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محمد الدشيش
أقدم وافد فلبيني على االنتحار في منطقة 
الفروانيـــة بتناول مـــادة الكلوركس وقال 
في التحقيقات التـــي اجريت معه ان دوافع 
انتحاره نفســـية وقام بنقله إلى مستشفى 
الفروانية رجال الطـــوارئ محمود درويش 

وشادي ايوب.

من جهة أخرى اقدمت وافدة آسيوية على 
ضرب زوجها املصري داخل مقهى في خيطان 
وبررت ضربها لزوجهـــا بأنه اعتاد التأخر 

والسهر داخل املقهى.
من جهة أخرى وقعت مشـــاجرة عمالية 
في الوفرة اسفرت عن اصابة وافد وكان عدد 

املشاركني في املشاجرة ٩ وافدين.

فلبيني حاول االنتحار بـ «الكلوركس» ألسباب نفسية

«الجيش» و«الحرس الوطني» و«النفط» و٥ مراكز إطفاء 
ساهمت في مكافحة حريق مخزن أوكسجين في أمغرة

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
ساهمت ٨ مراكز اطفاء منها اطفاء اجليش 
واحلرس الوطني والنفط الى جانب اجلهراء 
واجلهراء الصناعي ومشرف واملدينة والعارضية 
في السيطرة على حريق ضخم اندلع ظهر امس 
في منطقة سكراب امغرة وسارعت الى موقع 
احلريق آليات االطفاء يتقدمها نائب املدير العام 

لشؤون املكافحة العميد يوسف االنصاري.
وقال العميد االنصاري في تصريح خاص لـ 
«األنباء» ان بالغا ورد عن حريق بسكراب امغرة 

ظهر امس وعليه توجه الى موقع احلادث ٣ مراكز 
لإلطفاء وحينما شاهدت حجم احلريق وضخامته 
مت طلب اسناد لتواصل املراكز الوصول الى مكان 
احلادث تباعا مشيرا الى ان احلريق امتد على 
مساحة ١٥٠٠ متر الفتا الى ان املخزن يحتوي 

على اسطوانات هواء وبودرة.
واضاف العميد االنصاري ان مشاركة اطفاء 
من اجليش واحلرس والنفط ليس بغريب اذ 
ان هناك تعاونا، الســــيما وان منطقة احلريق 
تعد منطقة تفتقر الى انابيب مياه كافية وهذا 

االمر يتم التغلب عليه بإرسال تناكر مياه من 
جهات اخرى.

واشــــار العميد االنصاري الى ان اســــباب 
احلريق جار الوقوف عليها الفتا الى ان التعامل 
مع احلريق لم يخلق اصابات في صفوف رجال 
اإلطفاء باســــتثناء احد االفراد اصيب بإجهاد 

حراري ومتت معاجلته في موقع احلادث.
وحول اذا مــــا كان موقع احلريق يدل على 
اهمال وسوء تخزين اكتفى االنصاري بالقول 

يفترض وجود تنظيم.

..و٤ مراكز كافحت حريق ورشة في الجليب
أمير زكي ـ هاني الظفيري

متكنت ٤ مراكز اطفاء وهي جليب الشيوخ والعارضية واالسناد 
والشهداء بقيادة املالزمني اوائل فهد اخلالدي ورائد سلطان وحمد 
الراشــــد وبدر اخلالوي من السيطرة على حريق اندلع في احدى 

الورش في منطقة اجلليب وامتد الى ورش اخرى مجاورة.
وقال مديــــر ادارة العالقات العامة في االطفــــاء العقيد نبيل 
احلســــينيان ان بالغا ورد عن وقوع حريق في منطقة صناعية 
في اجلليب نحو الواحدة من بعد منتصف ليل امس االول ومتت 

السيطرة على ألسنة اللهب بعد نحو ٤ ساعات.
واشار العقيد احلسينان الى ان وحدة التحقيق ومبجرد السيطرة 
على ألسنة اللهب سارعت الى فتح حتقيق للوقوف على الشرارة 

االولى، مشيرا الى ان احلريق اسفر عن خسائر مادية فقط.

