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 دورية أمن وسيارات البلدية في أحد األسواق املخالفة

 تنظيف أحد األسواق بعد مداهمته

 رجال أمن اجلليب يقتادون املخالفني إلى دورية شرطة

 رجال أمن اجلليب في إحدى الساحات التي حتولت إلى سوق عشوائي 

 (أحمد باكير)  مبنى إدارة عمل اجلهراء وقد بدا خاليا بعد إخالئه اثر احلريق أمس

 مطاردة مدين بـ ٣٠ ألف دينار تنتهي بإدخال شرطي إلى المستشفى

 ضبط ٣٠ آسيويًا وإغالق ٧ أسواق عشوائية في العباسية
  في حملة مشتركة لرجال أمن  الجليب والبلدية 

 حريق مركبة أثاث يخلي مبنى إدارة عمل الجهراء

 .. وحريق يلتهم منجرة ومخزن مالبس في الشويخ

 محمد الجالهمة
  أصيب احد رجال جندة األحمدي يوم امس 
بجروح ونقل على اثرها الى مستشفى العدان 
وذلك بعد ان اصطدمت مركبته فيما كان يقوم 
مبطاردة شخص مطلوب مدين مببلغ ٣٠ الف 

دينار.
  وقال مصدر أمني ان دورية للنجدة اشتبهت 
في مركبة بداخلها مواطن ومت توقيفه داخل 

منطقة املهبولة وباالســــتعالم عنه تبني انه 
مطلــــوب، واثناء قيام رجال االمن بالتأكد من 
ســــجل املواطن فوجئ رجال األمن باملطلوب 
يهــــرب على األقدام لتتــــم مطادرته وفي هذه 
االثناء جاءت مركبة لتصطدم بأحد رجلي األمن 
اللذين كانا يطاردان املطلوب ومتكن اآلخر من 

ضبطه وأحيل الى التنفيذ املدني.
  من جهة أخرى، متكن رجال جندة حولي 

من ضبط مواطن مطلوب بـ ٦ آالف دينار وآخر 
مطلوب بقضية دخول مسكن.

  من جهة اخرى ســــجل رجال مخفر مبارك 
الكبير قضية حريق عمد بحق مجهول وذلك 
بعد ان اقدم على احراق مركبة تعود ملواطن 
عمدا، وحضر رجال االطفاء الذين تعاملوا مع 
حريق املركبة، كما حضر رجال االدلة اجلنائية 

لرفع البصمات. 

 أمير زكي ـ محمد الدشيش 
  قام رجال أمن جليب الشيوخ عصر أمس بحملة أمنية 
شاملة اســــتهدفت مناطق اجلليب واحلساوي والعباسية 
مت خاللهــــا ضبط ٣٠ مخالفا لقانــــون اإلقامة ومتغيبا كما 
مت خاللها ضبط أطنان من املواد التموينية الفاســــدة التي 
تباع في األسواق العشوائية ومن بينها أسماك فاسدة غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي كان يقوم بعرضها باعة بنغاليون 
متجولون كانوا قد قاموا بإغالق شوارع رئيسية وجانبية 
في املنطقة وإحالتها إلى أســــواق عشوائية وسط املناطق 

الســــكنية. وقال مصدر أمني ان احلملة بدأت بقيادة املقدم 
يوسف القرزعي ورئيس مخفر اجلليب املقدم ندى العتيبي 
وشــــارك فيها فريق تابع لبلدية الفروانية ساهم أعضاؤه 
في القيام مبصادرة املواد التموينية املضبوطة، وكانت عدة 
شكاوى قد وردت من مقيمني حول هذه األسواق العشوائية 
وما تسببه من إزعاج وازدحامات مرورية باإلضافة إلى ما 
يباع فيها من مواد مخالفــــة. وقال مصدر أمني ان احلملة 
انطلقت عصر أمس بأكثر من ٣٠ رجل شرطة و١٠ موظفني 
من فريق بلدية الفروانية واســــتهدفت احلملة األســــواق 

العشوائية املخالفة التي تقام في فترات العصر في مناطق 
جليب الشيوخ واحلســــاوي والعباسية ومت القبض على 
٣٠ وافدا آسيويا بينهم مطلوبون أمنيا وآخرون مخالفون 
لقانون اإلقامة وغيرهم مسجلة بحقهم قضايا تغيب، كما 
متت مداهمة عدة أوكار لســــرقة اخلطــــوط الدولية، وأدت 
احلملة إلى اغالق ٧ اسواق عشــــوائية استهدفتها احلملة 
جميعها في منطقة العباســــية ومت اقتياد املضبوطني إلى 
مخفر جليب الشيوخ ومنه إلى مديرية أمن الفروانية متهيدا 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.  

