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أمير زكي
اس���تكماال جلوالت التفتيش التي تقوم 
بها وزارتا الداخلية واملواصالت على مقاهي 
االنترنت ومكات���ب االتصاالت الدولية غير 
املرخصة في مختلف احملافظات وبعد تفاعل 
وتعاون املواطنني واملقيمني في هذه احلمالت 
في سبيل وضع حد للمخالفات الصارخة في 
بعض مقاهي االنترنت، اصدر مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي 
اليوسف أوامره ملدير ادارة اجلرائم االلكترونية 
الس���بيعي للتنسيق  العميد عادل  برئاسة 
الفوري مع مدير ادارة الرقابة الهاتفية بوزارة 
املواصالت م.ناصر الكندري لرصد ومتابعة 
جميع املقاه���ي ومكاتب االتصاالت املخالفة 
لضبط وتطبيق القانون على احملال واألفراد 

املخالفني.
وبع���د التحري والدقة من املواقع املخالفة قامت ادارة اجلرائم 
االلكتروني���ة وادارة الرقابة الهاتفية ب���وزارة املواصالت بحملة 
شاملة على مقاهي ومكاتب االتصاالت الدولية في محافظة حولي 

شملت مناطق الساملية وحولي ملدة اسبوعني 
متتاليني.

وقام رج���ال احلملة ف���ي منطقة حولي 
بتفتيش 27 محل إنترنت خالل احلملة وأدت 
الى ضبط 151 هاتفا أرضيا تستخدم لسرقة 
االتصاالت الدولية، كما قادت احلملة الى ضبط 
17 ش���خصا مخالفا لقانون االقامة يعملون 
في تلك احملال، اما اجهزة الكمبيوتر احملرزة 
والتي ضبطت بحوزة جتار االتصاالت الدولية 
ف���ي احملال املخالفة فبلغ���ت نحو 12 جهازا 
ملحقا بها اكثر من 32 هاتفا نقاال مخصصا 

لالتصاالت الدولية.
وفي منطقة الساملية داهم رجال احلملة 
12 محل انترنت ومكتبا لالتصاالت الدولية 
ومت ضبط 65 هاتفا ارضيا مخصصا لسرقة 
االتصاالت الدولية و40 جهاز هاتف نقال ملحقا 
ب� 4 أجهزة كمبيوتر جميعها مجهزة ببرامج لس���رقة االتصاالت 
الدولية وادت احلملة الى ضبط 5 أش���خاص من مخالفي قانون 

االقامة كانوا يديرون تلك احملال املخالفة.

هاني الظفيري
ادخلت مواطنة في العقد الثالث من العمر 
غرفة عناي���ة اجلهراء بعد تعرضها للدهس 
على يد مواطن في منطقة العيون وذلك اثناء 
عبورها للطري���ق ومت احتجاز الداهس في 

نظارة تيماء متهيدا الحالته للتحقيق.
وفي التفاصيل: ان املواطنة كانت تعبر 

الطريق بعد انتهائها من التريض في املمشى 
القريب من منطقة العيون عندما اصطدمت بها 
سيارة مسرعة يقودها مواطن حيث توقف 
وقام مبحاولة اسعافها واالتصال بعمليات 
الداخلية ليتم نقلها الى مستشفى اجلهراء 
في حالة حرجة للغاية وادخلت غرفة العناية 

الفائقة.

