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أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة امس الى نيابة املخدرات مواطنا وخليجيا بتهمة حيازة 

املواد املخدرة بقصد االجتار والتعاطي.
وقال مص����در امني ان معلومات وردت الى العميد الش����يخ احمد 
اخلليفة عن اجتار مواطن ش����اب يعمل ف����ي وزارة اإلعالم في املواد 
املخدرة وعليه كلف العميد الشيخ احمد اخلليفة ادارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم محمد الهزمي والنقيب 
عبدالعزي����ز العقيلي واملالزمني اولني علي عبداهلل وناصر العجيمان 
واستطاع فريق العمل اس����تدراج املواطن لبيع اصبع من احلشيش 
مبقاب����ل 50 دينارا ليتم القبض عليه واقتي����اده الى مقر االدارة بعد 
تس����لمه املبلغ املرقم وبعد التحقيق مع����ه اعترف بأنه يخفي نصف 
كيلو من احلشيش وان خليجيا يشاركه في االجتار وهو يعمل معه 
ايضا في وزارة االعالم وانتقل رجال املكافحة الى الشقة ووجد بداخلها 
اخلليجي وعثر رجال املكافحة على نصف كيلو من احلشيش واعترف 
اخلليجي بانه يشارك املواطن االجتار بقصد الوفاء بإيجار شقة االنس 
واالنفاق على الس����اقطات. وأكد املصدر ان جميع اإلجراءات املتعلقة 

بالضبط متت بالتنسيق مع النيابة العامة

مواطن وخليجي يعمالن في »اإلعالم«
يسقطان بنصف كيلو غرام حشيش

شكوى للرجيب تكشف عن 10 شركات وهمية  يديرها مصريان
موضح����ا ان ملف الش����ركات 
سيفتح بالتعاون مع كل من ادارات 
الهجرة املختلفة ووزارة التجارة 
وكذلك وزارة الشؤون للتحقق من 
جميع ملفات الشركات ومعرفة مدى 
مطابقتها لالجراءات القانونية، كما 
ينتظر ان يتم استدعاء العمال ال� 
180 الذين اعترف املندوبان بأنهم 
قاموا بشراء االقامات منهما، وذلك 
متهيدا الحالتهم الى االبعاد في حال 
ثبت انهم قاموا بشراء االقامات من 

املندوبني.
وكش����ف املصدر عن ان رجال 
االدارة العام����ة ملباح����ث الهجرة 
سيس����تمرون في عملهم لكشف 
املتاجري����ن باالقام����ات وان اي 
شخص يثبت بيعه لالقامات على 
عمال س����يحال الى النيابة العامة 
كماس����يتم ابع����اد اي وافد يثبت 
تورطه بش����راء اقامة على كفالة 

اي شركة وهمية.

بأسماء مواطنني وعليه قام رجال 
مباح����ث الهج����رة بالقبض على 
املندوبني »عل����ي وحمزة« ومتت 

احالتهما الى التحقيق.
واوضح املص����در ان املفاجآت 
توالت باعترافات »حمزة وعلي« 
اذ اقرا انهما يتعامالن مع شركات 
وانهما جلب����ا مبوجب عقود تلك 
الش����ركات الوهمية 180 عامال من 
مختلف اجلنسيات، وقال املصدر ان 
املندوبني اعترفا بأنهما يتحصالن 
على مبلغ يتراوح ما بني 1000 و1500 
دينار نظير كل اقامة وان السعر 
يختلف من جنس����ية الى اخرى. 
واشار املصدر الى ان العميد الراشد 
وبعد ان اطلع على نتائج التحقيق 
االولية مع املندوبني املصريني امر 
رجاله باستدعاء املواطنني والتحقق 
من جميع سجالت الشركات التي 
اعترف املصريان بتأسيسها وبيع 

االقامات لعمال مبوجبها.

العمال املسجلني عليها.
واوضح املصدر ان التحريات 
التي قام بها الشطي ورجاله دلت 
على ان املندوب املصري »حمزة« 
يعمل مع مندوب آخر يدعى »علي« 
واالثنان يعمالن على بيع االقامات 
لصالح ش����ركات وهمية مسجلة 

البصم���ات والتحقيق مع عمال 
داخل املنشأة التي وجدت بداخلها 
اجلثة واشار مصدر امني الى انه 
عثر في مالبس اجلثة على هوية 
وافد بنغال���ي، وجار التأكد من 

كونه صاحب الهوية أم ال.

