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السجن ألشقاء وشقيقات وطليق مواطنة 
اتُّهموا باحتجازها وتعذيبها ألكثر من ٩ أعوام

أمير زكي

قضت محكمة اجلنايات 
برئاســة املستشار عبداهللا 
العثمــان بســجن مواطنني 
ومواطنــات اتهمــوا بحجز 
وخطف وتعذيب شقيقتهم 
ألكثر من ٩ سنوات والتزوير 
في محررات رسمية وبنكية 
وإكــراه املجنــي عليها على 
توقيع تنازالت عن حصتها 

في الورث.
وتضمــن احلكم ســجن 

األخ غير الشــقيق وطليــق املجني عليها ١٠ 
سنوات، وسجن أخ وشقيق وشقيقة املجني 
عليها ٧ ســنوات لكل منهــم، واالمتناع عن 

عقــاب شــقيقتني وتغــرمي 
جميع املتهمني ٥٠٠٠ دينار 
وإلزامهــم بتعويض املجني 
عليها ٥٠٠١ دينار على سبيل 
التعويــض املدنــي املؤقت. 
وصرحت من جانبها احملامية 
منى األربش، وكيلة املجني 
عليها: لقد آثرنا الصمت منذ 
بداية التحقيقات حفاظا على 
سرية وخصوصية موكلتي، 
ونثمن عدالة احملكمة إنصاف 
موكلتي التي عانت الويالت 
والظلم من أقرب الناس إليها 
وسنستمر في القضية، وسنطالب بتعويض 
مادي يصل إلى مليون دينار بعد انتهاء احلكم 

النهائي.

بأحكام تراوحت بني ٧ و١٠ سنوات واالمتناع عن العقاب

احملامية منى األربش

ضبط ٢٠ كيلو بودرة «الريكا» في طرد صيني
مبارك التنيب

متكــن رجال اجلمــارك فــي إدارة 
الشحن اجلوي- البريد السريع، من 
ضبط ٢٠ كيلو غراما من مادة (بودرة) 
الالريكا املخدرة، كانت مخبأة في طرد 

بريدي.
وفي التفاصيل أنه ورد طرد بريدي 
قادم من الصني، عبر البريد السريع، 
وأثناء التفتيش اجلمركي عليه من قبل 
رجال الشــحن اجلوي تبني احتواؤه 
علــى ٢٠ كيلوغراما من مادة (بودرة) 
الالريــكا املخدرة، وبناء عليه مت عمل 
اإلجراءات املتبعة واتخاذ الالزم وإحالة 

املضبوطات إلى جهة االختصاص.
وحتذر اإلدارة العامة للجمارك كل 
من تسول له نفسه تهريب املواد املخدرة 
والبضائــع احملظــورة بكل أشــكالها 
وأنواعها إلى البالد، مشــددة على أنه 
ســيعرض نفسه للمساءلة القانونية 

البودرة املخدرةواتخاذ اإلجراءات اجلمركية بحقه.

وفاة آسيوي بغازات «الدوة» السامة

وفاة مواطن وخليجي دهسًا

لم متر ساعات على إنقاذ وافدين من موت 
محقــق جراء النوم إلى جوار دوة الفحم في 
جواخير الهجن، وهو ما أشارت إليه «األنباء» 
فــي عددها أمــس، حتى توفي عامــل متأثرا 
بالغازات الســامة املنبعثة عــن «الدوة» في 
شاليهات بنيدر، حيث أبلغت عمليات الداخلية 
عن بالغ وفاة آسيوي وبانتقال أجهزة األمن 

تبني ان الوفاة بسبب «الدوة».

سعود عبدالعزيز

توفي شخصان إثر تعرضهما للدهس 
خالل تعطل سيارة على طريق الفحيحيل 
السريع. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
فجر أمس، عن وقوع حادث مقابل منطقة 
املسايل، وعند توجه رجال إطفاء القرين 
الى موقع البالغ تبني أن قائد مركبة دهس 
شخصني، وهما مواطن وخليجي، حاول 
املســعفون إنقاذهما فــي املوقع إال أنهما 

فارقا احلياة. 

