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مرت عليه قضايا كثيرة فيها تزوير 
جنسية وجوازات وإقامة وبطاقة مدنية 
فسألته عن كيفية القضاء على هذه الظاهرة 
التي انتشرت بصورة مخيفة، وأثرت على 
املجتمع واملال العام، فقال هو عدم توحيد 
قواعد البيانات بني الداخلية والبطاقة املدنية 
والصحة والعدل، فلو جلس املوظف امام 
الشاشة السوداء وأمامه جميع املعلومات 
من اجلهات السابقة الذكر النتهى التزوير 
بجميع اشكاله، فما املانع من اجتماع هذه 
اجلهات األربع (الداخلية والبطاقة والعدل 

والصحة) لتوحيد قواعد البينات.
٣٠ ألف موظف

مت حتويلهم من مجلس احملافظات في 
مجلس الوزراء الى وزارة الداخلية وجاء 
هذا العدد بوقته، فـ«الداخلية» محتاجة إلى 
موظفني مدنيني بعد ان مت انشاء مناطق 
جديدة مثل غرب عبداهللا املبارك واملطالع 
وسعد العبداهللا وغيرها، وفتح مراكز خدمة 

وإدارات للمرور والهجرة وغيرها، واآلن 
جاء دور الوزارة بإعداد هؤالء املوظفني 
لتولي وظائف الوزارة وخاصة للحاسب 
اآلليـ  فيجب تسليمهم الى اإلدارة العامة 
للتدريب إلعداد الــدورات اخلاصة بهم 
حسب طلب كل إدارة حتتاج للموظفني.

شارع جمال عبدالناصر

وهو شارع مزدحم يكثر السير في 
االجتاهني وهو ايضا طريق مؤد جلميع 
املستشــفيات احلكومية ـ هذا الطريق 
تكثر به الدوارات حتت اجلســر وهذه 
الدوارات داخلها ثالث مســارات غير 
مخططة باألسهم الذي يدل على اي اجتاه 
يذهب هذا املسار لكي يحدد كل سائق 
اجتاهه قبل دخوله الدوار وايضا حتى 
لو حصل حــادث داخل هذا الدوار يتم 
معرفة املخطئ باحلادث ومنا الى ادارة 
الهندسة لدراسة هذا املوضوع واالنتباه 

للمشاريع القادمة. 

محطات أمنية 

التزوير وتوحيد 
قواعد البيانات

اللواء إبراهيم النغيمش

حملة أمنية في «األحمدي» حتصد ٤٨ مخالفًا

١٤٠ «بطل» محلية حتيل آسيويًا لإلبعاد

أسفرت حملة أمنية لرجال أمن األحمدي 
عن ضبــط ٤٨ مخالفا، حيــث متت إحالة 
املوقوفــني الى اجلهــات املختصة، وقالت 
وزارة الداخلية في بيان لها مساء امس األول 

ان احلملة جاءت استمرارا للحمالت التي 
وجه بإقامتها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع ووزيــر الداخلية بالوكالة 

الشيخ طالل اخلالد.

أحال رجال األمن اجلنائي إلى إدارة اإلبعاد 
اإلداري وافــدا آســيويا بعــد التحقيق معه 
والوقوف على مصدره في ١٤٠ زجاجة خمر 
محلية ضبطت بحوزته، وبحسب بيان لوزارة 

الداخلية فإن رجال مباحث األحمدي وصلت 
إليهم معلومات عن آسيوي اعتاد االجتار في 
اخلمور احمللية، وعليه مت عمل كمني وضبطه 

والعثور بحوزته على اخلمور احمللية.

