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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

تخفيض أسعار قسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي 

من ١٠ آالف إلى ٥ آالف دينار.

إدانات عربية وإسالمية حلرق 
الدمناركي راسموس بلودان 

نسخًا من املصحف.

خوش قرار.إال كتاب اهللا.

«العمر ينزع اخلوف من قلب املرأة»
سالي فيلد، املمثلة األميركية، تؤكد 
أن املرأة تشــعر بكثير من اخلوف 
في سن املراهقة والشباب، لكنها مع 
التقدم في العمر تصبح أكثر شجاعة 

وفهما للعالم.

«٦ ساعات تدريب و٦ آالف سعر حراري يوميا»
جوناثان ماجورز، املمثل األميركي 
(٣٣ سنة) عن جدول تدريبه مدة ٤

أشهر لتجسيد شخصية املالكم في 
فيلم كريد ٣. ويضيف: أتناول كميات 

بروتني هائلة بقدر وزني.

«ظننت البشرية ستنقرض بڤيروس كوفيد»
ســتيفن ســبيلبرغ، املخرج 
األميركي، يعترف بأنه أخرج فيلمه 
األخير: ذا فابلمانز، وهو يخشى أن 
يكون فيلمه األخير بسبب احتمال 
انقراض البشــرية بسبب ڤيروس 

كوفيد.

«الثروة تفسد األوالد»
ماري أوزموند، املغنية األميركية، 
تفصح عن قرارهــا عدم ترك أي 
البالغة  ميراث ألطفالها من ثروتها 
٢٠ مليــون دوالر. وتؤكد: الثروة 
تنزع من أوالد األثرياء حب العمل.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١٠:٥٢ ص ـ ٥:٢٠ م
أدنى جزر: ١١:١٢ ظ

٥:١٧الفجر
٦:٣٩الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠٢العصر

٥:٢٣املغرب
٦:٤٣العشاء

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

البقاء هللا

٢٩ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر عادل محمد نور العوضي:
- ت: ٥٥٥٥٥٧٥٢ - النساء: اجلابرية - ق٩ - ش١٦ - م٤٠ - ت: 

٩٩٦٧١٢٣٨ - شيع.
لطيفة عبداهللا علي الشطي: (أرملة يوسف حسن علي الشطي) ٩٠
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٦١٦٥٠٣ - ٩٩١٦٠٤٨٠
- النســاء: الرميثيــة - ق١ - ش١٣ - م١١ - ت: ٦٩٦٨٦٠٦٦ - 

٩٩٩٩٩٢١٧ - شيعت.
طيبة نصيب مبارك احلنيف: (زوجة فالح فهاد مترك العجمي) ٧٣
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٤١٤٠٤٤ - ٩٩٣٦٨٢٦٢
- النســاء: العقيلــة - ق١ - ش١١٨ - م٥ - ت: ٩٧٥٧٤٢٦٦ - 

٩٩٤٠٩٠٠٧ - شيعت.
عائشة سعد محمد احلقان: (أرملة راشد أحمد احلقان) ٨٠ عاما 
- الرجال: العزاء فــي املقبرة - ت:٩٩٦٦٩٣٤٠ - ٩٩٠٥٧١٧٧
- النســاء: الفنطاس - ق٢ - ش١٧ - م٢٣ - ت: ٩٤٩٨٥٨٧٨ - 

٩٩٨٧١٤٢٠ - شيعت.
٩١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  هيا صالح حمد العجيل:

٥٠٥٤٧١١٤ - النساء: مشرف  ق٤ - ش٢ - م٢٧ - شيعت.
٤٤ عاما - الرجال: ضاحية عبداهللا  جراح مرزوق احلمد الدوسري:
املبارك - ق٥ - ش٥١٥ - م٥ - (العزاء اليوم األحد فقط) - ت: 
٦٥٠٠٠١١١ - ٩٦٠٩٦٨٠٠ - النســاء: بيان - ق١ - طريق ١٢ - 

م١٤١- (العزاء اليوم األحد) - ت: ٦٦١٦٥٦٠٦ - شيع.