ميزة جديدة من «واتساب» 
لنقل سجل املراسالت 

«iOS» إلى «Android» من

مجهول يقضي على ٥٧ سلحفاة 
في الهند.. بتسمم «متعّمد»

الكربوهيدرات املكررة تزيد 
من خطر اإلصابة مبرض ألزهامير

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: ذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن منصة 
املراسالت الفورية الشهيرة «واتساب» تعمل على ميزة جديدة 
تتيح للمستخدم ترحيل سجالت الدردشة من الهواتف التي 
تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android إلى نظيرتها التي تعمل 

.iOS بنظام تشغيل آي أو إس
مت رصد هذه امليزة ألول مرة في أحدث إصدار جتريبي من 
WhatsApp ٢٢٫٢٫٧٤ لنظام التشغيل iOS، ويشير التحديث إلى 
ميزة تتيح لك نقل محادثات وتساب من أندرويد إلى آي أو إس 
باستخدام تطبيق Move to iOS. وقد بدأت منصة واتساب أوال 
في السماح للمستخدمني بترحيل سجالت الدردشة اخلاصة 
بهم من iOS إلى هواتف سامســوجن في ســبتمبر، ثم وســع 
امليزة الحقا لدعم عمليات نقل الدردشــة من iOS إلى جوجل 

بيكسل وأجهزة أندرويد ١٢ األخرى.

بومباي - (أ.ف.پ): قد يكون تســمم متعمد الســبب في 
نفوق عشرات السالحف في بحيرة قرب بومباي، على ما قال 
خبراء في احلياة البرية في الهند لوكالة فرانس برس االحد.

ومت إخطار العاملني في مجال احلفظ باحلادث بعدما طلب 
سياسي محلي منهم التحقيق من رائحة كريهة حول املسطح 
املائي في كاليان الواقع على مسافة ٥٠ كيلومترا تقريبا شرق 
بومباي. وقال ســوهاس باوار من منظمــة إنقاذ احليوانات 
البرية والزواحف، إن ٥٧ ســلحفاة رفرافية القوقعة الهندية 

نفقت فيما أنقذت ست أخرى.
وأوضــح لوكالــة فرانس برس أنه مــن املرجح أن يكون 
ســكان محليون قتلوا الزواحف ملنعها من أكل األسماك التي 

كانوا يربونها بشكل غير قانوني في البحيرة.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أكدت دراسة طبية أن الكربوهيدرات 
املكررة ميكن أن تؤثر ســلبا على جســم اإلنسان بعدة 

طرق، لتزيد من مخاطر اإلصابة باخلرف والزهامير.
وأفاد باحثون في كلية الطب جامعة «واشنطن»، بأن 
الدراسة تسلط الضوء على أن األنظمة الغذائية الغنية 
بالكربوهيدرات املكررة هي عامل خطر لإلصابة باخلرف 
ومرض الزهامير في ناقالت APOE-٤، مشيرين إلى أنه 
علــى الرغم من أن اآلليــات الدقيقة التي قــد تؤدي إلى 
اخلرف غير واضحة، إال أن الكربوهيدرات املكررة ميكن 
أن تؤثر ســلبا على جسد اإلنســان بعدة طرق.. إحدى 

الطرق هي من خالل تقويض إنتاج األنسولني.

البحيرة التي شهدت تسمم السالحف

«أوميكرون» يجبر رئيسة وزراء 
نيوزيلندا على تأجيل عرسها

ويلينغتــون ـ أ.ف.پ: اضطــرت رئيســة الــوزراء 
النيوزيلنديــة جاســيندا أرديرن لتأجيــل زفافها األحد 
بسبب القيود اجلديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل 
مع عودة انتشار وباء كوفيد-١٩ واملتحورة أوميكرون.

وقالــت أرديرن: «زفافي لــن يحدث» بعدما أوضحت 
بالتفصيل هذه القيود اجلديدة التي تشــمل حتديد عدد 
األشخاص في جتمع أو حدث ما بـ١٠٠ شخص كحد أقصى.

ودفع ظهور تسع إصابات باملتحورة أوميكرون ضمن 
عائلة واحدة سافرت بني مدن عدة حلضور حفلة زفاف، 
وكذلك إصابة طاقم طائرة إحدى الرحالت التي قامت بها 
هذه العائلة، باحلكومة النيوزيلندية بقيادة أرديرن إلى 

فرض قيود جديدة اعتبارا من األحد.
ولم تكن أرديرن وشــريكها كالرك غايفورد قد أعلنا 

موعدا للزفاف، لكنه كان متوقعا في األسابيع املقبلة.
وستكون القيود اجلديدة التي تشمل أيضا وضع الكمامة 
في اخلارج، سارية على األقل حتى نهاية الشهر املقبل.
وعندما سئلت عن هذه القيود وتأثيرها على زواجها 

قالت أرديرن: «هذه هي احلياة».

