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مشاري المطيري

في إطار مالحقة االدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة ملكاتب اخلدم الوهمية على مدار 

الساعة بتوجيهات العميد سعود اخلضر 
مدير عام اإلدارة تلقت إدارة البحث والتحري 

من أحد مصادرها السرية معلومات بوجود 
مكتب خدم وهمي يقوم بالنصب واالحتيال 

على املواطنني والوافدين. وفي ضوء تلك 
املعلومات مت تكثيف التحريات وبالفعل تبينت 

صحة املعلومة. حيث يقوم املكتب باالتفاق 
مع املواطنني واملقيمني على توفير خدم مقابل 

مبالغ مالية واعطاء املواطن أو الوافد سند 

قبض وإيهامه أنه مكتب خدم رسمي للعمالة 
املنزلية ولكنه مكتب وهمي.

وقامت إدارة البحث والتحري بعمل كمني 
محكم أمس االول االربعاء مبنطقة جليب 

الشيوخ ومت ضبط 4 مخالفني من جنسيات 
مختلفة بينهم 3 من اجلنسية اإلثيوبية 

وشخص من اجلنسية الغانية.
وخالل التحقيق معهم اعترفوا بأنهم ال 

يعملون لدى كفالئهم ويعملون بنظام اخلدم 
اليومي وباالستعالم عنهم بجهاز احلاسب 

اآللي تبني بأنه يوجد عليهم بالغ تغيب، 
ومطلوبون على ذمة قضايا اخرى وجار عمل 

الالزم بحقهم.

ضبط مكتب خدم وهمي تخصص أفريقيات

االثيوبيات والغاني الذين مت ضبطهم باملكتب الوهمي

توقيف حدثني يسرقان املركبات وهندي يبيع اخلمور بالفروانية

إغالق وكر لتصنيع اخلمور بإدارة نيباليةفي األحمدي

سقوط مطلوبني بـ ٧٧ ألف دينار في قبضة رجال األمن
أحمد خميس

أحــال رجــال دوريــات 
اســناد العاصمــة مواطنــا 
مطلوبــا على ذمة 9 قضايا 
مببالغ مالية جتاوزت الـ 45 
ألف دينار إلى التنفيذ ومت 

رفع تقرير بالواقعة.
وعلــى صعيــد متصــل 
فقد قام ايضا رجال اســناد 
العاصمة وأثناء االنتشــار 
األمنــي بضبــط مواطــن 
مطلــوب على ذمة 4 قضايا 
مببلغ ١٠٠٠ دينار وأحيل الى 

جهة االختصاص.
ومن جانــب آخر، اوقف 
رجال امن االحمدي مواطنا 
مطلوبا على ذمة قضايا مالية 

تتجاوز الـ ١3 ألف دينار.
وإلى الفروانية مت ضبط 
وافد إيراني مطلوب على ذمة 

قضايا ماليــة مببلغ 5٠٠٠ 
دينار. ومتت إحالته الى جهة 
االختصــاص كما مت ضبط 
وافد لبنانــي مطلوب على 
ذمة مبلغ مالي بنحو ٦ آالف 
دينــار، وأيضا متت إحالته 

الى التنفيذ.

وعلــى صعيــد متصــل 
فقد أحيل وافد مصري الى 
اإلدارة العامــة للتنفيذ بعد 
االســتعالم عنه في منطقة 
الرقعــي وتبــن بأنه مدين 
مببلغ 7 آالف دينار ومت رفع 

تقرير بالواقعة.

عبداهلل قنيص

ضبطت احــدى دوريات 
الفروانيــة حدثن كانا  امن 
يقومــان بســرقة مركبــة، 
وكانــت دورية تابعة لفرقة 
قيادة الفروانية قد شاهدت 
حدثن فــي مركبة ومبجرد 
االقتراب منهما بدت عليهما 
مظاهر االرتبــاك خاصة ان 
اعمارهما ال تتجاوز الـ ١١ عاما، 
وتبن انهما يقومان بكســر 

محمد الجالهمة

في اطــار توجيهات مدير 
أمن االحمدي العميد عبداهلل 
سفاح وبتعليمات مدير ادارة 
عمليات الدوريات العقيد عوض 
الشمري باالنتشار بهدف فرض 

