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أعلى المحافظات تسجياًل للحرائق حولي ثم الفروانية واشتعال 91 مركبة

»اإلطفاء«: 1005 حرائق في يناير 
و16 بالغاً  كاذباً و15  حالة وفاة

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
أعلن مدير إدارة العالقات العامة 
في االطفاء املقدم خليل األمير ان 
اجمالي احلرائق التي تعاملت معها 
مختلف اجهزة االطفاء خالل يناير 
املاضي بلغ 1005 حرائق، مشيرا 
الى ان ه����ذه احلرائق تنوع مكان 
حدوثها س����واء كان����ت في أماكن 
سكنية أو وسائل نقل مشيرا إلى 
أن اغلب احلرائق التي وقعت كانت 
في محافظة حولي، إذ سجلت 222 
حريقا وتلتها محافظة الفروانية 
في ع����دد احلرائق بعدد 209 فيما 
كانت أق����ل احملافظات حرائق هي 
مب����ارك الكبير بع����دد 86 حريقا، 
موضحا ان شهر يناير شهد ايضا 
حتقيق رقم كبير نسبيا في عدد 
البالغات، إذ سجلت 16 بالغا كاذبا 
اغلبها في اجلهراء حيث سجلت 9 

بالغات كاذبة.
وكشف املقدم األمير في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن ان عدد حرائق 
املركبات سجل رقما قياسيا جديدا 
فرغم انخفاض درجات احلرارة في 
يناير إال أن عدد حرائق املركبات 
جتاوز 91 حادثا وان 75 حريقا في 
وسائل نقل تعاملت معها اجهزة 

احلوادث التي وراءها اعقاب سجائر 
وسجل 14 حادث حريق بفعل اعقاب 

سجائر في الفروانية.
موضح����ا ان أكبر محافظة في 
عدد احلرائق التي وراءها التماس 
الكهربائي كانت في محافظة حولي 
وس����جلت حرائق بسبب التماس 
مبق����دار 25 حريقا أما بالنس����بة 
أكبر  حملافظة اجلهراء فكان فيها 
مع����دل للحرائق العم����د بواقع 9 
حرائق عمد من اجمالي احلرائق 
املتعمدة في جميع احملافظات والتي 
بلغ اجماليها 40 حريقا متعمدا، فيما 
احتلت محافظة االحمدي الترتيب 
األول في عدد احلرائق التي وراءها 
عبث االطفال بواقع 32 حريقا من 
اصل 127 حريقا تسبب فيه عبث 
االطفال وقال االمير ان االدارة العامة 
لالطفاء وخالل يناير املاضي سجلت 
عددا كبيرا في سجالتها من املصابني 
واملتوفني خالل تعاملها مع احلرائق 
وحوادث الطرق، إذ بلغ عدد املتوفني 
خالل يناير جراء حوادث تعاملت 
معها االطفاء 15 حالة وفاة منها 5 
ح����االت نتيجة حرائق و5 وقعت 

جراء حوادث مرورية .

االطفاء فيما تعامل االهالي مع 16 
حريق مركبة وسيلة نقل.

وحول أسباب حرائق يناير قال 
األمير شارحا االحصائية الشهرية 
لهذا الشهر ان عبث االطفال احتل 
السبب الرئيسي في احلرائق، إذ 
تبني بع����د املعاينة والتحقيق ان 

هن����اك 31.99% من احلرائق تعود 
ال����ى عب����ث االطفال مما يس����بب 
الكهربائ����ي في %25.44  التماس 
من احلرائق فيما تس����ببت زيادة 
االحمال الكهربائية في 3.27% من 
احلرائق، مؤكدا ف����ي الوقت ذاته 
عل����ى ان االدارة العام����ة لالطفاء 

تأكدت وبع����د التحقيق ان %10.8 
من احلرائق ه����ي متعمدة وعليه 
متت احالة ملفات احلرائق العمد 
إلى إدارة البحث والتحري للتحقيق 
فيها، موضحا ان اعقاب السجائر 
تسببت في 36 حادث حريق وتتميز 
الفروانية عل����ى ما يبدو في عدد 

رجال االطفاء اثناء مكافحة حريق شهده سكراب امغرة يناير املاضي وفي اإلطار املقدم خليل األمير
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 مؤمن المصري
برأت محكم����ة اجلنح طبيبتني تعمالن في 
أحد املستشفيات احلكومية من تهمة اإلهمال 

والتسبب في قتل مواطنة.
فقد أسند االدعاء العام إلى املتهمة األولى � 
وهي طبيبة في مختبرات قسم أمراض الدم � 

والى املتهمة الثانية � وهي رئيسة وحدة الدم 
في املستشفى � بصفتهما طبيبتني قد تسببتا 
من غير قصد في قتل مواطنة ألنهما لم تبذال 

العناية الكاملة بها أثناء عملهما.
اذ وجه����ت النيابة للطبيب����ة االولى تهمة 
التقصير في متابعة حال����ة املواطنة بصورة 

دقيقه وكتابة مالحظاتها في ملف عالج املريضة 
يوميا ولم تطلب طبيبا استشاريا ألمراض الدم 
ملعاينة احلال����ة منذ أول يوم لدخول املريضة 
الى املستش����فى، واملتهمة الثانية لم تدون في 
ملف املريضة الطبي كتابة أن تشخيص املرض 

احتماالته واردة وقابل للعالج.

