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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الوسم» يبـدأ غـدًا 
والطقس إلى االعتدال.

مجلس التعاون يؤكد تضامنه 
مع السعودية حول قـرار 

«أوپيك بلس».

ال لتسييس القرارات 
االقتصادية.

عساها سنة خير.

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

البقاء هللا

٦٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  يوسف محمد منصور:
فقط - ت: ٩٠٠٦٦٦١٦ - النساء: العمرية - ق٢ - ش٣ - م٢١

(يوم اجلمعة) - ت: ٩٩٨٠٧٨٣٨ - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: غرب مشرف  جاسم عيسى قاسم الصراف:
- مسجد الوزان - ت: ٦٦٦٠٤١٤١ - النساء: مشرف - ق٥
- طريـــــق ٥٥ - م٦ أ (عصراً فقـــط) - ت: ٩٧١٤٤٢٦٠

- شيــع.
٢١ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك  محمد ناصر عيد السهيل:
- ق٢ - ديوان السهيل - ت: ٩٩٦٣٦٨١٧ - النساء: عبداهللا 

املبارك - ق١ - ش١٤٠ - م٧ - ت: ٦٦٦٦٣٣٩٧ - شيع.
٧٦ عاما - الرميثية - ق٣ شيخة عبداحملسن عبدالعزيز القالف:

- ش٣٠-م٢٧ - حسينية القائم (ابتداء من ١٤ أكتوبر) - ت: 
٦٥٧٧٤٤٠٣ -٩٩٠٦٧٥٦٧ - شيعت.

«ليس على الفنان أن يفسر أعماله»
املغني األميركي،  كاني ويست، 
يستنكر االنتقادات املوجهة له حول 
تصريحاته وتصرفاتــه األخيرة، 
ويؤكد: يجرحون مشاعري حينما 

يصفونني باجلنون.

«األبوة ستؤثر عليه»
التنس  أندي مــوراي، العــب 
البريطاني، املصنف ٤٣ دوليا، يقول 
إن إجناب أول طفل لزميله الالعب 
نادال، األســبوع اجلاري،  رافايل 
سيؤثر على أدائه ومستقبله بالتأكيد.

«أخشى العناكب أكثر من املوت»
لويس هاملتون، بطل سباقات 
فورموال١، يؤكد أنه رغم شجاعته في 
مواجهة املوت في سباقات السيارات، 
إال أنه يخشى العناكب بشدة، ولهذا 
يحرص على السكن باألدوار العليا 

دوما.

«أؤيد املفاعالت النووية»
البيئية  الناشطة  ثانبرج،  غريتا 
السويدية، تنشق عن سياسة حزب 
اخلضر األملاني، وتؤيد اإلبقاء على 
املفاعالت النووية األملانية كمصادر 

للطاقة.

أبعد من الكلمات

٤:٢٩الفجر
٥:٤٨الشروق

١١:٣٤الظهر
٢:٥٢العصر

٥:١٩املغرب

٦:٣٦العشاء

العظمى:  ٣٦
الصغرى: ٢٠

أعلى مد: ٠١:١٩ ص ـ ٠٣:٢١ م
أدنى جزر: ٠٨:٥١ ص ـ ٠٨:٣٨ م

إلنكاره حدوث مجزرة مبدرسة.. غرامة مليار دوالر على إعالمي أميركي
واشنطن ـ أ.ف.پ: حكم على أليكس جونز 
الشخصية اليمينية املتطرفة في الواليات املتحدة 
األربعاء بدفع نحو مليار دوالر كتعويض ألسر 
ضحايا مجزرة في مدرسة أنكر حقيقتها، بسبب 
املعاناة األخالقية التي سببها بتصريحاته املضللة.
وكان صاحــب موقع «انفو- وورز» قال إن 
أقارب الطالب واملوظفني الذين قتلوا في ٢٠١٢ في 
مدرسة ساندي هوك في والية كونيتيكت كانوا 
ممثلني وعملية القتل نفذها معارضون حليازة 
األسلحة النارية. ونظرية املؤامرة هذه انتشرت 
على اإلنترنت. ورأت هيئة محلفني في ووتربري 
بوالية كونيتيكت بالقرب من املدرسة، أن أليكس 
جونز يجب أن يدفع ألسر ثماني ضحايا وموظف 
في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان موجودا يوم 
املأساة ٩٦٥ مليون دوالر كتعويض عن تشهير 
وضرر معنوي. وقال كريس ماتي محامي العائالت 

إنه حكم «تاريخي»، ووعد «بتنفيذه».
وصرح بيل شيرالش الذي قتلت زوجته ماري 
في ساندي هوك إن القرار كشف أن «اإلنترنت 
ليس الغرب املتوحش واألفعــال لها عواقب». 
وأضاف للصحافيني «ســيتعني على أشخاص 
مثل أليكس جونز التفكير مليا فيما يقولون».

