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أربعة إطفائيين تعرضوا لالختناق أثناء مكافحة النيران

إنقاذ  70وافداً بينهم  29طف ً
ال من حريق عمارة في الفروانية
كتب حم�سن الهيلم:

�سيطرت ث�لاث ف��رق �إط��ف��اء على
ح��ري��ق ان��دل��ع يف ع��م��ارة مبنطقة
الفروانية ومت انقاذ واخالء  70وافد ًا
من ال�سكان.
وكانت غرفة العمليات تلقت بالغ ًا
ع��ن ن�شوب حريق ع��م��ارة مبنطقة
ال��ف��روان��ي��ة وتوجهت ف��رق اطفاء
مراكز الفروانية واجلليب واالنقاذ
الفني ،وعند و�صول فرق االطفاء
تبني �أن احلريق يف �شقة بالدور
الرابع يف عمارة مكونة من  9طوابق
فقام رجال االطفاء ب�إخالء العمارة
من ال�سكان الذين كان عددهم 70
ال ومكافحة
�شخ�ص ًا من �ضمنهم  29طف ً
احلريق بدون وقوع اي �إ�صابات من
قبل املدنيني واقت�رصت اال�رضار على
املاديات .وقد تعر�ض  4من رجال
الإطفاء �إلى حاالت اختناق نقل على
اثرها �إطفائي �إلى امل�ست�شفى وعولج
 3اطفائيني يف موقع احل���ادث من
قبل الطورائ الطبية وجار التحقيق
ملعرفة �أ�سباب احلريق.
و�أ�رشف على املكافحة رئي�س مركز
اجلليب املقدم نواف �شايف.
وقد ح�رض �إل��ى املوقع مدير �إدارة
العمليات ب��الإن��اب��ة امل��ق��دم �سعد
الأن�صاري.

• أثناء عملية اإلنقاذ

القبض على عامل نظافة يزاول مهنة
الطب في الجليب

• رجال اإلطفاء واألمن في موقع احلريق

رئيس األركان عاد إلى البالد

كتب حم�سن الهيلم:
متكن رج��ال مديرية �أم��ن الفروانية من
حول منزله الكائن يف
�ضبط وافد بنغايل ّ
منطقة جليب ال�شيوخ الى عيادة طبية وعرث
بحوزته علي كميات كبرية من ادوية وزارة
ال�صحة وطوابع مالية.
وكانت معلومات �رسية و�صلت الى مدير عام
�أمن الفروانية اللواء �صالح العنزي مفادها
ان عامل نظافة يعمل يف احد امل�ست�شفيات
احلكومية �أقام عيادة طبية يقوم من خاللها
مبعاجلة املر�ضي اال�سيويني ومنحهم االدوية
الطبية ،فتوجهت دوري���ات املخفر الى
مكان تواجده ومت �ضبطه وكانت املفاج�أة
بالعثور على كميات كبرية من االدوية تبني
ب�أنه يح�صل عليها من �صيدلية امل�ست�شفى
الذي يعمل به وب�س�ؤاله عن الطوابع املالية
افاد ب�أنه ح�صل عليها من احد اال�سيويني
ح�سب ادع��ائ��ه ،ف�أمر وكيل االم��ن العام
باالنابة اللواء ابراهيم الطراح باحالته الى
مكتب املباحث حيث االخت�صا�ص.

• الفريق الركن حممد اخل�رض لدى و�صوله

• املتهم و�أمامه امل�ضبوطات

سقوط وافد متورط بتزوير
«فيز الدخول»
كتب حم�سن الهيلم:

متكن رجال الإدارة العامة للمباحث اجلنائية
من القاء القب�ض على وافد من ا�صحاب ال�سوابق
ت��ورط يف ت��زوي��ر �سمات دخ��ول نظري مقابل
مادي.
ويف التفا�صيل �أن التحريات ال�رسية دلت على
وجود وافد عربي يقوم بتزوير �سمات الدخول
التابعة للإدارة العامة ل�ش�ؤون الإقامة بوزارة

الداخلية مقابل  250دينار ًا للفيزا الواحدة،
وبعد اتخاذ االج��راءات القانونية الالزمة مت
�ضبطه وبتفتي�ش م�سكنه عرث بحوزته على الأدوات
امل�ستخدمة يف عملية تزوير �سمات الدخول
وكذلك الأوراق امل�ستخدمة يف ذل��ك واجهزة
ت�ستخدم يف التزوير والتغليف.
حيث تبني ب�أنه يقوم بالن�صب واالحتيال على
الوافدين حيث ي�صدر لهم �سمة دخ��ول مزورة
وي�ستلم املبلغ ويتوارى بعد ذلك عن االنظار.

