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لم يقتنع مواطن ذكي بتبريرات لص غبي ليقود املواطن الذكي رجال األمن 
الى اغالق ملف قضية سرقة كانت مسجلة ضد مجهول، ووفق مصدر أمني فإن 
مواطنا ابلغ عمليات الداخلية ضد شخص تبني الحقا انه »بدون«، مشيرا الى 
انه كان يقوم بجولة داخل س����وق اجلمعة وانه يقوم بعرض اجهزة حاسوب 
بقيمة 60 دينارا رغم ان س����عر الالبتوب يتجاوز ال� 300 دينار، مؤكدا املواطن 

في بالغه ان اجهزة الالبتوب كانت حديثة والتزال في الكرتون.

واضاف املصدر ان املواطن س����أل البائع والذي كان يرتدي اللباس الوطني 
عن سبب بيعه جهازا تبلغ قيمته 250 دينارا ب� 60 دينارا فقط، ليدعي البائع 
امام����ه انه ربح تلك االجهزة في احد س����حوبات اجلوائز. وقال املصدر: رجال 
األمن ابلغوا مدير امن الفروانية العميد غلوم حبيب ببالغ املواطن ليتم ارسال 
دوريات الى سوق اجلمعة، حيث يعرض الشاب بضاعته املشبوهة، لتكتشف 
املفاجأة، اذ اعترف البائع الذي تبني انه »بدون« بانه لص وقام بس����رقة تلك 

االجهزة من محل الكترونيات في اجلليب وجاء ليبيعها.

شكوك مواطن تقود رجال األمن إلى لص »بدون« يبيع »الالبتوب« في سوق الجمعة

لصوص يقتحمون شقة بنغالي ويسرقون جوازات أبنائه 
وآسيوي يؤجر شقته بالباطن لـ 15 آسيوية

حلق رؤوس 25 شابًا »مغازلجيًا« في حولي

ضبط 4 آسيويين يديرون شقة للقمار
هاني الظفيري

أحال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون االمن 
العام بالوكالة مدير امن محافظة العاصمة اللواء 
طارق حمادة 4 وافدين من الجنسية اآلسيوية الى 
مقر االدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معهم 

ومعرفة هوية من يدير شقة للعب القمار.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى اللواء 
حمادة عن اس���تغالل آسيويين الحدى الشقق في 

منطقة الصالحية للعب القمار، حيث تم التنسيق 
مع النيابة العامة التي منحت رجال امن العاصمة 
اذنا بالمداهمة وضبط بداخل الش���قة 4 آسيويين 
ونحو 280 دينارا بحوزتهم واوراق وادوات لعب 

القمار.
واعترف اآلس���يويون االربعة بانهم دأبوا على 
استقبال الراغبين من المقامرين في شقتهم للعب 

القمار خاصة في عطلة نهاية االسبوع.

هاني الظفيري
تقدم وافد بنغالي الى مخفر اجلهراء مبلغا عن 
س����رقة 4 جوازات سفر خاصة به وبأبنائه الصغار 
رافضا اتهام احد بالسرقة، مشيرا الى ان اللصوص 
لم يس����رقوا اغراضا من داخ����ل منزله في اجلهراء، 
واكتفوا فقط باالس����تيالء على اجلوازات األربعة.. 
وأعرب مصدر امني عن استغرابه من البالغ مرجحا 
ان يكون البنغالي فقد جوازات السفر ويريد التخلص 

من اإلجراءات وتبعات فقدان هذه الوثائق املهمة.

على صعيد آخر اغلق رجال امن اجلهراء ش����قة 
استغلها وافد آس����يوي لتأجيرها من الباطن ل� 15 
وافدة آس����يوية، مشيرا الى ان معلومات وردت الى 
امن اجلهراء بوجود عدد كبير من اآلسيويات داخل 
شقة حيث كان هناك اعتقاد بأن الشقة تستخدم في 
األعمال املنافية، ولكن بعد مداهمة الشقة تبني عدم 
وجود اي اعمال منافية وامنا هناك آس����يوي قسم 
الش����قة الى اجزاء وأجر كل جزء يسع فقط سريرا 

مبقابل 15 دينارا.

