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إعداد: مؤمن المصري

قال���ت وزارة الداخلية ف���ي بيان لها أمس إنه مت رص���د تراجع ملحوظ 
في أعداد ح���االت الوفيات غير اجلنائية »حوادث املركبات« في اإلحصائية 
الصادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية خالل الفترة من 2010/7/31-25، 
حيث اقتصر عدد الوفيات على أربع حاالت فقط من بينهم اثنان من املواطنني 

واثنان من الوافدين.
وج���اء في البيان ان عدد حاالت الوفيات خالل الفترة من 2010/7/24-18 

بسبب حوادث املرور بلغ 12 حالة وفاة.

»الداخلية«: انخفاض في أعداد ضحايا حوادث المرور

السجن 4 سنوات لوافدة آسيوية
ضربت وليدها على رأسه حتى الموت

قضت الدائرة اجلزائية 
مبحكم����ة  اخلامس����ة 
االستئناف برئاسة املستشار 
إبراهيم العبيد وعضوية 
املستش����ارين علي ماهر 
ومحمود فراج في حضور 
رئيس أمناء س����ر الدوائر 
اجلزائية س����امي العنزي 
بتأييد حك����م محكمة أول 
درجة القاضي بحبس وافدة 
آسيوية 4 سنوات مع الشغل 
والنفاذ بعد إدانتها باحلمل 
السفاح وقتل وليدها عقب 
والدته.  كانت النيابة العامة 

قد أس����ندت للمتهمة األولى أنها تعمدت قتل 
وليدها فور والدته دفعا للعار بأن أمس����كته 
من عنقه وصدمت وجهه ورأسه بقوة باألرض 
قاصدة من ذلك قتل����ه فأحدثت به اإلصابات 
املوصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت 
بحياته.  كما أسندت لها النيابة العامة تهمة 

االشتراك مع املتهم الثاني 
في ارت����كاب جرمية الزنا 
حال كونها تعلم أنه متزوج 
وهي راضية بذلك. وأسندت 
للمتهم الثاني تهمة االتصال 
جنسيا بغير زوجته وهو 

راض بذلك. 
وقد اعت����رف املتهمان 
بالتهم املسندة إليهما أثناء 
التحقيق معهما في النيابة 
العام����ة كما اعترف����ا أمام 
احملكمة، وبتاريخ 2010/4/8 
قض����ت محكمة أول درجة 
حضوري����ا بحبس املتهمة 
األولى س����نتني مع الش����غل والنفاذ عن تهمة 
قتل وليدها.  كما قضت بحبسها واملتهم الثاني 
سنتني مع الشغل والنفاذ عن تهمة الزنا. وأمرت 
احملكمة بإبعاد املتهمني عن البالد عقب تنفيذ 
العقوبة. واس����تأنف املتهمان احلكم فقضت 

االستئناف بتأييد احلكم.

املستشار إبراهيم العبيد

الشيخ احمد اخلليفة

)محمد ماهر( آثار احلريق على طابقني من املبنى  

سيارات االطفاء واالسعاف حتيط بالبرج

أمير زكي
متكن رجال 3 مراكز لالطفاء وهي املدينة والهاللي واالنقاذ 
الفني من الس����يطرة على حريق اندلع صباح امس في برج 

جتاري مكون من 33 طابقا في العاصمة.
وقال نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية املوارد 
البش����رية العميد يوسف االنصاري ان بالغا تلقته عمليات 
االطفاء نحو العاشرة صباحا يفيد باندالع حريق في الطابق 
اخلامس للمجمع، مش����يرا الى ان رجال االطفاء وصلوا الى 
موقع احلريق في غضون دقائق محدودة، ومتكنوا من اخماد 

ألسنة اللهب دون ان متتد الى طوابق اخرى.
واش����ار العميد االنصاري في تصري����ح صحافي الى ان 
التماري����ن التي يجريها رجال االطفاء على املباني ش����اهقة 
االرتفاع جعلت من السيطرة على احلريق أمرا بسيطا، مؤكدا 
في الوقت ذاته على ان انظمة املكافحة داخل املبنى لعبت هي 

االخرى دورا مهما في اخماد احلريق والسيطرة عليه.
واضاف ان االدارة العامة لالطفاء ما ان ابلغت عن احلريق 
حتى مت تشكيل فريق الدارة احلريق مكون من فرقة للقيادة 

واخرى للعمليات وثالثة للتحكم، موضحا ان وحدة التحقيق 
شرعت في حتديد سبب احلريق.

