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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إبعاد ٢٠ وافدًا 

الرتكابهم جرائم بيئية.

«دراسة»: كوبان من الشاي 

يوميًا يطيالن العمر.

التركيز على بحوث 

عالج األمراض أفضل!!

حلد يخالف القانون.

٤:٠٤الفجر
٥:٢٥الشروق

١١:٤٨الظهر
٣:٢٢العصر

٦:١١املغرب
٧:٣٠العشاء

أعلى مد: ٠٢:٣٠ ص ـ ٠٢:٤٨ م
أدنى جزر: ٠٩:٠٦ ص ـ ٠٩:٠٧ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٦

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حصه سيد عنبر ســيد صالح الرفاعي: (أرملة صباح ناصر املال) ٨١
عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٩٢٠٢٠٢ - ٦٦٥٠٩٦٠٠

- شيعت.
٨٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط  حسيان منصور حسيان العازمي:

- ت: ٩٩٠١٩٠٤٨ - شيع.
٨٤ عاما - الرجال: العارضية - ق٤ -  موضي محمد خلف الشطي:
ش٢ - م٤٦ - ت: ٩٩٦٧٩٦٦٧ - النساء: الشعب - ق٦ - ش٦٥

- م١١ - شيعت.
٧٨ عاما - الرجال: الشــامية - ق٨ -  أحمد عبداهللا محمد القطان:

ش٨٥ - م١ - ت: ٩٩١٢٣٤٥٩ - شيع.
وفيقه عبدالرحمن املسفر: (أرملة راشد محمود العبدالغفور) ٩١ عاما 
- العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥١٠٩٠٧ - ٥٠٢١٢٤٢١ - شيعت.
٨٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  جاســم عبداهللا العبدالغني:
فقط - ت: ٩٨٧٥٠٥٢٠ - ٩٠٩٦٥٨٨٠ - النساء: القرين - ق٣ - 

ش٣٦ - م٢٢ - ت: ٦٠٦٦٤١٠٠ - شيع.
٧٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  علي عبدالرحمن داود سليمان:
فقط - ت: ٩٧٩٠٠٣٤٢ - النســاء: مبارك الكبير - ق٥ - ش١٢

- م٦ (اليوم اخلميس واجلمعة فقط) - شيع.
٦٠ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك -  وليد عبداجلليل ياسني املاجد:
ق٧ - ش٧١٨ - م٧ - ت: ٩٥٥٥٨٥٥٠ - ٩٠٠٠٢٦٤٤ - ٦٥٠٨٨٧٨٨
- النساء:عبداهللا املبارك - ق٩ - ش٩٣٠ - م١٥ - ت: ٦٧٧٠١٠٠٤

- ٦٧٠٠٩٠٧٠ - ٦٦٠٨٥٤٠٠  - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: سلوى (كمال)  حســني علي إسماعيل السلمان:
حسينية اإلمام احلسني (ابتداء من اليوم اخلميس صباحاً وملدة 
٣ أيام) - ت: ٩٩١١٣٠٠٧ - ٩٩٦٢٦٧٢٨ - النساء: اجلابرية - ق٥

- ش١١ - م٨ - ت: ٩٩٤٨٤٨٢٠ - شيع.
٨٥ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة  صقر غــزاي هالل العتيبي:
فقط - ت: ٦٦٤٨٢٨٢٧ - ٩٩٧٢٢٩٣٢ - النســاء: باالتصال أو 

عن طريق الرسائل - ت: ٩٤٤٩٥٦٥٣ - ٩٩٨٨٢٨٧٧ - شيع.
١٠٠ عام - الرجال: العزاء في املقبرة فقط  حمــد هالل املطيري:
- ت: ٩٩٥٥٥٥٥٨ - ٩٩٧١٢١٢٢ - النساء: كيفان - ق٣ - ش٣٠

- م١٧ - ت: ٦٠٠٠٦٢٦٢ - ٩٩٦٢٧٧٧٠ - شيع.
عوديه محمد علي العمران: (أرملة محمد حمود املرزوق) ٧٦ عاما 
- الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٧٦٦٧٥ - النساء: 
بيان: ق٨ - ش١ - ج٤ - م١٤ - ت: ٢٥٣٨٣٠٧٨- الدفن التاسعة 

صباح اليوم اخلميس.