أمن

تعميم أوصاف «رباعية» أطلق قائدها 
النار عشوائيًا مقابل «املركزي»

١٣٦٣ حادثًا وضبط مستهترين 
واحتجاز ٨٣ مخالفًا وحدثًا في ٦ أيام

سقوط «بدون» بكيلو حشيش 
و٢٠٠٠ حبة «الريكا» في سلوى

سعود عبدالعزيز

علمــت «األنباء» أن وزارة الداخليــة، وفي اطار جهودها 
لضبط شخص أطلق النار من سالح آلي، قامت بتعميم أوصاف 
مركبــة رباعية على عموم الدوريات، وطلبت ضبط املركبة 
ومن يستقلها، الى جانب تكليف اإلدارة العامة للمرور بحصر 

املركبات ذات املواصفات نفسها في محاولة لتحديد املتهم.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا ذكرت فيه ان مباحث 
الســالح كلفت بضبط شــخص يبدو في العقــد الثالث قام 
بإطــالق وابــل من األعيرة النارية من ســالح كالشــينكوف 
ألســباب غير معروفة مقابل منطقة الفردوس وحتديدا على 
مقربة من السجن املركزي. وذكر مصدر امني لـ «األنباء» ان 
احمليــط الذي ارتكبت فيه الواقعة لــم يكن يقام فيه عرس، 
مؤكدا ان ضبط مطلق النار ومســاءلته مسألة وقت، والفتا 

إلى أن املتهم ستوجه إليه عدة تهم. 
من جهة أخرى، نقل شــاب إلى مستشــفى الفروانية إثر 
إصابته بطلق ناري من ســالح «أم صجمة» من مجهول في 
منطقة كبد، ووصفت حالة املصاب باملســتقرة، ومت إخطار 

املباحث للتحقيق وضبط اجلاني.

منصور السلطان

كشــفت اإلحصائيــة اخلاصة بقطاع املــرور والعمليات في 
الفترة من ٢٠ - ٢٦ يناير اجلاري عن وقوع ١٣٦٣ حادثا مروريا 
من بينها ٢٦٩ حادثا مروريا جسيما، فيما مت احتجاز ٨٣ مخالفا 
فــي نظارة املرور منهم ٦٦ بالغــا و١٧ حدثا مخالفا على خلفية 
قيادة مركبة من دون رخصة سوق. وحررت دوريات املرور عدد 
٢٧٨٧٨ مخالفة متنوعة ومن بني هذه املخالفات مت حترير عشرات 
املخالفات ألشــخاص تداول نشــطاء مقاطع لهم، وهم يقومون 
باالستهتار والرعونة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

محمد اجلالهمة

أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد محمد 
قبازرد الى نيابة املخدرات واخلمور ثالثينيا من غير محددي 
اجلنسية، وذلك على خلفية االجتار في املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية، وارفق في ملف االحالة كيلوغراما من مخدر احلشيش 

ونحو ٢٠٠٠ حبة الريكا مجزأة وجاهزة للبيع.
وبحســب مصــدر امني، فــإن معلومــات وردت الى رجال 
املكافحة عن شخص يتاجر باحلبوب املخدرة، وانه يبيع هذه 
السموم لكل الشرائح ومن اجلنسني، وعليه قام رجال املباحث 
بإجراء املزيد من التحريات والتي اكدت اجتار الشخص باملواد 
املخدرة، وانه يقيم في منطقة ســلوى، ويبيع املخدرات اسفل 
شقة يقيم بها، وعليه مت التواصل مع النيابة العامة واستخراج 
اذن نيابي ومت ضبطه متلبســا اثناء قيامه ببيع ١٠ حبات من 
حبــوب الالريكا، وباالنتقال الى شــقته مت العثــور على بقية 

املضبوطات واعترف باالجتار بها الى جانب ميزان حساس.

لقطة من احد مقاطع االستهتار والرعونة

حزن في هندوراس بعد نفوق 
«غامض» لزرافة شهيرة

حّل لغز سفينة غرقت منذ ٣٥٠ عامًا قبالة إجنلترا

تيغوسيغالبا ـ أ.ف.پ: نفقت زرافة شهيرة في إحدى حدائق 
حيوانات هندوراس «بني ليلة وضحاها» ومن دون أسباب واضحة، 
على ما أعلنت النيابة العامة اجلمعة. وكانت الزرافة «بيغ بوي» 
احليــوان املفضل لألطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا 
غراندي، الواقعة على بعد ١٥٠ كيلومترا شــمال تيغوســيغالبا، 
والتي تضم أيضا أســودا ومنورا بنغالية وبوما وجماال وحميرا 
وحشــية ونعامات والما وغيرها مــن احليوانات البرية. وأبدى 
عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم لنفوق الزرافة البالغة ١٥

