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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

أقراص مضادة لـ «كورونا» تقضي 
على الڤيروس خالل ٥ أيام.

ردود فعل سلبية ضد التوجه إللغاء 
قرار تثبيت األسعار.

الناس متفلعة.. ما ينالمون. الڤيروس انتهى إال إذا...؟!

«خطر نشوب حرب عاملية ثالثة نووية جاد 
وحقيقي»

٭ سيرغي الفروف، وزير خارجية 
روسيا، يؤكد أن قيام حلف الناتو 
بتسليح أوكرانيا باألسلحة الثقيلة 
يعني دخوله حربــا بالوكالة ضد 

روسيا.

«الشخص الوحيد الذي أسأت إليه في حياتي 
هو نفسي»

املمثل األميركي،  ٭ جوني ديب، 
أثناء شهادته في احملكمة التي نفى 
خاللها عن نفسه تهمة اإلساءة إلى 
زوجته السابقة املمثلة أمبير هيرد 

أو االعتداء عليها.

«ال أريد أن أقلل من شأني»
٭ هايلي بايبر، املوديل األميركية 
وزوجة املغني الكندي جاسنت بايبر، 
تعلن أنها توقفت عن املشــي في 
عروض األزياء بعد تعرضها لتجربة 
العروض،  سيئة مع أحد مخرجي 
وتؤكد: سأركز على إدارة حمالت 
األزياء وعلى منتجات التجميل بدال 

من ذلك.

«ال أستطيع اجللوس ساكنًا مدة ٥ ساعات 
متواصلة»

٭ غافير باردمي، املمثل اإلسباني، 
عن اعتيــاده الهــرب من فصله 
املدرســي بهدف املشــاركة في 
األنشــطة الثقافية خارج الفصل، 

مثل التمثيل واملسرح.

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

البقاء هللا
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أبعد من الكلمات

ـــدري ـــت ال ت ـــا إن كن ـــا هن ـــن ه م
يأتـــي التماُســـك ليلـــة القـــْدر

ـــلُّ بنـــا هـــذي لياليهـــا َحتِ
ُة الَعْشـــِر واآلن هـــذي ِعـــدَّ

ـــت ـــت فأت ـــهر ُفضل ـــف ش ـــن أل ع
ــِر ــام بالّذكـ ــى األيـ ــو علـ تزهـ

عنهـــا كتـــاب اهللا يخبرنـــا
ــري ــا يجـ ــا بهـ ــا ومبـ ببيانهـ

ـــا ـــى ودع ـــاد املصطف ـــا أش وبه
ومضـــى بهـــا وبفضلهـــا ُيطـــري

اُم حـــني أتـــت فلينهـــض النـــوَّ
ــِر ــع الفجـ ــى مطلـ ــل حتـ بالليـ

د.يعقوب يوسف الغنيم

ليلة القدر
رمضانيات (٢٦)

أخبار أمنية ومحاكم

٣ لصوص تسللوا إلى منزل
 في القادسية «حفاة».. وخرجوا بـ «النعال»!

محمد اجلالهمة

«عــاد بخفي حنني» مثل عربي شــهير 
يشــير إلى خيبة الشــخص في مســعاه 
وخروجه من موقف خالي الوفاض. ولعل 
هذا املثل هو ما ينطبق متاما على ٣ لصوص 
شباب شــرع رجال مباحث القادسية في 
البحث عنهم بعد أن تسللوا إلى منزل في 
منطقة القادسية وهم حفاة وحينما سقط 
في أيديهم ورمبا لم يتمكنوا من الوصول 
إلى شــيء ثمني ليسرقوه، كانت حصيلة 
السرقة عددا من «النعال» التي حتمل ماركات 
عاملية. هذا وسجلت قضية حملت عنوان 

دخول مسكن وسرقة وتصنيف جنح.

وحــول تفاصيل القضية، التي أرفق 
فيها صاحــب املنزل ٣ مقاطع للصوص 
صورت بواسطة كاميرا مراقبة وضعها 
في منزله، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن 
مواطنا في العقد السادس أبلغ رجال األمن 
بأنه فوجئ باختفاء عدد من األحذية التي 
حتمل ماركات عاملية وعليه قام بتشغيل 
املقاطع التــي صورتها كاميرات املراقبة 
وإذ به يكتشف أن هناك ٣ شباب يبدون 
في العقد الثاني من العمر استغلوا كون 
الباب اخلارجي مفتوحا ومن ثم دخلوا 
إلى املنزل وهم حفاة وبعد دقائق محدودة 
خرج كل منهم يرتــدي حذاء فيما حمل 

بعضهم أيضا أحذية في أيديهم.

