
55االربعاء 7 ابريل 2010  
سيارة تسقط من أعلى جسر خيطان 
لتقتل سائقًا آسيويًا يقود تاكسي جوااًل

أمير زكي
شهد اجلسر الفاصل بني خيطان والعمرية امس حادثا مروريا 
مروعا ذهب ضحيته س���ائق تاكس���ي جوال بعد ان سقطت فوق 
سيارته سيارة جيب يقودها مواطن بعد ان هوت من فوق اجلسر، 
ليصاب قائد الفورد بإصابات خطرة كما أصيب 3 آسيويني كانوا 
يس���تقلون باصا صغيرا بعد اصطدامه بالس���يارتني اللتني هوت 

احداهما فوق األخرى.
ووفق مصدر امني فان احلادث الغريب املروع ادى إلغالق الطريق 
اس���فل اجلسر وتسبب في ارتباك حركة السير ألكثر من ساعتني 
قبل أن يحضر رجال إطفاء الفروانية ويقوموا بنقل الس���يارتني 
اللتني هوت احداهما فوق األخرى، واخراج جثة س���ائق التاكسي 
اجلوال بعد قص أبواب التاكسي وكذلك اضطر رجال االطفاء لقص 
باب الس���يارة الفورد التي يقودها املواطن إلخراجه ونقله بحالة 
خطرة الى مستشفى الفروانية كما نقل اآلسيويون الثالثة الذين 

كانوا يستقلون الباص بإصابات متفرقة للعالج.

سيارة التاكسي اجلوال

الباص الصغير الذي اصطدم بالسيارتني

)محمد ماهر(السيارة الفورد بعد سقوطها من أعلى اجلسر

مباحث الظهر أغلقوا ملف التهجم
 على مخفرهم  وضبطوا 7 أشخاص بحشيش

امير زكي ـ عبداهلل قنيص 
متكن رجال مباح���ث األحمدي بقيادة العقي���د عادل احلمدان 
أمس من ضبط 7 أشخاص من مجموع ال� 12 شخصا الذين قاموا 
بالتهجم على مخفر الظهر األسبوع املاضي، وعثر بحوزتهم على 
كالشينكوف ومخازن وطلقات خاصة بالرشاش وربع كيلوغرام 
حشيش وعدد من زجاجات اخلمر حيث ألقي القبض عليهم خالل 
مداهمة لإلسطبل الذين اتخذوه كمكان لتجمعهم في منطقة ميناء 

عبداهلل.
وكان رجال مباحث األحمدي ألقوا القبض على 5 أشخاص من 
املعتدين قبل ثالثة ايام وهم 3 مواطنني وخليجيان، وأما ضبطية 
األمس فأوقعت ب� 4 مواطنني وخليجيني وشخص بدون، ليكتمل 
عدد األشخاص املضبوطني من املتهمني باالعتداء على مخفر الظهر 

إلى 12 شخصا.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني أن معلومات وردت إلى 
مباحث األحمدي عن تواجد املتهمني الس���بعة في إسطبل مبنطقة 
ميناء عبداهلل، فقاموا باستصدار إذن نيابي وقاموا بعدها برصد 
اإلس���طبل حيث مت التأكد من وجود جميع املتهمني بداخله ومتت 
مداهمته بقوة أمنية مكونة من 20 من أفراد املباحث بقيادة ضابط 
مباحث الظهر مبشاركة 4 دوريات، ومتكنوا من السيطرة عليهم 
وضبطهم بعد أن أبدوا مقاوم���ة ال تذكر متكن رجال املباحث من 
إخماده���ا. وأوضح املصدر أن رجال املباح���ث صدموا مبا عثروا 
عليه داخل االسطبل، حيث وجدوا أن املتهمني بالتهجم على مخفر 
الظهر قد علقوا على جدران االس���طبل قصاص���ات من الصفحة 
األخيرة ل� »األنباء« التي نشر فيها خبر تهجمهم على مخفر الظهر 
وجناحهم في الهجوم على املخفر، قائال املصدر »وجدنا أنهم علقوا 
القصاصات كنوع من اس���تعراض قوتهم« وهو ما يشكل اجتراء 
عل���ى القانون ونوعا من الفخر بعمل إجرامي نال من هيبة احدى 
املؤسسات األمنية، وأرفق وصف الضبطية في التقرير الذي رفع 

للمسؤولني ملتابعة القضية.
وأوضح املصدر أنه بتفتيش اإلسطبل عثر بداخله على سالح 
كالشينكوف يخص املتهم الرئيسي في القضية وهو مواطن محكوم 

بالسجن ملدة 10 سنوات على ذمة قضية مخدرات.
وكان املوقوفون ال� 12 على ذمة القضية قد تهجموا على مخفر 
الظهر األسبوع املاضي في محاولة منهم إلطالق سراح أحد أصدقائهم 
الذي كان قد ألقي القبض عليه في نقطة تفتيش���ية وأودع نظارة 
مخفر الظهر، ليقوم زمالؤه ال� 12 بالهج�����وم على املخفر مستخدمني 
العصي واألس���لحة البي�����ضاء وتس���ببوا بإصابة 3 رجال أمن 

ورجلي مباحث.