التجارية الى اقامة صاحلة مقابل 
1000 دينار، ودفعت له املبلغ ولكنه 
وحتى هذه اللحظة لم يقم بعمل 
االقامة لي. واوض����ح املصدر ان 
الفري����ق الرجيب ما إن انتهى من 
قراءة شكوى املصري حتى ارسل 
كتابا الى مدير عام االدارة العامة 
ملباحث الهجرة عبداهلل الراش����د 
الذي شكل فريقا مكونا من مدير 
ادارة التحري العقيد جنيب الشطي 
ومس����اعده املقدم حمدان اخلشم 
الهمالن واملالزم  والرائد عبداهلل 
اسماعيل بهبهاني، وشرع رجال 
الفريق في جم����ع التحريات عن 
املندوب املصري املدعو »حمزة« بعد 
ان قدم املصري املشتكي رقم هاتفه 
وعنوان الشركة من واقع الڤيزا التي 
يحملها، وكانت اولى املفاجآت ان 
الشركة التي جاء املصري بكارت 
زيارة جتارية مبوجبها ما هي اال 
شركة وهمية وان هناك عددا من 

هذا وقد امر وكيل النائب العام 
لالحمدي بتسجيل قضية قتل عمد 
وذلك بعد ان رفع له تقرير من 
قبل رجال األمن ومدير مباحث 
االحمدي العقيد عادل حمدان مع 
أمر مبعرفة هوية اجلثة من خالل 

امير زكي ـ عبداهلل قنيص
متك����ن رج����ال االدارة العامة 
ملباحث الهجرة من توقيف مندوبني 
مصري����ني احدهم����ا يدعى حمزة 
واالخر يدعى علي قاما ببيع نحو 
180 اقامة لوافدين عرب وآسيويني 
على كفالة 10 شركات وهمية ميلكها 
مواطنون جار استدعاؤهم للتحقيق 
معهم بعد االعترافات املثيرة التي 
كش����فها املندوبان امام مدير عام 
مباحث الهج����رة العميد عبداهلل 
خليفة الراشد. وفي التفاصيل كما 
يوردها مصدر امني ان وافدا مصريا 
دخل البالد قبل نحو ش����هر بفيزا 
جتارية واستقبل مكتب وكيل وزارة 
الداخلية الفري����ق أحمد الرجيب 
شكوى من وافد قال فيها: دخلت الى 
البلد قبل شهر بفيزا جتارية بعد 
ان وعدني مصري مقيم في الكويت 
ويدعى حمزة ويعمل مندوبا لشركة 
محلية انه سيقوم بتحويل الفيزا 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
استطاع رجال االدارة العامة 
لإلطف���اء بحضور رج���ال امن 
محافظة االحمدي يتقدمهم مدير 
امن االحمدي العميد عبدالفتاح 
الطبية  الطوارئ  العلي ورجال 
من انتشال جثة متحللة وجدت 
في بركة عالقة وقال مدير ادارة 
العالقات العامة في االطفاء املقدم 
خليل االمي���ر انه ورد بالغ الى 
غرفة العمليات صباح امس يفيد 
بوجود جثة عالقة في بركة املياه 
الرقة  داخل محطة حتلية مياه 
فتم توجيه مركز اطفاء القرين 
ومركز اطفاء مبارك الكبير للمواد 
الفني  اخلطرة وفري���ق االنقاذ 
للتعامل مع احلادث، مشيرا الى 
ان رجال االطفاء قاموا بالنزول 
للبركة باستخدام احلبال اخلاصة 
في عمليات االنقاذ وانتشال اجلثة 
وتسليمها للجهات املختصة في 
الوزارة، وقال االمير انه قد تواجد 
في موقع احل���ادث مدير اطفاء 
منطقة مبارك الكبير العقيد وليد 
االنصاري ومدير اطفاء منطقة 
االحمدي املقدم جمال البليهيص 
ورئيس مركز القرين املقدم ناصر 

القبندي.

اعترفا بأنهما يديرانها لصالح مواطنين وأنهما يتقاضيان بين 1000 و 1500 دينار عن كل كفالة

الفريق أحمد الرجيب

رجال االنقاذ أثناء انتشالهم اجلثة

العثور على جثة »قتيل« في محطة مياه الرقة

خليجي حاول تهريب »بدون« إلى السعودية
عبداهلل قنيص

أعاد رجال منفذ اخلفجي شخصا خليجيا وآخر من 
غير محددي اجلنسية الى الكويت بعد اكتشاف رجل 
أمن املنفذ السعودي ان اخلليجي هرب »البدون« داخل 
مركبته وجتاوز احلدود الكويتية، وقال مصدر امني 
ان برقية وردت من السلطات السعودية إلى الكويت 

بتسلم خليجي وبدون دخال الى منفذ اخلفجي وتبني 
ان اخلليجي هرب البدون داخل دبة السيارة.

وأكد املصدر االمني ان حتقيقا س����يفتح في منفذ 
النويصيب ملعرفة اخللل الذي ادى إلى هروب شخص 
داخل مركبة آخر واسباب عدم فتح دبة اخلليجي قبل 

خروجه من البالد.

