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األحد

واحد أبواللطف

خبراء: أزمة 2008 لن تتكرر 
واالقتصاد الكويتي محّصن.

  اهلل ال يغّير علينا.

تقرير: 9 اقتصادات كبرى 
على شفا الركود.

  هل للسياسة دور
في ذلك؟!

»هو الطرف الشقي في عالقتنا«

مايلي سايرس )26 سنة( تخرج عن 
صمتها، وتصف طليقها ليام هميثورث 

بأنه يهوى احلفالت املاجنة.

»غّير حياتي مع أول أغنية« 

املخرجة اإلجنليزية الهندية جريندر 
شادا )59 ســنة( تتحدث عن املغني 
األميركي بروس سبرجنستني، الذي 

أخرجت عنه فيلمها األخير.

»التخوم التي تتحول فيها الكوميديا إلى دراما«

املخرج واملنتج األميركي شاك لوري 
أعماله،  )66 ســنة( يصف أحــدث 
وهو مسلسل كوميدي حول معاناة 
املهاجرين في الواليات املتحدة، وكيف 

أنهم هم من يجعلون أميركا بلدا عظيما.

»نناقش احلد األدنى لألجور«

املغنية األميركية كاردي بي )26 سنة( 
تشــارك مقطع ڤيديو لها مع مرشح 

الرئاسة األميركية بيرني ساندرس.

»إدانة وغرامة 10 آالف دوالر«

املغني األميركي أساب روكي تتم إدانته 
في محكمة ســويدية ملهاجمة شاب 
سويدي وإهانته، رغم تدخل الرئيس 

ترامب في قضيته.
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شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عاطف رمضان 

علمت »االنبــاء« ان وزارة التجارة والصناعة 
حتفظت امس الســبت على 10 سالت سمك ميد 
ومنعت دخولها سوق شــرق وإقامة مزاد عليها، 
على أن يتم السماح ببيعها اليوم االحد مع كميات 
جديدة وذلك حتســبا الرتفاع األسعار نظرا لقلة 
الكميات التي مت صيدهــا. وأرجعت مصادر قلة 
كميات سمك امليد امس السبت الى التشدد من قبل 
جهات مختصة في عدم دخول الصيادين للصيد الى 

املنطقة احملظور الصيد فيها )جون الكويت(، مشيرة 
الى ان توافر كميات امليد خالل الفترة املاضية كان 
نتيجة عدم التشــدد والسماح للصيادين بالصيد 
في منطقة اجلــون. إلى ذلك، يدخل التعميم الذي 
أصدرته وزارة التجارة قبل نحو أسبوعني والذي 
يحدد مواعيد مزادات األسماك يوميا حيز التنفيذ 
بدءا من اليوم األحد. وكان تعميم »التجارة« حدد 
موعد مزادات األســماك احمللية لتكون بعد صالة 
العصر، فيما ستكون مزادات األسماك املستوردة 

بعد صالة العشاء.

امليد غاب عن املزادات امس وحضر على البسطات

مزادات األسماك املستوردة ستكون بعد العشاء بدءا من اليوم

»التجارة« تتحفظ على 10 سالت ميد
ليتم بيعها اليوم األحد وملنع ارتفاع األسعار

وفاة بيتر فوندا أبرز وجوه 
الثقافة املضادة في الستينيات

فرنسا: زبون يقتل ناداًل 
مبسدس بسبب شطيرة

لوس أجنيليس ـ )أ.ف.پ(: توفي املمثل األميركي بيتر 
فونــدا، جنم فيلم »إيزي رايدر« الشــهير وأحد أبرز رموز 
الثقافة املضادة في الستينيات، عن 7٩ عاما بعد صراع مع 
سرطان الرئة، وفق ما أعلنت أسرته. وبيتر هو ابن املمثل 
الشهير هنري فوندا وشقيق الناشطة واملمثلة جاين فوندا 
التــي وصفته بأنه »أخي الصغيــر الطيب القلب« في بيان 
تلقت وكالة فرانس برس نســخة منه. وقالت فيه املمثلة: 
»أنا حزينة جدا.. لقد أمضينا وقتا جميال في األيام األخيرة. 
رحل والبسمة على وجهه«. شارك فوندا في كتابة سيناريو 
فيلم »إيزي رايــدر« وإنتاجه في العام ١٩6٩، كما ظهر فيه 

إلى جانب املخرج دينيس هوبر وجاك نيكولسون.

بوبينييه )فرنسا( - أ.ف.پ: أردى زبون غاضب في 
أحد املطاعم قرب باريس نادال ألنه اضطر لالنتظار بعض 
الوقت للحصول على الشــطيرة التي طلبها، بحسب ما 

قال مصدر مطلع على القضية امس.
وأوضح املصدر أن زمالء الضحية اتصلوا بالشرطة 
بعدمــا أطلــق الزبون عليه النار من مســدس في مطعم 
بضاحية نوازي لو غران في شرق باريس مساء اجلمعة.
وفر املســلح الذي قال شــهود إنه فقــد أعصابه »ألن 
شطيرته لم جتهز بسرعة كافية«، وهذا األمر لم يرق له.

وفتحت الشرطة حتقيقا في احلادث.

