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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

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

البقاء هللا

بدريه عبدالقادر خدا بخش شاداد: (زوجة عبداهللا محمد مبارك) 
الطيار: ٦٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٧٢٠٧٧٧٩
- النساء: الفحيحيل - ق١٠ - ش األحنف بن قيس - م١١ - ت: 

٥٠٢٩٦٦٣٩ - شيعت.
٥٤ عاما - الرجال: ديوان الشواف  عالء حسني علي الشــواف:
- الدســمة - ق٣ - ش٣٢ - م٧ - ت: ٩٩٧٠٨٢٠١ - ٩٧٣٤٣٢١١

- النســاء: ضاحية عبداهللا الســالم: ق ٢ - ش٢١ - م٦ - ت: 
٩٥٥٩٩٩٦٦ - شيع.

٦٣ عاما - العــزاء في املقبرة - ت:  خالــد أحمد منصور احلجي:
٩٤٩٧٨٨٨٩ - ٩٧٩٠٦٧٨٩ - شيع.

٣٢ عاما - الرجال: مســجد البحارنة  أحمد وليد إبراهيم القالف:
- الدعية - من يوم األحد صباحاً - ت: ٩٧٩٧٣٦٨٦ - شيع.

طيبه حســن حامد األستاذ: (أرملة حامد حسني احلامد) ٨٧ عاما 
- الرجال: الدعية - حسينية بوعليان - ابتداء من يوم األحد 
صباحاً وعصراً - ت: الرجال: ٩٩٣٦٧٧٤٤ - النساء: الدعية - ق٣
- ش٣٧ - م٩ (حسينية أم حامد) األحد عصراً فقط - شيعت.

مرمي حمد عبداهللا احلوطي: (أرملة عبداهللا فهد العودة) ٨٨ عاما - 
العزاء في املقبرة - ت: ٦٦٦٤٧٤٨٨ - ٩٩٠٥٦١١٥ - ٦٦٦٠٧٤٤١

- ٩٩٨٣٣٢٦٣ - شيعت.
٧٦ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  بــراك عبداهللا خلف املانع:

٩٤٤٩٠٤٦٧ - شيع.
٩٢ عاما -العزاء في املقبرة  حامد محمد صالح الشيخ أحمد الفارسي:

- ت النساء: ٦٧٧٧٥٩٨٢ - ٢٢٥١٠٠٢٨ - شيع.
٨٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٠١٧٢٧٨ فاضل يوسف الشطي:

- ٩٩٢٠٩٦٦٩ - شيع.
٦٤ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالعزيز عســاف طحيمر اجلدي:
املقبرة - ت الرجال: ٩٩٠١٠٠٤٦ - النســاء: االتصال هاتفياً 

فقط - ت النساء: ٩٩٩٠١٦٥٩ - ٩٧٥٠٩٧٥٣ - شيع.

«كلما زادت منشوراتي زادت مشكالتي»
كايلي جينير، املوديل األمريكية، 
تصف عالقتها بوســائل التواصل 
االجتماعي، وتفسر سبب تناقص 
منشوراتها مؤخرا، وتؤكد: كلما زاد 
عدد من يحبوني، زاد أيضا عدد من 

يكرهوني.

«الطفل رقم ١٢»
نيك كانون، املغني األميركي، يعلن 
انتظاره الطفل رقم ١٢، وكان قد أثار 
جدال واسعا مؤخرا بتصريحه بعدم 
اقتناعه بالزواج األحادي، بعد طالقه 

من املغنية ماريا كاري.

«سلمها بوضع أفضل مما أخذتها»
دانيال كريج، املمثل البريطاني 
وبطل سلسلة أفالم جيمس بوند، 
يعطي نصيحته ألي ممثل ميكن 
أن يخلفه في سلســلة األفالم 

الشهيرة.

«قرار شجاع»
جورج كلوني، املمثل األميركي، 
يصف قرار شــركة يونيفرســال 
بالشــجاع إلنتاجها فيلمه اجلديد 
مع جوليا روبرتس «تذكرة للجنة»، 
الســينما، في حتد  وطرحه بدور 
لشــركات البث التي حتتكر عرض 

األفالم منذ اجلائحة.

أبعد من الكلمات

٤:٤٣الفجر

٦:٠٤الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٣٧العصر

٤:٥٩املغرب

٦:١٧العشاء

العظمى:  ٢٩
الصغرى:  ١٦

أعلى مد: ١٠:٤٣ ص ـ ١٠:٤٤ م
أدنى جزر: ٠٤:٢٧ ص ـ ٠٤:٤٧ م

٦ فئات ستستفيد 
من زيادة الرواتب.

بايدن وأوباما وترامب.. 
تعبئة وسباق على بنسلڤانيا 

في االنتخابات النصفية.

املهم ال تنسوا ماذا 
يحدث بالعالم اآلن؟!