مواطن دهس سيدة وأبلغ عن نفسه

أحد محالت اإلنترنت التي قام مبداهمتها رجال فرقة وزارتي الداخلية واملواصالت

رجال الحملة قاموا بمداهمة وتفتيش 39 محل إنترنت في السالمية وحولي

ضبط مئات الهواتف النقالة واألرضية والكومبيوترات
في حملة لـ »الداخلية« و»المواصالت« استهدفت مكاتب سرقة االتصاالت

اللواء الشيخ علي اليوسف

 4 عمال بناء في خيطان يسقطون
بـ 2000 حبة مخدرة

رجال مباحث العاصمة يوقفون سوريًا
اعترف بسرقة 25 سيارة

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
بقيادة العقيد منصور الهاجري من إغالق ملفات 25 
قضية سرقة، وذلك بعد ضبط وافد سوري عاطل عن 
العمل اعترف بس����رقة 25 مركبة أثناء وقوفها مقابل 
املس����اجد وصاالت األفراح، كما عثر بحوزة السوري 
بعد مداهمة مسكنة في اجلليب على مستندات رسمية 
متثلت في هويات مواطنني وبطاقات بنكية وإجازات 
قيادة كان قد س����رقها من املركبات التي استهدفها في 
مناطق العاصمة وحولي. وقال مصدر امني ان معلومات 

سرية أكدت ان وراء قضايا سرقات املركبات في مناطق 
حولي والعاصمة وافدا سوريا عاطال عن العمل، حيث 
مت التأكد من املعلومات لتتم مداهمة مسكنه وتوقيفه 
وبالتحقيق معه ومبواجهته باملعلومات املتوافرة، أكد 
انه هو املعني بتنفيذ 25 قضية سرقة وأبلغ عن مواقع 
سرقاته وكيفية تنفيذه للسرقة. من جهة اخرى، داهم 
رجال مباح����ث األحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان 
منزال في منطقة الظهر بعد ورود معلومات عن وجود 
مواطن مطلوب للسجن 10 أعوام على ذمة قضية االجتار 

في املواد املسكرة وجلبها.

مواطن يتهم شقيقه بسرقة هاتفه النقال
محمد الدشيش

تقدم مواطن عشريني ببالغ الى رجال مخفر 
الرميثية يتهم شقيقه االصغر بسرقة هاتفه النقال، 
وق����ال مصدر امني ان املواط����ن اوضح ان بينه 
وبني ش����قيقه خالفات قدمية وانه واجه شقيقه 
بأمر الس����رقة اال انه انكر امامه الس����رقة، وقال 
املواطن: ش����قيقي هو السارق ولدي شهود رأوه 

وهو يع����رض هاتفي النق����ال للبيع على بعض 
اصدقائه، واوضح املواطن ان ثمن هاتفه النقال 

يبلغ اكثر من 200 دينار.
وجار استدعاء الش����قيق البالغ من العمر 16 
عاما ملواجهته بادعاءات شقيقه االكبر، موضحا 
ان الشقيق االصغر سبق ان ادين بقضايا سرقة 

مماثلة بعد االستعالم عن سجله اجلنائي.

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

النيران  تلتهم سيارة الـ ZX قبل وصول رجال اإلطفاء

رجال اإلطفاء بعد إخماد حريق الـ ZX املسروقة

بجلبه����ا لهم ثم االمس����اك به 
ليعت����رف على املته����م الرابع 
اجلديد في االجتار باملخدرات 
ليتم احالتهم الى االدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
هذا وقد شارك في الضبطية 
كل من العقيد أحمد الشرقاوي 
واملقدم عبداحملس����ن العباس 
العقيلي  والنقيب عبدالعزيز 
واملالزمان اوالن علي عبداهلل 

وناصر العجيمان.
من جهة اخرى، متكن رجال 
جندة حولي من ضبط مواطنني 
متعاطيني بعد أن رصدت دورية 
سيارة حتمل االثنني تترنح، 
وبتفتيشهما عثر معهما على 
15 حبة هلوسة وظرف يحوي 

بقايا هيروينية.

