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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«اقتصاد النفط مسيطر لنصف قرن قادم»
جيمي دميون، الرئيس التنفيذي 
لشــركة جي بي مورغان، يؤكد أن 
اعتماد االقتصاد على النفط ال الطاقة 
اخلضراء، مســتمر فترة ٥٠ عاما، 
وإيلون ماسك، يؤيده مضيفا: النفط 

سيبلغ ذروته خالل ٥ أعوام.

«جعلني أفكر في اعتزال التمثيل»
كيت بالنشيت، املمثلة األسترالية، 
تؤكد أن مشــقة العمل في فيلمها 
األخير: تار، أنهكتها لدرجة أنها تفكر 

في اعتزال التمثيل متاما.

«أعمل مع صديقاتي بعيدا عن مشاحنات 
الرجال»

املمثلــة  لورانــس،  چينيفــر 
األميركيــة، تصف ثقافة العمل في 
فيلمها اجلديد: كوزواي، بطاقم عمل 
من النساء فقط، وتضيف: لم نشهد 
انتقادات أو مشــاحنات كما يفعل 

الرجال.

«انتظار احلافلة حتت املطر»
بول ماكارتني، املغني البريطاني، 
يقول إنه كتب أغنية البيتلز الشهيرة: 
بني لني، عــن ذكرياته أثناء انتظار 
احلافلة (الباص) حتت املطر مبنطقة 
بني لــني البريطانية، ويضيف: ال 
ميكن فهم األغنية دون معاناة املطر 

بانتظار الباص.

أبعد من الكلمات

وقف استقبال ٢٦٢ معاملة 
ورقية وحصرها عبر «سهل».

منظمة الصحة العاملية
تطلب دعمًا بنحو ٢٫٥ مليار 

دوالر ملساعدة ماليني البشر 
الذين يواجهون طوارئ طبية 

حول العالم.

ماذا فعلتم خالل «كورونا»؟!
حلو التطور.. ونبي زود.

العظمى:  ١٨

الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ٠٠:٢١ ص ـ ٢:٣٩ م
أدنى جزر: ٨:٠٧ ص ـ ٧:٥٨ م

٥:١٩الفجر

٦:٤١الشروق

١٢:٠٠الظهر
٢:٥٩العصر

٥:١٩املغرب
٦:٣٩العشاء

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

البقاء هللا

هند عبداهللا جاســم بودي: (أرملة عبدالرزاق أحمد العنجري) 
٨٤ عامــا - الرجال: العزاء في املقبــرة - ت: ٩٩٠٣٦٨٥٠ - 
٦٧٠٩٠٩٠٠ - النســاء: املنصورية - ق١ - ش١٢ - م١٤ - ت: 

٩٩٨١٧٢٨٣ - ٩٩٩٨٢٧٦٦ - شيعت.
٢١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سلمان شمالن عبداهللا الرومي:
- ت: ٩٩١١١١٩٩ - النســاء: بيــان - ق١ - ش٢ - م١٥ - ت: 

٥٥٠٩٩٩٩٠ - شيع.
٤٢ عاما - الرجال: الدعية -  عذاري علي إبراهيم سيد محسن القالف:
مسجد البحارنة - ت: ٩٩٩٠٥٢٥٢ - ٩٤١٢١٢١١ - النساء: جابر 
العلــي - ق٢ - ش٢٩ - م٦١ - ت: ٩٩٩٤٤٩٤٢ - ٩٩٨١٩٦٧٠

- شيعت.
٦٩ عاما - الرجال: مبارك العبداهللا - غرب  علي حاجي محمد دهداري:
مشرف - مسجد الوزان - ت: ٥١٥٠٥١٥٠ - ٦٦٠٠٠٣٩٣ - النساء: 
شرق حسينية سيد علي املوسوي - ت: ٦٠٤٠٠٤١٤ - شيع.

منيرة عبداحلميد حسني البحر:٣٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
- ت: ٩٧٨٣٨٨٧٣ - النساء: حطني - ق٣ - ش٢٣٩ - م٢٤ - ت: 

٦٦٥٦١٥٦١ - شيعت.
العنود بنت عبداهللا تركي اخلميس: (أرملة صالح بن فهد الركف) 
٨٠ عاما - الرجــال العزاء في املقبــرة - ت: ٥٠٩٠٦٤٤٤ - 
٩٩٦٥٨٥٥٥ - النســاء: السرة - ق٤ - الشارع األول - م٧٢

(عصراً فقط) - ت: ٩٩٠٥٣٥٦٢ - شيعت.
نوره صالح خليفه الهران ( زوجة فهــد أحمد الهران) ٦٧ عاما - 
الرجــال: الفنيطيــس - ق٦ - ش٦ - م٧٤ - ت: ٩٩٠٨٧٧٠٩

- ٥٥١٢٧٤٤٤ - النســاء: القريــن - ق٣ - ش٣٦ - م١٣ - ت: 
٥١٢١٦٢٦٦ - ٥٥٢٤٧٠٢٢ - شيعت.