 بشرى شعبان ـ هاني الظفيري
  ادى حريق مركبة كانت متوقفة 
امــــام إدارة عمل العجهــــراء إلى 
إخالء مبنــــى اإلدارة من املوظفني 
واملراجعني وذلك كإجراء احترازي 
حتى متكن رجال إطفاء اجلهراء من 

إخماد حريق املركبة.
  وكان بالغ قد ورد عن حريق 
املركبة نحو الساعة احلادية عشرة 
صباح امــــس وتوجه على الفور 
رجال مركز اطفاء اجلهراء وقاموا 
باخماد احلريق والسيطرة عليه 

في وقت قياسي.
  من جهته، اكد مدير إدارة عمل 
اجلهراء احمد الياســــني ان مبنى 
االدارة لم يتعرض ألي ضرر نتيجة 
للحريق وقال انه فور اندالع حريق 
املركبة املتوقفة بجانب االدارة والتي 
كانت حتمل بعض قطع االثاث قمنا 
باتخاذ اجــــراء احترازي واخلينا 
املبنى من املوظفني واملراجعني ومت 
الداخلية  االتصال فورا بعمليات 
وحضــــر رجــــال االطفــــاء ومتت 
السيطرة على احلريق دون وقوع 

اي خسائر بشرية. 

 عبداهللا قنيص
  استنفر رجال ٣ مراكز اطفاء مساء امس اثر ورود 
بالغ عن حريق اندلع في منجرة تقع على مساحة 

٢٠٠٠ متر مربع في منطقة الشويخ الصناعية.
  وبحسب مصدر اطفائي فإن بالغا عن احلريق 
ورد نحو الساعة ٧:٤٥ مســــاء امس، وتوجهت 
مراكز اطفاء الشويخ الصناعي والشهداء واالسناد 
الى موقع البالغ في منطقة الشويخ، حيث شبت 

النيران وسط منجرة دون اي خسائر في االرواح. 
واوضح املصدر ان احلريق اندلع لســــبب غير 
معــــروف، غير ان رجال االطفــــاء حرصوا على 
محاصــــرة النيران داخل املنجرة للحيلولة دون 
امتدادها حملالت مجاورة اخرى، واشــــار الى ان 
املنجرة تضم في الدور االول من املبنى الذي تقع 
فيه مخزنا للمالبس، وهو ما ساهم في صعوبة 

مكافحة النيران في البداية. 

 انتحار طالبة جامعية في ظروف غامضة
 أمير زكي

  في ظروف غامضة للغاية ودعت طالبة جامعية 
احليـــاة منتحرة في منزل أســـرتها في محافظة 
حولي امس، وبحســـب مصدر أمني فان الطالبة 
اجلامعية البالغة من العمر (١٩ عاما) عثر عليها 
مشنوقة في دورة مياه منزل ذويها حيث تسكن، 
وقال املصدر ان اسرة الفتاة ابلغوا العمليات عن 
احلادثة وحضر رجال األمن، حيث عثر على الفتاة 
معلقة بحبل. وباســـتدعاء رجال األدلة اجلنائية 
خلص تقريرهم األولي الى ان الفتاة قامت باالنتحار 
عبر تعليق حبل في رقبتها بعد ان قامت بربطه 
في ســـقف دورة املياه وال شـــبهة جنائية وراء 

مصرعها، وسجلت القضية انتحارا. وما زاد األمر 
غموضا بالنسبة لرجال األمن افادات اسرة الفتاة 
اذ ابلغوهـــم ان ابنتهم الطالبة اجلامعية لم تكن 
تعاني من اي عارض نفسي وكانت حتى عشية 
انتحارهـــا طبيعية ولم يبدر منها او عنها ما من 
شـــأنه ان يدفعها لالنتحار بهذه الطريقة، وقال 
احد افراد اسرتها لرجال األمن: لقد صدمنا جميعا 
فهي مستقيمة وعلى خلق عال ولم يبدر من احد 
جتاهها ما من شأنه ان يغضبها بل حضرت (أمس) 
وتناولت طعام العشاء مع افراد العائلة وشاهدت 
التلفزيون وذهبت الى غرفتها حتى اكتشفنا جثتها 

في دورة املياه امس.