يايكم اخلير.

سيارة دهست صاحبتها السويسرية.. ٣ مرات!
جنيڤ - أ.ف.پ: أصيبت امرأة تبلغ 
٤٥ عاما بجروح بالغة في ســانت غالن 
بعدما دهســتها ســيارتها ثــالث مرات، 
بحسب الشرطة البلدية في املدينة الواقعة 

في شمال شرق سويسرا.
وأفيد بأن السائقة ترجلت من سيارتها 
الصغيرة إلخراج شــيء من الصندوق 
اخللفي، لكنها لم توقف تشغيل احملرك.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة 
على طلعة خفيفة إال أن بدأت تتحرك في 

االجتاه املعاكس.
وعبثــا حاولت صاحبتهــا وقفها، إذ 
ســقطت على األرض، فدهستها املركبة 

للمرة األولــى، على ما نقلت وكالة «إي 
تي إس» عن الشرطة.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت 
بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا 
في االجتاه املعاكس، وكانت املرأة التزال 

على األرض، فدهستها ثانية.
ومــع ذلــك لــم تتوقــف الســيارة، 
فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء 
لتدهــس صاحبتها للمــرة الثالثة، قبل 
أن يضع حاجز خشــبي حــدا حلركتها 

املجنونة.
ونقلت املرأة إلى املستشفى وهي في 

منطقة سانت غالن التي شهدت احلادثحالة خطرة.

بسبب الهدايا.. إيقاف حفل 
بعد تدافع جديد في إندونيسيا

«نظرية املؤامرة» متنع 
بريطانيًا من دخول هولندا

تانغيرانــغ اجلنوبية ـ أ.ف.پ: أنهــت فرقة الكاي-بوب 
«ان سي تي ١٢٧» حفلتها األولى في إندونيسيا نتيجة إصابة 
ثالثني شــخصا بحاالت إغماء عقب حادثة تدافع سجلت بني 

اجلمهور، على ما أعلنت الشرطة.
والتزال إندونيسيا حتت تأثير صدمة أحدثتها قبل شهر 
حادثــة تدافع فــي أحد املالعب ذهب ضحيتهــا أكثر من ١٣٠

شخصا بينهم أكثر من ٤٠ طفال، في كارثة هي األكثر دموية 
في تاريخ كرة القدم.

وبعد ساعتني على انطالق احلفلة، اقتربت مجموعة من 
محبي «ان ســي تي ١٢٧» باجتاه املســرح تزامنا مع توزيع 
أعضاء الفرقة الهدايا على احلاضرين «فأغمي على ٣٠ شخصا» 
بحسب الناطق باسم الشرطة إندرا زولبان الذي أشار إلى أن 
«الشرطة قررت إنهاء احلفلة لعدم تسجيل مزيد من احلوادث».

وفي عطلة نهاية األسبوع املاضية، ألغت الشرطة اليوم 
الثالث من مهرجان «بيرديندانغ بيرغويانغ» املوســيقي في 

جاكرتا بعد أن أغمي على نحو ٣٠ شخصا.

أمســتردام - د.ب.أ: أعلنت سلطات الهجرة الهولندية في 
الهاي اجلمعة منع صاحب نظرية املؤامرة، البريطاني ديڤيد 
آيك من دخول البالد، ما يجعله شخصا غير مرحب به بشكل 
فعلي، في كل منطقة شينغن مفتوحة احلدود، للعامني املقبلني. 
كان من املقرر أن يلقي آيك، املثير للجدل بســبب تصريحاته 
املعادية للسامية، كلمة أمام جتمع في أمستردام األحد املقبل، 
والذي تنظمه العديد من املنظمات اليمينية املتطرفة والشعبوية. 
ومن بني أمور أخرى، يرى آيك أن احلكومة األميركية هي مدبرة 
هجمات احلادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١، وأن مؤامرة يهودية 
تقف وراء تفشــي جائحة كوفيد-١٩، كما يعتقد أن الزواحف 

تتنكر في شكل بشر، وتريد أن تسيطر على العالم.

أمن

مسدس وحبوب مخدرة حتول 
دون مغادرة مسافر عبر «النويصيب»

سعود عبدالعزيز

اقتيد مسافر من منفذ النويصيب 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
للتحقيــق في مصدر حبوب ومواد 
مخدرة ضبطت بحوزته، على أن يحال 
الحقا الى اإلدارة العامة ملباحث السالح 
على خلفية تهمة حيازة سالح ناري 
دون ترخيص ومحاولة تهريبه إلى 

خارج البالد.
وبحســب مصدر أمنــي، فإن 
أحد املفتشــني اجلمركيني في منفذ 

النويصيب اشتبه في مسافر خالل مغادرته البالد، حيث بدا عليه 
عالمات االرتباك عند سؤاله ما إذا كان بحوزته مواد محظورة، وعليه 
جرى إنزاله من مركبة رباعية كان يســتقلها وأخضعت للتفتيش 

ليتم العثور على املواد املخدرة والسالح الناري.

