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«الدوة» كادت تودي بحياة  ٧ في كبد وبر «مطربة»

وفاة مواطن في انقالب واحتراق «رباعية» 

«النجدة»: ضبط متسلل و٢٢ متعاطيًا 
و١١ مطلوبًا و٥٤ مخالفًا في أسبوع

إبعاد سوري وفلبينية سكرا على شاطئ الدوحة

سعود عبدالعزيز

أنقذت العناية اإللهية ٧ اشــخاص من 
املوت احملقق إثر تعرضهم الختناق بسبب 
«دوة فحم» خالل تواجدهم في منطقة كبد 
وبــر «مطربة»، حيــث مت إنقاذهم من قبل 
املسعفني، فيما مت نقل اثنني منهم للعالج 
إلى مستشفى اجلهراء للعالج وحالة احدهم 
حرجة واليــزال يتلقى العالج في العناية 

املركزة.
حول احلادثة االولى، قال مصدر امني 
ان مواطنة ابلغت عن اغماء وافدين داخل 
غرفة كانا بها في بر كبد، وعلى الفور انتقل 
رجال االمن واالسعاف، وتبني ان الوافدين 
من اجلنسية اآلسيوية وان االغماء ناجت عن 
استنشــاق الغاز السام املنبعث عن الدوة 

ومت نقلهما للعالج.
أمــا الواقعة الثانيــة فقال مصدر أمني
لـــ «األنبــاء» إن بالغا ورد مســاء أول من 

أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد 
بوجود ٥ أشــخاص في حالة إعياء في بر 
منطقة «مطربة»، وعلى الفور توجه رجال 
األمن واإلسعاف ملوقع البالغ، حيث تبني 
أن ٥ شباب قاموا بإشعال الفحم في غرفة 
كانوا يجلسون بها، وبسبب انبعاث غازات 
من الفحم أغمي عليهم، وعليه مت إسعافهم 
من قبل مســعفي الطوارئ الطبية، حيث 
جتــاوب ٥ منهم مع العــالج، فيما مت نقل 
اخلامس بسيارة اإلسعاف الى املستشفى 

لتلقي العالج.
هذا، وجــدد مصدر فــي اإلدارة العامة 
لإلطفاء حتذيره بضرورة توخي احليطة 
واحلذر وعدم اخللود للنوم والدوة مشتعلة 
نظرا لكونها تخلف مواد سامة تتسبب في 
الوفاة البطيئة، مشــيرا إلى أنه وفي حال 
اســتخدام دوة الفحم في البــر أو األماكن 
املغلقة يجب قبل النــوم التأكد من إطفاء 
الفحم وإخراج الدخان إلى خارج مكان النوم.

سعود عبد العزبز

توفي مواطن متأثرا بجروح خطرة حلقت 
بعد نقله إلى العالج وأصيب مرافقه املواطن 
اثر انقالب ســيارتهما واحتراقها على طريق 
الســاملي السريع. وكان بالغا ورد مساء أول 
أمس لغرفــة عمليــات وزارة الداخلية يفيد 
بوقوع حادث انقالب واحتراق ســيارة على 
طريق الساملي الســريع، وعلى الفور توجه 

رجال اإلسعاف واألمن واإلطفاء ملوقع البالغ، 
حيث تبني أن سيارة دفع رباعي بها شخصان 
انقلبت عدة مرات واندلعت بها النيران، وقد 
اســتطاع من كانا داخلهــا اخلروج منها قبل 
احتراقها، وقــد تعرضا إلصابات ومت نقلهما 
بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى اجلهراء حيث 
توفي أحدهما، وقد استطاع رجال اإلطفاء إخماد 
النيران التي أتت على السيارة بالكامل، ومن 
ثم سحبها من على الطريق، وسجلت قضية.

مبارك التنيب

أظهرت إحصائية لشــرطة النجدة في 
الفترة من ٧ إلى ١٣ اجلاري ضبط متسلل 
و٢٢ متعاطيا و١١ مطلوبا لقضايا سرقات 
والتنفيذ اجلنائي واملدني وكذلك ٩ مركبات 
مطلوبة قضائيا و٥٤ مخالفا لقانون إقامة 

العمل، كما مت حترير ١١٦٣ مخالفة متنوعة 
وإحالة ٨٠ مركبة إلى كراج احلجز أغلبها 
ضبطت إلصدارها أصواتا مزعجة او مخالفة 
اشتراطات األمن والسالمة. وقال بيان لوزارة 
الداخليــة ان من بني املركبات التي أحيلت 
الــى كراج احلجــز ١٣٣ مركبة و٤ دراجات 

نارية إلصدار أصوات مزعجة.