الزجاج بطريقة جديدة عن 
طريق نحاس بالك احملركات 
وذلك لعدم خروج صوت عند 
الكسر، ثم يفككون محتويات 
املركبــة واحيال الى مباحث 

االحداث التخاذ الالزم.
من جانــب آخــر، تلقت 
الفروانيــة  أمــن  مديريــة 
معلومــات تفيــد بوجــود 
مصنــع للخمور احمللية في 
سرداب باحدى بنايات منطقة 
جليب الشيوخ مقابل الدائري 

الســيطرة االمنية اشــتبهت 
احدى الدوريات وخالل جولة 
لها مبنطقة صباح االحمد في 
شخص آسيوي تبن الحقا انه 
نيبالي اجلنسية فتم توقيفه 
وعند طلب اثباتاته الذ بالفرار 
على االقدام ومت مالحقته حتى 

السادس، وشكل املدير العام 
ألمن الفروانية العميد صالح 
مطر فرقة مــن رجال األمن 
لضبــط أصحــاب املصنع، 
القــوة الى موقع  وتوجهت 
املصنــع وعنــد مداهمته مت 
ضبط آسيوي يدير املصنع 
وعثر بحوزته على كمية من 
البراميــل املليئــة باخلمور 
احمللية، وعليه متت احالته 

الى جهات االختصاص.
من جانب آخــر، متكنت 

احدى دوريات أمن الفروانية 
أثناء جتوالها في احملافظة من 
ايقاف مركبة يابانية اشتبهت 
بها وعند ايقافها حاول قائدها 
الفــرار، ولكن رجــال األمن 
طاروده واستطاعوا ضبطه 
وتبن انه وافد هندي، وعند 
التأكد منه تبــن ان املركبة 
حتوي في حقيبتها عشــرة 
اكيــاس وبداخلها ١١9 قنينة 
خمــر محليــة، وعليــه مت 
حتويله الى اجلهات األمنية.

دخل احد املساكن، وبعد طلب 
االســناد متت مداهمة املنزل 
بعــد انبعــاث رائحــة كريهة 
منــه وشــوهدت بــه براميل 
مخصصــة لتقطيــر اخلمور 
ومت ضبط شخصن نيباليي 
اجلنسية ال يحمالن اي اثبات 

كما ضبط ١4١ برميال و4 اجهزة 
تقطير وخــزان و5 كرتونت 
خميرة ومبلــغ ٢٠١.5 دينار، 
وباالســتعالم عن الشخصن 
تبن انهما مطلوبان القاء قبض 
ملباحث الهجــرة، فأحيال الى 

جهات االختصاص.

املتهم وأمامه املضبوطات

براميل اخلمور  النقود التي عثر عليها جهاز تقطير خمور 

احلدثان اللذان ضبطا يسرقان مركبة العميد صالح العنزي

الكشف عن مصنع 
خمور في سرداب 

بناية باجلليب

جناة خليجي ورفاقه انفجر لغم بسيارتهم

مباحث األموال تقبض على وافدين
بتهمة االستيالء على املال العام

مصرع طفل في مدرسة باليرموك

سعد الرشيدي

ألقــى رجال مباحث األموال على 3 وافدين 
يعملون بإحدى اإلدارات التابعة الحدى الوزارات 
يقومون باستغالل وظائفهم في االستيالء على 
املال العــام، وقال مصدر أمنــي ان معلومات 
دقيقــة وردت عن وجــود 3 موظفن تقتضي 
واجبات وظائفهم حترير شــيكات مخصصة 
لفئات معينة من املوظفن املواطنن عند انتهاء 

خدمتهم او عند تقدمي استقالتهم او االنقطاع 
عن وظيفتهم باعتبارها مستحقات نهاية خدمة، 
لكن هؤالء الوافدين يقومون بتحريرها وتداولها 
بأسماء غير مستحقة فيما بينهم وحتويلها الى 
حساباتهم البنكية، فقام رجال مباحث األموال 
بعمل كمن إللقاء القبض عليهم متلبسن في 
جهة عملهم، وبالفعل مت ضبطهم وإحالتهم الى 
جهات االختصاص، وتوجيه تهمة االستيالء 

على املال العام ضدهم.