وتابع أليكس جونــز املؤيد القوي للرئيس 
الســابق دونالد ترامب، جلسة االستماع على 
موقعه وعلق عليها مباشرة على املوقع. وقال 
إنه لم يكن ينوي االستئناف وإنه ال ميلك حتى 
«مليونــي دوالر نقدا» ودعا أنصاره إلى دعمه 

بشراء منتجات على موقعه.
وقال «يريدون إخافتنا إلبعادنا عن احلرية 
وإخافتنا حتى ال نشكك في يوفالدي وما حدث 
بالفعل هناك أو في باركالند»، في إشــارة إلى 

أليكس جونز في إحدى التظاهرات املؤيدة لترامب في ديسمبر ٢٠٢٠حادثني آخرين إلطالق النار.

أمن ومحاكم

ضبط ٤٠ كيلوغرام حشيش
و١٥٠ ألف قرص كبتاغون مع مواطَنني وميني

محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

سجل رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اجنازا جديدا 
في إطار جهود وزارة الداخلية 
ملجابهــة تهريــب املخــدرات 
وترويجها داخل البالد، حيث 
متكن رجــال «املكافحة» من 
ضبط مواطنني ووافد ميني 
فــي مناطق الوفرة والســرة 
وكبد وبحوزتهم ٤٠ كيلوغراما 
من مادة احلشــيش املخدرة 
و١٥٠ ألف قرص نوع كبتاغون 
وكالشــينكوف وذخيرة من 
دون ترخيــص ومبلغ مالي 

يتجاوز الـــ٥ آالف دينار وهو حصيلة بيع، 
حسب اعترافات جتار املخدرات الثالثة.

وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن معلومات 
وردت إلــى مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات العميد محمــد قبازرد عن حيازة 
مواطن مخدر احلشــيش ومحاولة ترويجه 
داخل البالد، وعليه مت استدراجه لبيع كمية، 
وبالتنسيق مع النيابة العامة ضبط املواطن 
متلبسا في منطقة السرة على مقربة من منزله 
وجرى التحقيق معه ليعترف على شريكيه 
واجلاخور الذي يتم تخزين املخدرات فيه.

إلى ذلك، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد في بيان صادر عن وزارة الداخلية 
على ضرورة بذل املزيد من اجلهد في التصدي 
لهذه احلرب املمنهجــة والوقوف باملرصاد 
ملهربي املواد املخدرة، مؤكدا أن األجهزة األمنية 
لــن تتوقف عن ضبط ومالحقــة مروجيها 

ومهربيها والقضاء على هذه اآلفة املدمرة.
وأكد البيان ان الضبطية تأتي استمرارا 
للتعليمات مبواصلة اجلهود لضبط مروجي 
املــواد املخدرة والوقــوف بكل قوة ملواجهة 
هذا اخلطر وحماية شــباب الوطن من هذه 

اآلفة املدمرة.

املضبوطات كان بينها كالشينكوف ومبلغ مالي

احلبس ١٠ سنوات
لـ٧ مقيمني مّكنوا مرضى 

بأمراض ڤيروسية من اإلقامة

عبدالكرمي أحمد

رفضــت محكمــة التمييز طعون ســبعة مقيمني من 
جنســيتني عربية وآسيوية في حكم محكمة االستئناف 
القاضي بحبسهم ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم 
تتعلق بالرشوة والتزوير، على خلفية تالعبهم بنتائج 

حتليل الدم.
وأحيل املتهمون إلــى احملاكمة بعدما دلت التحريات 
املدعمة بأدلة على قيامهم بإصدار شهادات «الئق صحيا» 
لعدد من املقيمني املصابني بأمراض ڤيروسية وتقدميها 