تصادم ثنائي يعرقل السير على الخامس وإصابة 6 وافدينتبرئة طبيبة مختبرات ورئيسة وحدة دم من وفاة مواطنة
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

شهد طريق الدائري اخلامس 
مقابل منطقة الرابية في احلادية 
عشرة من مساء امس االول حادث 
تصادم ثنائ����ي ادى الى عرقلة 
شديدة في حركة السير وتعامل 
مع احل����ادث رج����ال الطوارئ 
الطبية ورجال االطفاء واسفر عن 
اصابة عدد من الوافدين وتدخلت 
العناي����ة النقاذ ع����دد آخر من 
الوافدين كانوا داخل باص عمال 
وكانت عمليات الداخلية تلقت 
بالغا باحلادث وتوجه للتعامل 
معه 12 سيارة اسعاف الى جانب 
مركز اطفاء العارضية وتبني ان 
احلادث وقع بني مركبتني احداهما 
باص واألخرى صالون أميركية 
الصن����ع مما ادى ال����ى انقالب 
الباص الذي كان يحمل خمسة 
عشر راكبا اصيب منهم خمسة 

)سعود سالم(إحدى السيارات محطمة بعد التصادم

اشخاص من اجلنسية اآلسيوية 
وآخر مصري. وقام رجال اطفاء 
العارضي����ة بإخراج املصابني من 
الباص وتسليمهم لرجال الطوارئ 
الطبية الذين قدموا االس����عافات 

االولي����ة للمصاب����ني ومت نقلهم 
للمستشفى لعمل الالزم وقام رجال 
االطفاء بعد ذلك بغس����ل الشارع 
وتنظيفه من الوقود املتسرب من 
السيارات املتضررة. واشرف على 

احلادث من مركز اطفاء العارضية 
النقيب بدر اخلالوي واملالزمون 
اوائل محمد املعيوف وحمد الراشد 
ورائد سلطان والرقيبان الفرحان 

واحمد اخلتالن.

محمد الجالهمة
تقدم وافد الى مخفر جليب الشيوخ متهما مواطنا بايهامه باالستثمار في البورصة 
في ظل اوضاع مبشرة، مشيرا الى انه سلم املواطن مبلغا وقدره 3000 دينار، وحينما 

سأله عن اوضاع البورصة قال له: االموال خسرتها وعوضك على اهلل.
وقال مصدر امني ان الوافد متس���ك بتسجيل قضية، مؤكدا ان كل املؤشرات تقول 
ان البورص���ة في ارتف���اع وال يجد مبررا ملا يدعيه املواطن بفق���ده املبلغ املالي خالل 

اسبوع.

وافد يتهم مواطن بتبديد 3000 دينار في البورصة خالل أسبوع

»الجنائية« أغلقت وكر 
اتصاالت ومشاجرة 
أحداث في الواحة

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
داهم رجال االدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية يوم 
امس االول وكرا الالتصاالت 
الدولية في منطقة حولي 
بعد معلومات عن استغالل 
شقة لسرقة االتصاالت، ومت 
ضبط وافدين من اجلنسية 
اآلس�������يوية ومصادرة 

املضبوطات.
اتهم  من جهة اخ���رى 
مواط���ن خادمة وس���ائقا 
بس���رقة 1800 دين���ار من 
دخال منزل���ه في منطقة 
جنوب اجلهراء وسجلت 
قضية وجار التحقيق مع 
املش���تبه بهما، كما تبادل 
حدثان الضرب فيما بينهما 
داخ���ل منطقة الواحة اثر 
اختالفهما خالل لقب البالي 
ستيش���ن، ونقل احلدثان 
للع���الج في مستش���فى 
اجله���راء، كما ابلغ هندي 
عن س���كر مواط���ن تردد 
عليه داخل بقالته وتبني 
ان املواطن واقع حتت تأثير 

املواد املسكرة.

القتيلة احليةالقاتل البريء

بعد أن اعترف بجريمة لم يرتكبها

عالء في مواجهة مريم أمام النيابة اليوم
و»النفسي« يبحث في أسباب اعترافاته

مؤمن المصري
أبلغ مصدر قانوني »األنباء« ان الوافد املصري 
عالء، الذي أطلق س����راحه األربعاء املاضي من مقر 
املباحث اجلنائية بعد ظهور الباكستانية مرمي وثبوت 
انها حية ترزق سيتم عمل مواجهة جديدة بينه وبني 
مرمي الباكستانية والتعرف على اسباب اعترافاته 
السابقة بشأن قتلها والتخلص من جثتها في حاوية 
القمامة. وأضاف املصدر القانوني ان النيابة العامة 
أمرت بإحالة الوافد عالء الى الطب النفسي للوقوف 
على اذا ما كان يعاني من اضطرابات نفسية، السيما 
ان اعترافاته بجرمية لم يرتكبها جاءت باعترافات 

تفصيلية.

وأشار املصدر الى ان الوافد عالء سيتم عرضه 
ايضا على الطب الشرعي لتوثيق أي اعتداءات حلقت 
به على حسب زعمه وتأكيد محاميه سقاف السقاف 
خالل فترة التحقيق معه من قبل املباحث اجلنائية، 
هذا ونفى املصدر القانوني ان تكون في ملف قضية 
عالء اي قضية تشير الى ارتكابه قضية حترش ضد 
اطفال، مشيرا الى ان القضية التي مبوجبها عرض 
على احملكمة كانت تتعلق مبقتل الباكستانية والتي 

تبني انها حية في وقت الحق.
وأوضح املصدر ان والد مرمي س����يتم التحقيق 
معه في قضية تزوير في محررات رسمية، السيما 

ان الفتاة مرمي أكدت انها ليست ابنة املبلغ.