«يقلد طريقتي في الكالم ولغة اجلسد»
دونالــد ترامــب، الرئيس 
األميركي السابق، يتهم احلاكم 
اجلمهوري رون دوسانتيس، 
بســرقة طريقته في حتريك 
يديه وفي التعبير عن نفســه 
أمام الناخبني، ويؤكد: يقلدني 

بشكل بائس!

«لم أسمح لهم بسرقة حلظات حياتنا اخلاصة»
املغنية  لوبيــز،  جينيفــر 
األميركية، تتهم بعض مدعوي 
حفل زفافها بالسرقة، بعد نشر 
مقاطع من احلفل، رغم حرصها 
علــى توقيعهــم اتفاقية عدم 
إفصاح كشرط حلضور احلفل.

«لن أعود إلى مسرح اجلرمية»
املمثــل  روك،  كريــس 
األميركي، يعلــن عدم قبوله 
العودة إلى حفل األوسكار لعام 
٢٠٢٣، رغم اإلحلاح عليه للعودة 

من طرف األكادميية.

«الشــرطة أصبحت غير مخولة بضرب 
الناس»

رودي جولياني، عمدة نيويورك 
األسبق، يفسر سبب تقاعس بعض 
أفراد الشرطة األميركية عن التواجد 

في أماكن األزمات.

«أنا ال آكل الدجاج»
املغنــي  هــاري ســتايلز، 
ليعيد  الغناء،  البريطاني، يوقف 
قطعــة دجاج قذفهــا واحد من 
اجلماهير نحوه على املســرح 

أثناء حفله الغنائي.

أبعد من الكلمات

أمن

 «فانتوم» احللزونية ذات القلب األزرق.. مذهلة ومزركشة بعدسات «جيمس ويب»
واشــنطنـ  أ.ف.پ: التقــط التلســكوب 
الفضائي جيمس ويب تفاصيل جديدة ملجرة 
تعرف باسم «فانتوم» بدا شكلها حلزونيا في 
الصور املذهلة التي نشرتها وكالتا الفضاء 

األوروبية واألميركية.
وســاهم جيمــس ويب منــذ إطالقه إلى 
الفضاء في أواخر عام ٢٠٢١ ودخوله اخلدمة 
عمليا في يوليو الفائت، في توفير ثروة من 
البيانات غير املســبوقة للعلماء، من خالل 
صور للمشــتري ولعدد من السدم وغيرها 

من املجرات البعيدة.
وتتيــح الصورة اجلديدة التي نشــرت 
االثنني رؤية تفاصيل مجرة «إم ٧٤» املسماة 
«فانتوم»، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة 
زرقاء، وقد وفرتهــا أداة MIRI التي تدرس 
األشعة حتت احلمراء املتوسطة، وهي ثمرة 

تعاون بني األوروبيني واألميركيني.
والحظت وكالــة الفضاء األوروبية عبر 
موقعها اإللكترونــي أن جيمس ويب أظهر 
«خيوطا دقيقة من الغاز والغبار في األذرع 
اللولبية املضيئة التي متتد من وسط هذه 
الصــورة». وذكرت الوكالة أن التلســكوب 
الفضائي الشهير هابل الذي أطلق عام ١٩٩٠
صورة التلسكوب الفضائي جيمس ويب أظهرت خيوطا دقيقة من الغاز والغبار في األذرع اللولبية املضيئة التي متتد من وسط املجرةوما زال في اخلدمة سبق أن رصد هذه املجرة.

وفاة قائد وانيت بسبب «تاير» طائر

ضبط ٢ «بدون» بسالح وذخيرة 
و٢٥٠ غرام مخدرات في املهبولة

٤ نساء ورجالن إلى اإلبعاد بعد 
أعمال منافية باملنقف والفحيحيل

مصادرة أسلحة متنوعة بينها 
كلبچات وسواطير من مسافرين

سعود عبدالعزيز

توفي قائد مركبة جار الوقوف على هويته إثر محاولته 
تفادي االصطدام بـ «تاير» مركبة أخرى على طريق الساملي، 
إذ انقلبت السيارة التي كان يستقلها نوع «وانيت» مساء 
امس، وانتقل رجال األمن للتعامل مع احلادث والتحفظ 

على املركبة التي طار منها التاير.

