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االثنني

واحد أبواللطف

»الكويتية« الثامنة عامليًا
في انضباط املواعيد.

  منها العلى.

»أوپيك« متشائمة حيال 
سوق النفط لبقية عام 

.2019

  الكل متشائم
وعلى كل شيء!!

»أعطيت نصف حياتي للجمهور، ومن حقي 
أستمتع بالنصف اآلخر«

املمثلة األميركيــة كاميرون دياز 
تعلن اعتزالها التمثيل.

»ندعم بعضنا ألننا منفصلتان مؤخرا«

 املغنية األميركية مايلي سايرس
)26 ســنة( تشارك صورة لها مع 
صديقتها كاتلني كارتر، املنفصلة 

مؤخرا عن زوجها أيضا.

»كان يريد زواجا تقليديا بدون مشكالت«

املمثل األسترالي كريس هيمثورث 
)36 سنة( يتحدث عن طالق أخيه 
ليام هيمثورث )26 سنة( من املغنية 

األميركية مايلي سايرس.

»أنا ناجية من السرطان ثالث مرات«

املغنية األميركية اوليفيا نيوتن جون 
)70 سنة( تتحدث عن كفاحها ضد 

مرض السرطان.

»ال أعلم بالضبط ماذا أقول، لكني أؤكده«

كيلــي كالركســون تتحدث عن 
التصوير،  أثناء  املفرطة  عفويتها 
حيث تقول كل ما يخطر على بالها 

دون رادع.

أبعد من الكلمات
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تابعونا وتواصلوا معنا
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شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اجلرذان املشوية  وجبة تزداد رواجاً في كمبوديا
باتامبانغ )كمبوديا( - أ.ف.پ: بالقرب من باتامبانغ 
في كمبوديا، تشوى عشرات اجلرذان املتبلة ببطء 
على الفحم، وهي وجبة تلقى إقباال كبيرا من السكان 
احملليني نظرا لثمنها الرخيص. قبل أكثر من عشر 
ســنوات، فتحت ماليس كشكها على قارعة طريق 
على بعد حوالي عشرة كيلومترات من هذه البلدة 
الريفيــة في غرب البلد. وكانت وقتها تبيع بضعة 
كيلوغرامات من اجلرذان ال غير في اليوم الواحد. 
أما اليوم، فهي تبيع حوالي عشرين كيلوغراما في 
اليوم، أي ما يــوازي 60 قطعة من هذه القوارض 

الصغيرة.
وخالل احتفاالت رأس السنة في أبريل أو مهرجان 
املياه في اخلريف، قد تبلغ مبيعاتها 60 كيلوغراما 
في اليوم الواحد. وتقول البائعة وهي تقلب القوارض 
على الفحم »هــذه اجلرذان هي بصحة أفضل من 
الدجــاج مثال... وهي تقتات علــى جذور اللوتس 

وحبوب األرز«.
وتباع كل قطعة بسعر يتراوح بني 0.25 و1.25 
دوالر بحســب حجم احليوان. يذكر أت اجلرذان 

تنتشر على نطاق واسع في حقول املنطقة.

2019 صبيًا يحيون 
ذكرى استقالل 
إندونيسيا رقصاً

أ.ف.پ: شارك ٢٠١٩ صبيا يرتدون أزياء 
تقليدية ملونة في رقصة جماعية في آتشيه 
لالحتفال بذكرى استقالل إندونيسيا السبت.

اصطف املراهقون البالغ عددهم ٢٠١٩، وهو 
رقم يرمز إلى السنة احلالية، وهم يعزفون 
على آالت الراباي التي تشبه آلة الدف ويغنون 
أغنية تروي تاريخ اإلســالم في هذه الدولة 

الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وهذا العام، جرى اختيار املشــاركني من 
١4٠ قرية في منطقة بالنغبيدي الواقعة في 
إقليم آتشيه وتدربوا ملدة أسابيع لالحتفاالت 

اخلاصة بذكرى االستقالل.
وقد شاهد اآلالف من املتفرجني االستعراض 
وهتفوا بحماسة فيما كان الصبية يعزفون 

على آالتهم ويؤدون رقصات مختلفة.
وقــال الزائر خير البريــا لوكالة فرانس 
برس »كان املشهد احتفاليا للغاية. لم أشاهد 
هذا احلدث من قبل. كان مسليا جدا«. ويقام 
هذا احلدث بشكل دوري لالحتفال مبناسبات 
مختلفة، من موسم احلصاد إلى األعياد الدينية 

)أ.ف.پ(وحفالت الزفاف. عدد من الراقصني خالل االحتفال 

ابتكار مالبس تضلل كاميرات املراقبة بالشوارع

لوحة تذكارية ألول نهر جليدي اندثر في آيسلندا

)أ.ف.پ(:  ـ  ريكيافيــك 
دشــنت آيسلندا أمس األحد 
لوحــة تذكاريــة مخصصة 
ألوكيوكول، وهــو أول نهر 
جليدي اندثــر في اجلزيرة 
بســبب التغير املناخي، في 
خطوة يقضــي الهدف منها 
بتسليط الضوء على تداعيات 

االضطرابات املناخية.
أبــرز املشــاركني  ومــن 
فــي هذه املراســم، رئيســة 
الوزراء اآليسلندية كاترين 
ياكوبســدوتير ومفوضــة 
األمم املتحدة السابقة حلقوق 

أوساط السكان إزاء انحسار 
األنهر اجلليديــة وتداعيات 

التغير املناخي.
كل  آيســلندا  وتخســر 
ســنة حوالــى ١١ مليار طن 
من اجلليد. ويخشى العلماء 
اندثار حوالي 4٠٠ نهر جليدي 
في هذه اجلزيرة في غضون 

٢٠٠ سنة.
كان أوكيوكول ميتد على 
١6 كيلومترا مربعا في العام 
١8٩٠ قبل انحسار مساحته 
إلى ٠.7 كيلومتر مربع سنة 
٢٠١٢، بحسب ما أفاد تقرير 

صــدر عن جامعة آيســلندا 
سنة ٢٠١7.

