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أمن ومحاكم

«املكافحة»: مصادرة ٤٢٧ زجاجة خمر مستوردة من مخزن
منصور السلطان

متكن قطاع األمن اجلنائي، 
العامــة  ممثــال فــي اإلدارة 
ملكافحــة املخــدرات (إدارة 
املكافحة احمللية) من ضبط 
شخصني من اجلنسية الهندية 
اعترفا بجلب خمور مستوردة 
بقصد االجتار وعثر بحوزتهما 
علــى ٤٢٧ زجاجة خمر قاما 
بإخفائها في مخزن مبحافظة 

الفروانية.
وكانت معلومات قد وردت 
الــى اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات تفيد بأن آســيويا 
يجلب اخلمور املستوردة الى 
البالد بقصد االجتــار، ليتم 
اجراء التحريات والتأكد من 
صحــة املعلومــات ومــن ثم 
القانونــي  اســتصدار اإلذن 
الالزم لضبطه أثناء خروجه 
من املخزن اخلاص بتخزين 
اخلمور، وبتفتيشه مت العثور 

على ٤٢٧ زجاجة خمر.
املتـهــــم  ومبـواجـهـــــة 
باملضبوطات أقر واعترف بأن 

املضبوطــات تخصه هو مع 
شريك له من نفس جنسيته 
الذي يتواجد حاليا في بالده 
وذلك بقصد االجتار، وأضاف 
أنهما يقومان بجلب اخلمور 
املســتوردة إلى البــالد عبر 

وضع اسم مواطنه على قوائم 
املطلوبني باملنافذ. هذا، وأكدت 
وزارة الداخلية في بيان لها 
أن الضبطيــة تأتي اتســاقا 
مــع املتابعة وحرص النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

حاويــات مخبأة بها اخلمور 
بطريقة سرية.

وتـــم حتـــــويل املتهـــم 
الــى جهــة  واملضبوطــات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقه فيما 

ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد 
على تكثيف احلمالت األمنية 
علــى مهربــي وجتــار املواد 
العقلية  املخدرة واملؤثــرات 

واملسكرات.

أوقفت هندياً في الفروانية وأدرجت اسم مواطنه على قوائم املطلوبني

اخلمور وجدت داخل مخزن مبحافظة الفروانية

إلزام ١٠٠ موظف 
في «الكهرباء» بإعادة رواتب 

تسلموها بتزوير البصمة

«النيابة» تأمر باستمرار 
حجز املتهمني بتسريب 

االختبارات الدراسية

ضبط مصري 
مطلوب لـ ٣ أحكام 

في قضايا شيكات

عبدالكرمي أحمد

صدرت أحكام قضائية من محكمة االستئناف 
بإلزام ١٠٠ موظف في وزارة الكهرباء بإعادة رواتب 
تســلموها رغم عدم التزامهــم باحلضور إلى مقر 
عملهــم. وأحيل هــؤالء إلى احملاكمــة بعدما دلت 
التحريــات على قيامهــم بتزوير بصمة احلضور 
واالنصراف واستيالئهم على املال العام بعد رصد 
قيام بعضهم باصطناع بصمة من مادة السيليكون 
وتناوب كل منهم على التبصيم نيابة عن زمالئه.

عبدالكرمي أحمد

أمــرت النيابــة العامة باســتمرار حجــز ٦ متهمني 
بتسريب االختبارات الدراســية، بينهم معلم ومعلمة 
على ذمة التحقيق في القضية. وُيتهم هؤالء بتسريب 
االختبارات قبيل انطالقها بوقت قصير، حيث تتم اإلجابة 
عنها وإرسالها عبر مجموعات  «واتساب» مقابل مبالغ 
ماليــة. وحتقــق النيابة مع املتهمني بتهــم عدة ابرزها 
غسل االموال بعد العثور بحوزتهم على مبالغ مالية.