رجال أمن األحمدي يضعون اللمسات األخيرة على خطة التطويق

الوافد اآلسيوي وأمامه املضبوطات من املواد املسكرة

إحالة قضية انهيار سقف مبنى مرور اجلهراء إلى النيابة

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات 
واإلعــالم األمني بــوزارة الداخلية ان 
اللجنة الفنية املشكلة من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
في حادث انهيار سقف مرور محافظة 
اجلهــراء قد انتهت من اعمال الفحص 
واملعاينة للمبنى، ورفعت توصياتها 
النهائية الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، 
والذي أمر بإحالة الواقعة برمتها الى 

النيابة العامة (الشركة املنفذة واملقاول 
واملكتب االستشاري وكل من له عالقة 
بالواقعة) التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمــة في القضيــة. وكان مراجعو 
وموظفو إدارة مرور محافظة اجلهراء، 
قســم املركبات، قد جنوا اخلميس من 
كارثة حقيقية كادت تودي بحياتهم، 
إثر انهيار مفاجئ لسقف قسم الرخص 
في املبنى احلديث الذي لم ميض على 
تسلمه وبدء العمل فيه أقل من عامني. 
وعقب احلادث، أكد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفــاع وزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد أن حادث 
انهيار ســقف إدارة مرور اجلهراء لم 
يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وهللا 

احلمد، وأن األضرار مادية فقط.
وأضــاف اخلالــد، فــي تصريــح 
صحافي، أنه أصدر أوامره بفتح حتقيق 
عاجل وفوري ملعرفة أسباب احلادث 
ومحاسبة املقصرين. وفي اليوم التالي 
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجس اجتماعا للجنة الفنية املكلفة 

بفحص مبنى مرور محافظة اجلهراء.
ومت خالل االجتماع بحث األسباب 
التي أدت الى انهيار سقف مرور مبنى 
اجلهراء. وحث الفريق البرجس اللجنة 
على تقدمي تقريرها في أســرع وقت، 
حملاســبة كل من قصــر أو جتاوز في 

إجناز املبنى.
ويوم امس اعلنــت االدارة العامة 
للمرور عن اغالق صاالت املراجعني عقب 
حادث انهيار صالة مرور اجلهراء، وذلك 
حلني التأكد من مطابقتها للمواصفات.

«الداخلية» فّوضتها باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

صورة أرشيفية حلادث االنهيار

املخدرات اخفيت في شحنة ملح ومكمالت غذائية

املتهمون وأمامهم املضبوطات من املواد املخدرة

الكبسوالت الفارغة

احتجاز مواطنة إلهانة «حراسة السجن املركزي» ليًال 

إحباط تهريب ٨٠ كيلوغرام «الريكا» و٣٠٠ ألف كبسولة فارغة

إحالة ٦ جتار إلى النيابة حليازة ٤ كيلوغرامات مخدرات

عبداهللا قنيص 

حتقيــق  رئيــس  أمــر 
الفروانية باحتجاز مواطنة 
بتهمــة إهانــة رجــال امــن 
واالعتداء عليهم وهي نفس 

محمد اجلالهمة

متكن رجال اجلمارك في إدارة 
اجلمرك اجلوي من ضبط كمية 
كبيرة من املــواد املخدرة وهي 
عبــارة عــن ٨٠ كيلوغراما من 
بودرة الالريــكا املخدرة و٣٠٠

ألف كبســولة جاهزة للتعبئة، 
وذلك في ٤ شــحنات قادمة من 
إحدى الدول اآلسيوية. وبحسب 
بيــان صادر عــن اجلمارك فإن 
الشــحنة املخبأة بها املخدرات، 
وحســب البيــان اجلمركي هو 

«ملــح طعــام» و«أصبــاغ رســم» و«مكمالت 
غذائية» واحلقيقة أنها ملغمة ببودرة الالريكا 

املخدرة. من جهته، أكد مدير 
عام اإلدارة العامة للجمارك 
سليمان الفهد االستمرارية في 
تطوير املنظومة اجلمركية 
وتدريــب املوظفــني علــى 
أعلى املســتويات، الفتا إلى 
وجود طرق تفتيش حديثة 
لكيفية التعامل مع املهربني 
وسنضرب بيد من حديد ولن 
نســمح ملن تسول له نفسه 
بالعبث في أمن البالد. وأشاد 
بالتعاون بني جميع األقسام 
اجلمركية في إدارة اجلمرك 
اجلوي وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في 
إدارة مكافحة املخدرات، وذلك بضبط املتهمني.