إلى إدارة شؤون اإلقامة إلصدار إقامات في البالد لهم.
وجــاء توقيف هــؤالء بعد ضبط مقيم من جنســية 
آسيوية أصدر إقامة مبهنة عامل منزل بعد حتصله على 
شــهادة «الئق صحيا» رغــم أنه غير الئق صحيا، حيث 
أرســل إلى إدارة الصحة العامة إلعادة فحصه فتبني أنه 
يعاني من ڤيروس التهاب الكبد الوبائي، وباســتجواب 
املتهم اعترف بأنه دفع مبلغا ماليا لشخص نظير اجتياز 
الفحص الطبي واحلصول على اإلقامة، وبضبط األخير 
أرشــد عن آخرين بينهم وســطاء وموظفون في وزارة 
الصحة أقروا بإصدار هذه الشــهادات مقابل مبالغ مالية 

تتراوح بني ٢٠٠ و٣٥٠ دينارا.

املتهمون أصدروا شهادات «الئـق صحيًا» 
مبقابـل تراوح بيـن ٢٠٠ و٣٥٠ دينارًا

أول سائح فضائي سيدور وزوجته حول القمر
أ.ف.پ:   - واشــنطن 
أعلن أول سائح إلى الفضاء 
األربعاء، أنه يعتزم املشاركة 
مع زوجته في مهمة مستقبلية 
حول القمر تنظمها شــركة 
«سبايس إكس» األميركية.

األعمــال  رائــد  وقــال 
األميركــي دينيــس تيتــو، 
وهو أول شخص يدفع املال 
مقابل املشــاركة فــي رحلة 
فضائية نظمت ســنة ٢٠٠١، 
في تصريح صحافي إن شغفه 
بـ «الفضاء واإلمكانيات التي 
يوفرها للبشرية» هو ما دفعه 

للتفكير في خوض التجربة مرة أخرى.
ويشارك دينيس تيتو وزوجته أكيكو في 
مهمة فضائية تستغرق أسبوعا وتهدف إلى 
الوصول على بعد ٢٠٠ كيلومتر من ســطح 

القمر قبل العودة إلى األرض.
وســتنطلق هــذه املهمــة عندمــا ينهــي 
املليارديــر إيلون ماســك النمــوذج األولي 
ملركبته الفضائية «ستارشيب» وينفذ أول 
رحلة جتارية مخطط لها أصال مع امللياردير 

الياباني يوساكو مايزاوا.
وحجز الزوجان مقعدين من بني املقاعد الـ 
١٢ املتوافرة، عكس مايزاوا الذي حجز كامل 
مقاعد الرحلة التي تنظمتها «سبايس إكس».

ولم يشر تيتو (٨٢ عاما) إلى تكلفة الرحلة 
مع زوجته، فيما سبق أن دفع ٢٠ مليون دوالر 
عام ٢٠٠١ ليكون على منت صاروخ روســي 
توجه إلى محطة الفضاء الدولية، وهي رحلة 

استهلت عصر السياحة الفضائية.

دينيس تيتو لدى عودته من رحلته الفضائية األولى

الرئيس األملاني ملواطنيه بعد ظهوره 
دون كمام: تفّهموني .. كانت ٤٠ ثانية فقط!

نويشــترليتسـ  د.ب.أ: 
الرئيــس األملانــي  أعــرب 
فرانك-فالتــر شــتاينماير 
عن أمله في تفهم املواطنني 
للســبب الذي جعله يظهر 
دون كمامة فــي صورة مت 
التقاطهــا له خــالل رحلة 

بالقطار.
وقال شــتاينماير أمس 
أمام صحافيــني في مدينة 
نويشترليتس بشمال أملانيا 
إنه لــم يرتد قناع «إف إف 
بي ٢» اخلــاص به ملدة ٤٠

ثانية تقريبا خالل رحلة بالقطار الثالثاء 
املاضي، ألنه كان يتم تسجيل ڤيديو يتعلق 
باإلعالن عن رحلته ملدينة نويشترليتس، 
موضحا أنه لم تكن التصريحات مفهومة 

مع ارتداء القناع.
وأكد أنه بخالف هذه الثواني املعدودة 
كان يرتدي هو وجميع األشخاص اآلخرين 
بالوفد املرافق له الكمامات خالل رحلة القطار 
من برلني إلى نويشــترليتس، وأوضح أن 

التسجيل استغرق ٣٠ ثانية فقط، وأن األمر 
تطلب ٥ ثوان أخرى قبل التسجيل وبعده.