من جهته قال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد انه مت ارسال 12 سيارة اسعاف الى موقع 
احلريق بقيادة مصطفى املوس����وي ورئيس قسم العمليات 

جاسم الفودري وضابط فرد ناصر املطيري.
واش����ار بوحيمد الى ان رجال االس����عاف تعاملوا مع 7 
مصابني منهم رجال في االطفاء والبقية من الوافدين، وافدتان 
من اجلنس����ية اللبنانية ومصريتان واثيوبي وباكستاني، 
مؤكدا على ان اصابتهم كانت بس����يطة ومتثلت في اختناق 
وعوجلوا في املوقع. هذا، واش����رف على احلريق من ادارة 
الط����وارئ الطبية كل من صالح كنع����ان وعبداهلل احلربي، 
فيما مت ابالغ ادارة املستشفى االميري ومستشفى الصباح 
باحتمالية وصول مصابني. على صعيد آخر متكن رجال مركز 
اطفاء العارضي����ة والصليبخات من اخماد حريق اندلع في 
منزل مبنطقة الواحة ولم يسفر احلريق عن اصابات تذكر 

ومتثلت خسائره في املادية.

إصابة 7 أشخاص في حريق برج تجاري بالعاصمة
حريق استنفر 3 مراكز إطفاء و12 سيارة إسعاف

القبض على شابين سلبا 
آسيويًا أمواله وهاتفه 

النقال في الجليب

متلصص على حفل نسائي 
يضرب مواطنًا بـ »رنق«

متحرش بدون إلى الفائقة بطعنات زوج شقيقتهخدعة تخفيض األسعار تسبب مشاجرة باألحمدي المتغيب يتحّول إلى مطلوب في الجهراء

العثور عن لقيط حي في السالمية

محمد الدشيش
اضطر ع����دد من رج����ال أمن 
األحمدي التوجه الى أحد األسواق 
املركزية في نطاق احملافظة، وذلك 
لفض جتمع ملواطنني وقيام عدد من 
املتسوقني باالعتداء على موظفني 
في اجلمعية، معتبرين ان اجلمعية 

خدعتهم بإعالن يفيد بوجود سلع 
رمضانية بأسعار مخفضة، اال انهم 
لم يجدوا أي سلعة بسعر مغر كما 
يذكر اإلعالن. وقال مصدر امني ان 
مدير جمعية أبلغ عمليات الداخلية 
عن جتمع مواطنني واعتدائهم على 
موظفني في اجلمعية وبانتقال رجال 

األمن أفاد عدد من املتسوقني بأنهم 
تدافعوا ال����ى اجلمعية للحصول 
على أغراض بسعر مناسب ولكنهم 
أبلغوا بأن جميع املعروضات قد 
نفدت خالل نصف ساعة. هذا ومت 
احتواء الوضع دون أن يتم تسجيل 

قضية اعتداء بالضرب.

محمد الدشيش
أقدم مواطن على تسديد عدة 
طعنات الى شقيق زوجته البدون، 
وذلك بعد ان أبلغ من قبل شقيقته 
القاصر بأن شقيق زوجته حترش 
بها أثناء زيارتها إلى منزله. وقال 
مص����در أمني ان »بدون« نقل إلى 

الع����الج ف����ي مستش����فى العدان 
مصابا بعدة طعنات. وبالتحقيق 
معه قال ان زوج شقيقته هو من 
اعتدى عليه وباس����تدعاء املدعى 
عليه قال ان املجني عليه حترش 
القاصر وحينما عاتبه  بشقيقته 
تلف����ظ بعبارات غير الئقة دفعته 

الى ضربه وطعنه. 
من جهة أخرى، قال املنس����ق 
االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزي����ز بوحيم����د ان رجال 
الطوارئ تعاملوا مع مشاجرة في 
منطقة الفحيحيل أسفرت عن إصابة 

وافدين من اجلنسية املصرية.

هاني الظفيري
قام مواطن االسبوع املاضي بتسجيل قضية تغيب مبّلغا 
عن اختفاء أي اثر لش���قيقه الذي لم يعد للمنزل منذ 4 أيام، 
وقال مصدر أمني ان رجال أمن اجلهراء قاموا بتسجيل قضية 
تغيب وعمموا أوصاف املواطن املتغيب، وخالل س���اعات من 
تسجيل البالغ جاءت إشارة من مباحث اجلهراء بأن املتغيب 
في عهدتهم، وانه ليس متغيبا بل محتجزا لديهم كونه مطلوبا 

على ذمة قضية يجري التحقيق فيها حاليا.

أمير زكي
بعد أقل من 72 س���اعة من قضية العثور على طفل لقيط في 
الساملية وضبط أم الطفل التي كانت تريد أن تطمئن على ابنها 
حتى شهدت منطقة الساملية ايضا حادثة مماثلة متثلت في العثور 
على لقيط ذكر حي، وشرعت إدارة بحث وحتري محافظة حولي 

في البحث عن هوية األم.

وقال املنس���ق اإلعالم������ي ف���ي إدارة الط������وارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيم���د ان بالغ������ا تلقت������ه غرف������ة العمليات 
في التاسعة من صباح امس يفي������د بوجود جث����ة لقيط مقابل 
احد املجمعات التجارية، وبانتقال رجلي الطوارئ وليد العنيزي 
وشعبان سالمة تبني ان اللقيط ذكر وبحالة جيدة ومت نقله الى 

مستشفى مبارك.