ضبط آسيويين يسرقان الكيبالت في الجهراء
رجال مباحث العاصمة استعانوا بسجين باكستاني 
ليرشدهم عن مكان اختباء زميله المحكوم باإلعدام

رجال مباحث مبارك الكبير يستعيدون
سيارة قيمتها ١٨ ألف دينار سرقها إيراني ومواطن

عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة مبارك 
الكبير من ضبط مواطن وإيراني عثر معهما على 
املركبة الفارهة التي ســـرقت مـــن قصر مواطن 
vip قبل ٤٨ ســـاعة. وقال مصـــدر أمني ان رجال 
املباحـــث وبعد حتريات امتدت من حلظة االبالغ 
عن سرقة املركبة من منطقة املسيلة استطاعوا 

حتديد موقع السيارة، ومتت مداهمة منزل كانت 
املركبة متوقفـــة امامه بعد وضع لوحات مركبة 
مســـروقة عليها ومت توقيف إيراني اعترف على 
مواطن قبض عليه الحقا، واعترفا بسرقة املركبة 
ووضع لوحات أخرى عليها وانهما خططا لبيعها 
خارج البالد. يذكر ان املركبة موديل ٢٠٠٩ وتبلغ 

قيمتها ١٨ ألف دينار.

النيابة أطلقت سراح الشرطيين المكلفين بحراسة «الهارب»

بنغاليون سلبوا باكستانيًا ١٠٥ دنانير

هاني الظفيري
القى رجال امن اجلهراء بقيادة رئيس دوريات 
االسناد النقيب مطر السبيل القبض على مقيمني 
من اجلنسية الهندية يقومان بسرقة الكيبالت 
الكهربائية من منطقة الساملية وبيعها في منطقة 

اجلهراء.
رجال دوريات امن اجلهراء شاهدوا مركبة 
بداخلها آسيويان تسير فجرا مبنطقة اجلهراء 

ومنظرها يثير الشكوك ولدى استيقاف رجال 
االمــــن للمركبة بدأت عالمــــات اخلوف تظهر 
على اآلســــيويني االمر الذي دعــــا رجال االمن 
الى تفتيش املركبة حيث عثر بحوزتهما على 
كيبالت كهربائية تغذي بعض املناطق في منطقة 

الساملية.
 ولدى التحقيق مع اآلسيويني اعترفا بسرقة 

الكيبالت لبيعها وسجلت قضية ضدهما.

الهارب نزار، وان هذا النزيل هو من ارشـــد رجال 
املباحـــث عن مكان اختباء زميله. واكد املصدر ان 
النيابة ستوجه تهمة التستر لكل من قدم مساعدة 

للنزيل الهارب بأي صورة كانت.

أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
اطلق في ساعة متأخرة من مساء امس سراح 
الشرطيني اللذين احتجزا بتهمة االهمال في حراسة 
النزيل الهارب ناصر نزار والذي القي القبض عليه 
في ساعة متأخرة من يوم اول من امس في منطقة 

اجلليب، واشارت «األنباء» للخبر في حينه.
وقال مصدر امني ان وكيل النيابة اطلق سراح 
الشرطيني بكفالة وذلك بعد تأكيد املتهم ان الشرطيني 
لم يكونـــا على علم بنية النزيـــل للهروب، وانه 
استغل الكالبشات الواسعة واخرج قدمه من هذه 
الكالبشـــات واطلق ســـاقيه للريح هربا. واشار 
املصدر الـــى ان الهارب اليزال قيـــد التحقيق في 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية، حيث سيعرض 
اوال على النيابة العامة متهيدا الحالته الى احملاكمة 
بتهمة الهرب. وكشف املصدر عن تفاصيل جديدة 
فيما يتعلق بعملية القبض، مشيرا الى ان رجال 
املباحث افتعلوا مشـــاجرة اسفل املنزل الذي كان 
يتوارى فيه الباكســـتاني عن االنظار، حيث قام 
رجال املباحث بهذه الطريقة لصرف انتباه املتهم 
وكذلك الباكستانيان اللذان كان يقيم معهما، ولفت 
الى ان وكيل وزارة الداخلية بالوكالة الفريق غازي 
العمر اعطى الصالحيات كاملة ملســـاعد مدير عام 
املباحث اجلنائية لشؤون امن احملافظات العميد 
الشـــيخ مازن اجلراح والذي استعان بنزيل كان 
يقيم في الغرفة نفسها التي كان يقيم فيها املتهم 

محمد الدشيش
تقدم وافد من اجلنســـية الباكســـتانية ببالغ ضد ٤ وافدين من اجلنسية البنغالية يعرف أحدهم 
ادعى أنهم دخلوا مســـكنه في منطقة اجلليب وسلبوا منه مبلغ ١٠٥ دنانير، اضافة الى هاتفه النقال، 

وذلك بعد ان ضربوه وكبلوه وسجلت قضية سلب باإلكراه وجار البحث عن اجلناة.
من جهة اخرى، تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة حمامة من جاخوره تبلغ قيمتها ٥٠٠ دينار وسجلت 
قضية في مخفر الصليبية، كما تقدم مواطن وأبلغ عن سرقة مواد إنشائية من ٣ قسائم قيد اإلنشاء 

في منطقة سعد العبداهللا.