مبارك التنيب

تكللت جهود رجال مباحث ميدان حولي بضبط 
وافد مصري من مواليد ١٩٧٠ مطلوب لـ ٣ أحكام صدرت 
بحقه اثر استصدار شيكات آلخرين وال يوجد لديه 
رصيد بنكي، وضبط الوافد داخل منزل أحد أصدقائه 
في منطقة الساملية والذي نفى أن يكون على علم بأن 
مواطنه مطلوب. وبحســب مصدر أمني لـ«األنباء»، 
فإن رجال مباحث حولي وردت إليهم معلومات عن أن 
وافدا مصريا مطلوبا يقيم في شقة مبنطقة الساملية، 
وعليه انتقل فريق املباحث في مهمة عمل ومت ضبط 
الوافد والذي تبني انه مطلوب إلدارة التنفيذ بحبس 
٣ أشــهر في جنح شــيكات، وحبس ملدة ١٤ يوما في 
جنح شيكات أيضا، وأخيرا قضية حبس بـ ٣ أشهر 

في قضية مماثلة.

وفاة خليجية على طريق امللك فهد 
في تصادم مركبة وشاحنة

فك التشابك بني قدم طفل ومرحاض في اجلهراء
أحمد خميس - مبارك التنيب

متكــن رجــال مركز 
اطفاء اجلهراء احلرفي في 
ســاعة متأخرة من يوم 
امس من فك التشابك بني 
قدم طفل ومرحاض في 
اجلهراء وذلك باستخدام 
تقنيات حتول دون تفاقم 
الطفــل جــراء  اصابــة 

احلادث.
وذكرت إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم بقوة 
العــام أنه ورد  اإلطفاء 
بالغ إلى  إدارة العمليات 
املركزية مساء االحد يفيد 
بوجود انحشار قدم طفل 
في مرحاض دورة مياه 
فــي منطقــة اجلهــراء. 
إدارة   وعليــه، وجهــت 
العمليات املركزية  فرق 
إطفاء من مراكز اجلهراء 
احلرفي والبحث واإلنقاذ 
إلى موقع احلادث، وعند 
وصول رجــال اإلطفاء  
مت إخــراج قــدم الطفل 
وتسليمه إلى الطوارئ 

الطبية.

محمد اجلالهمة

توفيت سيدة خليجية في حادث تصادم 
بني مركبة كانت بداخلها وشاحنة.

وذكرت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العــام أنه ورد بالغ إلى إدارة 
العمليات املركزية ظهــر امس يفيد بوقوع 

حادث تصادم على طريق امللك فهد السريع.
العمليــات  إدارة  أن  اإلدارة  وأوضحــت 
املركزية وجهت مركز إطفاء النويصيب إلى 
موقع البالغ، وعند الوصول تبني أن احلادث 
بني مركبة وشاحنة، مما أسفر عن وفاة امرأة 
خليجية ومت التعامل مع احلادث، وتسليمها 

للجهات املختصة.

من حادث تصادم طريق امللك فهد

الطفل وقد دخلت قدمه في املرحاض بصورة يصعب خروجها

إغالق فوري لـ ٦ ورش تزود املركبات مبعدات مزعجة

أو رصد أي أعمال استهتار ورعونة 
على هاتف الطوارئ ١١٢ أو على رقم 
«واتســاب» اإلدارة العامــة للمرور 
٩٩٣٢٤٠٩٢ ؛ حفاظــا علــى ســالمة 

اجلميع.

وأهابــت اإلدارة العامــة للمرور 
بجميع قائدي املركبات إلى ضرورة 
والشــروط  بالقوانــني  االلتــزام 
والضوابط املنظمة واالتصال املباشر 
في حالة وجود أي سلوكيات خاطئة 

التجارة والصناعــة بإغالق فوري 
لـــ ٦ ورش مخالفــة، كما مت حترير 
٢٣ محضــر مراجعــة الســتكمال 
اإلجراءات القانونية وعمل ٤ تعهدات 

للورش املخالفة.

محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز

الداخليــة عــن  أعلنــت وزارة 
استمرار احلمالت املرورية واألمنية 
لــإلدارة العامة للمــرور بالتعاون 
مــع وزارة التجارة والصناعة على 
الشــركات والورش املخالفة للقرار 
الــوزاري رقــم ٢٠٢٢/٧٦ مــن قرار 
وزارة التجارة والصناعة تلك التي 
تقوم بوضع معدات متكن مركبات 
من إصدار أصــوات مزعجة، وذلك 
بحملــة تفتيشــية علــى منطقــة 
الفحيحيل الصناعية أســفرت عن 
حترير ٨٠ مخالفة مرورية، وحجز 
٣ مركبات مخالفة، كما قامت بحجز 
٣ مركبات قضائيا وإحالة شــخص 
حدث ال يحمل أي إثبات رسمي إلى 
جهة االختصاص، كما قامت وزارة 

في حملة نفذها قطاع املرور بالتعاون مع «التجارة» على منطقة الفحيحيل الصناعية

.. وتغلقه بشكل فوري احلملة تعاين جراجا تبني أن به معدات تسبب أصواتا مزعجة

احلربي لـ «األنباء»: احلشرات تؤثر بالطقس
وقد تستخدم لتوليد الكهرباء في املستقبل

علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشرات واألستاذة املساعدة 
بقســم العلــوم فــي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
د.جنــان احلربي إن العلماء 
أنواعــا مــن  اكتشــفوا أن 
احلشرات حتتوي على خاليا 
شمسية بها صبغات حتول 
أشعة الشمس إلى كهرباء. 

وأوضحــت احلربي في 
تصريح لـ «األنباء» أن أخبار 
احلشرات أصبحت هي األكثر 
تداوال حــول العالم خاصة 
بعدمــا أعلنت هيئــة الغذاء 
والــدواء صالحيتهــا كغذاء 

بشري بتأييد ودعم من منظمة الصحة العاملية 
خاصة حني أشارت إلى أن احلشرات ستكون 

غذاء املستقبل.
وأضافت: وفي إطار بحث العلماء املستمر 
عن مصادر نظيفة للطاقة، فإن اجلديد على 
الساحة العلمية والعاملية هو اخلبر املتداول أن 
احلشرات تعمل على توليد شحنات كهربائية 
تغير من خاللها املجال الكهربائي اجلوي،حيث 
توصل العلماء إلى أن أسراب النحل بإمكانه 
تغير كهرباء الغالف اجلوي مبقدار ١٠٠ إلى 
١٠٠٠ فولت لكل متر، مما يزيد من قوة املجال 
الكهربائــي التي حتدث عادة على مســتوى 
األرض، وهذه الزيادة ليست بقليلة فهي متاثل 
تغيير الشحنات الكهربائية في الغالف اجلوي 

بعد حدوث العواصف الرعدية.
وتســاءلت احلربي: بعض الثدييات مثل 
الكالب والقطط والدولفني بإمكانها أن تستشعر 
املجال الكهربائي وتولــد كهرباء بطريقة أو 
بأخرى، ولكن من كان يتوقع أن اجلراد ميكن 
أن ينتج كهرباء! الفتة إلى قيام العلماء بحساب 
تأثير اجلراد في كهرباء الغالف اجلوي، حيث 
إن تدفق ســرب اجلراد املكون من ٨٠ مليون 
حشرة في أقل من ميل مربع غير الشحنات 

الكهربائية اجلوية بنســبة 
عالية جدا. كما أكد العلماء أنه 
كلما زاد عدد أعضاء السرب 
الكهربائية  زادت الشحنات 