محمد الدشيش
شن مدير أمن محافظة حولي 
العميد عبداللطيف الوهيب حملة 
جديدة اس���تهدفت املتسكعني في 
نطاق محافظة حولي، وأس���فرت 
احلملة التي كانت بإدارة ومتابعة 
من العقيد محمد املويزري عن ضبط 
25 شابا من جنسيات مختلفة، حيث 

قام العقيد املويزري بتنفيذ تعليمات 
العميد الوهيب وحلق رؤوس جميع 
املوقوفني في حملة املتسكعني. وقال 
مصدر امني ان حملة العميد الوهيب 
تأتي تنفيذا لتعليمات صادرة من 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب لوضع حد للمعاكس���ات 
التي تتسبب في مشاجرات شبابية 

جراء مثل هذه املمارسات، مؤكدا 
ان العقي���د املويزري حرص قبل 
توقيف املتسكعني على مبدأ الدقة 
حتى ال يتعرض احد للظلم. وأضاف 
املصدر: بعد حلق رؤوس املتسكعني 
مت توقيعهم على تعهدات بالتزام 
حسن السير والسلوك وعدم العودة 

الى استهتارهم.

المخدرات صرعت 
مواطنًا في أم الهيمان

محمد الجالهمة
لقي مواطن في العقد الرابع 
من عمره مصرعه متأثرا بتناول 
جرعة زائدة من مادة الهيروين 
داخل منزل يقيم فيه في منطقة 
أم الهيمان. وقال مصدر أمني ان 
ابلغت عمليات  املواطن  زوجة 
الداخلية عن وفاته داخل صالة 
املنزل وبانتق���ال رجال األمن 
عث���روا على ابر به���ا مخلفات 
مواد مخدرة وس���جلت قضية 

تعاط ووفاة.

 مجهوالن يسلبان
 600 من مقاول
في الصليبخات

هاني الظفيري
ادع���ى وافد من الجنس���ية 
البنغالية بتعرضه للس���لب 
من قبل ش���خصين يستقالن 
س���يارة رباعية الدفع سوداء 
اللون، مش���يرا الى انه تسلم 
مبلغ 600 دين���ار من مواطن 
ليقوم باصالح���ات في منزله 
كون���ه مقاوال وعن���د خروجه 
من منزل المواطن متجها الى 
الش���ارع الرئيس���ي بسيارته 
فوجئ بش���خصين يعترضان 
ادعي���ا بأنهما مباحث  طريقه 

وسلباه ال� 600 دينار.
وس���ج��لت قض�ي���ة ف��ي 
م�خ�ف��ر الصليبخات وأح��يلت 
للمباحث للتأك���د من حقيقة 

ادعائه.

هاني الظفيري
متكن رجال اطفاء 
اجله���راء  مرك���زي 
احلرفي  واجله���راء 
الس���يطرة على  من 
اندل���ع في  حري���ق 
مح���ول كهربائي في 
منطق���ة تيماء وذلك 
بعد قي���ام فنيني من 
وزارة الكهرباء بفصل 
التيار الكهربائي عن 

احملول.
اك���د مصدر  فيما 
اطفائ���ي ان حري���ق 
احملول ادى الى انقطاع 
التيار الكهربائي عن 
منازل في تيماء قطعة 

6 بالكامل.
ورج���ح مص���در 
اطفائ���ي ان يك���ون 
حريق احملول ناجتا 
عن زيادة اس���تهالك 
الكهرب���اء، خاص���ة 
ان درج���ات احلرارة 
وصلت الى نحو 50 

ألسنة اللهب تتصاعد من احملولدرجة مئوية.

حريق محول يقطع الكهرباء عن قطعة كاملة في تيماء

مجهول يدعي أنه موظف »شؤون« ليسلب وافدًا انتهت إقامته
محمد الدشيش

تقدم وافد من جنسية آسيوية ببالغ الى احد 
مخافر حولي مبلغا ضد شخص كان يرتدي 
املالبس الوطنية بالنص����ب عليه مببلغ 150 
دينارا والفرار الى جه����ة غير معلومة. وقال 
الوافد اآلسيوي انه تعرف على مواطن وابلغه 

بانه يعمل في وزارة الشؤون حيث طلب منه 
اآلس����يوي انهاء اجراءات اقامته خصوصا ان 
هناك مشكلة في الشؤون يعلق باملكينة، وان 
الش����خص الذي كان يرتدي املالبس الوطنية 
وأوهم اآلسيوي بانه موظف بالشؤون طلب 
من����ه 150 دينارا وانه س����وف ينهي اجراءاته 

خالل 24 س����اعة. واضاف الوافد في القضية 
التي حملت عنوان نصب واحتيال انه وبعد 
ان سلم الشخص املبلغ دخل الى حمام املقهى 
ليفاجأ باختفائه عن االنظار متاما ولم يتمكن 
من االس����تدالل على اي بيانات تخص املتهم 

وسجلت قضية واحيلت الى املباحث.

د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 
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