المطيري: «التجارة» تحبط مخالفة 
تغيير بلد منشأ أجهزة «هارد ديسك»

كشف عن ١١ مخالفة متنوعة خالل األسبوع الماضي

عمال ينقلون بعض اسطوانات االوكسجني بعيدا

(سعود سالم) احلريق غطى سماء سكراب أمغرة بسحب الدخان   

 املكافحة عن قرب

عبدالرحمن املطيري

سيارة الهنديني وبداخلها املسروقات 

املتهم الباكستاني

رجال اطفاء يعاينون موقع احلريق

حضور امني في املوقع
احلريق احال الورشة إلى خراب

عاطف رمضان
كشف مراقب تفتيش محافظة 
حولي بوزارة التجارة والصناعة 
عبدالرحمن املطيري لـ «األنباء» 
عن احباط عملية غش جتاري 
متعمد قامت بها احدى الشركات 
التـــي كانت تقوم ببيع اجهزة 
«هارد ديسك» حلفظ املعلومات 
على انها اجهزة يابانية الصنع 
وهي في حقيقة االمر صينية 
الصنـــع وذلك بهـــدف بيعها 
بأســـعار مرتفعـــة حيث كان 
ســـعر اجلهاز الواحد يتراوح 
بـــني ٣١٫٢٥٠ و ٤٦٫٨٧٥ دينار 

«على حسب احلجم».
واضاف املطيـــري انه عند 
التدقيق على احد االجهزة شوهد 
من االمام خارج العلبة «ليبل» 
قابل لالزالة مكتوبا عليه صنع 
في اليابـــان وعند فتح العلبة 
وجـــدت خلف اجلهاز نفســـه 
«ليبل» قابـــل لالزالة مكتوب 
عليه صنـــع في اليابان اليهام 
او تضليل املستهلك بأن اجلهاز 
من الصناعـــة اليابانية وعند 
التدقيـــق على جانـــب العلبة 
وجد اسفل التعليمات املدونة 
ليبل قابل لالزالة صغير احلجم 
وعند نزع الليبل وجدت اسفله 
كتابة صنع في الصني حيث مت 
اخفاؤها لكي ال يتبني للمستهلك 
أن االجهزة صينية الصنع علما 
أن هـــذه الكتابة االصلية غير 
قابلة لالزالة وضمن التعليمات 
املكتوبة على العلبة املخصصة 

للجهاز.
اجلدير بالذكر ان احباط هذه 
املخالفـــة مت من خالل املفتش 

جمال الغيث.
واوضح املطيري ان الشركة 
املنوطة بهـــذه املخالفة قامت 

بتغيير بلد منشأ اجهزة «الهارد 
ديسك» من الصناعة الصينية 
الى الصناعـــة اليابانية وذلك 
بوضع ٣ ليبالت قابلة لالزالة 
واخفاء البلد احلقيقي املصنع 
للجهاز عن طريق ليبل صغير 
وذلـــك اليهام املســـتهلك بأن 
اليابانية  اجلهاز من الصناعة 
الســـهلة  املالية  واالســـتفادة 
واســـتغالل ان املســـتهلكني 
يفضلـــون الصناعة اليابانية 
علـــى الصناعات الصينية من 
حيث اجلودة والتقنية وقوة 
االســـتمرار، وان الصناعـــات 
الصينية عمرهـــا االفتراضي 
اقل مـــن الصنــاعات اليابانية 
علما أن عـــدد االجهـــزة التي 
كانت في افرع الشركة حـــوالي 
١٢٦ جهازا حســـب ما ذكــــــر 
في جهاز احلاسوب اخلــــاص 

بالشركة.
من جهة اخرى افاد املطيري 
بأن مراقبة تفتيش حولي متكنت 
مـــن احبـــاط ١١ مخالفة خالل 
االسبوع املاضي متنوعة بني 
غش جتاري وتغيير بلد املنشأ 

والبيع بأعلى من التسعيرة.


