطار دوله ناميه 

تصرخ وتئن من االزدحام مافيه باصات عجبي

om_n9oor48@ ام عزوز٢
ل��زوم نشوف لنا لون عشان نسوي نفس السترات الصفر  بفرنسا  انا ارشح 
لون الوردي وعليه صوره يونيكورن .. عشان يطيحون القروض واال نتطحهم بقرن 

اليونكورن  حدنا كيوت 

Doctor_q8@ د. براك القالف
نحن على اعتاب سنة ٢٠١٩ و مازال البعض يعتقد أن السيارة وسيلة للتفاخر و 
ليست وسيلة للنقل و مازال البعض يعتقد أن املالبس وسيلة للتباهي و ليست للستر 
و مازال البعض يعتقد أن البيوت مكان لشد اإلنتباه و ليس مكاناً للعيش   ، نحن نعيش 

ب املظاهر ! وسط مجتمع غارق في حمُ

االنقالب الشتوي

بر سجينًا على مشاهدة فيلم »بامبي«! محكمة أميركية تجُ

ــــدى الـــدول  ــت إح ــوي ــك تــعــد ال
املتقدمة التي تهتم بإعادة تأهيل 
السجناء والسجينات عقليا ونفسيا 
واجتماعيا ومهنيا، وذلك عبر عدة 
طــرق ومنها إنشاء مراكز خاصة 
تعنى بإعادة التأهيل آخــذة بعني 

االعتبار النواحي اإلنسانية لهم.  
 وتهدف تلك املراكز التي تعمل 
في إطار مبدأ تعزيز املبادئ العامة 
ــوق اإلنـــســـان عــلــى تهذيب  ــق حل
وتقومي سلوك النزالء والنزيالت 
على حــد ســـواء إلعـــادة تأهيلهم 
ومحاولة إرجاعهم إلى طبيعتهم 
ــرادا منتجني  السوية ليصبحوا اف

في املجتمع.  
 ومن أهم أنشطة وبرامج التأهيل 
التي قامت الكويت بتطبيقها على 
النزالء هي احتضانهم في )مركز 
ــالج الــتــأهــيــلــي( وهـــو خــاص  ــع ال
بالنزالء احملكوم عليهم بتعاطي 

املخدرات.
ــج الــعــالج  ــام ــرن   ويــتــمــيــز )ب
التأهيلي( على مستوى الشرق 
األوســط بتوفير خدمات وأنشطة 
وفــعــالــيــات ودروس منوعة من 
بينها تقدمي رحلة مجانية ألداء 

فريضتي العمرة واحلج.  
  ومن أهم أنشطة وبرامج تأهيل 
ـــورش واملــشــاغــل التي  ــزالء ال ــن ال
تساهم فــي إشــغــال النزيل بعمل 
حرفي ويــدوي يساهم في تطوير 

ذاته واالبتعاد عن التفكير والهموم 
حيث يبلغ عدد الــورش املوجودة 
بالسجن 9 ورش مختلفة األنشطة.  
 ويعمل النزالء في ورش النجارة 
واملنتجات اخلشبية وورش للخط 
العربي والرسم والبراويز وورشة 
ـــاص باللوحات  )األركـــيـــت( اخل
ــى ورش  البالستيكية إضــافــة ال
للنحاس وعمل الصناديق التراثية 

وبوم السفن. 
  كما يحتوي السجن على )مركز 

الرشاد( الذي يعنى بدراسة الفقه 
والقرآن الكرمي والسيرة النبوية.  

 أما فيما يتعلق بسجن النساء 
فتوجد فيه عــدة برامج وأنشطة 
تــســاعــد عــلــى تــأهــيــل الــنــزيــالت 
ملمارسة مهن وحرف تساعدهن في 
إيجاد لقمة العيش بشكل كرمي بعد 

خروجهن من السجن.   
ومن برامج التأهيل أيضا العمل 
ــاص بسجن النساء  باملشغل اخل
حيث يوفر عــدة مهن وحــرف مثل 

الــصــنــاعــات اخلشبية البسيطة 
ــة والـــديـــبـــاج وبــعــض  ــاط ــي واخل
املشغوالت البسيطة وذلــك بهدف 
التأهيل املعنوي اضافة الى املقابل 

املادي الذي يتم وفق القانون.  
 ومن ضمن البرامج التأهيلية 
معرض )صنع أيادينا( تعرض فيه 
املنتجات احلرفية لنزالء املؤسسات 
االصالحية ويــقــام سنويا خــارج 
السجن وعـــادة مــا يكون فــي احد 

املجمعات التجارية. 

جانب من أعمال النزالء في الورش


