يمكن صنع قنبلة من العديد من المواد الكيماوية المستعملة في المنزل.

أصغر معلومة يمكنها أن تساعد على تبديد
موقف مميت.
العديد من المواد الكيماوية التي نستعملها يوميا
استخدمها اإلرهابيون في هجماتهم في مواقع مثل
بالي ولندن ومومباي.
في بالدنا تم إلقاء القبض على عدد من اإلرهابيين المشتبه فيهم ممن
حاولوا شراء المواد الكيماوية الشائعة لصنع قنابل منها.

أمثلة على السلوك المشبوه
أهم ما في األمر هو أن تثق في حدسك .فإذا بدا أمر ما لك مشبوها ،فمن
األفضل أن تتصرف بشأن مخاوفك وأن تتصل بالخط الساخن .ال داعي
أن تفصح عن هويتك ،فمشغلونا المدربون سيودون معرفة ما رأيته ولماذا
اشتبهت فيه.

يمكننا جميعا القيام بما يمنع ذلك من الحدوث .إذا لفت انتباهك شيء ما
أقلقك ،ثق بشعورك هذا.

ال داعي أن تفصح عن هويتك ،فمشغلونا المدربون سيودون معرفة ما
رأيته ولماذا اشتبهت فيه.

اتصل بخط األمن الوطني الساخن وأخبر المشغلين المدربين ما الذي
الحظته ولماذا تشتبه في األمر.

ومن األمور التي قد تود االنتباه لها:
` `شخص يقوم بتخزين مواد تنظيف المسبح بينما ال مسبح لديه

أي نوع من الكيماويات؟

` `برميل مليء بعبوات كيماويات فارغة

حالياً ،هناك  96نوع من المواد الكيماوية تعتبر تهديدا لألمن .ويمكن أن
تجد العديد منها في منزلك ،مثل السماد االعتيادي ،ومواد المسابح ومواد
التبييض.

` `روائح كيماويات منبعثة

هناك قائمة كاملة لهذه المواد على الموقع 				
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المهم في األمر هو أن تبلغ بالسلوك المشبوه إلى خط األمن الوطني
الساخن .إذا شككت في األمر ،بلغ عنه.

` `امتالك كيماويات غريب ،أو تخزينها أو التخلص منها
` `سلوك مشبوه بالقرب من مرافق التخزين أو المصانع.
حالياً،ما هذه سوى بعض األمثلة على ما يمكن أن يشكل أمرا مشبوها.
دائما ثق في حدسك .إذا كان األمر يقلقك ،اتصل بالخط الساخن وأخبرنا
به .فإن المعلومة التي تمدنا بها قد تشكل قطعة صغيرة نحتاجها إلكمال
صورة أكبر.

ساعدنا في الحفاظ على أستراليا آمنة من اإلرهاب.
خط األمن الوطني الساخن

1800 1234 00

المشغلون المدربون يأخذون كل مكالمة مأخذ جد.
ال داعي أن تفصح عن هويتك.

www.chemicalsecurity.gov.au