هاني الظفيري
متكن رجال مباحث الفروانية 
من إلقاء القبض على ش����ابني في 
وقت قياس����ي بعد ان قاما بسلب 
وافد آسيوي مبلغا من املال وهاتفه 
النقال في منطق����ة اجلليب. وفي 
التفاصيل التي يرويها املصدر ان 
وافدا من اجلنسية اآلسيوية توجه 
الى مخفر اجلليب مبلغا عن تعرضه 
الى اعتداء بالضرب من قبل شابني 
يرتديان الزي الوطني ليهرع على 
الفور رجال املباح����ث الى موقع 
احلادث مصطحبني الوافد اآلسيوي 
الذي شاهد الشابني اللذين أقدما على 
سلبه لتتم مالحقتهما وضبطهما 
حيث عثر بحوزتهما على محفظة 
النقود وهاتف الوافد اآلسيوي ليتم 
حجزهما متهيدا إلحالتهما الى جهات 

االختصاص.

هاني الظفيري
قام ش����خص مجهول بضرب 
مواطن على وجهه بآلة حادة بعد 
ان ضبطه املواطن أثناء تلصصه 

على حفل نسائي في اجلهراء.
وف����ي التفاصيل كم����ا يرويها 
مصدر أمني ان مواطنا تقدم الى 
مخفر اجلهراء مبلغا عن تعرضه 
للضرب بآلة حادة »رنق« على يد 
ش����اب مجهول، وقال املواطن في 
بالغه »رصدت ش����ابا بالقرب من 
حفل نسائي كنا نقيمه لقريبتنا 
في اجلهراء، ووجدت الشاب يحاول 
التلصص على النساء عبر النظر 
الش����باك املطلة على  من فتحات 
الش����ارع فتوجهت الي����ه ونهرته 
وحاولت اإلمساك به إال انه أخرج 
من جيبه »رنق« وضربني به على 
وجهي وفر هاربا.. هذا وسجلت 

قضية في مخفر اجلهراء.

مواطن خرج من السجن المركزي
ليعود إليه بـ 15 غرام هيروين

مواطن يبلغ رجال األمن عن ابنه:
»تدّين ويريد الذهاب إلى الجهاد في العراق«

هاني الظفيري
تقدم مواطن الى مخفر النعيم 
في حادثة غريبة من نوعها إذ 
أبلغ عن ابنه الذي التزم دينيا 
مؤخرا وأطلق حليته، وأصبح 
كثيرا ما يردد كالما غريبا عن 
اجلهاد ورغبته في االنضمام الى 

املجاهدين في العراق.

وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني ان املواطن توجه 
الى مخفر النعيم مبلغا عن ابنه 
الذي يبلغ من العمر 20 عاما انه 
يرغب ف���ي االجتاه الى اجلهاد 
في العراق، وأشار املصدر الى 
ان الش���اب التزم قبل 6 أشهر، 
ومنذ ذلك احلني وهو مستمر 

في احلديث عن اجلهاد وإبداء 
رغبته في الذهاب الى العراق، 
خصوصا ان األب ضاق ذرعا من 
ابنه خوفا عليه من  تصرفات 
الضياع ليتم تسجيل قضية ضد 
االبن حملت مسمى »التهديد« 
ليتم احتجازه متهيدا إلحالته 

الى التحقيق.

هاني الظفيري
احتجز مواطن وافدا من اجلنسية الهندية 
بغرفة خادمته بعد أن اكتشف أنهما ميارسان 
الرذيلة في منزله الكائن في منطقة القصر ليتم 
ابالغ رجال األمن الذين اصطحبوا الوافدين إلى 
املخفر وسجلت ضدهما قضية حملت مسمى 

املواقعة بالرضا.

وفي التفاصيل ان املواطن سمع اصواتا غريبة 
تخرج من غرفة اخلادمة وهي من اجلنس���ية 
الس���يالنية، وباالطالع على الصوت وجد ان 
اخلادمة بني احضان الوافد اآلسيوي األمر الذي 
جعل املواطن يقفل باب الغرفة عليهما حلني 
وصول رجال األمن الذين قاموا باصطحابهما 

الى املخفر بالتهمة املنسوبة إليهما.

عبداهلل قنيص
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة مواطنا خرج من الس���جن املركزي قبل ش���هرين 
فق���ط، الى نيابة املخ���درات بتهمة حيازة م���واد مخدرة بقصد 

االجتار والتعاطي. 
وق���ال مصدر امني ان معلومات وردت الى اللواء اخلليفة 
عن عودة املواطن لالجتار في املخدرات لالتفاق على تعاطيه 
املواد املخدرة ليتم االيع���از الى مدير ادارة املكافحة احمللية 
العقيد احمد الشرقاوي واملالزمني اولني ناصر العجيمان وعلي 
حبيب ليتم استدراج املتهم لبيع 5 غرامات ومت ضبطه بعد 
تس���لمه 120 دينارا مرقمة، وعثر معه على 10 غرامات اخرى 
واعترف بأنه دخل عالم االجتار بعد اطالق س���راحه لالنفاق 

على تعاطي املخدرات.

أصوات غريبة تكشف عالقة محرمة بالجهراء