أحمد خميس

أحال رجال الطب الشرعي طفاًل سقط في 
مدرســة إلــى اإلدارة العامة لألدلــة اجلنائية 
للوقوف على اسباب الوفاة ومت تسجيل قضية 

وفاة طبيعية. وقال مصدر أمني إن بالغا ورد 
من إدارة املدرسة مبنطقة اليرموك عن سقوط 
طفــل على االرض دون حــراك، وعليه توجه 
رجال االسعاف حيث تبن وفاة الطفل وعليه 

مت نقله للتأكد من أسباب الوفاة.

عبداهلل قنيص

كتبت النجاة ملجموعة من الشباب 
بعد انفجار لغم بسيارتهم خالل نزهة 
برية في بر خباري العوازم الذي يقع في 
بر الشمال، وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد الى غرفة عمليات الداخلية من شاب 
افاد بأنه خليجي وكان برفقة اصدقائه 
بنزهــة برية في بر خبــاري العوازم 
وفجأة اهتزت سيارتهم وبالترجل منها 
اتضح أنهم قامــوا بالدهس على لغم 
وتبــن بعد ترجلهم وجــود لغم آخر 
قريب من الذي دهسوه بسيارتهم مما 
تسبب في أضرار للمركبة دون وقوع 

 مركبة اخلليجينياي اصابات.

الياقوت: آلية عمل مكافحة املخدرات 
تعتمد على خفض العرض والطلب

مشاري المطيري

قال رئيس قسم التوعية في اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الرائــد عبدالرزاق الياقوت 
ان آليــة عمل اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ترتكز علــى خطن متوازيــن لتحقيق األمن 
واالســتقرار في املجتمع وحمايته من أخطار 
هذه الســموم، يتمثالن في العمل على خفض 
العــرض من املخدرات من جهــة والعمل على 

خفض الطلب عليها من جهة ثانية.
جاء ذلك في احملاضرة التوعوية التي ألقاها 
الياقوت ونظمتها اإلدارة العامة لقوات األمن 
اخلاصة )إدارة مكافحة الشــغب( وبالتعاون 
مع اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات بعنوان 
)االكتشاف املبكر حلاالت تعاطي املواد املخدرة 

وأثرها على املجتمع(.
وأضاف الياقوت ان تلك اآللية تتم من خالل 
املكافحة األمنية لكل طــرق تهريب املخدرات 
وترويجها ومالحقة املتاجرين بها محليا ودوليا 

والعمل على تأهيل الكوادر البشــرية ملواكبة 
األساليب احلديثة واملبتكرة في التهريب، وأيضا 
من خالل التحصن الوقائي لكل أفراد املجتمع 

وتوعيتهم بخطورة تعاطي هذه املواد.
مــن جانبه، قال اخلبيــر الدولي في مجال 
مكافحة املخدرات واملؤثــرات العقلية د.عايد 
احلميدان ان التعرف على أنواع املخدرات أصبح 
ضرورة ملحة وخاصة في املواد املستحدثة، 
مشــيرا إلى ضــرورة معرفة أســباب تعاطي 
املخدرات واألســاليب اخلادعــة التي يتبعها 
جتارها ومروجوها إلغراء الشباب بها، مبينا 
ان من بينها الترويج على أنها تساهم في زيادة 
التركيز وتنشيط الذاكرة. وعرض د.احلميدان 
اهم العالمات واملؤشرات التي تسهم في الكشف 
املبكر عن األشخاص املدمنن ومنها امليل الى 
اليقظة وعدم النوم وفقدان الشــهية للطعام 
وظهور عالمات الضعف اجلسدي واالضطرابات 
النفسية في السلوك وامليول الى احلركة املرتبكة 

والتوتر بشكل متواصل.