بازار إسطنبول الكبير يغرق حتت األمطار الغزيرة

شورت آلي لتحسني األداء خالل املشي أو اجلري

الكبار والصغار  يشاركون ببطولة العالم للبوكيمون

واشنطن - أ.ف.پ: كشف 
باحثون عن ســروال قصير 
)شــورت( آلي يســاهم في 
حتسني أداء ممارسي رياضة 
املشي أو الركض قد يصبح 
استخدامه رائجا في أوساط 

اجليش ومجال الطب.
الشــورت  هــذا  ويــزن 
خمســة  البيوميكانيكــي 
كيلوغرامــات وهــو مــزود 
بطارية تزنر اخلصر ويقع 
احملرك عند مستوى الكليتني 
وهو يشغل أسالكا تساعد في 
املجهود الذي تبذله الساقان. 
ويرصد اجلهاز طريقة املشي 

ويتكيف معها.
ومن شــأن هــذا االبتكار 
أن يساعد شخصا في صحة 
جيدة على حتســني أدائه أو 
احلد من تعب اجلندي الذي 
يتنقــل بصعوبــة بســبب 
املعدات التي يحملها، بحسب 
مــا قــال كونــر والــش أحد 
الباحثــني فــي معهد »فيس 
إنستيتوت فور بايولوجيكلي 
إنسبايرد إجننيرينغ« التابع 

الكبــار  أ.ف.پ: يتوافــد 
والصغــار علــى حــد ســواء 
هذا األســبوع إلى واشــنطن 
للمشــاركة في بطولة العالم 
هــذه  بوكيمــون،  للعبــة 
املخلوقــات التي متلك قدرات 
خارقة واملوجــودة منذ أكثر 
مــن عقديــن. ومــن املتوقع 
أن يشــارك أكثــر مــن 75٠٠ 
شخص من 4٩ دولة في هذه 
املســابقة التي تنظم سنويا 
فــي العاصمة األميركية التي 
انطلقت اجلمعة وتستمر حتى 

األحد ١8 أغسطس، 
غالبيــة  أن  والالفــت 
احلاضريــن يبــدو أنهــم في 
العشرينات من العمر أو أكبر 
سنا. وقالت أماندا غانكل التي 

معادلة حســابية إلى ثالثة 
لواقط استشعار. وفي وسعه 
معرفــة نوع النشــاط الذي 
يقوم به مرتدي هذا الشورت 
في ٩٩% من احلاالت ليتكيف 

معه.
والبطارية صاحلة ملسافة 
أو  ١٠ كيلومتــرات، مشــيا 

اسطنبول ـ )أ.ف.پ(: ضربت مدينة 
اســطنبول أمس الســبت عاصفة قوية 
محملة باملطــر، أودت بأحد املشــردين 
وتسببت بإغراق أجزاء من البازار الكبير 

الشهير مبياه السيول.
وعثر على مشرد جثة هامدة في نفق 
بحي أونكابانه، بعد أن غرق على ما يبدو 
مبياه الســيول، حسبما ذكر مصور في 
وكالــة فرانس برس. وقامت الشــرطة 
بإغالق املنطقة. كما أدت السيول إلى وقف 
خدمة العبارات بني الشطرين اآلسيوي 
واألوروبي للمدينة، فيما نبهت السلطات 
املواطنني إلى وجوب احلذر في األحوال 

اجلوية السيئة.
واجتاحت السيول الناجمة عن األمطار 
التي اســتمرت قرابة الســاعتني البازار 
التاريخي - أحد أقدم األســواق املغطاة 
في العالم - فيما سارع أصحاب املتاجر 

إلى إفراغ املياه من املمرات.

ركضا. وسبق أن جرب هذا 
الشــورت اآللي فــي بيئات 

متعددة.
ويطمــح الباحثــون إلى 
توسيع نطاق استعمال هذا 
البيوميكانيكــي  الشــورت 
لفائــدة األشــخاص الذيــن 

يعانون من شلل جزئي.

الشورت البيوميكانيكي يزن 2 كيلوغرام ومزود ببطارية

متسابق خالل مشاركته في البطولة   )أ.ف.پ(

جلامعة هارفارد.
وأردف: »أظن أننا تخطينا 
مرحلــة مهمــة بفضــل هذا 
اجلهاز نحو أجهزة قادرة على 
مساعدة الناس في نشاطاتهم 

اليومية بطرق مختلفة«.
ويســتند هــذا االبتــكار 
التكنولوجــي القائــم علــى 

بيتســبرغ، ممازحة »أنا في 
الرابعة والعشرين من العمر 
أبــدو  لكننــي أعــرف أننــي 

صغيرة«.

وأضافت »أنــا من محبي 
بوكيمون منذ طفولتي«. من 
الواضح ملــاذا يحــب األوالد 
شــخصيات بوكيمــون، لكن 
بالنسبة إلى األشخاص األكبر 
ســنا متثل هذه الشخصيات 
الصغيرة احلنني والتجدد في 

آن واحد.
أطلقت سلسلة بوكيمون 
في اليابان عــام ١٩٩6، لكنها 
لم تشهد رواجا في الواليات 
املتحــدة حتى أوائــل األلفية 
اجلديــدة. وتواصــل العالمة 
التجارية هــذه إطالق ألعاب 
أن  الڤيديــو بانتظــام، كمــا 
هناك أيضا بطاقات بوكيمون 
للتداول ومسلسال تلفزيونيا 

متحركا والعديد من األفالم.

كانت ترتدي مالبس شخصية 
»بيكاتشو« الصفراء الشهيرة، 
والتــي أتــت برفقة شــقيقها 
التوأم حلضور املســابقة من 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

بدء تنظيم مزادات األسماك املستوردة بعد صالة العشاء اليوم

سعر الكيلو )د.ك(نوع السمك
8-١١زبيدي
6هامور
8بالول
٢ميد

3.5نويبي
٢.5ربيان )أم نعيره(

١.5شحامية

٢بياح
7شيم

8مزيزي
١.5-٢.5قبقب
٢.5شعري
4.5شعم
3.5كنعد

٢.5حلو ايوه 

إحصائية أسعار األسماك احمللية في السوق