محمد اجلالهمة

أحال قطاع األمن اجلنائي ممثال 
في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
إلى النيابة العامة ٦ أشخاص من 
عدة جنســيات الى النيابة العامة 

حليازة ما يزيد على ٤ كيلوغرامات 
من املواد املخدرة. فيما أكد مصدر 
أمني ان املوقوفني الستة مت ضبطهم 
بعد استصدار أذونات صادرة عن 
النيابة العامة والعثور بحوزتهم 
على مواد مخــدرة، وكذلك ضبط 

مخدرات في أماكن سكنهم. وبحسب 
بيان صادر عــن وزارة الداخلية، 
فإن األشــخاص الـــ ٦ ضبطوا في 
احلمالت املســتمرة واملكثفة التي 
يقــوم بهــا رجــال اإلدارة العامــة 
ملكافحة املخدرات. وأضاف البيان 

ان املتهمني الـ ٦ عثر بحوزتهم على 
٤ كيلوغرامات مــن املواد املخدرة 
املتنوعة بينها (١٠٠ غرام من مادة 
القرطوم املدرجة حديثا في جدول 
احملظــورات)، إلــى جانــب ميزان 
حساس وأكياس لتعبئة املخدرات.

كانت تنوي تسليمه اياه مواد 
محظورة، مؤكدة أن وجودها 
داخل املستشــفى في نفس 
التوقيــت الــذي تواجد فيه 
ابنها كان مبحض املصادفة.

واستنادا الى مصدر أمني 

األمن ومتت الســيطرة على 
االوضاع، وتبني ان السيدة 
املدعى عليها هي والدة سجني 
كان برفقة رجال األمن ليتم 
التحفظ علــى األم وإحالتها 
الى املخفر ومن ثم احتجازها.

فإن عمليات الداخلية تلقت 
بالغا في ساعة متأخرة من 
يــوم امس االول عن ســيدة 
تقوم باالعتداء وإهانة رجال 
املركزي،  الســجن  حراســة 
انتقــل رجال  الفــور  وعلى 

املدعى عليها أكدت أن تواجدها في املستشفى كان مصادفة ونفت التخطيط لتهريب ابنها

مخبأة في شحنة ظاهرها «ملح طعام» و«أصباغ رسم» و«مكمالت غذائية»

سليمان الفهد

التهمــة التي وجهت الى ابن 
املواطنــة وهــو نزيــل فــي 
الســجن املركزي فيما نفت 
األم وهي في العقد السادس 
اتهامــات بشــأن تخطيطها 
لتهريب ابنها السجني او انها 

ضبط ٧١ مستهترًا و٦٥ حدثًا بال رخصة 
ووقوع ٩٨٥ حادثًا في أسبوع

مركبة مخالفة

عبداهللا قنيص

واصل قطاع املرور حمالته الرامية الى مالحقة مخالفي 
القانون املروري، حيث أسفرت احلمالت األسبوعية التي 
أقيمت حتت إشراف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليــات واملرور اللواء جمال الصايغ خالل األســبوع 
املاضي وحتديدا خالل الفترة من ١٣ حتى ١٩ اجلاري، عن 
حترير ٢٤٨٨٠ مخالفة متنوعة والتحفظ على ٧١ مستهترا 
وحجز ٧١ مركبة وضبط ٦٥ حدثا لقيادة مركبات من دون 
رخص سوق وإحالة ١٩ مطلوبا الى إدارات التنفيذ املدني 
واجلنائي وجهات أمنية أخرى وضبط ٤ قضايا والتعامل 

اللواء جمال الصايغمع ٩٨٥ حادثا مروريا و٤ اشخاص حليازة مخدرات.

ملشاهدة الڤيديو