«االستئناف» امتنعت عن عقاب وافدين
قاما بتزوير إجازات مرضية لمواطنة
كتب حم�سن الهيلم:
�ألغت حمكمة اال�ستئناف حكم حمكمة �أول درجة القا�ضي
بحب�س مواطنة موظفة يف جهة حكومية ووافدين
� 3سنوات مع ال�شغل والق�ضاء جمدد ًا باالمتناع عن
النطق بعقابهما بعد قيامهما بتزوير �إجازات مر�ضية
لالولى مقابل مبالغ مالية من�سوبة زور ًا لالطباء
املخت�صني يف م�ست�شفى مبارك الكبري .وتتلخ�ص
تفا�صيل الواقعة فيما ثبت لدى باحث قانوين يف
�إحدى وزارات الدولة انه ورد �إليه كتاب من ال�ش�ؤون
االدارية بالوزارة ب�ش�أن املتهمة التي تعمل موظفة
بذات الوزارة ،وذلك عن مو�ضوع انقطاعاتها املتكررة
عن العمل دون عذر على فرتات متفاوتة وعليه قام
مببا�رشة اجراءات التحقيق االداري مع املوظفة التي
عللت هذه االنقطاعات ال�سباب مر�ضية وانها �سوف
تقدم ما يفيد ذلك.
وا�ضاف يف التحقيقات ،بعد ذل��ك بيومني مثلت
املتهمة وقدمت االجازات املر�ضية منها � 7صادرة من
م�ست�شفى مبارك الكبري وعند التدقيق يف تلك االجازات
�ساورته ال�شكوك ب�سبب املنظر العام للمحررات ،
وب�س�ؤالها عن مدى �صحتها قررت انها لي�ست �صحيحة
وعليه قام برفع نتيجة التحقيق م�شفوعة بالر�أي الى
وكيل الوزارة والذي قام بدوره باحالة الواقعة الى
النيابة العامة .
وح�رض دف��اع املواطنة املحامي عبدالله العلندا
امام حمكمة اال�ستئناف مطالبا بالغاء حكم حمكمة
اول درجه والق�ضاء باالمتناع عن النطق بعقابها
م�ؤكدا خلو �أوراقها من �سوابق جنائية وحر�صا على
م�ستقبلها واحلفاظ على ا�رستها.

إثيوبية حاولت إدخال
القات إلى البالد
كتب حم�سن الهيلم:

احبط رجال جمارك املطار �صباح �أم�س
حماولة تهريب � 6أكيا�س من مادة القات
امل��خ��درة �إل��ى ال��ب�لاد م��ن قبل خادمة
�إثيوبية قادمة من بلدها من خالل خلط
امل���واد امل��خ��درة ب�أكيا�س البهارات
والطحني.
و�أف��اد م�صدر جمركي ب�أنه بعد و�صول
الطائرة الى املطار الدويل �صباح ام�س
ودخ��ول القادمني الى �صالة اجلمارك
ا�شتبه املفت�ش اجل��م��رك��ي مب�سافرة
اثيوبية اجلن�سية حتمل فيزا خادمة
وبعد التدقيق باحلقائب التي بحوزتها
ع�ثر ع��ل��ى �أك��ي��ا���س ط��ح�ين وب��ه��ارات
بها � 6أكيا�س مليئة مبادة القات املخدرة.
وقد مت ابالغ مراقب جمارك املطار والذي
�أمر ب�إحالة امل�سافرة االثيوبية والقات
املهرب الى اجلهات املخت�صة.

تعيين وتدوير في مناصب الوكالء

المساعدين بوزارة الداخلية
كتب حم�سن الهيلم:
علمت «ال�شاهد» م��ن م�صدر
رفيع امل�ستوى �أن نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجل��راح انتهى
م ��ؤخ��ر ًا م��ن و�ضع اللم�سات
االخ��ي�رة ل��ت��دوي��ر ال��وك�لاء
امل�ساعدين يف الوزارة وذلك
بعد جتربة ا�ستمرت ما يقارب
ال�سنة من تعيينهم ا�ستطاع
البع�ض منهم تطوير العمل

االداري وامليداين فيما تعرث
اخ���رون وت�سببوا يف ردود
افعال �سلبية من قبل املواطنني
واملقيمني جتاه الوزارة.
و�أكد امل�صدر ان الوزير رفع
ا�سماء ل�ضباط برتبة لواء
ملجل�س ال�����وزراء العتماد
تعيينهم وك�ل�اء م�ساعدين
ل�سد ال�����ش��واغ��ر وال��ت��ي بلغ
عددها  5منا�صب وهي قطاع
ال�����ش��ؤون القانونية وقطاع
امل���رور وق��ط��اع االم��ن العام

مصري ملغم

تبين أنه يعاني من فوبيا الطيران

في الفروانية

مسافر أرعب الركاب

بحشيش

• املحامي عبدالله العلندا

عاد �إلى البالد رئي�س الأركان العامة للجي�ش الفريق
الركن حممد اخل�رض ووكيل وزارة الدفاع ال�شيخ �أحمد
املن�صور والوفد املرافق للنائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الدفاع وذلك بعد مرافقتهم له يف زيارة

ر�سمية ململكة البحرين.
وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س هيئة التعليم الع�سكري
اللواء الركن �أنور املزيدي وعدد من كبار ال�ضباط
القادة باجلي�ش.

