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اخلميس

واحد أبواللطف

»ميد«: سوء اإلدارة وعدم 
التنسيق يهددان التنمية 

احلضرية في الكويت.

  وتالي..؟!

»ميرل لينش«: ركود 
اقتصادي عاملي متوقع 

في الـ 12 شهرًا املقبلة.

  إذا بقيت السياسات 
على حالها فسيستمر أكثر!

»اللغة الضحلة سالح في يد اإلعالمي الضحل« 

الرئيس األميركــي ترامب يهاجم 
مراســل أخبار يعمل بشبكة »سي 
إن إن« ألنه استخدم تلميحات تنتقد 

تعامله مع األقليات.

»النساء القويات أيضا متحرشات«

املمثل األميركي جوش كلوس، يتهم 
املغنية األميركية الشهيرة كاتي بيري 
بالتحرش بــه عندما كانت مديرته، 
ويؤكد أن النساء في مواقع السلطة 

لسن أقل حترشا من الرجال.

»زمان، كنت أنعي تعاستي. لكني اليوم، أنا 
في قمة سعادتي«

املغنيــة األميركية نيكي ميناج )36 
سنة( تعلن استخراج رخصة للزواج 
من خطيبها كينيث بيتي وهي محددة 

بانتهاء صالحية خالل 90 يوما.

»لم ولن أدلي بأي تعليقات عن زوجتي السابقة 
مهما كانت«

ليــام هيمثورث  املمثل األميركي، 
)29 ســنة( يعلن أن أي تصريحات 
سلبية منسوبة له عن طليقته مايلي 

سايريس )26 سنة( هي تصريحات زائفة، وأنه ال يكن 
لها إال كل اخلير.

»لقد أكل أول منلة في حياته اليوم«

كيت ميدلتون، دوقة كمبريدج )37 
سنة( تتحدث عن ابنها األمير جورج 
)6 سنوات( حيث يبدو أن فضوله 

جعله يتناول منلة كبقية الصغار.
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نتقدم بالشگر والتقدير
إلى مقام خادم احلرمني الشريفني

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل
وإلى صاحب السمو امللگي

األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

وإلى صاحب السمو امللگي
األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مگة املگرمة  

وإلى صاحب السمو امللگي
األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل

أمير منطقة املدينة املنورة  
وإلى حگومة خادم احلرمني الشريفني على حسن التنظيم 

وگرم الضيافة فـي خدمة حجاج بيت اهلل احلرام 
گما نقدم لهم عظيم التهنئة بنجاح موسم احلج 1440 هـ

 بفضل اهلل عز وجل ثم بجهودهم املبارگة 
والشگر موصول إلى معالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية

فهد علي الشعلة
وإلى رئيس بعثة احلج الگويتية سعادة وگيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

م. فريد أسد عمادي
ونائبه محمد ناصر العليم

وإلى جميع أعضاء البعثة ومگتب شؤون احلج على جهودهم املبارگة فـي خدمة احلجاج 
من دولة الگويت، گما نشگر احلجاج الگرام الذين تشرفنا بثقتهم الغالية

سائلني اهلل جل جالله لهم القبول وأن نگون قد وفقنا خلدمتهم وأهاًل حلسن ظنهم.

أصحاب احلمالت
د. عبد اهلل جاسم بو طالب الگندري

علي سعد العلي السالم املگيمي

ضبط مطلق النار على دوريات األمن 
في غرناطة: ثالثيني سوابق بقضية مخدرات

عبداهلل قنيص

متكن رجــال مباحــث الصليبخات 
عصر أمس من ضبط مطلق النار على 
دوريات األمن واملارة عشوائيا في منطقة 

غرناطة.
وبحســب مصــدر أمني فــإن رجال 
مباحث الصليبخات متكنوا من حتديد 
مكان تواجد املتهم، حيث مت رصده في 
منطقة القصر فيما كان يستقل مركبة 

رباعية كورية الصنع.
وقــال املصدر: بعد مطــاردة عنيفة 
ومقاومة شرسة من قبل املتهم مت ضبطه 