عبداهللا قنيص 

أحــال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
محمد قبازرد شخصني من غير محددي اجلنسية الى نيابة 
املخدرات يوم امس، على خلفية حيازة سالح ناري وذخيرة 
«غير مرخصة» ونحو ٢٥٠ غراما من املواد املخدرة املتنوعة.

وقــال مصدر أمني لـ «األنبــاء» إن معلومات وردت الى 
رجال املكافحة عن اجتار شخص في املواد املخدرة في منطقة 
املهبولة، وبعد إجراء التحريات والتأكد منها استدرج عبر 
مصــدر لبيع ٢٠ غراما من مادة احلشــيش، ولدى حضور 
الشــخص وكان برفقتــه آخــر مت ضبطهمــا مبوجب اإلذن 
النيابي، حيث اعترفا بأنهما شريكان في االجتار باملخدرات، 
ولدى االنتقال الى مســكنهما مبحافظة األحمدي مت العثور 

على بقية املضبوطات من املواد املخدرة.

مبارك التنيب

اقتيد ٦ وافدين، ٤ نســاء ورجــالن الى إدارة اإلبعاد 
اإلداري على خلفية ممارسة أعمال منافية لآلداب. وقال 
مصــدر امني لـ «األنباء» ان معلومــات وردت عن إدارة 
وكــر لألعمال املنافية في الفحيحيل، حيث متت مداهمة 
الوكر والعثور بداخله على ٣ نساء ورجل حيث اعترف 
الوافد بأنه يقوم بأعمال السمسرة للساقطات العامالت، 
أما في منطقة املنقف فتمت مداهمة شقة عقب معلومات 

مماثلة وضبط بداخل الوكر امرأة ورجل.

محمد اجلالهمة 

كشف مدير عام اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة سليمان 
الفهد عن ضبط الكثير من األســلحة مثل: «رنق بوكس 
ـ ســواطير ـ سكاكني ـ كلبچات ـ بخاخ الفلفل ـ مطاعات 
ـ صواعــق» مع مســافرين قادمني عــن طريق املطارات، 
إضافة إلى الشحن اجلوي، مشيرا الى انه متت مصادرة 
املضبوطات وإحالتها إلى وزارة الداخلية، مؤكدا ان رجال 
اجلمارك ال يألون جهدا في املنع والتصدي ألي محاوالت 
إلدخال أي أدوات غير مشروعة للبالد. وشدد الفهد على 
أن رجال اجلمارك هم الدرع احلصني في مواجهة املتالعبني 
واملتجاوزين واملروجني وغيرهم من الذين يسعون إلى 

اختراق حواجز التفتيش وبث سمومهم.

جانب من األسلحة املصادرة

مالحقة «نتفليكس» قضائيًا بسبب «ملكة اجلنوب»

٢٣ فيلمًا تتنافس على صيد «األسد الذهبي» بـ «البندقية»

مكسيكو - أ.ف.پ: أطلقت «ملكة احمليط الهادئ»، وهو 
لقب مكسيكية مسجونة بتهمة االجتار باملخدرات، مسارا 
إداريــا ضد «نتفليكس» بتهمة االســتخدام غير القانوني 

لصورتها في مسلسل «كوين أوف ذي ساوث».
وتطلب ساندرا افيال بلتران التي أمضت حوالى ثماني 
سنوات في السجن، احلصول على ٤٠٪ من اإلتاوات املدفوعة 
للمنصة التي تعرض هذا املسلســل املتمحور حول قصة 
تاجرة مخدرات، على ما قال محاميها إسرائيل رازو لقناة 

«ميلينيو» التلفزيونية األسبوع املاضي.
وأشار إلى أن «هذا األمر يطال صورتها بشكل مباشر».