سنة، ناشرين صورا لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت وسائل 
اإلعالم احمللية أن نفوقها مبكر ألن الزرافات التي تعيش في األسر 

عادة ما يصل عمرها إلى ٣٥ عاما.
وقالت الطبيبة البيطرية أورلني فيالسكيز التي عاجلت الزرافة، 
فــي حديث إلــى وكالة «فرانس بــرس»، ان «بيغ بوي نفقت بني 
ليلة وضحاها، ولم تكن تعاني أي مرض»، مشيرة إلى ان الزرافة 
«دفنت في حديقة احليوانات». وكان سيرك غواتيمالي قد أعطى 
الزرافــة إلى زعماء عصابة «لوس كاتشــيروس» الذين أنشــأوا 
حديقة احليوانات على غرار ما فعله تاجر املخدرات الكولومبي 
بابلو إســكوبار داخــل مزرعته في نابوليــس، على ما أوضحت 
السلطات الهندوراســية. وصودرت مجموعة احليوانات البرية 

التي كانت بحوزتهم في ١٩ سبتمبر ٢٠١٣.

الوكالــة  لنــدن - أ.ف.پ: أعلنــت 
احلكوميــة حلماية التراث فــي إجنلترا 
«هيستوريك إنغالند» اجلمعة أن علماء 
متكنوا أخيرا من كشــف هوية ســفينة 
جنحت قبالة ســواحل إجنلترا قبل ٣٥٠

عامــا، وهــو لغز كبير بقي بــال حل منذ 
اكتشافها.

هــذه الســفينة التــي اصطلــح منذ 
اكتشافها عام ٢٠١٩ على تسميتها «حطام 
إيســتبورن املجهول»، نسبة إلى مدينة 
في جنوب شرق إجنلترا شهدت غرقها، 

حددت هويتها على أنها ســفينة «كالين 
هوالنديا» احلربية الهولندية التي أغرقها 
اإلجنليز في عام ١٦٧٢. وجرى التعرف إلى 
حطام السفينة التي غرقت على عمق ٣٢

مترا حتت سطح البحر، من جانب فريق 
بحثي من «هيستوريك إنغالند» وزمالء 
هولنديني لهم، بالتعاون مع متخصصني 

في علم اآلثار حتت املاء.
وقالت «هيستوريك إنغالند» في بيان 
«حالة احلطــام الفتة وميكن أن تعطينا 
معلومــات غنية عن كيفية بناء الســفن 

الهولندية في القرن السابع عشر واألنشطة 
على متنها». وبحسب الوكالة، وجد العلماء 
«جزءا كبيرا من الهيكل اخلشبي إضافة 
إلى مدافــع وبالط رخامي إيطالي وقطع 
فخار إيطالي» حتت املاء. وقد حللها العلماء 

لتحديد هوية السفينة.
وقد غرقت ســفينة كالين هوالنديا، 
التي شــاركت في جميع املعارك الكبرى 
في احلرب اإلجنليزية الهولندية الثانية 
بني ١٦٦٥ و١٦٧٧، وعلى متنها شحنة من 
البالط الرخامي مخصصة لبناء املنازل.

الزرافة «بيغ بوي» حازت اعجاب اجلميع في حديقة حيوانات جويا غراندي

مدفعان كانا على منت السفينة الهولندية الغارقة إحدى قطع الفخار التي تعود إلى السفينة الغارقة

احلربي: ٣٩٠ مليون أوروبي يتغذون على احلشرات بحلول ٢٠٣٠

قالــت خبيرة علم احلشــرات 
واألستاذ املساعد بقسم العلوم في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان 
احلربي إن املطابخ املتخصصة في 
صنع أطباق قائمة على احلشــرات 
في ســباق ماراثوني، مشيرة إلى 
أن اخلبــراء يتوقعــون أن القيمة 
الغذائية الفائقة واالستدامة ستجعل 
احلشرات الصاحلة لألكل عنصرا 
أساسيا ودائما في العديد من األنظمة 
أن  الغذائية األوروبية حيث يتوقع 
يصل عدد املستهلكني الى ٣٩٠ مليونا 