وكان في حالة تعاط، وتبني أنه يبلغ من 
العمــر 3٠ عاما وخرج قبل فترة قليلة 
من السجن املركزي حيث كان محبوسا 

على ذمة قضية مخدرات.
وأضاف املصدر: بالتحقيق مع املتهم 
أقــر بأنه قاوم رجــال األمن في منطقة 
غرناطــة يوم اول من امس ولكنه نفى 
أن يكون قد أطلــق النار. ومتت إحالة 
املتهم والســيارة التي كان يقودها إلى 
املباحــث اجلنائية على أن تتم مداهمة 
منزله في منطقة اجلهراء بحثا عن سالح 
الكالش الذي استخدمه في واقعة اطالق 
النار وفق شهادة رجال األمن واملارة.

متساح يلتهم صبياً في الفلبني
مانيال ـ )أ.ف.پ(: لقي صبي حتفه بعدما قنصه متساح 
ميــاه ماحلة مــن مركب في جنوب الفلبــني، في ظل ازدياد 
هجمات هذه الزواحــف في املنطقة، حيث يتقلص موطنها 

الطبيعي، بحسب ما أعلنت الشرطة األربعاء.
وكان الصبــي البالغ ١٠ أعوام على منت املركب مع اثنني 
من أشــقائه أكبر منه ســنا بالقرب من بلــدة باالباك، حيث 

تكثر هجمات التماسيح، عندما جر إلى املياه.
وراح الوالد يبحث عن ابنه طوال الليل لكن بال جدوى. 
وعثر صياد على بقايا من الطفل في ســبخة مانغروف في 
وقت متأخر من يوم االثنني، بحسب ما أفاد تقرير للشرطة.
ويــؤدي التطور العمراني فــي الفلبني، حيث يزداد عدد 
السكان إلى تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في 

مستنقعات تزداد ضيقا.
وأسفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشخاص 

حتفهم أو تعرضوا إلصابات بسبب متاسيح.
وقــال جوفيك بابيلــو الناطق باســم املجلس احلكومي 
املعني باحلفاظ على البيئة في جزر باالوان التي تنتمي إليها 
باالباك »نشــهد كل سنة منذ العام ٢٠١5 هجمات لتماسيح. 

إنه نزاع على استخدام املياه«.

الرياح العنيفة تؤجج احلرائق 
املستعرة في »إيفيا« اليونانية

أ.ف.پ: أجلــي املئات في جزيرة إيفيا اليونانية الثالثاء 
فيما ألغى رئيس الوزراء اليوناني عطلته ملتابعة تطورات 
حريق ضخــم أججته الرياح العنيفة، يواصل التهام حرج 
صنوبــر في ثاني أكبر جزيــرة في اليونان، وفق ما أعلنت 
السلطات. وقطع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس 
عطلته الصيفية على جزيرة كريت التي ينحدر منها، وعاد 
إلــى أثينــا. وقال للصحافيني من أمام مركــز عمليات إدارة 
الطوارئ في العاصمة »الظروف صعبة بشــكل استثنائي، 

وأولوية احلكومة حماية األرواح«.
وأضاف أن 4 طائرات إطفاء من كرواتيا وإيطاليا ستنشر 

األربعاء بعدما طلبت اليونان مساعدة االحتاد األوروبي.
وتوجه وزير اخلارجية تاكيس ثيودوريكاكوس من جهته 
إلى ماكرميالي وســط جزيرة إيفيــا الواقعة على بعد نحو 

١٠٠ كلم من أثينا، كما أعلنت وكالة أنباء أثينا اليونانية.
ومــع حلول الليل، كانت طواقــم اإلطفاء تكافح حلماية 
قرى كونتوديســبوتي وماكرميالي وســتافروس وبالتانا 
بعدما أجلت ســكانها. وكانت الســلطات قــد أخلت كتدبير 
وقائــي، دير باناييا ماكرمياليس منذ صباح الثالثاء وقرى 
أغريليستا وكونتوديسبوتي وســتافروس بعدما اقتربت 

ألسنة النيران من البيوت.