املسدس وخزينته

١٫٦ مليار دوالر رقم قياسي عاملي ليانصيب «باوربول»

عمود دخان «توجنا» أعلى ارتفاع على اإلطالق

(أ.ف.پ):   - واشــنطن 
ارتفعت اجلمعة إلى ١٫٦ مليار 
دوالر قيمة اجلائزة الكبرى 
ليانصيب أميركي، ما جعلها 
بحسب املنظمني أعلى مبلغ 
وصلت إليه جوائز اليانصيب 

في العالم.
املتراكــم  املبلــغ  وراح 
ينمــو  الكبــرى  للجائــزة 
أســبوعا بعــد أســبوع على 
مدى ٣٩ سحبا لم يتمكن أحد 
خاللها من تخمني األرقام الـ 

٦ الصحيحة.
وبات املبلغ يتجاوز أكبر 
جائــزة منحت حتــى اليوم 
علــى اإلطالق. وكان عدد من 

ولنجتون - د.ب.أ: توصل باحثون إلى أن 
ثوران البركان الذي وقع حتت املاء بالقرب من 
مملكة توجنا جنم عنه أعلى عمود من الدخان 

مت تسجيله على اإلطالق.
وكان بــركان «هوجنــا توجنــا - هوجنا 
هاباي» حتت املاء، على بعد ٦٥ كيلومترا شمال 
نوكوالوفــا عاصمة توجنــا، قد ثار في يناير 
املاضي نافثا سحابة عمالقة من الرماد والغاز 
في السماء. وكشف بحث جديد أجرته جامعة 
أكسفورد أن العمود البركاني كان األول الذي 
يخترق طبقة امليزوسفير من الغالف اجلوي.
ووجــد الباحثــون أن العمــود وصل إلى 
ارتفاع ٥٧ كيلومترا، وحقن مواد مخترقا طبقة 
الستراتوسفير ومباشرة إلى طبقة امليزوسفير، 
الذي يبدأ على ارتفاع نحو ٥٠ كيلومترا فوق 
سطح األرض. وكان عمود الدخان األعلى بشكل 
كبير حلاملي الرقمني القياسيني السابقني وهما 
ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبني عام ١٩٩١، 
(٤٠ كيلومترا)، وثوران بركان إل تشيشــون 

عام ١٩٨٢ في املكسيك (٣١ كيلومترا).
وعادة ما كان ميكن للعلماء قياس ارتفاع 
عمود الدخان من خالل دراسة درجة حرارته. 

ومع ذلك، كان ثوران توجنا مرتفعا جدا.
وبدال من ذلك، استخدم الباحثون صور أقمار 
اصطناعيــة متعددة ملقارنة الفرق في ارتفاع 
العمود عند مشاهدته من خطوط رؤية متعددة.

يومها «جائزة القرن».
ويحلم كثير من األميركيني 
باحلصول على هذه اجلائزة 

باســتثناء ســكان ٥ واليات 
ليــس ليانصيب «باوربول» 
رخصــة فيها، بينهــا هاواي 
وأالســكا، وليس في مقدور 
هــؤالء تاليا ســوى االكتفاء 
مبتابعة السحب، أو االنتقال 
إلى واليات أخرى للتمكن من 

املشاركة فيه.
وال تتعــدى فرصة الفوز 
باجلائزة أصال نســبة واحد 
على ٢٩٢٫٢ مليونا، مع العلم، 
على ســبيل املثال واملقارنة، 
أن احتمــال إصابة شــخص 
بصاعقة هو واحد على مليون، 
بحســب بيانــات الســلطات 

الصحية األميركية.

رقم قياسي لليانصيب األميركي «باوربول»  (رويترز)

(رويترز) لقطة باألقمار االصطناعية لدخان بركان توجنا  

احملظوظني انتزعوا مناصفة 
عام ٢٠١٦ مبلغا قياســيا هو 
١٫٥٨٦ مليــار دوالر، اعتبــر 

إحالة جميع متشاجري «سعد العبداهللا» إلى النيابة
محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر أمني «األنباء»، أن جميع 
أطراف املشاجرة التي وقعت مبنطقة سعد 
العبداهللا ومنهم حامل السالح الناري وآخر 
الدورية  كان يحمل ساطورا وأيضا لص 
وآخرون سيحالون إلى النيابة العامة اليوم 
بتهم جنائية، وهي: تبادل االعتداء بالضرب 
وحيازة سالح ناري من دون ترخيص إلى 