صاحب املنزل قدم مقطعاً صورته كاميرا مراقبة يظهر الواقعة

لقطات توضح دخول اللصوص حفاة وخروجهم بـ «النعال»

«اجلنايات» في حكم إدانة مواطن «ملحد»: 
حرية اإلنسان ليست مطلقة

عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمــة اجلنايات عدم وجود 
حرية مطلقة لإلنســان، مشيرة إلى أن 
حريته مقيدة بضوابط دينية وأخالقية 
تتالءم وطبيعة املجتمع الذي يعيش فيه.

وذكرت احملكمة في حيثيات حكم لها 
بإدانة مواطن «ملحد» حصلت «األنباء» 
على نسخة منها، أنه «بالقدر الذي يحترم 
به الشخص حريات اآلخرين سيمارس 

حريته مبسؤولية ومعرفة».
وأضافت: «ترى احملكمة مبا لها من 
ســلطة بتعرف حقيقة ومرامي األلفاظ 
الواردة فــي تغريدتي املتهــم تضمنتا 
إساءة للذات اإللهية والسخرية بالدين 
اإلســالمي احلنيف والطعن بشــعائره 

ومنشورتني على مرأى من آخرين».
وكانــت احملكمــة قد قضــت للمتهم 
باحلبس شــهرين مع تغرميه مبلغ ١٠ 
آالف دينار بعدما أســند إليه أنه نشــر 
تغريدتني بحســابه في موقع التدوين 
االجتماعــي «تويتر» تضمنــت األولى 
مساســا بالذات اإللهية إذ شكك بوجود 
اهللا سبحانه وتعالى واستهزأ بشعيرة 
من شعائر الدين اإلسالمي وهي شعيرة 

الدعاء.
وتضمنــت التغريــدة الثانية إنكارا 
لوجود اجلنة وتشبيه االعتقاد بها بأنه 
كذبة قدمية غير حقيقية، مبا يحمله ذلك 
من سخرية من الدين ومعتقداته، قاصدا 
بذلك املساس بالذات اإللهية والسخرية 
والطعن بالعقيدة اإلسالمية وشعائرها.

مواطن ملخفر الساملية: فاتنة عربية أوهمتني 
بالزواج ونصبت علّي ثم قالت «ماكو فلوس»

عبداهللا قنيص

«رغــم بلوغها من العمــر ٤٤ عاما ولكنها 
تتمتع بجمال أخاذ وهذا السبب وأسباب أخرى 
دفعتنــي الى طلب الزواج منها وتلبية كل ما 
تطلبه مني»، كانت هذه الكلمات هي ما استهل 
بــه مواطن بالغه ضد وافــدة عربية قال إنها 

خدعته خدعة كبرى. 
وأضــاف املواطن في بالغــه، وفق ما ذكر 
مصــدر أمني لـ«األنباء»: «بالفعل أبدت رغبة 
فــي الزواج ولكنها مع األســف كانت على ما 
يبدو تريد تأمني مستقبلها في موطنها بشراء 

منزل لها وهذا ما حدث».
وتابع صاحب البالغ: «بعد ذلك طلبت مني 
ان يذهــب كل منا الى حال ســبيله، وحينما 
ابلغتهــا بأن احلياة ستســير وســوف أبتعد 

ولكن من حقي أن أسترجع قيمة املنزل الذي 
اشــتريته لها في موطنهــا قالت ماكو فلوس 

ولم أجبرك على شراء املنزل».
وعــن تفاصيــل البالغ الــذي مت مبوجبه 
تسجيل قضية في مخفر شرطة الساملية حتت 
مسمى «نصب واحتيال» وبتصنيف جنح، قال 
املصدر إن مواطنا يبلغ من العمر ٦٥ عاما قال 
انه تعرف على وافدة سورية من مواليد ١٩٧٨ 
وتقدم اليها طالبا الزواج، حيث ابدت موافقة 
وكذلك والدتها باركت الزواج ومت ابالغه بأن 
املهر عبارة عن منزل في سورية ليقوم بتقدمي 
املهر نقدا مببلغ ٦٦٣٥ دينارا حتى يتم شراء 
املنزل، ولكنه فوجئ بعد ذلك بتهرب الوافدة 
منــه عقب أن طلبت منــه أن يتركها في حال 
ســبيلها ألنها لن تتزوج منه وترفض طلبه 

بإعادة املهر.

أكدت تقييدها بضوابط دينية وأخالقية تتالءم مع طبيعة املجتمع ً حددت مهرها مبنزل في موطنها قبضت ثمنه ٦٦٣٥ دينارا

ملشاهدة الڤيديو

تغرمي ترامب ١٠ آالف دوالر يوميًا 
الزدراء احملكمة وتأخير تسليم األدلة

نيويورك - د.ب.أ: أصدر 
قاض في مانهاتن قرارا بإدانة 
الرئيــس األميركي الســابق 
دونالد ترامب بتهمة ازدراء 
احملكمة يــوم اإلثنــني، كما 
أمــر بتغرميه ١٠ آالف دوالر 
بسبب «التأخير واإلخفاقات 
االمتثــال  فــي  املتكــررة» 
للتحقيق الذي أجرته املدعية 
العامــة لنيويــورك ليتيتيا 

