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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وكيل التربية: تضافر جميع اجلهود 
لدعم األنشطة الصيفية وصقل 
مهارات الطالب في املدارس.

«الصحة»: العناية املركزة التزال خالية 
من حاالت «كورونا».. وأعداد دخول 

املرضى للمستشفيات مطمئنة.

 خبر مطمئن واملهم بقاء األمور 
حتت السيطرة لتفادي أي مفاجآت 

في الصيف!

 ما ندري وين نودي عيالنا!

«طرد موظفي األمن بســبب حفل 
الزواج»

 بريتنــي ســپيرز، املغنية 
األميركية، تطــرد موظفي 
األمن بعد حادث اقتحام طليقها 
ألكساندر،  السابق، جيسون 
حلفل زفافها من سام أصغري.

«شراء النفط الروسي يعني متويل 
احلرب على أوكرانيا»

املمثل  أرنولد شوارزنيغير، 
والسياسي األميركي، يؤكد 
أن شراء النفط الروسي يعني 
املساهمة في قتل األوكرانيني.

«العمالت الرقمية تستند إلى نظرية 
ثراء احلمقى» 

بيــل غيتــس، املليارديــر 
العمالت  أن  األميركي، يؤكد 
الرقمية تســتند إلى وجود 
مجموعــة مــن األثريــاء 
املستعدين لإلنفاق على أمور 

حمقاء.

والطبقة  العمال  تأمني  «سياسات 
الوسطى ليست اشتراكية»

بيرني ســاندرز، السياسي 
الدميوقراطي، في  األميركي 
مناظرة على قناة فوكس نيوز 
يؤكد: كل دول العالم تتحرك 
نحو زيــادة تأمني مواطنيها 
من العمال والطبقة الوسطى.

«أريد رقم موبايل إيلون ماسك»
املمثلــة  جوليــا فوكــس، 
لديها  إن  األميركية، تقــول 
عديدا من األفكار املهمة في 
مجــال التكنولوجيــا وأنها 
تريد مناقشتها مع امللياردير 

األميركي.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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متسولة ومخدرات و٢٣ مخالفًا 
في شباك أجهزة األمن

٤٥٠ مخالفة أمن ومتانة في الري

سرقة ١٠٠٠ دينار من رصيد 
مواطنة بخدعة «البطاقة محظورة»

عبداهللا قنيص

رغم دعوات البنوك ووزارة الداخلية إلى عدم تزويد 
أي شــخص بالبيانات اخلاصة بالبطاقات البنكية إال أن 
مواطنــة تعرضت للخداع برســالة «البطاقة البنكية مت 

حظرها» وللمراجعة يرجى التواصل على رقم محلي.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة تقدمت إلى أحد 
مخافر محافظة حولي وقالت انها تلقت رسالة تفيد بأن 
نظامها البنكــي مت حظره وعليها حدثت بياناتها وأرفق 
في الرسالة رقم هاتف حيث تواصلت املجني عليها مع 
الهاتف احمللي داخل الرســالة واستدرجها لتدوين رقم 
احلســاب والرقم السري وســرق منها الـ١٠٠٠ دينار، 
وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي بتصنيف جنايات.

بالغ عن سرقة ٣ مركبات وشاليه 
من محمية في «الصباح الصحية»

سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن أشخاص 
مجهولني سرقوا عدد ٣ ســيارات وشاليه ووحدتي 
تكييف من محميــة مبنطقة الصباح الصحية، وكان 
مواطن تقدم الى مخفر شــرطة الشــويخ وبحوزته 
تفويض وذكر ان األغراض سالفة الذكر سرقت، ولم 

يتهم أحدا، ومت تسجيل قضية.

أحمد خميس

أسفر االنتشار األمني لرجال وزارة الداخلية وعبر 
حمالت تفتيشية، عن ضبط متسولة في العاصمة عثر 
بحوزتها على حصلية تسول بلغت ١٣ دينارا جمعتها 
في ساعة، كما مت ضبط وافدين عثر بحوزتهما على 
مواد مخدرة وميزان حساس ولفافات بها مواد مخدرة 
في حولي.   وفي اجلهراء أسفرت عملية لرجال مباحث 
اإلقامة عن ضبط ١٥ متغيبا و٨ وافدين منتهية إقاماتهم، 
حيث متت إحالتهم إلى إدارة اإلبعاد متهيدا التخاذ ما 

يلزم من إجراءات.

مبارك التنيب

واصل قطاع املرور حمالتــه امس، إذ نظمت ادارة 
الفحص الفني حملة مرورية صباحية في منطقة الري 
أســفرت عن حترير ٤٥٠ مخالفة أغلبها تتعلق بافتقاد 
املركبات الشتراطات األمن واملتانة، وجرى احتجاز عدة 
مركبات وإحالتها إلى كراج احلجز، كما مت التدقيق خالل 
احلملة على اطارات املركبات خاصة في ظل درجات حرارة 
مرتفعة تستوجب ان تكون اطارات املركبات في حالة جيدة.

املتسولة وأمامها حصيلة تسول ساعة

من حملة الفحص الفني

ضبط ٣ آسيويات أعلّن عن تقدمي 
خدمات مساچ بـ ١٠٠ دينار

عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث حولي من ضبط ٣ وافدات من 
دول شرق آسيا بعد رصد إعالن على وسائل التواصل 
االجتماعي عن تقدميهن خدمات مساچ بـ ١٠٠ دينار. 
وقال مصدر أمني عقب رصد اإلعالن: مت إرسال 
مصدر إلى شــقة في الساملية وجرت مداهمة الشقة 
املكونــة من ٣ غرف وداخل كل غرفة كانت الوافدات 
يقدمن املســاچ وخدمات أخرى، ومتت إحالتهن إلى 

اإلبعاد اإلداري.