جانب سرقة دورية وإتالف مال الدولة.
القضية، قال مصدر  وحول تفاصيل 
أمني ان بالغا ورد يوم األربعاء عن وقوع 
مشاجرة في منطقة سعد العبداهللا، ولدى 
وصــول رجال األمن لم يعثر على أي من 

أطراف تلك املشاجرة.
وأضاف املصدر: مساء اخلميس ورد 

بالغ عن مشاجرة جديدة في املنطقة  ذاتها، 
وعليه سارع رجال األمن إلى موقع املشاجرة 
اجلديد ليشاهدوا شخصا مطعونا مت نقله 
للعالج وخالل ضبط املتشاجرين استغل 
أحدهم انشــغال رجال األمن وصعد إلى 
لتتم مطاردته  الهــروب  الدورية محاوال 
وتوقــف املتهم اضطراريــا اثر اصطدم 

الدورية بعمود إنارة ليتم ضبطه.
وذكر املصدر أن التحقيقات خلصت إلى 
أن أحد أطراف املشاجرة طلب من أصدقائه 
وأقاربه الفزعــة، فتجمعوا وتوجهوا إلى 
الطرف اآلخر في الفريج نفســه حاملني 
أدوات حادة وسالحا ناريا قبل التدخل األمني 
وضبط جميع من كانوا في املوقع، كما قام 
البقية استنادا إلى  رجال املباحث بضبط 
مقاطع مصورة وثقت املشاجرة وأطرافها.

بتهم حيازة سالح من دون ترخيص وسرقة دورية وإتالف مال الدولة وتبادل الضرب

ً احد املتشاجرين يحمل ساطورا

إحباط تهريب ٧٥٠ كرز سجائر و١٦٠٠ نكهة شيشة
محمد اجلالهمة

متكن رجــال اجلمارك في منفــذ النويصيب احلدودي 
في ساعة متأخرة أول من أمس من إحباط تهريب ما يقارب 
٧٥٠ كرز ســجائر و١٦٠٠ نكهة شيشة إلكترونية مخبأة في 
إحدى الســيارات املغادرة.  وقال مصدر جمركي إن مفتشا 
اشتبه في مركبة صالون كانت في طريقها إلى خارج البالد 
عبر منفذ النويصيب احلدودي، ليتم تفتيشها بدقة والعثور 
على املضبوطات مخبأة في هيكل السيارة بطريقة تؤكد أن 
السيارة أعدت بشــكل متقن للتهريب، وبناء عليه مت حجز 

سجائر و١٦٠٠ نكهة شيشة مضبوطة في منفذ النويصيباملركبة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

وفاة قائد «نارية» بتصادم و«بدون» 
دهسًا في «الوفرة» و«اجلليب»

سعود عبدالعزيز

تعامــل رجال اإلطفاء ظهر امس  مع حادث تصادم وحريق بني 
مركبة ودراجة نارية على طريق الوفرة أسفر عن وفاة قائد الدراجة 
الناريــة، هذا ومت إخماد احلريق وتســليم اجلثة واملوقع للجهات 
املختصة. من جهة اخرى، شرع رجال مباحث الفروانية في البحث 
عن شخص مجهول أقدم على دهس شاب من غير محددي اجلنسية 
وتركه يصارع املوت. وقال مصدر أمني ان الشاب (١٨ عاما) نقل إلى 
مستشفى الفروانية في حالة خطرة ولفظ أنفاسه األخيرة متأثرا 

ملشاهدة الڤيديوباإلصابات التي حلقت به.

إنقاذ عامَلني بعد ٩ أيام مبنجم 
منهار بعمق ١٩٠ مترًا

سيئول - (أ.ف.پ): أسفرت عمليات إغاثة شاقة اجلمعة، 
عن إنقاذ عاملني من كوريا اجلنوبية علقا ألكثر من ٩ أيام 

داخل منجم زنك، على ما أفادت السلطات السبت.
وعلــق الرجالن علــى عمق ١٩٠ مترا داخــل بئر املنجم 

الواقع في بونغهوا (شرق)، والذي انهار في ٢٦ أكتوبر.
وأظهرت مشاهد عرضتها محطات تلفزيونية خروجهما 

من املنجم اجلمعة مبساعدة عناصر اإلغاثة.
ووصف رئيس كوريا اجلنوبية يون سوك يول خروجهما 
من املنجم بـ «املعجزة». وأوضحت الســلطات أن الرجلني 
البالغني ٥٦ و٦٢ عاما في حالة مستقرة، معربة عن اعتقادها 
أنهما أشعال نارا ونصبا خيمة بالستيكية داخل املنجم من 
أجل التدفئة. وقال ليم يون سوك، أحد املسؤولني في فرق 
اإلغاثة، إن الناجيني «كانا يحوزان كمية من القهوة الفورية 

واعتمداها كوجبة».

أحد العاملني لدى نقله إلى املستشفى  (أ.ف.پ)