بحلول عام ٢٠٣٠. 
وأضافــت احلربي في تصريح 
لـ «األنباء»: مهدت موافقة االحتاد 
األوروبــي في العــام املاضي على 
الوجبــة الصفــراء املجففة  دودة 
لالستهالك اآلدمي التي طرحتها شركة 
«أقرونوترس» للتكنولوجيا احليوية 
ومقرها فرنسا بالتعاون مع شركة 
«أســتانور فينشر» لالستثمار في 
تكنولوجيا األغذية الزراعية في فتح 
الباب لطلبات جديدة مقدمة من قبل 

العديد من شركات الغذائية للموافقة 
على املزيد من احلشرات واملنتجات 
احلشــرية مثل بروتني احلشرات 

منزوع الدهن. 
وتابعت: أضيفت مؤخرا أحدث 
دفعة من احلشرات الى قائمة احلشرات 
املرخصة مســبقا من قبل االحتاد 
الديدان واخلنافس  األوروبي وهي 
الســوداء الالمعــة والصرصــور 
املنزلي (اجلندب)، لتصبح مرخصة 
لالستهالك اآلدمي إلى جانب اجلراد 
وجندب احلقل املعروف بسوير الليل. 
وأعطى االحتــاد األوروبي الضوء 
الثالثاء ٢٤ األخضر بداية من يوم 
يناير اجلاري للشركات األوروبية 
للبدء في بيع تلك احلشرات كمنتج 
غذائي، إما على شكل حشرة كاملة 
أو على شــكل مسحوق ميزج مع 
بقية املنتجات التي تســتخدم في 
تصنيع اخلبز والبيتزا واملعجنات 
والصوص واآليس كرمي والشوكوالتة 

والبسكويت واحلساء والبهارات. 
وذكرت احلربي أن جميع الشركات 

ليســت مجبرة على كتابة أســماء 
احلشــرات على تلك املنتجات التي 
حتتوي على مساحيق من احلشرات 
وإذا كانت لديها الرغبة في ذلك يجب 
أن تضع األسماء الالتينية اخلاصة بكل 
حشرة لتكون أكثر جاذبية وتشويقا 
للمستهلكني. وهذا يعني انه ميكن 
للشخص أن يأكل منتجات حتتوي 

على حشرات دون أن يعلم. 

وأوضحت كذلك أن احلشــرات 
تعتبر طعاما شــهيا فــي املطاعم 
النمل  العالــم خاصة  الراقية حول 
األسود الذي يقدم فقط في املناسبات 
العاملية والرياضية. ومتثل احلشرات 
وجبات غذائيــة صحية في العديد 
من البلدان مثل املكســيك وتايلند 
الدول األفريقية وشــمال  وبعض 
أميركا وغيرها. كما أنها استحوذت 
على اهتمام العلماء وشركات القطاع 
الغذائي التي تتطلع إلى إطعام سكان 
الكوكب املتزايدين. ويعتقد اخلبراء 
أن احلشرات ستكون الغذاء األفضل 

للرياضيني وكبار السن. 
واســتطردت احلربــي: يبحث 
بدائــل للحوم  املســتهلكون عن 
ومنتجــات األلبان خاصة مع تزايد 
الكوليسترول  العصر مثل  أمراض 
وارتفــاع ضغــط الــدم وأمراض 
القلب. ويعتبر الكثير أن احلشرات 
هي البديل األفضل حيث ان الوزن 
اجلاف للحشــرات يحتوي على ما 
بــني ٣٥٪ و٦٠٪ من البروتينات إلى 

جانب األحماض األمينية األساسية 
والڤيتامينات واألمالح التي ال توجد 
في اللحوم والبيض ونسبة الدهون 
الضارة فيها تــكاد تكون معدومة. 
والســيما أن احلشــرات جتــذب 
املستهلكني املهتمني باالستدامة بسبب 
الضغط املنخفض بشكل كبير الذي 

تضعه على املوارد الطبيعية. 
حيث ان احلشرات تنتج غازات 
دفيئة أقل مــن ١٠ إلى ١٠٠ مرة من 
نظيراتها احليوانية. ومع ذلك، فإن 
إدخال املنتجات الغذائية للحشرات 
لن يكون مبن دون قيود حيث يضع 
االحتاد األوروبي إرشادات صارمة 
بشأن ما ميكن إطعامه بالضبط لتلك 

احلشرات. 
وختمت احلربي بالقول: باعتقادي 
ميكن أن يؤدي استبدال شرائح اللحم 
والهمبرغر بالصراصير إلى خفض 
تلوث الهواء بالغازات الدفيئة وإبطاء 
انقراض بعض األنواع من الكائنات 
احلية، ولكــن إقناع الناس بتناولها 

سيكون أمرا صعبا.