ملشاهدة الڤيديو

عارضة أزياء هولندية سفيرة «اليونسكو»
للنوايا احلسنة ضد العنصرية والتمييز

عواصم ـ وكاالت: اختارت منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 (اليونسكو) عارضة األزياء الهولندية 
زيلي أبينغ لتكون سفيرتها للنوايا 
احلسنة ملكافحة التمييز والعنصرية 

للعام ٢٠٢٢. وتصدرت «اليونســكو» 
طليعــة الكفــاح ضــد العنصرية منذ 
إنشــائها في العام ١٩٤٥، واعتمدت في 
العام ١٩٧٨ إعالنا بشأن العنصر والتحيز 
العنصري، والذي أكد أن « الناس جميعا 

ينتمون إلى نوع واحد وينحدرون من 
أصل واحد.

وهم يولدون متساوين في الكرامة 
واحلقــوق ويكونون جميعــا جزءا ال 

يتجزأ من اإلنسانية».

باكستان ملواطنيها:
«قّللوا شرب الشاي إلبقاء 

اقتصادنا واقفًا على قدميه»
إســالم آبادـ  وكاالت: حثت باكســتان مواطنيها على 
شرب كميات أقل من الشاي للحفاظ على اقتصاد بالدهم 
واقفــا على قدميه، حيث تعاني إســالم آبــاد من ارتفاع 
معدالت التضخم وانهيار قيمة الروبية، بحســب شبكة 
«ســي إن إن». وقال وزير التخطيط والتنمية في البالد 
أحسن إقبال إن الباكستانيني قد يقللون من استهالكهم 
للشاي «كوب أو كوبني» في اليوم، ألن الواردات تفرض 

ضغوطا مالية إضافية على احلكومة.
وأضاف إقبال «الشاي الذي نستورده يتم استيراده 
عن طريق احلصول على قرض»، مشيرا إلى أن الشركات 

يجب أن تغلق في وقت مبكر لتوفير الكهرباء.
وتواجه باكستان حتديات اقتصادية شديدة منذ أشهر، 

أدت إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية والغاز والنفط.

مطر داخل طائرة بريطانية فوق السحاب!
عواصم ـ وكاالت: نشبت حالة من الفوضى 
داخل طائرة تابعة للخطوط اجلوية البريطانية، 
إثر حدوث تســرب ميــاه كبيــر وغريب داخل 

مقصورة الركاب.
وقالــت صحيفة «الصــن» البريطانية التي 
حصلــت على ڤيديــو يوثق احلادثــة إن طاقم 
الطائــرة حــاول عبثا وقف تســرب املياه التي 

كانت تسقط مثل املطر.
واملشــكلة في هذا التســرب أنــه وقع بينما 
كانــت الطائرة حتلق علــى ارتفاع ٩ آالف متر، 

أي فوق السحاب.
 وكانت الطائرة قد غادرت مطار هيثرو في 
لندن، اجلمعة املاضي، وحطت في مطار العاصمة 
األميركية واشنطن في اليوم التالي، لكن حلسن 

احلظ وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.
والطائرة وهي من طراز «إيرباص إيه ٣٨٠»، 
تتكون من طابقني، وبوسعها استيعاب أكثر من 

٥٠٠ مسافر.
وأقرت اخلطوط اجلوية البريطانية بحدوث 
عطل في وحدة خزان املياه في اجلزء اخللفي من 
الطائــرة، مما أدى إلى غمر منطقة األدراج التي 
يستعملها ركاب الدرجة االقتصادية في الطائرة.

وقللت الشركة من خطورة ما حدث، معتبرة 
أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بسالمة الطائرة، 
مشيرة إلى أنه جرى استبدال الصمام ومعاجلة 

اخللل.

خصائص «البولدوغ» اإلجنليزي تعّرضه ملشاكل
باريس ـ أ.ف.پ: يشــكل 
«البولــدوغ» االجنليزي ذو 
الوجــه املســطح والقوائــم 
القصيــرة حيوانــا مرغوبا 
بني أوســاط محبــي الكالب 
األصيلة، لكن شــكله املميز 
يزيــد مــن خطــر تعرضــه 
ألضرار صحية، على ما ذكر 

علماء بريطانيون.
وكان كلــب «البولدوغ» 
يربــى في األســاس حملاربة 
الثيران، لكنه أصبح حيوانا 
منزليــا أليفــا فــي إجنلترا 
خــالل العصــر الفيكتوري 
في القرن التاسع عشر، على 
ما ذكرت دراســة نشرت في 
مجلة «كانني ميديســني أند 

جينيتيكس».

املميــزة نتائــج ســلبية، إذ 
إن «البولــدوغ» اإلجنليزي 
معرض مرتــني أكثر من أي 
نــوع آخــر لإلصابــة بأحد 

األمراض.
وتعزز طيــات وبر هذه 
الــكالب فــرص تعرضهــا 
اللتهابات اجللد. أما الدموع 
فــي عينها فهــي ناجمة عن 
التهاب في األنسجة، في حني 
أن وجهها املســطح يتسبب 
مبتالزمــات تنفســية حتــد 
على سبيل املثال من حتملها 
اجلهد. أما وزن بنيتها الزائد 
فيؤدي إلى ظهور تكيســات 
بني أصابعها. باإلضافة إلى 
ذلــك، أدى التحول اجلذري 
في مورفولوجيا هذا النوع 
لصعوبة تعانيها اإلناث منها 
لتلد بشكل طبيعي مما يؤدي 
إلى إجراء عمليات قيصرية 

لها.

وأظهــرت الدراســة التي 
أعدهــا دان جــي أونيل من 
الكلية امللكية للطب البيطري 
أن خلصائــص هــذا النــوع 

ملشاهدة الڤيديو


