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اشاد مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية بدور 14
رجال وزارة الداخلية في احلفاظ على األمن واالستقرار 
وقال: نثمن الدور الكبير الذي بذله مدير مخفر بيان، 
والعيون الساهرة الذين بفضلهم مت القاء القبض على 

شبكة من اللصوص التي تضم جنسيات مختلفة.
واضاف: ان الشبكة وهي مؤلفة من 4 وافدين تقوم 
بس���رقة البضائع والفواكه واخلضار من اجلمعية 

بشكل مس���تمر وبأموال باهظة، موضحا ان عملية 
الس���رقات تتم مبتابعة اش���خاص يراقبون وصول 
ودخ���ول البضائع والفواكه واخلضار الى اجلمعية 
لتس���هيل املهمة على افراد العصابة اآلخرين الذين 
يتولون دور اس���تخراجها، مؤكدا: بعد القاء القبض 
عل���ى اللصوص وهم متلبس���ون واعترفوا بجميع 

سرقاتهم ومازال التحقيق مستمرا.

الداخلية أوقفت عصابة الخضار والفاكهة

يمّهد الرتفاع إيجارات الشقق ولجوء الشباب إلى الهواء الطلق وأصحاب المقاهي يتجهون لمقاضاة »الحكومة«

»قانون السندريال« في المقاهي يتفاعل وسط احتجاجات روادها وأصحابها
العميد العلي لـ »األنباء«: الحصيلة 66 رجاًل وامرأة ومتشبهًا و15 مطلوبًا جنائيًا

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
بينما واصل����ت اجهزة وزارة 
الداخلية حملتها على املقاهي اللزامها 
بتطبيق القرار احلكومي الذي بات 
يعرف ب� »قانون السندريال« والذي 
يقضي بإغالقها بعد الس����اعة 12 
ليال، تواصلت احتجاجات اصحاب 
املقاهي حيث تظاهر بعضهم في 
منطقة حولي، كما برز اس����تياء 
واسع من املواطنني واملقيمني من 
رواد املقاهي على حد سواء، حيث 
ملسوا في تطبيق القرار اعتداء على 

حريتهم الشخصية.
بينما ترددت انباء عن السماح 
لبعض املقاهي باستمرار العمل بعد 
الس����اعة 12، تبدد جزء كبير منها 
مع انتشار األخبار عن اغالق مقاه 

شهيرة في مناطق مهمة كان يعتقد 
انها ستحظى ب� »واسطة«.

املعترض���ون على القرار من 
املواطنني برروا مواقفهم بحجج 
عديدة ابرزه���ا ان مهمة وزارة 
الداخلية، اذا كانت متلك كل هذه 
القوات والق���درات على تطبيق 
القرار، ان حترص على مراقبة 
املقاهي املخالفة واملشبوهة وانزال 
أقس���ى العقوبات به���ا، وليس 
تطبي���ق قرار يع���ود الى حرب 
حترير العراق وصدر في ظروف 
مختلفة ليحرم املواطنني من حرية 
التنقل والسهر ويتعاطى معهم 

وكأنهم جميعا »مشبوهون«!
وكان الفتا االنطباع الواسع 
بأن تطبيق القرار لن يس���تمر 

طويال ألن���ه »غير منطقي« كما 
ردد اغل���ب رواد املقاهي الذين 
التقيناهم وبعضه���م اعتبرها 

»أزمة وتعدي«.

مقاضاة الداخلية

الى ذلك، برز توجه لدى عدد 
من اصحاب املقاهي الى االدعاء 
على احلكومة بحج���ة تعطيل 
مصاحلهم وتطبيق قرار »غير 
دس���توري« وال مبرر له سوى 
انها تريد التهرب من مسؤولياتها 
امام النواب جلهة منع الظواهر 

السلبية املشبوهة.

أسعار الشقق والهواء الطلق

توقع مراقبون ان ينعكس 

المقاهي الى اس����تئجار شقق 
كبديل ليلي ع����ن المقاهي او 
حتى اختيار أماكن في الهواء 
الطلق يلجأون اليها عندما تدق 

الساعة الثانية عشرة.
مختلف الجنسيات

هذا واش���ار وكي���ل وزارة 
الداخلية المس���اعد لش���ؤون 
األم���ن العام باالناب���ة العميد 
عبدالفتاح العلي الى ان الحملة 
اسفرت عن ضبط 34 وافدا من 
مختلف الجنسيات ومن بينهم 
شخصان بكمية من المخدرات 
واحد االشخاص بحوزته بطل 

خمر.
 كما شملت الحملة ضبط 5 

وافدين مخالفين لقانون االقامة 
و15 مطلوبا جنائيا و4 قضايا 
خيان���ة امانة، كم���ا تم ضبط 
الجنسية بقضية  وافد عراقي 
التش���به بالجنس الثالث، كما 
تم ضبط 32 امرأة من جنسيات 
مختلفة تمت احالتهم الى مخافر 
الس���المية والنقرة والرميثية 

وميدان حولي.
واكد العل���ي والذي التقته 
اثن���اء تنفيذ هذه  »األنب���اء« 
الحمالت ان قطاع االمن العام 
مستمر في المضي قدما في هذه 
الحمالت انطالقا من دعم وزير 
الداخلية الش���يخ جابر الخالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 

احمد الرجيب. 

الق����رار عل����ى قطاع الش����قق 
وايجاراته����ا بس����بب توجه 
مجموع����ات كبي����رة من رواد 

)محمد ماهر(..والتدقيق على هوية أحد العمال السهر بعد الـ 12 ليال ممنوعرجل أمن يصطحب أحد املخالفني املضبوطني على هامش احلملة

االجتاه إلى الهواء الطلق هو البديل!

العميد عبدالفتاح العلي