منصور السلطان

أحيل وافد سوري اجلنسية (٣٥ عاما) 
ووافدة فلبينية (٤١ عاما)، إلى إدارة اإلبعاد 
بعد ضبطهما في ســيارة متوقفة بالقرب 
من شــاليهات الدوحة وهما بحالة ســكر 

وبحوزتهما زجاجة خمر.
ووفــق مصــدر أمنــي أفاد بأنــه خالل 

جتول إحدى دوريات إســناد مديرية أمن 
العاصمة مساء أول من أمس في شاليهات 
الدوحة مت االشــتباه بسيارة متوقفة أمام 
الشاطئ وبداخلها رجل وامرأة، وباالقتراب 
منهما تبني أنهما بحالة سكر، فتم إنزالهما، 
وبتفتيش السيارة عثر على زجاجة خمر، 
فتمت إحالتهما إلى املخفر ومن ثم إحالتهما 

الى إدارة اإلبعاد.

اثنان منهم نقال للعالج وأحدهم أودع «اإلنعاش»

«املرور»: البدء بتطبيق اشتراطات شركات التوصيل
أحمد خميس

أعلنت اإلدارة العامة للمرور، 
البدء بتطبيق اشــتراطات  عن 
شــركات التوصيل اعتبارا من 
اليوم، وذلك بعــد انتهاء املهلة 
احملددة والتي كانــت مقرر لها 
مطلع أكتوبر، وصدر قرار وزاري 
بتمديدها حتى مطلع يناير. يشار 
الى أن االشتراطات تتضمن اآلتي:
- االلتــزام بالــزي املوحــد مع 

ارتداء اخلوذة. 
- وضع ملصق الشــركة على 

املركبات املستخدمة.
- أن تكون إقامة عامل التوصيل 

على الشركة نفسها.
النشــاط  - يحظــر ممارســة 

حلاملي اإلقامة مادة ٢٠.

أردني وهندي للنيابة لالجتار في ١١ كيلوغرام ماريغوانا و«كيميكال»
منصور السلطان

واصل رجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات مالحقة 
جتــار املواد املخــدرة، حيث 
مت ضبــط وافدين، األول من 
اجلنســية األردنيــة وضبط 
في منطقــة الســاملية وعثر 
بحوزته على ٢٠٠٠ أمبول من 
مخدر املاريغوانا وكيلوغرام 
مــن الكيميــكال وكميــة من 
الشبو، أما املتهم الثاني فهو 
هنــدي وضبــط فــي منطقة 
أبوحليفــة وعثــر بحوزتــه 
علــى ١٠ كيلوغرامــات مــن 
مادة املاريغوانا. ووجه مدير 
عــام االدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات العميد محمد قبازرد 
بإحالة الوافدين واملضبوطات 
الى النيابة العامة بعد انتهاء 
التحقيقــات معهمــا واعترفا 
بحيــازة املخــدرات بقصــد 
االجتــار، كما ارفــق في ملف 
اإلحالة مبالغ مالية تبني انها 
حصيلة بيع تزيد على ١٠ آالف 

دينار.
وزارة  وأصــدرت  هــذا، 
الداخليــة بيانــا قالــت فيه: 
اســتمرارا ملتابعــة وحرص 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل 

من جنسية عربية يحوز مواد 
مخدرة بقصد االجتار، 

وعليه مت تكثيف التحريات 
وجمــع املعلومــات ومتابعة 
حتركاتــه وبعــد التأكــد من 
صحة املعلومات مت استصدار 
اإلذن الــالزم من قبل النيابة 
العامة، ومت ضبطه وبتفتيشه 
وتفتيش مســكنه مت العثور 
على كمية كبيرة من أمبوالت 

بأن مقيما من جنسية آسيوية 
يقوم باالجتار والتعاطي في 
املواد املخــدرة، وبعد التأكد 
من املعلومات مت اســتصدار 
اإلذن الــالزم من قبل النيابة 
العامة، ومت ضبطه وبتفتيش 
مسكنه مت العثور على نحو 
١٠ كيلوغرامــات مــن مــادة 
املاريغوانا وميزان حســاس 
ومبلغ مالي متحصالت البيع.

زيت املاريغوانا جاهزة للبيع 
واالستخدام تقدر بنحو ٢٠٠٠

أمبول تقريبا، وكيلوغرام من 
مادة الكيميكال و٢٠ غراما من 
مادة الشبو وميزان حساس.