٨١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  هاني محمد جاسم املتروك:
- ت: ٩٩٧٢١١١٨ - ٥٠٠٧١٦١٣ - شيع.

أمن

ألول مرة منذ ٣ سنوات..
برملانيو اليابان بال كمام «على املنصة فقط»!

طوكيو - د.ب.أ: سمح البرملان الياباني 
ألعضائه بالتحدث خالل اجللسة االفتتاحية 
لدورته االعتيادية اجلديدة أمس اإلثنني، بدون 
كمامات، للمرة األولى منذ نحو ثالث سنوات.

كان البرملان الياباني مبجلسيه قد فرض 
شرط استخدام الكمامة في أبريل عام ٢٠٢٠، 
بالنسبة للقاعات العامة وغرف اللجان كإجراء 

ملكافحة العدوى بڤيروس كورونا.
ووفقا لهيئة اإلذاعة اليابانية، مت اآلن إلغاء 

هذا الشــرط اآلن بالنســبة للمتحدثني على 
املنصة، غير أنه اليزال يتعني على األعضاء 

اآلخرين استخدام الكمامات.
ووفقــا لهيئة اإلذاعة اليابانية، تســتمر 
دورة البرملــان الياباني ١٥٠ يوما، وتوقعت 
أن تشــهد مناقشــات ســاخنة بني االئتالف 
احلاكــم وأحزاب املعارضة بشــأن إجراءات 
التعامل مع ارتفاع األســعار ومسألة زيادة 

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا يعيد وضع الكمام بعد نهاية حديثه على منصة البرملان      (أ.ف.پ)اإلنفاق الدفاعي.

فتاة نائمة بساطور داخل سيارة 
من الشاطئ إلى «املكافحة»

منصور السلطان

أحيلت فتاة في العقد الثالث من عمرها الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد ضبطها نائمة بسيارة بأحد املواقف 
على شــاطئ اخلليج وهي بحالة غيــر طبيعية وبحوزتها 

مواد مخدرة وأدوات تعاط.
وفي التفاصيل، ان بالغا ورد مساء اول من امس لغرفة 
عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود فتاة غائبة عن الوعي 
داخل ســيارة متوقفة على شاطئ بحر شرق، وعلى الفور 
توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة ملوقع البالغ، 
حيــث تبني ان الفتاة نائمة بعد تعاطيها مواد مخدرة، فتم 
إنزالها من الســيارة حيث عثر بحوزتها على مواد مخدرة 

وأدوات تعاط وسالح أبيض «ساطور».

٤ مراكز تسيطر على مخزن 
سجاد وفحم في «الصليبية»

محمد اجلالهمة

اســتطاع رجال إطفاء ٤ مراكز السيطرة على حريق 
اندلع فــي مخزن مبزارع الصليبيــة يحتوي على فحم 
وسجاد، باإلضافة الى مواد بالستيكية مبساحة ١٦٠٠م 

وإخماده دون وقوع أي إصابات.
هــذا، وانتقل فنيون من وحــدة التحقيق الى املوقع 

للوقوف على أسباب احلريق وحجم اخلسائر.

ملشاهدة الڤيديورجال اإلطفاء في موقع احلريق

وفاة مواطن في تصادم وانقالب 
على طريق مزارع الوفرة

منصور السلطان

توفي مواطن صباح امس اثر حادث تصادم وانقالب 
وسقوط في بركة ماء على طريق مزارع الوفرة.

وكانــت قوة االطفاء قد تلقت صباح أمس بالغا يفيد 
بوقوع حــادث تصادم على طريق مزارع الوفرة، وعلى 
الفور توجه رجال مركز إطفاء الوفرة واإلسعاف والنجدة 
إلى موقع البالغ، وعند الوصول تبني أنه حادث تصادم 
وانقالب ســيارة وســقوطها في بركة من املاء وانحشار 
شخص داخلها، مما تسبب في وفاته، وبعد إخراجه من 

السيارة التي سقطت في البركة تبني انه مواطن.
وعليه، مت نقل اجلثة، فيما باشر رجال النجدة تسهيل 

حركة السير وتخطيط احلادث.