محمد راتب 

على الرغم من إغراق سوق 
السمك أمس مبئات السالل من 
الروبيان وامليد، اال ان الواقع 
لم يرق للكثيرين، حيث ذكر 
احد رواد السوق ان املكان كان 
ضيقا للغاية في ظل االزدحام 
الكبير والفوضى التي وقعت 
واحلواجــز التــي وضعــت، 
واختــالف اســعار الســالل، 
فالواحدة قد تباع بســعر ١5 
او ٢٠ او 35 دينارا، باإلضافة 
الى فتح مزاد الروبيان وامليد 
في الوقت نفسه، وهذا ضيع 

الفرصة لشراء النوعني. 
وأوضح ان الســالل مألت 
الصــراخ  ولكــن  الصالــة، 
والهــواش كانــا الســائدين، 
وخصوصــا أن هنــاك قرابة 

لـ»األنبــاء« ان الكميــات من 
امليــد كان مــن املفتــرض ان 
تكون اكثر من املتوافر بالسوق 
والســبب يعــود الــى وجود 
أكثر من ١8 طــرادا محجوزة 
فــي الهيئــة العامــة للزراعة 

والثروة الســمكية منذ بداية 
املوسم، وأما الطرادات العاملة 
فهي 3١ طرادا فقط.  وقال ان 
مجموع عدد سالت الروبيان 
١١٠٠ سلة، ام نعيرة 8١8 سلة 
بســعر تراوح ما بني 35 و54 
دينارا، والشحامية ٢8٢ سلة، 
بســعر ما بني ١8 و٢4 دينارا، 
اما عدد ســالت امليــد فقرابة 
35٠ ســلة بسعر بني ١8 و3٠ 
دينارا تقريبا. وأفاد بأن عدد 
السالل أرزاق وكميات الروبيان 
تكون بحســب عدد اللنچات 
التــي تدخل النقعة باإلضافة 
إلى كمية األســماك املتوافرة 
فــي البحــر، مشــيرا الى ان 
اســعار الزبيدي كانت ما بني 
5٠ و75 دينارا للكود الواحد، 
اما الكبيرة فأكثر من 8٠ دينارا، 

مع اقبال كبير على شرائه.

الصويان لـ »األنباء«:  31 طراداً فقط تعمل في صيد امليد و18 محجوزة بسبب املخالفات

جانب من الزحام في سوق السمك أمس 

كميات ضخمة من الروبيان دخلت السوق أمس 

4 آالف حضروا للشــراء، كما 
قام املفتشون بغلق األبواب، 
ومنع دخول العمال، وهذا جعل 

الشراء امرا مرهقا للجميع. 
رئيس احتــاد الصيادين 
كشــف  الصويــان  ظاهــر 

»ناسا« حتتل حقل حمم آيسلندي حتضيراً للمريخ
أ.ف.پ: حتضر وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( 
ملهمتها املقبلة على املريخ 
في العام ٢٠٢٠ في حقول 
فــي  ايســلندية  حمــم 
اســتكمال ملهمة املسبار 
الــذي  »كوريوســيتي« 
 ٢٠١٢ منــذ  يستكشــف 
الكوكب األحمر بحثا عن 

مؤشرات حياة.
وكان حقل احلمم في 
المباهرون يقع عند أقدام 
النغيوكول ثاني أكبر كتلة 

جليدية في ايسلندا في غرب اجلزيرة، على 
مدى ثالثة أسابيع في يوليو مسرحا لنحو 

١5 عاملا ومهندسا أرسلتهم الناسا.
فاجلزيرة البركانية الواقعة في وسط 
شمال احمليط األطلسي تشبه طبيعة املريخ 
مع رملها البازالتي األسود وكثبانها التي 

نحتتها الرياح وصخورها السوداء وقمم 
اجلبال املجاورة.

ويقول آدم ديلورييه املسؤول في شركة 
»ميشني كونترول سبايس سرفسيز«، »إنها 
محاكاة ممتازة الستكشاف املريخ ولتعلم 

كيفية قيادة مسبارات على املريخ«.

مركبة تابعة لناسا في حقل احلمم اآليسلندي

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

1100 سلة روبيان و350 ميد دخلت السوق أمس.. و4 آالف مستهلك