وفي الضبطية الثانية انه 
أثنــاء نشــاط االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في البحث 
والتحري عن مهربي ومروجي 
املخدرات وردت معلومات تفيد 

األول ُضبط في «الساملية» بـ ٢٠٠٠ أمبول والثاني سقط في «أبو حليفة» بـ ١٠ آالف دينار

الهندي وأمامه الشبو وحصيلة بيع السموم األردني وأمامه ٢٠٠٠ أمبول ماريغوانا وكيلوغرام كيميكال و٢٠ غرام شبو وميزان حساس

اخلالد  على تكثيف احلمالت 
األمنيــة علــى مهربي وجتار 
املــواد املخدرة متكــن قطاع 
األمن اجلنائي ممثال في اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات (إدارة 
املكافحــة احمللية) من ضبط 
كمية كبيرة من املواد املخدرة 
فــي ضبطيتــني منفصلتني. 
ففي الضبطية األولى وردت 
معلومات تفيد بأن شــخصا 

حملة املادة «٢٢» ممن أمضوا ٦ أشهر
 ملزمون باحلضور قبل ٣١ اجلاري

محمد اجلالهمة

أكد مصدر امني ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع 
شــؤون االقامة ليس لديها اي نية للتمديد حلملة 
االلتحاق بعائل والذين مضى على وجودهم خارج 
البالد اكثر من ٦ اشــهر، مشــيرا الى ان كافة حملة 
املــادة «التحاق بعائل ٢٢» مــن الطالب والزوجات 

وغيرهم عليهم احلضور قبل ٣١ يناير اجلاري.
وقال املصدر لـ«األنباء» ان وكيل وزارة الداخلية 
املســاعد لشؤون االقامة فواز املشعان وجه بإلغاء 
تلقائي إلقامات جميع الوافدين والذين مضى على 

وجودهــم خارج البــالد بنهاية الشــهر اجلاري ٦
أشهر، حيث ستسقط اقاماتهم تلقائيا من حاسوب 
الداخلية ولن يحق لهم الدخول مجددا اال بإجراءات 

وموافقات جديدة كليا.
واضــاف املصدر: الظروف التي مــر بها العالم 
اجمع في جائحة كورونا استدعت وزارة الداخلية 
التخاذ قرارات انسانية منها جتديد االقامات بدون 
حضــور الشــخص الى البالد في غضون ٦ اشــهر 
وكذلك جتديــد اقاماتهم وهم خارج البالد وبنهاية 

الشهر اجلاري تنتهي كل هذه االمتيازات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت ان قطاع شــؤون 

اجلنسية واالقامة سيبدأ اإللغاء االلكتروني إلقامات 
العمالة مادة ١٧ (قطاع حكومي) ومادة ١٩ (شــريك 
في القطاع األهلي) ومادة ٢٢ (التحاق بعائل) ومادة 
٢٣ (الدراسة) ومادة ٢٤ (كفيل نفسه) والذي مضى 

على تواجدهم خارج البالد مدة ٦ أشهر فأكثر.
وأوضحت انه ســيتم احتســاب مدة تواجدهم 
خــارج البــالد خاصة حلملة املــادة ٢٢ اعتبارا من 
٢٠٢٢/٨/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم 
تلقائيا، وذلك ملرور ٦ أشــهر على تواجدهم خارج 
البــالد تطبيقا ألحكام املــادة ١٢ فقرة ٣ من قانون 

إقامة األجانب.

مصدر أمني: ال نية للتمديد للطلبة وإلغاء تلقائي إلقامات من لم يحضر إلى البالد

ماريغوانا في «جتويف ساعة» وضبط بالي ستيشن في «املركزي»
محمد اجلالهمة

فــي ظل احلمــالت املكثفة التي 
يشرف عليها وكيل األمن اخلاص 
واملؤسســات اإلصالحيــة اللــواء 
عبداهللا ســفاح املــال، متكن رجال 
أمن الســجن املركزي من اكتشاف 
أحــدث وســيلة إلخفــاء املخدرات 
داخــل جتاويــف ســاعة يــد أحد 
النــزالء، هــذا إلــى جانــب ضبط 
أكيــاس شــبو وجهــاز بــالي   ٤
ستيشن و٤ أذرع وعدد من الهواتف 
والســماعات و١٨ شــريحة اتصال 
و٢٠ وصلة شاحن وراوتر و٦ فالش 
ميموري وشــاحن جميعها مخبأة 

بطريقة سرية.
هذا، ومتت إحالة املضبوطات إلى 
اجلهات املختصة واتخاذ اإلجراءات 

اكياس شبو واداة تعاطالقانونية الالزمة بحق النزالء. ساعة حتولت إلى مخبأ للماريغوانا جهاز البالي ستيشن وأذرعه والهواتف ضبطت في حملة »املركزي»