جيمس بشأن االحتيال.
القرار سيدفع  ومبوجب 
ترامــب الغرامــة وقدرها ١٠ 
آالف دوالر عن كل يوم تأخر 
فيه عن تسليم وثائق وفقا 

لقرار قضائي سابق.
وقال قاضي احملكمة العليا 
في مانهاتن آرثر إجنورون، 
مخاطبا ترامب، على الرغم من 

أنه لم يكن حاضرا في جلسة 
االستماع: «سيد ترامب، أعلم 
أنك تأخذ عملك على محمل 
اجلد، وأنا آخــذ عملي على 
محمــل اجلــد»، وذلــك لدى 
إعالن القاضي عن قرار اإلدانة 
والغرامة، بحســب صحيفة 

«نيويورك ديلي نيوز».
الرئيس  القاضي  وانتقد 
السابق الستخفافه باملوعد 
النهائي لترامب لتقدمي جميع 
األدلة التــي طلبتها جيمس 
منه. وتقول جيمس إن لديها 
أدلة على أن شركته العائلية 
تالعبــت بقيمــة أصولهــا 
لتحقيــق مكاســب ماليــة. 
وأصرت محامية ترامب ألينا 
هابا على أن الرئيس السابق 
سلم كل ما لديه من وثائق. دونالد ترامب

ربيع السويد الغائب يطل عبر تفتح «الكرز»
جتمع آالف الســويديني في وســط 
ستوكهولم إلمتاع أنظارهم مبشهد تفتح 
أشجار الكرز في بداية ربيع طال انتظاره.
وأشــجار الكرز الوردية هي أشجار 

يابانية األصل تسمى «ساكورا» وهي من 
أجمل صور الربيع احملببة في السويد 
لكن موســمها قصيــر للغاية ال يتعدى 
األسبوعني. وعادة ما يجلس اآلالف في 

حديقة امللك rdenهdgنkungstr في مثل 
هذا الوقت من العام احتفاال بيوم إزهار 
أشجار الكرز، وهو اليوم الذي تزهر فيه 

حوالي ٧٠٪  من هذه األشجار.

ملشاهدة الڤيديوسيلفي مع زهور أشجار الكرز بالسويد

وثائق تكشف تفاصيل 
جديدة عن فاجعة «راست»

لوس أجنيليس - د.ب.أ: كشفت وثائق نشرها مكتب 
قائد شــرطة مقاطعة «ســانتا في» االثنني عن تفاصيل 
جديدة حول اليوم الذي أطلق فيه أليك بالدوين النار عن 
طريق اخلطأ على املصورة السينمائية هالينا هاتشينز 
في نيو مكسيكو في أكتوبر املاضي، وكذلك األحداث التي 

سبقت احلادث املميت وما بعده.
وتشمل الوثائق تقرير حالة من ٢٠٤ صفحات يلخص 
التحقيق، الذي اليزال مفتوحا ومستمرا. ولم يوجه مكتب 
قائد الشرطة بعد أي اتهامات تتعلق بإطالق النار، بحسب 

صحيفة لوس أجنيليس تاميز.
ويأتي نشــر الوثائق بعد عدة أيام من توجيه وكالة 
في نيو مكســيكو توبيخا الذعا للمديرين الذين يقفون 
وراء إنتاج «راست»، حيث فرضت غرامة قصوى قدرها 
١٣٦ ألفا و٧٩٣ دوالرا بسبب انتهاكات السالمة التي أدت 

إلى وفاة هاتشينز وإصابة املخرج جويل سوزا.

هالينا هاتشينز

زيادة التلوث تزيد مخاطر 
إصابة الشاب بـ«كورونا»

ســان فرانسيسكو - د.ب.أ: كشفت دراسة علمية أجريت 
بالعاصمة السويدية ستوكهولم عن أن زيادة التعرض لتلوث 
الهواء ترفع من مخاطر اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد.

وفي إطار الدراســة التي أوردتهــا الدورية العلمية «جانا 
نتورك أوبن»، توصل الباحثون من معهد كارولينسكا العلمي 
إلى أن تلوث الهواء يرفع احتماالت اإلصابة بأمراض اجلهاز 
التنفسي بشكل عام مثل االنفلونزا وسارس وميكن أن يساهم 
أيضا في زيادة معدالت اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩. ودرس 
الباحثــون من معهد كارولينســكا عن كثب الصلة بني زيادة 
التعرض مللوثات الهواء ونتائج اختبارات (PCR) اإليجابية 

بالنسبة للشباب في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ويقــول الباحثون إن مخاطر اإلصابــة بڤيروس كورونا 
ترتفــع بنســبة ٧٪ تقريبا عند التعــرض لبعض اجلزيئات 

املسببة لتلوث الهواء.