محمد الدشيش
عزا مدير مرصد املرزم الفلكي م.مس���اعد احلماد موجة 
البرد الشديدة التي شهدتها البالد خالل اليومني املاضيني 
الى تقلبات الطقس التي عادة ما تصاحب موس���م الشبط 
الذي ينتهي غدا. وقال احلماد: »موس���م الشبط الذي يبدأ 
ع���ادة في 16 يناير وينتهي في 10 م���ن فبراير من كل عام 
مع���روف بأن الطق���س خالله يكون متقلبا وبش���دة، فإما 
يشهد رطوبة ش���ديدة جدا أو رياحا عاتية أو بردا شديدا، 
 وفي أواخر املوسم الذي سينتهي غدا الحظنا دخول البرد

الش���ديد أو موج���ة البرد التي ش���هدناها خ���الل اليومني 

املاضيني«.
وتوقع احلماد ان تنتهي موجة البرد بعد غد اخلميس، 
وقال: »لن تس���تمر موجة البرد طويال وستنتهي بانتهاء 
موسم الشبط ورمبا تس���تمر البرودة يوما أو يومني بعد 
 انتهائ���ه إال ان درجات احلرارة ستش���هد ارتفاعا ملحوظا 
م���ن مطلع االس���بوع الق���ادم، حيث نبدأ نش���عر بالدفء 

النسبي«.
وقال احلماد ان شتاء هذا العام كان دافئا نسبيا، موضحا: 
»لم نشهد البرد احلقيقي الذي نعرفه ولم نسجل أي أرقام 

قياسية هذا العام«.

الحماد: البرد مستمر حتى الخميس
والحرارة سترتفع مع مطلع األسبوع المقبل

س��ياح يلتقطون صورا ملجس��م برج »خليفة« وملدينة دبي من »منصة املشاهدة« في أعلى برج بالعالم والتي أغلقت 
قبل يومني بسبب عطل كهربائي            )أ.پ(

دبي: عطل كهربائي يغلق
»منصة المشاهدة« بأعلى برج في العالم 

دبي � د.ب.أ: أغلق���ت إدارة برج خليفة 
بدبي، أعلى ناطحة س���حاب ف���ي العالم، 
أبوابه أمام الزوار، بسبب عطل في الطاقة 

الكهربائية.
وقال مس���ؤول في إدارة البرج أمس إن 
اإلغالق بدأ منذ أمس األول وسوف يستمر 
حتى األحد املقبل،  مش���يرا إلى أن اإلغالق 
يقتصر على »منصة املش���اهدة« التي تقع 

في الطابق ال� 124.
وذك���ر أن ال���زوار ميكنه���م التنزه في 
املنطقة احمليطة بالب���رج، لكن غير متاح 

لهم الصعود.
وأوضح أن الس���بب في اإلغالق وجود 
عطل في الطاقة الكهربائية، اثر على مستوى 
اإلض���اءة في املنصة، وجتري حاليا أعمال 

الصيانة واإلصالح لهذا العطل.
يشار إلى أن البرج مت افتتاحه في الرابع 
من يناير املاضي وسط احتفال باهر حضره 
اآلالف من اإلماراتيني وأبناء اجلنس���يات 
املقيمة باإلمارات، وميكن للزوار  املختلفة 
الصعود إلى »املنص���ة« املغلقة مقابل 35 

دوالراً.

سليمان الديكان
عميداً لـ »الموسيقى«

مفرح الشمري
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اصدرت قرارا قبل أيام بتعيني 
املوس���يقار د.س���ليمان الديكان عميدا للمعهد العالي 
للفنون املوس���يقية خلفا للعميد السابق د.بندر عبيد 

الذي انتهت واليته.
كما علم���ت »األنباء« ان امللح���ن الكبير د.يعقوب 
 اخلبي���زي س���يعود للتدري���س ف���ي املعه���د العالي
للفنون املوس���يقية وس���يعلن عن ذل���ك خالل األيام 

املقبلة.

د.يعقوب اخلبيزي د.سليمان الديكان

فاطمة العبداهلل

فاطمة العبداهلل
األربعاء وياكم

تستضيف »األنباء« باچر األربعاء 
بديوانيتها املذيع���ة املتألقة فاطمة 
العبداهلل حيث ستتحدث عن برنامجها 
الناجح »بيت���ي« الذي يعرض على 
شاشة قناة »سكوب« ومشاركتها في 
مسلسل »صعب املنال« اعزاءنا القراء 
ستكون معكم على الطرف اآلخر من 
الهاتف املذيعة فاطمة العبداهلل لتجيب 
عن جميع اسئلتكم واستفساراتكم 
وذلك من الساعة ال� 6 حتى ال� 8 مساء 
عبر هواتف »األنباء«: 24830238 – 

24830322، داخلي 318 – 131.

م.مساعد احلماد

املتهمان وامامهما املضبوطات