٤ أشهر من التحقيق مع مغنية 
أملانية بسبب «حتية النازية»

د.ب.أ:  اليبتســيج - 
تواصل السلطات األملانية 
التحقيــق ضــد املغنيــة 
األملانية ميالني مولر (٣٤

عاما) لالشــتباه في أدائها 
حتية هتلر في ڤيديو اليزال 
رائجا بعد نحو أربعة أشهر 
من نشره، وذلك حسبما أكد 
متحدث باسم االدعاء العام 
ردا على استفسار لوكالة 
األنبــاء األملانيــة (د.ب.أ) 

أمس االثنني.
وبدأ مكتب املدعي العام 

في مدينة اليبتســيج بشرق أملانيا بالفعل التحقيقات بعد 
ظهور مقطع الڤيديو في سبتمبر املاضي.

ولم يعلن املتحدث تفاصيل عن التحقيقات اجلارية، كما 
لــم يذكر موعد انتهاء التحقيقات. ونفت مولر بشــدة هذه 
االتهامات ونفــت أي صلة لها بالتطرف اليميني، موضحة 
أنهــا لم تــؤد التحية النازية، بــل كان الغرض من اإلمياءة 

الظاهرة في الڤيديو حتميس اجلمهور.

ميالني مولر

إيرادات «أڤاتار ٢» تتخطى عتبة امللياري دوالر
لوس أجنيليس - أ.ف.پ: 
يواصــل «أڤاتــار: ذي واي 
أوف ووتــر» هيمنتــه على 
شــباك التذاكر في الصاالت 
الشمالية، محققا  األميركية 
إيرادات بلغــت ١٩٫٧ مليون 
دوالر في أسبوعه السادس، 
على ما ذكرت شركة «إكزبيتر 

ريليشنز» املتخصصة.
وجتــاوزت عائدات فيلم 
اخليــال العلمــي من إخراج 
جيمس كامرون عتبة امللياري 
دوالر حول العالم، في أفضل 
أداء لفيلــم منذ بدء جائحة 
«كوفيد-١٩»، مع حتقيق ٥٩٨
مليون دوالر محليا، و١٫٤٢

مليار دوالر عامليا.
وقد جعل ذلك من الفيلم 
الــذي أنتجتــه «ديزنــي» 
سنتشــري»  و«تونتيــث 
ســادس عمــل ســينمائي 
يتجاوز عتبة ملياري دوالر 
(من دون تصحيح العائدات 
بحسب نسب التضخم)، لكنه 
اليــزال متأخرا عن «أڤاتار» 
بجزئه األول بحوالي مليار 

ونصف املليار دوالر.
وفي املرتبة الثانية، حل 
الفيلــم العائلــي «بوس إن 
بوتــس: ذي الســت ويش» 
مــن إنتاج «يونيفرســال»، 
ويشــارك فيــه أنطونيــو 
بانديــراس وســلمى حايك 

فيلم «M٣GAN» («ميغان») 
إنتــاج «يونيفرســال»  من 
و«بلومهاوس بروداكشنز»، 
مع إيرادات بلغت ٩٫٨ ماليني 

دوالر.
وجــاء في املركــز الرابع 

فيلم «ميسينغ» مع إيرادات 
بلغت ٩٫٣ ماليني دوالر. 

وحل في املركز اخلامس 
فيلــم «إيه مــان كالد أوتو» 
بطولــة تــوم هانكــس مــع 
إيرادات بلغت ٩ ماليني دوالر.

فلورنس بيو

وفلورنس بيو، بتقدم مرتبة 
عــن األســبوع املاضي، مع 
إيرادات بلغــت ١١٫٥ مليون 
دوالر خــالل عطلــة نهايــة 

األسبوع األخيرة.
وبتراجع مركز واحد، حل 

«الفضاء األوروبية»: حتقيق عاجل في فشل «فيجا»
باريــس ـ د.ب.أ: أعربت 
وكالــة الفضــاء األوروبية 
(إيسا) عن قلقها بشأن حالة 
صواريخها الناقلة بعد فشل 
إطالق صاروخ «فيجا-سي» 

في ديسمبر املاضي.
قال رئيس وكالة الفضاء 
األوروبية جوزيف أشباخر 
إنه يتوقع تقريرا من جلنة 
حتقيق في فشل الصواريخ 

بحلول منتصف فبراير.
اللجنــة  وســتقدم 
مقترحات حول كيفية املضي 

قدما.
وقال أشــباخر، لوكالة 
األنبــاء األملانيــة (د.ب.أ)، 
«أعتقد أننا يجب أن نتخذ 
تدابيــر قوية نســبيا فيما 

يتعلق مبراقبة اجلودة».
كما أشــار إلــى عمليتي 
إطالق فاشــلتني للصاروخ 

«فيجا».
وقال أشباخر إن ضمان 
جنــاح إطــالق صــاروخ 
«فيجا-ســي» يعد أولوية 

قصوى.