املتولدة منه.
احلربــي  واســتطردت 
بالقول: كل حشرة لها قدرة 
التأثيــر علــى ديناميكيــة 
األيونــات والــرذاذ اجلوي 
والسحب والغبار ما قد يؤثر 
في أحــداث الطقس احمللي، 
ومن ثم، فــإن نقل وإصدار 
الشحنات الكهربائية بواسطة 
احلشرات يدل على دور غير 
مستكشــف لها ومساهمتها 
الفعالــة في تغيير الشــحنات املوجودة في 
الغالف اجلوي إلى جانب الشحنات الكهربائية 
ذات املنشــأ الفيزيائــي واإليكولوجى، وهذا 
دليــل على أن احلشــرات قــادرة على إنتاج 

طاقة كهربائية كبيرة.
وتابعــت: وفي إطار اهتمام املتخصصني 
في علم احلشــرات بالكشــف عن احلشرات 
التي تؤثر على املجاالت الكهربائية الساكنة 
املوجودة في كل مكان تقريبا في البيئة، توصل 
العلماء إلى أن الدبابير الشرقية حتتوي على 
خاليا شمسية حتتوي على صبغات حتول 
أشعة الشمس إلى كهرباء، فعندما عزلت تلك 
الصبغات ووضعت داخل خاليا شمسية تولدت 
طاقة كهربائية، وكذلك، مؤخرا، توصل فريق 
علمي في جامعة عني شــمس إلى استخراج 
مادة الكيتني من الهيكل اخلارجي للحشــرة 
ومعاجلة اإليثانول احليوي بطرق فعالة ليتم 
استخدامه وقودا حيويا نظيفا للبيئة إلنتاج 
طاقة كهربائية بدال من البدائل األخرى التي 

تزيد غاز ثاني أكسيد الكربون.
وختمت احلربي قائلة: من يدري، قد يأتي 
اليوم الذي تستغني فيه البشرية عن مولدات 
الكهرباء التقليدية مبولدات كهربائية حشرية.

أكدت أن لديها قدرة تأثير على ديناميكية األيونات والرذاذ اجلوي والسحب والغبار

د.جنان احلربي

العدواني يدعو إلعالن نتيجة الثانوية اليوم
والكنترول يرد على طلبه: «نأمل ذلك»

عبدالعزيز الفضلي

اختتم طلبة القســم األدبي اختباراتهم 
في مــادة اإلحصاء لتتجــه األنظار اليوم 
إلى الكنترول ومتابعة االنتهاء من عملية 
التصحيح ورفع النتيجة على موقع وزارة 
التربيــة فور إجنازها بشــكل كامل، حيث 
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
عن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي د.حمد العدواني ووكيل 
الــوزارة باإلنابــة فيصــل املقصيــد دعوا 
الكنتــرول إلى ضــرورة تكثيــف اجلهود 
حتى تكون النتيجة جاهزة اليوم الثالثاء 
لإلعالن، مشيرة إلى انهما لم يتلقيا وعدا 
مضمونــا، ولكن القائمني علــى الكنترول 

ردوا عليهما: «نأمل ذلك»!.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني، قد تفقد 
أمس، سير اختبارات اليوم األخير للصف 
الثاني عشر. وأشار إلى أن االنطباع العام 
حول االمتحان من قبل الطلبة أظهر توازنا 

في األسئلة واملدة الزمنية املقررة له.
وأشــاد العدواني في تصريح صحافي 
عقــب جولة تفقدية شــملت جلان ثانوية 
سعاد الصباح باجلهود التي تبذلها الكوادر 
التربوية القائمة على االمتحان من رؤساء 
جلان ومراقبني ومصححني وجلان إشرافية 
وفرق فنية في إجراءات عقد االمتحانات.

وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش 
وعدم الســماح بهذه اآلفة في املؤسســات 
التربويــة، الفتــا إلى أن الــوزارة لن تألو 
جهدا في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا 
على ســير احلركة التعليمية كالغش في 
املدارس وتسريب االختبارات، ما ينعكس 
سلبا على جودة عملية التعليم في البالد 
وهو ما ترفضه وزارة التربية قطعا جملة 

وتفصيال.
وأوضح الوزير العدوانــي أن الوزارة 
ســتعمل على تطبيــق القوانــني الداعمة 
للعمليــة التعليميــة ومحاربــة الظواهر 
السلبية مبا يضمن حتقيق العدل واملساواة 
بني الطالب وحصــول كل منهم على حقه 
تطبيقا لسياســة تكافؤ الفرص فضال عن 
العمل على حتقيق تعليم ذي جودة ونوعية 

عاليــة جلميع فئات املجتمع من أجل بناء 
رأس املال البشري القادر على املشاركة في 

تنمية الوطن.
وأعرب عن متنياته بالتوفيق والنجاح 
لكل ابنائــه الطلبة والطالبــات مع نهاية 
االختبارات للفصل الدراســي األول للعام 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأن يحققوا أعلى مراتب التفوق 

والتميز.
وأعرب عن شكره اجلزيل ألولياء أمور 
الطلبة الذين حرصوا على متابعة أبنائهم 
وتعاونهم امللموس مع الوزارة، كما أعرب 
عن شــكره للهيئــات التعليمية في جميع 
املــدارس ملا بذلوه من جهــد وعطاء خالل 

أعمال الفصل الدراسي األول.
وحســب اإلحصائية التــي تصدر عن 
الكنترول فإن عدد غياب الطلبة عن حضور 
االمتحانات حتى آخر اختبار جتاوز ١٦٦١٨

طالبــا وطالبة، أما حــاالت الغش التي مت 
ضبطها ومت بســببها حرمــان الطلبة من 
االســتمرار في أداء االختبارات فقد بلغت 

١٦٦٩ حالة حرمان.
من جانبه، ذكر مراقب اللجان الرئيسية 
في ثانوية صالح جاســم الشهاب - بنني 
التابعــة ملنطقة حولــي التعليمية فيصل 
املطيري أن إجمالي عدد الطالب املختبرين 
في ثانوية صالح الشهاب ٤٣٨ طالبا وتتكون 
من ٥ جلان رئيسية، جلنتني للقسم العلمي 
لطالب مدرسة اإلخالص األهلية وعددهم 

١٨١ طالبا وجلنة للقسم األدبي.
وحول اختبار مادة الكيمياء الذي قدمه 
طلبة القسم العلمي امس األول أكدت املوجهة 
الفنيــة ملــادة الكيمياء فــي منطقة حولي 
التعليمية فتحية محمــد رضا أن اختبار 
مادة الكيمياء والذي تقدم له ٢٥٦١٢ طالبا 
وطالبة كان مناسبا. وبدأت عملية التصحيح 
في الكنترول العلمي موزعة على ٤ قاعات 

بواقع ٥ جلان نسائية و٥ جلان للرجال.
من جهته، قال املوجه الفني األول ملادة 
االجتماعيــات مبنطقة حولــي التعليمية 
ورئيس جلنة تصحيح مادة تاريخ العالم 
احلديث واملعاصر في الكنترول األدبي عادل 
الشراح إن اختبار مادة التاريخ مت وضعه 
مبواصفات تقيس جميع الفروقات الفردية 

لدى الطالب.

وزير التربية تفّقد سير اختبارات اليوم األخير للصف الثاني عشر

جانب من تفقد الوزير د. حمد العدواني إحدى اللجان

النتيجة ستتوافر على «سهل» بعد اعتمادها
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أن نتيجة الفصل 
الدراسي األول لطلبة الصـف الثاني عـشر 

ستكون متوافـرة عـبر تطبيق سهل مـن 
خـالل اختيار قائمة اخلدمات اإللكترونية 
«نتيجة الثانوية العامة» وذلك بعـد اعـتمـاد 

النتائـج رسميا.