وفي العــام ٢٠١4، »تقرر 
أن أوكيوكول لــم يعد نهرا 
جليدا، بل إنه مجرد جليد غير 
صالح ال يتحرك من مكانه«، 
وفق عالم اجليولوجيا أودور 
الذي درس  سيغوردســون 

النهر اجلليدي هذا.
وفي تلك السنة، لم يعد 
أوكيوكــول مصنفا في عداد 
األنهر اجلليدية في البلد، في 
خطوة كانت األولى من نوعها 

في آيسلندا.

كيت روس

..وفي أغسطس اجلاري أوكيوكول في 7 سبتمبر 1986

القاهرة ـ د.ب.أ: طورت مصممة أزياء ومحترفة اختراق 
شبكات البيانات، مالبس قادرة على تضليل كاميرات املراقبة، 
حيث يظهر صورة الشــخص الذي يرتدي املالبس كسيارة 

في تسجيل الكاميرا.
ومتت تغطية هذه األزياء بصور للوحات أرقام السيارات 
التي تؤدي إلى تشــغيل أنظمة قراءة اللوحات آليا وتضخ 
هذه البيانات إلى األنظمة التي تســتخدم في مراقبة وتتبع 

املواطنني.
املعــروف أن أنظمة قراءة لوحات الســيارات آليا والتي 
توجد عادة على أعمدة الشوارع ومصابيح إضاءة الشوارع 
والكباري فوق الطرق السريعة، تستخدم كاميرات املراقبة 
وأجهزة التعرف على الصورة املرتبطة بشبكات االتصاالت 
من أجل تتبع أرقام لوحات السيارات مع حتديد مكان وتاريخ 

وتوقيت تواجد السيارة.
وقد عرضت مصممة األزياء ومحترفة القرصنة كيت روس 
مالبسها املبتكرة خالل مؤمتر »ديف كون« لألمن املعلوماتي 
في مدينة الس فيغاس، مشيرة إلى أنها استوحت فكرة هذه 
األزياء من خــالل محادثة مع أحد األصدقاء الذي يعمل مع 
»مؤسســة احلدود اإللكترونية« حــول عدم دقة الكثير من 

أجهزة قراءة اللوحات في سيارات الشرطة.

اإلنسان ماري روبنسون.
وقالــت ســاميني هــوو، 
األســتاذة احملاضــرة فــي 
األنثروبولوجيا في جامعة 
رايس األميركية القيمة على 
هذه املبادرة، »هو أول نصب 
يوضــع إحياء لذكــرى نهر 
جليدي اندثر بسبب التغيرات 

املناخية في العالم«.
ومن خالل هــذه اللوحة 
التي كتب عليها بأحرف مذهبة 
باإلجنليزيــة واآليســلندية 
»رسالة للمســتقبل«، يأمل 
الباحثــون إذكاء الوعي في 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

»التجارة« حتقق في استغالل  
موظفني بإحدى التعاونيات

للميزان مقابل أجر رمزي
عاطف رمضان

علمــت »األنبــاء« ان وزارة التجــارة والصناعة تفاعلت 
مع ڤيديو مت نشــره في مواقع التواصل االجتماعي تضمن 
قيام موظفني بفرع متويــن في إحدى اجلمعيات التعاونية 
باســتغالل ميزان الفرع لوزن اغراض ليس لها عالقة مبواد 
التموين مقابل أجر رمزي، حيث حررت الوزارة محضرا بهذه 
الواقعة ومت حتويلها الى اجلهات املختصة. وذكرت مصادر 
ان »التجارة« خاطبت اجلمعية التي بدورها قامت بتحويل 
العاملني في فرع التموين الى التحقيق. وتردد معلومات انه 
مت فصل اثنني من املوظفني. وقالت املصادر ان وزارة التجارة 
والصناعة ارسلت مؤخرا كتابا الى وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل طالبت خالله »الشؤون« بتكويت الوظائف االدارية 
بفروع التموين وذلك لضبط منافذ صرف املواد التموينية 
وعدم هدرها، ما يستدعي ان يكون القائمون على هذه االموال 
العامة هم اربابها من املواطنني. وتضمن الكتاب ضرورة عدم 
تعيــني غير الكويتيني في جميع الوظائــف االدارية بفروع 
التموين وإلزام اجلمعيات التعاونية بهذا التوجه اعتبارا من 
١ يناير ٢٠٢٠ حتقيقا لسياسة البالد نحو تكويت الوظائف 
في كل قطاعات العمل احلكومي واالهلي السيما التي ترتبط 

في ادائها مبرافق الدولة فيما تؤديه من خدمات عامة.

02محليات

19حتقيق

العازمي لقياديي »التربية«:
سنحاسب املقصّرين في صيانة املدارس

سوق موازٍ لسوق السمك.. و»الثالثية« غائبة 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو تدقيق على رواد السوق )محمد هنداوي(