وكان شتاينماير تعرض النتقادات بسبب 
صورة أظهرته من دون كمامة داخل قطار 
تابع لشركة الســكك احلديدية «دويتشه 

بان».
كما أظهر مقطع ڤيديو من داخل القطار 
الرئيس األملاني دون كمامة وهو يشــرح 

خططه لزيارة مدينة نويشترليتس.

فرانك-فالتر شتاينماير بال كمام على القطار

«غوغل» يسمح لشبكة ترامب االجتماعية 
«تروث سوشال» بعرض تطبيقها على متجره

مليار دوالر ثمنًا متوقعًا ملقتنيات بول ألني

سان فرانسيسكوـ  أ.ف.پ: 
أعلنت شــركة «غوغل» أنها 
ســمحت ملنصــة التواصــل 
االجتماعي «تروث سوشال»، 
التي أسسها الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب، بعرض 
تطبيقها على «بالي ستور»، 
متجر تنزيل التطبيقات على 
األجهــزة احملمولــة العاملة 

بنظام أندرويد.
وقال عمالق اإلنترنت إنه 
أصدر هذا القرار بعدما وافقت 

«تروث سوشــال» على االلتزام بسياســاته 
املتعلقة بإزالة احملتويات التي تنتهك قواعده 

مثل «التحريض على العنف».
وأضاف أن املنصة قامت بتحديث تطبيقها 
مبا يتفق وسياسات «غوغل بالي» جلهة حظر 
املنشورات املرفوضة واإلبالغ عن احملتويات 
غير املرغوب بها وإزالتها، باإلضافة إلى حظر 

املسيئني على املنصة.
وكان غوغل أعلن في نهاية أغسطس أن 
تطبيق «تروث سوشال» غير مرحب به في 

ـ  أجنيليــس  لــوس 
أ.ف.پ: أعلــن األربعاء في 
لوس أجنيليس عن قســم 
مــن املجموعــة اخلاصــة 
للمشارك في تأسيس شركة 
«مايكروســوفت» بول ألني 
ستباع في مزاد تنظمه دار 
كريستيز التي قدرت قيمة 
هذه املقتنيات مبليار دوالر، 

وهو رقم قياسي.
وينظــم املــزاد املعنون 
«فيجنيري» في نيويورك 
يومي التاسع والعاشر من 
نوفمبر ويضم أكثر من ١٥٠

عمال من بينها لوحات لفنسنت فان غوخ 
وغوستاف كليمت وللفرنسيني كلود مونيه 

وبول غوغان.
وسيخصص ريع املزاد بأكمله لدعم عدد 
من األعمال اخليرية تنفيذا لرغبة بول ألني 

قبل وفاته سنة ٢٠١٨.
وقالت جوانا فالوم، نائبة مديرة األعمال 
الفنيــة التي تعود إلى القرنني العشــرين 
واحلادي والعشرين لدى كريستيز، لوكالة 

«بالي ستور» إلى أن يلتزم بقواعد احملتوى، 
مبا في ذلك حظر التهديدات العنيفة.

وقالــت الشــركة إنهــا أخطــرت «تروث 
سوشال» في ١٩ أغسطس بأن تطبيقها ينتهك 
سياســات متجر «بالي» ويتطلــب «أنظمة 
فعالة لإلشــراف على احملتوى الذي ينشره 
املستخدمون». و«تروث سوشال» هو مشروع 
ترامب للرد على منصات مثل «تويتر» التي 
حظر عليها بعد هجوم حشد من أنصاره على 

مبنى الكابيتول في يناير ٢٠٢١.

فرانس برس «إن هذه املجموعة تتمتع بقيمة 
هي األعلى على اإلطالق في مزادات. وهذا 
حدث ال يسجل إال مرة واحدة في القرن».
وحتمــل املجموعــة الفنيــة للزوجــني 
األميركيني هاري وليندا ماكلو حاليا الرقم 
القياسي لقيمة املجموعات اخلاصة، إذ بيع 
مجمل األعمــال التي ميلكانهــا في الربيع 
املاضي بـــ ٩٢٢ مليــون دوالر في مزادات 

متعددة أقامتها دار سوذبيز.

(أ.ف.پ) أليكس مارشال من «كريستيز» أمام إحدى لوحات بول ألني  

ملشاهدة الڤيديو