ويستهدف هذا املسار أيضا قناة «تيليموندو» التلفزيونية 
التي تبث باإلســبانية في الواليات املتحدة، وهي املنتجة 

للعمل الذي تقوم ببطولته أليس براغا.
وجلأت ساندرا أفيال بلتران إلى املعهد املكسيكي للملكية 
الفكريــة، فــي خطوة تفضــي إلى إطالق مســار قضائي، 

بحسب احملامي.
وأكــد مصدر مطلع على امللــف الثالثاء لوكالة فرانس 
برس وجود «مســار إداري» فــي القضية، من دون إعطاء 

تفاصيل إضافية.
واملسلسل مستوحى من رواية للكاتب اإلسباني أرتورو 
بيريز ريفيرتي بعنوان «ال رينا ديل سور» (ملكة اجلنوب) 

سنة ٢٠٠٢.
وفاز املوســم الثاني من املسلســل سنة ٢٠٢٠ بجائزة 

«إميي» عن فئة أفضل مسلسل بلغة غير اإلجنليزية.

البندقية - أ.ف.پ: توافد النجوم وعشاق السينما 
أمس األربعاء إلى جزيرة ليدو اإليطالية للمشاركة في 
انطالق الدورة التاسعة والسبعني ملهرجان البندقية، 
أقدم املهرجانات السينمائية العاملية ومنصة اإلطالق 
نحو األوسكار. ومن بني جنوم السجادة احلمراء، 
ضيفة الشرف املمثلة الفرنســية كاترين دونوف 
(٧٨ عاما) التي مينحها املهرجان أسدا ذهبيا فخريا 
عن مجمل مســيرتها.  ووقع االختيار على افتتاح 
املســابقة بالعرض الرســمي لفيلــم «وايت نويز» 
للمخرج النيويوركي نــواه بومباك واملقتبس من 

أحد أبرز روايات الكاتب دون ديليلو.
ويــؤدي دوري البطولة فــي الفيلم آدم درايفر 
وغريتا غيرويغ، وهي شــريكة حياة بومباك (٥٢

عاما) الذي سبق أن تولى إخراج أفالم عدة أبرزها 
«فرانسس ها» و«ذي مييرويتز ستوريز» و«ماريج 

ستوري».
ويتنافس هذه السنة على نيل جائزة األسد الذهبي 
في ١٠ ســبتمبر املقبل ٢٣ فيلما مدرجا في مسابقة 
املهرجان، بينها ثمانية من إخراج نساء. وتترأس 
املمثلة األميركية جوليان مور جلنة التحكيم بعد 
٢٠ عاما على نيلها جائزة التمثيل في املهرجان عن 

دورها في «فار فروم هيفن».

أليس براغا

(رويترز) غريتا غيرويغ لدى حضورها إلى البندقية 

ملشاهدة الڤيديو

وفاة «الرجل األكثر عزلة في العالم» 
بعد ٢٦ عامًا من قتل جميع أفراد قبيلته

مت العثور على الرجل امللقب 
بأنه «األكثر عزلة في العالم» 
ميتا في غابات األمازون املطيرة 
بالبرازيل. وكان هذا الشخص 
مجهول االســم يعيش وحيدا 
منذ ٢٦ عاما بعد أن قام مربو 
ماشية ومنتزعو أراض بقتل 
جميــع أفراد قبيلتــه في عدة 
هجمات منذ سبعينيات القرن 

املاضي. 
ووفــق صحيفة ديلي ميل 
البريطانيــة فقــد أطلق عليه 
ايضــا لقــب «رجــل احلفرة» 
ألنــه كان يقــوم بحفر العديد 
من احلفــر العميقة الصطياد 
احليوانات وحتى يتمكن من 
االختباء فيها، كما أن أحدا لم 
يعرف اسمه قط أو أي معلومات 
عن قبيلتــه، وبوفاته فقد باد 

شعبه بالكامل. 
الباحثــة فيونــا  وقالــت 
واتســون إن ما حدث لشعبه 

قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة، 
قالت الشرطة إن وفاة الرجل 
املجهول الذي كان يعيش في 
كــوخ من صنــع يديــه كانت 
طبيعية. وكان أول اكتشــاف 

لرجــل احلفرة في العام ١٩٩٦
وقد قابل كل محاوالت التواصل 
معه بالهرب، حتى أنه ذات مرة 
أصاب أحد األشخاص املتتبعني 

له بسهم في صدره.

الكوخ الذي كان يعيش فيه «رجل احلفرة»

على يد مربي املاشية املتعطشني 
جلمع األرض والثروة يرقى إلى 

أن يكون إبادة جماعية. 
وفيمــا لــم يكن هنــاك أي 
عالمة على حدث شجار أو عنف 

ملشاهدة الڤيديو