وقالــت وكالــة الفضاء 
األوروبيــة لوكالــة األنباء 
األملانيــة إن قطاع منصات 
اإلطــالق األوروبيــة «مير 

بأزمة خطيرة».
الوكالــة  وأوضحــت 
الفضائية أن املشاكل بدأت 
منذ حوالي عام عندما قررت 
روسيا سحب صواريخها من 
طراز «ســويوز» من ميناء 
الفضاء األوروبي في كورو 

بجويانا الفرنسية.
وقــال أشــباخر «مــن 
الواضح أن علينا استعادة 
وصــول األوروبيــني إلــى 
الفضاء باستخدام آريان ٦».

وعلــى الرغم مــن هذه 
وكالــة  أكــدت  املشــاكل، 
الفضاء األوروبية أن وصول 
األوروبيــني إلــى الفضــاء 

«ليس في خطر».
وتعتمــد وكالة الفضاء 
األوروبية علــى صواريخ 
و«أريــان  «فيجا-ســي» 
٦» جلعل رحــالت الفضاء 

األوروبية أكثر تنافسية. إطالق الصاروخ «فيجا» فشل مرتني

وداع أخير البنة إلفيس الوحيدة في «حديقة التأمل»
ممفيس (الواليات املتحدة) - أ.ف.پ: 
أقيمت مراســم وداع للمغنية ليزا ماري 
بريسلي في دارة والدها «ملك» الروك أند 
رول إلفيس في غريسالند بوالية تينيسي، 
حيث جتمع مئات املعجبني واملقربني األحد 

تكرميا لها.
ومنذ الفجر، اصطف املشــاركون في 
طوابير طويلة للمشاركة في هذه املراسم 
الوداعيــة في ممفيس، حاملــني بأيديهم 
الزهور وصــور املغنية التي توفيت في 

١٢ يناير عن ٥٤ عاما.
وتنتهي املراسم مبسيرة إلى «ميديتيشن 
غاردن» («حديقة التأمل») في غريسالند، 
حيث مدافن إلفيس بريســلي وأفراد من 
عائلته انضمــت إليهم أخيرا ليزا ماري، 
ابنته الوحيدة من املمثلة بريسيال بريسلي.
وقد توفيت املغنية بعيد إدخالها إلى 
املستشــفى في كاليفورنيــا بحال طارئة 

إثر نوبة قلبية.
وكان لليزا ماريا بريسلي خالل حياتها 
أربعة أزواج، بينهم نيكوالس كايج ومايكل 
جاكســون، ولها أربعة أبنــاء. وأصدرت 
خالل مســيرتها ثالثة ألبومات، من دون 
أن حتقق جناح والدها إلفيس، أحد أشهر 

(رويترز)الفنانني على اإلطالق. املشاركون في وداع ليزا بريسلي وضعوا الورود حول صورتها 

السلطات املوريتانية حتقق 
في شكوى «ممارسة العبودية»

نواكشــوط - د.ب.أ: أعلنــت وزارة حقوق اإلنســان 
مبوريتانيا، أمــس اإلثنني، فتح حتقيق وإرســال بعثة 
لتقصي احلقائق إثر شكوى تقدمت بها منظمة حقوقية 
غير حكومية تتعلق بوجود «حالة اســترقاق مزعومة 

في مدينة أفديرك شمال البالد».
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إنها تســعى 
بجد مع شــركائها إلى إنفاذ التشريعات املعمول بها في 
هذا املجــال ضمن املهام املوكلة إليها فــي مجال متابعة 
قضايا انتهاك حقوق اإلنســان بشــكل عام واالسترقاق 

بشكل خاص.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت بعثة توثيق ومتابعة 
لالطالع عن كثب علــى حيثيات القضية وحتديد أوجه 
املســاعدة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الضحية 
املزعومة. ودعت اجلميع إلى احترام مقتضيات االتفاقيات 
الدوليــة املصادق عليهــا من طــرف موريتانيا، وكذلك 
الترســانة القانونية الوطنية املتعلقة بحقوق اإلنسان 

ومبحاربة املمارسات االسترقاقية.