أكدت لـ «األنباء» أن هذه الكائنات بال دهون ضارة و٣٥ - ٦٠٪ من وزنها بروتينات وأحماض أمينية أساسية وڤيتامينات وأمالح غير موجودة باللحوم والبيض

د.جنان احلربي

االحتاد األوروبي أضاف مؤخرًا الديدان واخلنافس السوداء الالمعة والصرصور املنزلي لقائمة احلشرات املرخصة

ملشاهدة الڤيديو

الهند: تصادم طائرتني عسكريتني 
يودي بحياة أحد الطيارين

نيودلهي - أ.ف.پ: لقي طيار باجليش الهندي حتفه وأصيب 
اثنان آخران في حادث حتطم طائرتني يرجح اصطدامهما خالل 
مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات اجلوية 
الهندية السبت. وقع احلادث نحو الساعة ١٠ صباحا، بحسب 
شهود، بني طائرة من طراز سوخوي سو-٣٠ روسية الصنع 
وعلى متنها طياران وطائرة ميراج ٢٠٠٠ فرنسية الصنع تقل 
طيارا. وقال ســالح اجلــو في بيان إن أحــد الطيارين الثالثة 
توفي متأثرا بجراحه. وأوضح سالح اجلو أن الطائرتني اللتني 
حتطمتا السبت أقلعتا صباحا من قاعدة غواليور بوالية ماديا 
براديش في «مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران».

وحتطمت إحداهما في غابات باهادغاره، وسط الوالية، على 
مسافة ٣٠٠ كيلومتر جنوب نيودلهي.

وحتطمت الطائرة الثانية في والية راجاستان ومت رصدها 
من قبل اجليش، وفقا لصور عناصر خدمة اإلنقاذ احمللية.

ملشاهدة الڤيديوجانب من حطام طائرة سوخوي سو-٣٠ (أ.ف.پ)

أميركا: صدمة بعد ڤيديو ضرب الشرطة ملواطن أسود
ممفيس ـ أ.ف.پ: نشــرت 
ممفيــس  مدينــة  ســلطات 
األميركية اجلمعة مقطع ڤيديو 
مؤملا يظهر شرطيني ينهالون 
ضربــا علــى رجل أســود في 
التاســعة والعشــرين أفضى 
إلى وفاته، ما أثار احتجاجات 
محــدودة فــي عدد مــن املدن 
األميركيــة، تنديــدا بســلوك 
الشــرطة دون أن تتطور إلى 
يخشــاها  كان  اضطرابــات 

املسؤولون.
ووجهت إلى ٥ من عناصر 
شــرطة ممفيــس، وجميعهم 
أيضا من الســود، تهمة القتل 
من الدرجة الثانيــة إلقدامهم 
على ضــرب تايــري نيكولز، 
الذي توفي في املستشفى في 
١٠ يناير بعــد ثالثة أيام على 

نيكولــز ويحاولــون تثبيته 
باستخدام صاعق ثم مطاردته 

بعد محاولته الفرار منهم.
وتظهــر مشــاهد الحقــة 
من الڤيديــو الذي ميتد قرابة 

الساعة وتسمع في أجزاء منه 
أصــوات نيكولز وهــو يبكي 
وينــادي والدتــه ويئن بينما 
كان الشرطيون ينهالون عليه 

لكما وركال.
وخــالل مؤمتــر صحافي 
في وقت سابق اجلمعة، دعت 
والدة الضحية روفون ويلز إلى 
التــزام الهدوء، لكنها توجهت 
إلى الشــرطيني الذين ضربوا 
ابنها «حتى املــوت» على حد 
تعبيرها، بالقول «لقد تسببتم 
بالعار لعائالتكم بفعلتكم هذه».

ونيكولــز أب لطفل عمره 
أربعة أعوام، وكان يعمل لدى 
شــركة فيديكس، وكان يحب 
التزحلق على ألواح الركمجة 
والتقاط الصــور، وكان على 
ذراعه وشم يحمل اسم والدته.

(أ.ف.پ) لقطة من الفيديو الذي نشرته سلطات مدينة ممفيس  

توقيفه بشبهة القيادة املتهورة.
ويظهر مقطع ڤيديو طويل 
الشــرطة  التقــط بكاميــرات 
الشــوارع  وكاميــرا ملراقبــة 
عناصــر الشــرطة يعتقلــون 