جاسيندا ارديرن

كيسلي كوك

افتتاح أول محمية في بغداد إليواء احليوانات املشردة
بغــداد - أ.ف.پ: تداعب 
الشــابة نازك الكلبة «بيال» 
العاجــزة عن الســير داخل 
محمية هــي األولى ملعاجلة 
احليوانات املشردة في العراق 
وإيوائها يديرها متطوعون 
يأملــون في توســيع املكان 
ليكون أول مستشفى بيطري 
الشــاردة فــي  للحيوانــات 

العراق.
وقبــل تأســيس «فريق 
إنقاذ احليوانات في بغداد» 
للمحمية الواقعة في أطراف 
بغــداد الغربيــة وافتتحاها 
األسبوع املاضي، كانت تهتم 
نازك، وهي موظفة حكومية، 
باحليوانات في منزلها، ومن 
بينهــا كلب أصيب بالشــلل 
بعدما صدمته ســيارة، إلى 

أن حتسنت حالته.
اســتهل الفريق نشــاطه 
بإيــواء ثالثة كالب وســبع 
قطط، بينهــا القطة «لولو» 
التي بتر أحد أطرافها والهر 
«زعتــر» الــذي فقــد بصره 
فــي حادث دهس في منطقة 

األعظمية في شمال بغداد.
وبعــد تلقــي احليوانات 
العالج، تعــرض للتبني أو 

(أ.ف.پ)تبقى داخل امللجأ. إحدى املتطوعات حتمل قطا في احملمية   

«إنستغرام» تختبر خاصية تتيح حصول
 صناع احملتوى على مقابل من املشاهدين

ســان فرانسيســكو - د.ب.أ: بــدأت 
منصــة التواصــل االجتماعــي اختبــار 
خاصية جديــدة تتيح لصناع احملتوى 
على املنصة السماح ملتابعيهم الوصول 
احلصــري إلى احملتوى الــذي يقدمونه 

مقابل اشتراك يدفعه هؤالء املتابعون.
وأشــار موقع «ســي نت دوت كوم» 

املتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
إلى إن إنستغرام ستتيح هذه اخلاصية 
فــي الفتــرة التجريبية لعشــرة صناع 
محتوى فقــط بينهم العب كرة الســلة 
سيدونا برنس وعارضة األزياء كيلسي 
كوك واملمثل آالن شــيكني شــو والعبة 
اجلمباز األوملبية جوردن تشايلز. وميكن 

حتديد اشتراك شهري مقابل الوصول إلى 
احملتوى املطلوب يتراوح بني ٩٩ سنتا 
و٩٩ دوالرا. وتعتزم منصة إنســتغرام 
احلصول علــى آراء مطــوري احملتوى 
واملتابعــني الذين اســتخدموا اخلاصية 
اجلديدة بشــأنها قبل اتخاذ قرار نهائي 

بتوفيرها على نطاق أوسع فيما بعد.

وزيرة بريطانية سابقة: 
احملافظون أقالوني ألني مسلمة

لندنـ  أ.ف.پ: حض الوزير البريطاني ناظم الزهاوي على 
فتح حتقيق في اتهامات نائبة عن حزبه احملافظ بأنها فقدت 
منصبها في احلكومة بسبب «إسالمها»، ليزيد بذلك الضغط 
على احلكومــة. وأقيلت نصرت غني (٤٩ عاما) من منصبها 
كوزيرة للنقل في عام ٢٠٢٠، وقالت لصحيفة «صنداي تاميز» 
إن كبير مســؤولي االنضباط احلزبي قال ان «إســالمها أثير 

كقضية» في اجتماع عقد في داونينغ ستريت.
كما قيل لها كذلك إن «منصب وزيرة مسلمة يجعل زمالءها 
يشعرون بعدم االرتياح»، على حد قولها. وذكر مكتب رئيس 
الوزراء بوريس جونســون انه كان على علم باتهامات غني 

في ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقدمي شكوى رسمية.
وقالــت غني، نائبة رئيس جلنــة ١٩٢٢ املؤثرة في حزب 
احملافظــني، للصحيفــة «كان األمر أشــبه باللكم فــي املعدة. 

شعرت باإلهانة والعجز».
وقالت إنها التزمت الصمت خوفا من أن «ينبذها الزمالء».

وكتب وزير اللقاحات ناظم الزهاوي على تويتر «ال مكان 
لرهاب اإلســالم أو أي شكل من أشــكال العنصرية في حزب 
احملافظني»، واصفا غني بأنها «صديقة وزميلة وبرملانية المعة».

نصرت غني

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


