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 آسيويان يسرقان الديزل من الشاحنات في المنقف

ويعيدان بيعه على الضحايا بأسعار »تنافسية«
عبداهلل قنيص

أنهى رجال ادارة بحث وتحري محافظة مبارك الكبير بقيادة العقيد 
وليد الدريعي ومس���اعده سالم الجويسري نشاط عصابة سرقت 

الديزل حيث استمرت سرقاتهم لمدة عامين حسب اعترافاتهم.
وقال مصدر أمني ان معلومات وصلت الى مدير مباحث مبارك 
الكبير عن اعتياد آسيويين على سرقة الديزل من شاحنات متوقفة 
وإع���ادة بيعه على أصحاب الش���احنات في مواقف مخصصة لهم 

بمنطق���ة المنقف، وعليه تم االيعاز الى النقيب علي التمار والذي 
قام بتوقيفهما أثناء سرقهما »ديزل« وعثر معهما على عدد 5 جراكن 
سعة كل جركن 20 ليترا وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما اعتادا على 
سحب الديزل من الشاحنات المتوقفة ومن ثم يقومان ببيعه على 

سائقي الشاحنات نفسها التي قاما بسرقتها وبأسعار تنافسية.
كما أقرا بأنهما يس���رقانه من الشاحنات ثم اعادة بيعه واعتادا 

تنفيذ سرقاتهما منذ عامين.

65 ألف ليتر من وقود الطائرات على طريق الملك فهد 
ونجاة 6 وافدين من الموت حرقاً بأعجوبة

رجال مباحث العاصمة يسقطون عصابة تخصص 
أفرادها في سرقة محالت قطع الغيار بـ »ليور« 

عبداهلل قنيص
متكن رج���ال إدارة بحث وحت���ري محافظة 
العاصمة بقيادة العقي���د منصور العتيبي من 
توقيف وافدين آسيويني بجرم السرقة املشهود 
واعترف اللصان بأنهما وراء 6 سرقات جميعها 
استهدفت محالت لبيع قطاع غيار املركبات في 

منطقة الشويخ. 
واعترف���ا عل���ى ش���ريك ثالث لهم���ا جاري 

ضبطه.
واستنادا الى مصدر امني فإن تع��دد قضايا 
س���رق����ات منطق����ة الش���ويخ دف����ع مبدير 
مباح���ث العاصم����ة الى نشر ع����دد م���ن رجال 

املباح���ث داخ���ل املنطقة.
وفيما تتجول إحدى الدوريات رصدت آسيويني 
يغادران سيارة ويتجهان الى احد احملالت محملني 
ب� »ليور« حيث س���ارع رجال مباحث العاصمة 
الى طلب إس���ناد امني وسارع الى موقع البالغ 
ع���دد من رجال مباحث العاصمة ومتت مداهمة 

احملل الذي استهدف من قبل اآلسيويني.
وفاجأ رجال املباحث اللصني اللذين كانا قد 
انتهيا من إمتام س���رقتهما بوضع مسروقاتهما 
داخل حقيبة، وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما 
وراء 6 سرقات جميعها استهدفت محالت لبيع 

قطع غيار السيارات.

»بقال صيدالني« سقط بـ 500 حبة هلوسة
أمير زكي ـ محمد الدشيش

متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ احمد اخلليفة 
من توقيف بائع في بقالة حتول بقدرة قادر الى 
صيدلي وذاع صيته في االجتار باحلبوب املخدرة 
بني اوساط املدمنني وخاصة نوع »دراما دول« 
املهلوسة وضبط بحوزة »البقال الصيدالني« 
نحو 500 حبة مخدرة، كما تبني ان الوافد مخالف 

لقانون االقامة الكثر من عام.
وق����ال مصدر امني ان معلومات وردت الى 
مدي����ر ادارة املعلومات ومس����اعد مدير ادارة 
املعلومات الرائد عبداهلل الصقعبي عن اجتار 
وافد في احلبوب املخدرة وعليه مت تكليف فرقة 
من ادارة املعلومات بقيادة النقيب خالد غلوم 
ومتكن غلوم وفريق العمل من استدراج الوافد 
الذي يعمل في بقالة مبنطقة اجلليب الى بيع 
100 حبة مخدرة مقابل 100 دينار ليتم ضبطه 
بعد تس����لم املبلغ املرقم وبتفتيش محل عمله 