�أح��ال��ت دوري���ات �أ�سناد مديرية �أمن
الفروانية وافد ًا من اجلن�سية امل�رصية
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات
بعد �ضبطه يف منطقة الفروانية يروج
املواد املخدرة.
ويف التفا�صيل كما رواها م�صدر �أمني انه
وخالل قيام دوريات ا�سناد مديرية �أمن
الفروانية بنقطة تفتي�ش باحد �شوارع
منطقة الفروانية� ،صادف مرور �سيارة
يقودها وافد م�رصي اجلن�سية يدعى «م.
ع» يبلغ من العمر  33عام ًا يعمل يف
�إحدى ال�رشكات وبعد الطلب منه النزول
من �سيارته بانت عليه عالمات اخلوف
واالرتباك وبتفتي�ش �سيارته عرث على 4
�أ�صابع ح�شي�ش وحبوب ترامادول ومواد
ٍ
تعاط.
وخالل التحقيق معه اعرتف بانه يقوم
بتجزئة املواد املخدرة ومن ثم بيعها
على زبائنه.
وبعد ا�ستكمال التحقيق متت احالته
وامل��واد املخدرة ال��ى الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات.

كتب حم�سن الهيلم:

�أرعب م�سافر ركاب �إحدى الطائرات املتجهة �إلى �إحدى
الدول العربية �أثناء اقالعها من مطار الكويت ب�سبب
حالة الفوبيا ال�شديدة التي �سيطرت عليه.
وك��ان ال��راك��ب قد ك�رس حاجز ال��ه��دوء خ�لال اقالع
الطائرة حيث ب��د�أ بال�رصاخ اله�ستريي املفاجئ
قائال نزلوين مبوت وطلب من امل�ضيفني العودة وزاد

الو�ضع �سوء ًا عندما ا�صيب الراكب ب�ضيق يف التنف�س
ما جعل قائد الطائرة يعود بها ويطلب من اجلهات
املخت�صة ال�سماح له بالهبوط حيث مت انزال الراكب
ومتابعة �سري الرحلة.
واحيل الراكب �إلى مكتب الأمن بعد �أن �ألغيت تذكرته
و�أخلي �سبيله حيث تبني �أنه م�صاب بفوبيا الطريان
وكان يحاول التخل�ص من حالته النف�سية لكنه ف�شل
يف ذلك.

لبنانية وصلت إلى البالد
بزجاجات خمر
كتب حم�سن الهيلم:

���ص��ادر رج���ال ج��م��ارك امل��ط��ار 7
زجاجات خمر �ضبطت مع م�سافرة
لبنانية �أثناء و�صولها �إلى البالد.
وكان املفت�ش اجلمركي قد عرث على

وقطاع املالية وقطاع الربية
وال��ب��ح��ري��ة واالم���ن اخلا�ص
وذلك الكتمال الهيكل التنظيمي
اخلا�ص بوزارة الداخلية.
وك�شف امل�صدر ان التدوير
ي�شمل ع���دد ًا م��ن القطاعات
االم��ن��ي��ة ك��م��ا �سيتم ت�سكني
املنا�صب ال�شاغرة.
وا�شار �إل��ى ان هناك تدوير ًا
�سي�شمل قطاعات عدة من �أبرزها
التعليم والتطوير واجلن�سية
واملرور واالمن اخلا�ص.

اخلمر يف �إح��دى حقائبها ،حيث
قالت «عندكم �أ�سعار اخلمر نار ما
دفعني جللبها معي».
وق��ام��ت ادارة اجل��م��ارك باتخاذ
االج�����راءات ال�لازم��ة وم�صادرة
اخلمور.

ويف جانب مت�صل مت �ضبط وافد
�آ�سيوي ق��ادم من ب�لاده وبحوزته
كمية م��ن امل��خ��درات حيث عرث
عليها يف مكان �رسي داخل حقيبته
ف�أحيل �إلى االدارة العامة ملكافحة
املخدرات حيث االخت�صا�ص.