الرائد عبدالرزاق الياقوت يتوسط عدداً من املشاركني 

مباحث الساملية حتاول ترجمة فيلم أكشن 
بدأ بخطف مواطنة وانتهى بإنقاذها

سوء األحوال اجلوية تتسبب في وفاة حالتني
جاسم التنيب

تســبب ســوء األحوال اجلويــة التي 
تعرضت لها البالد أمس في وفاة 3 حاالت 
»وافدين« كانوا يعانون من ضيق التنفس 

»الربو«.
وقال مصــدر أمني ان العالقات العامة 
في إدارة مستشفى مبارك أخطرت القيادة 

األمنيــة عن وفاة 3 وافدين بعد وصولهم 
الى املستشفى عن طريق سيارات االسعاف، 
حيث لقوا حتفهم بســبب ضيق التنفس 
»الربو« الذي كانوا يعانون منه ومت تسجيل 

القضايا حتت مسمى وفاة طبيعية.
وأفــاد املصدر بأن 7 أشــخاص آخرين 
دخلوا العناية املركزة مروا بنفس احلالة، 
إضافة الى ١5 حالة أخرى أدخلوا للمالحظة.

أحمد خميس

في قضيــة غريبة وقصة أشــبه بقصص 
األفالم األكشن تعرضت مواطنة للخطف وهتك 
العرض في سيارة لكن جاء شخصان وانقذاها 

وارجعاها إلى البيت.
وتفاصيل الواقعة كما ذكرها مصدر أمني 
ان املواطنة )٢٠ عاما( تقدمت ملخفر الساملية 
وأبلغت ضد مجهولن قاما بخطفها واالعتداء 
عليها وقالت في بالغها إنه اثناء رجوعها إلى 
املنزل تعرض لها شخص يستقل سيارة رباعية 
أميركية قام قائدها بسحبها بقوة بعد اجبارها 
علــى الوقــوف وجذبها بقــوة ووضعها على 

املقعد اخللفــي للمركبة وانطلق بها إلى جهة 
غير معلومة وأثناء مرور املركبة على الدائري 
اخلامس الحظ شــخص يقــود مركبة أخرى 
ومعه صديقه أنها مخطوفة وقام باالصطدام 
مبركبة املتهمن وبعد ذلك توقفت الرباعية في 
منطقة اجلابرية وقاموا بتمزيق مالبسها وهتك 
عرضها بالقوة لكن جاءت سيارة املنقذ وترجل 
منها 3 أشخاص وتشابكوا مع اخلاطفن اللذين 
الذا بالفرار دون ان يسجل احدهم رقم اللوحة 
املعدنية.. ومن ثم ارجع املنقذ واصدقاؤه الفتاة 

إلى منزلها كأن شيئا لم يكن.
وقــال املصدر األمني ان مباحث الســاملية 

حتقق في القضية لترجمة فيلم األكشن.

حريق مببنى سكن الطلبة في قرطبة
ودوة فحم تتسبب في اشتعال مخيم على »الساملي«

محمد الجالهمة

متكن رجال االطفاء من 
اخماد حريق شب في غرفة 
مببنــى ســكني مخصص 
للطلبة في منطقة قرطبة، 
وكانت غرفة عمليات االدارة 
العامة لالطفاء قد تلقت ظهر 
امس بالغا عن اندالع حريق 
مبنــى مكون مــن دورين 
لسكن الطلبة وعلى الفور 
توجهت فرق اطفاء مركزي 
الشهداء والشويخ الصناعي 
بقيادة الرائد محمد اخلشتي 
تبــن ان احلريــق التهــم 
الغرفة بالكامل وعلى الفور 
مت اخالء املبنى من الطلبة 
وقامــت الفرقــة مبكافحة 
احلريــق وإخمــاده دون 
وقوع أي اصابات واقتصرت 
اخلسائر على املاديات وجار 
التحقيــق ملعرفة أســباب 

احلريق.
وتواجد مبوقع احلادث 

كل من رجال أمن الداخلية 
والطوارئ الطبية.

ومن جانــب آخر اخمد 
رجال اطفاء اجلهراء احلرفي 
حريقا شب في مخيم على 
طريق الســاملي ولم يسفر 
عن وقوع اي اصابات، وافاد 
مصدر امنــي بان احلريق 
نتــج عــن تــرك دوة فحم 
مشتعلة في احدى اخليام 

التي اندلعت بها النيران.

رجال االمن كانوا حاضرين في سكن الطلبةرجل اطفاء بعد اخماد حريق قرطبة

النيران التهمت مبنى الطلبة

احلريقان لم 
يخلفا أي إصابات 
واقتصرت األضرار 

على املاديات