ومسكنه، عثر رجال املعلومات على 500 حبة 
مخدرة اخرى، واعترف الوافد بأنه يش����تري 
هذه احلبوب من وافد باكس����تاني جار ضبطه 
بسعر نصف دينار للحبة ويعيد بيعها بدينار. 
واضاف املص����در ان املتهم قال في التحقيقات 
معه انه لم يكن يعلم بان احلبوب التي يتاجر 
فيها مخدرة بل كان يعتقد حس����ب زعمه انها 

حبوب منشطة.
من جهة اخرى، احيل ال����ى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات 3 مواطنني وآخر »بدون« بعد 
ان ضبطوا من رجال جندة االحمدي واجلهراء 
ومبارك الكبي����ر بحوزتهم مواد مخدرة. وقال 
مصدر أمني ان رجال جندة االحمدي ضبطوا 
مواطنا في الفحيحيل وعثر معه على 3 اصابع 
من احلشيش وقطعة حشيش، كما ضبط رجال 
جن����دة اجلهراء »بدون« عثر معه على 16 حبة 
مخدرة، وضبط شابني كويتيني من قبل رجال 
جندة مبارك الكبي����ر في منطقة القرين وعثر 

معهما على 5 سجائر بها مادة احلشيش.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
جنا 6 وافدين من موت محقق 
بعد ان كادت حتدث كارثة بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى وذلك 
في اعقاب تصادم بني 4 سيارات 
بينها 3 شاحنات محملة بأكثر 
من 96 ألف ليتر وقود س����ريع 
االش����تعال وه����و وقود خاص 
بالطائرات وذلك على طريق امللك 
فهد، فيما لم يسفر احلادث عن 
خسائر بشرية اال ان هذا التصادم 
أدى الى تسرب نحو 65 ألف ليتر 
من الوقود وإغالق طريق امللك 
فهد بالكامل ألكثر من ساعتني 
للتعامل مع احلادث وخش����ية 
قيام أحد األشخاص عن طريق 
اخلطأ بإلقاء عقب سيجارة ما 

قد يحدث محرقة.
وأعرب مدير ادارة العالقات 
العامة في االطفاء املقدم خليل 
األمير عن أس����فه لتجمهر عدد 
كبير م����ن املواطنني واملقيمني 
أثن����اء تعامل رجال االطفاء مع 
احلادث وقيام احد املتجمهرين 
بإلقاء حجارة على سيارة تابعة 
لإلطفاء وهو ما أدى الى تهشم 

زجاجها اجلانبي.
وق����ال املص����در األمني في 
تصريح ل� »األنباء« ان بالغا ورد 
الى عمليات االطفاء في الواحدة 
بعد منتصف الليل عن تصادم 

بني 3 شاحنات محملة بالوقود 
وسيارة صالون، مشيرا الى انه 
فور تلقي البالغ مت االيعاز الى 
مراكز القري����ن ومبارك الكبير 
للمواد اخلطرة وميناء عبداهلل 

واإلسناد.
وأش����ار املقدم األمير الى ان 
رج����ال االطفاء كانوا حريصني 
للغاية اثناء التعامل مع التسرب 
والتصادم حيث مت اخالء موقع 
الوقود  التصادم ومحاص����رة 
املتسرب بعمل احاطة له بواسطة 

حواجز رملية حتى ال ينتشر 
الى مساحات  الوقود املتسرب 
كبيرة، الفتا الى ان حريقا حدث 
في احد الصهاريج الثالثة اال انه 
مت التعامل مع احلريق بصورة 
سريعة واخماد النيران التي أتت 

على السيارة الصالون ايضا.
الى  املق����دم األمير  وأش����ار 
ان نائب املدير العام لش����ؤون 
العمي����د يوس����ف  املكافح����ة 
األنصاري قام باإلش����راف على 
التعامل مع احلريق، كما أشرف 

على التعامل مع احلريق ايضا 
كل من: مدي����ر محافظة مبارك 
الكبير العقيد وليد األنصاري، 
رئيس وحدة السالمة والصحة 
املهنية املقدم طارق الس����بتي، 
القري����ن باإلنابة  رئيس مركز 
النقيب عمر برس����لي، رئيس 
مركز مبارك الكبير النقيب احمد 
ناصر، النقيب ناصر الكندري، 
النقيب مبارك الدوسري، النقيب 
النقيب نواف  طارق احلطاب، 

شافي.

أحد الصهاريج الذي كاد يحدث كارثة بتسرب الوقود منه

رجال اإلطفاء غطوا الوقود بالرغوةسيارة احترقت جراء احلادث

البقال الصيدالني وامامه كمية احلبوب املضبوطة معه
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