 أراد إهداء حبيبته هاتفًا نقااًل
فُأودع نظارة مخفر الفيحاء

أمير زكي
لم يتصور عاشق بنغالي ان هديته التي حملها الى حبيبته 
الفلبينية ستنتهي به الى النظارة بتهمتني، االولى حتريض على 
الفسق، والثانية تسور منزل، وفي التفاصيل كما يوردها مصدر 
أمني ان مواطنا ابلغ العمليات عن امساكه بوافد بنغالي دخل 
منزله عن طريق التسور صباح امس، ومت توجيه دورية أمن 
الى منزل املواطن وبسؤال البنغالي قال انه على عالقة غرامية 
بخادمة املواطن الفلبينية اجلنسية وانه كان ينوي مقابلتها 
العطائها »موبايل« كان قد اشتراه لها على سبيل الهدية، فأحيل 
العاشق البنغالي الى مخفر الفيحاء حيث سجلت قضيتان بحقه 

واودع نظارة املخفر متهيدا الحالته الى النيابة.

الى حني مت ضبطهما وبحوزتهما 
احلبوب املتفق عليها ليعترفا 
على شخص ثالث وطلبوا منه 
تزويدهم ب����� 500 حبة ليقوم 

عبداهلل قنيص
العامة  االدارة  متكن رجال 
ملكافحة املخدرات من ضبط 4 
وافدي����ن مصريني وبحوزتهم 
2000 حبة كبتاغون في مناطق 
خيطان وحولي والفروانية ليتم 
احالتهم م����ع املضبوطات الى 
االدارة العامة متهيدا الخضاعهم 

للتحقيق.
وفي التفاصيل ان معلومات 
وردت الى مدي����ر عام االدارة 
العام����ة ملكافح����ة املخ����درات 
اللواء الش����يخ احمد اخلليفة 
وعلى اثرها امر بتشكيل فرقة 
لتتبع املعلومات التي أوصلت 
الى عاملي بناء ليتم عقد صفقة 
لشراء ألف حبة من الكبتاغون 
واستطاع املصدر استدراجهما 

لصوص يفككون ZX ويحرقونها في الجهراء

حريق التهم 2000 قطعة مالبس في »الصناعية«
هاني الظفيري

اس���فر حريق اندلع ف���ي مصبغة في 
»الصناعية« عن احتراق جميع محتوياتها 
من املالبس التي كان قد اودعها اصحابها 
من اجل غسيلها ومن بينها � كما اوضح 

عام���ل املصبغ���ة � 2000 قطعة مالبس، 
وكان البالغ قد ورد عن حريق املصبغة 
في وقت متأخر من مس���اء اول من امس 
وتوجه رجال مركز اجلهراء احلرفي الى 
مقر املصبغة التي ال تبعد سوى 100 متر 

عن املركز، واس���تطاعوا اخماد احلريق، 
وسجلت قضية، ورجح مصدر اطفائي ان 
يكون سبب احلريق ماسا كهربائيا غير 
انه اوضح ان حتقيقا سيفتح في احلادثة 

ملعرفة السبب.

هاني الظفيري
»ألو يا عمليات حريق سيارة 
رياضية وسط منطقة تيماء« 
الذي  البالغ  كانت هذه فحوى 
تقدم به الزميل هاني الظفيري 
فجر أمس الى عمليات الداخلية 
 2X عندما ملح سيارة رياضية
حتترق، ولم متض س���وى 10 
دقائق حتى حضر رجال مركز 
إطفاء اجلهراء احلرفي ومتكنوا 

من اخماد احلريق.
وبحس���ب مص���در أمن���ي 
حضر إل���ى موقع احلريق فإن 
السيارة احملترقة مسروقة ومن 
خ���الل معاينة الس���يارة تبني 
ان اللص���وص قاموا بتفكيكها 
بالكامل وانتزعوا محركها وعلبة 
التروس واطاراتها ومقاعدها 
وبعدها قام���وا بحرقها الخفاء 
معال���م جرميته���م أو اخف���اء 
بصماتهم وسجلت قضية حريق 

عمد في مخفر تيماء.

محرر »األنباء« أبلغ عمليات الداخلية عن الحريق


