
األمنية
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

30

األخير تم توقيفه في العارضية

العناية اإللهية تنقذ 3 مواطنني وخادمتني من حريق في »تيماء«

إصابة 4 أشخاص بينهم 2 في حالة خطيرة بتصادم بالصليبية

ضبط مواطنني وفلبيني مطلوبني بالفروانية
هاني الظفيري

أحال رجال أمن الفروانية 
مواطنا ووافدا فلبينيا إلى 
التنفيذ املدني بعد اكتشاف 
انهمــا مدينــني ومطلوبني، 
وكانــت إحــدى دوريــات 

أمن الفروانية قد اشــتبهت 
بشخص مبنطقة الفروانية 
تبــني الحقــا انــه مواطن، 
وباالســتعالم عنه تبني أن 
عليــه ملفني طلــب إحضار 
مديــن، األول مببلــغ ١.٥٥٨ 
دينــارا والثاني مببلغ ٤٩٣ 

دينارا.
الفروانية  وفي منطقــة 
اســتوقفت إحدى دوريات 
املخفر وافدا فلبينيا مواليد 
١٩7٥ وتبني بعد االستعالم 
عنــه صدور طلــب إحضار 
مديــن مببلــغ ٣٩١٥ دينارا 

وأحيــل املواطن والفلبيني 
إلى جهة االختصاص.

متصــل،  ســياق  فــي 
اشتبهت احدى دوريات امن 
الفروانية وخــالل جتولها 
العارضيــة فــي  مبنطقــة 
وافد تبني الحقا انه سوري 

اجلنســية، فتم استيقافه، 
وحني االســتعالم عنه تبني 
انــه مطلوب مببلغ ١٠ آالف 
دينار لشــخص قــام برفع 
امواله،  قضيــة الســترداد 
ومتت احالة الســوري الى 

جهة االختصاص.

وكان مركــز عمليات اإلدارة 
العامة لإلطفاء قد تلقى بالغا 
يفيــد عن انــدالع حريق في 
احد منازل منطقة تيماء، فتم 
توجيه مركزي إطفاء اجلهراء 
واجلهــراء احلرفــي بقيادة 
رئيــس مركز إطفاء اجلهراء 

مــروري عنيف وقــع بوقت 
متأخر من مساء أمس االول، 
حيث تصادمت مركبة جيب 
وأخرى صالون خلف مضخة 

مياه منطقة الصليبية.

احلرفي املقدم طارق احلطاب، 
وباشرت فرق اإلطفاء اقتحام 
املنزل بعد وصولها وأنقذت 
٣ مواطنني وخادمتني كانت 
ألسنة اللهب قد احتجزتهم، 
فيما تراوحت إصاباتهم بني 
االختنــاق واحلــروق، ومت 

وذكر مصدر أمني أن رجال 
األمــن واإلطفــاء والطوارئ 
الطبية توجهــوا نحو موقع 
احلــادث وقامــوا بإخــراج 
املصابني وإسعافهم ونقلهم الى 

محمد الجالهمة

أنقذ رجال إطفاء مركزي 
إطفــاء اجلهــراء واجلهــراء 
احلرفي مساء أول أمس االثنني 
خمســة أشخاص من حريق 
منزل اندلع في منطقة تيماء. 

محمد الجالهمة

أصيــب أربعة أشــخاص 
وصفــت حالــة اثنــني منهم 
باحلرجة وذلك نتيجة حادث 

تسليمهم إلى فنيي الطوارئ 
الطبية الذيــن قاموا بنقلهم 
للمستشــفى. وأخمد رجال 
اإلطفاء احلريــق الذي تبني 
أنه نشب في صالة املنزل ومت 
فتح التحقيق ملعرفة أسباب 

احلادث.

املستشفى. وحذر مصدر امني 
مســتخدمي هذا الطريق من 
عدم االنتباه نظرا خلطورته 
خاصة هذه األيام حيث يتوافد 

مرتادو املخيمات بكثرة.

آثار احلريق داخل املنزل

املركبة الصالون محطمة

قنانى اخلمر التي ضبطت مع الوافد الهندى

من هذه الصالة بدأ احلريقألسنة اللهب امتدت للمطبخ

السيارة رباعية الدفع 

سلب في حولي
تقدم وافدان من اجلنسية الهندية الى 

مخفر شرطة ميدان حولي وأبلغا عن قائد 
مركبة أوقفهما خلف نادي القادسية وزعم 
أنه رجل مباحث، وسلب األول هاتفا و110 

دنانير والثاني هاتفا و80 دينارا.

بالغ عائلي
تقدم مواطن الى مخفر ميدان حولي واتهم 

شقيقه بالدخول الى منزله دون علمه 
وأحدث كسرا في القفل األرضي ملنزله.

دهس في صباح السالم
سجلت قضية دهس ملواطنة قامت بدهس 
مواطن مبركبتها في منطقة صباح السالم، 

ونقل املصاب الى املستشفى، وتبني 
وجود كدمات متفرقة بالوجه والصدر 

والبطن والظهر مع جرح قطعي في 
فروة الرأس وأحيلت القضية الى جهة 

االختصاص.

سرقة جهازي البتوب بالنقرة
أبلغ مواطن مخفر النقرة بوقوع سرقة في 

مكتبه عن طريق اقتحام غرفة بعد كسر 
بابها، واتهم املواطن مجهوال بسرقة جهازي 
البتوب وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية 

وانتداب األدلة اجلنائية.

إصابة وافد هندي في حريق بالقيصرية
أصيب وافد هندي في وجهه نتيجة حريق 

شب في محل يعمل به. وكانت العمليات قد 
تلقت بالغا بنشوب حريق في أحد محالت 
القيصرية القدمية، ومت نقله الى املستشفى 

إلسعافه.

مجهول سرق بقالة وهرب
أبلغ وافدان هنديان مخفر ميدان حولي 
بتعرض البقالة التي يعمالن بها للسرقة 

من قبل مجهول كان يستقل مركبة وقدما 
رقم لوحاتها، وأحيل البالغ الى جهة 

االختصاص.

.. ومجهوالن سرقا »تابلت« فلبيني بالقوة
اتهم وافد فلبيني شخصني مجهولني 
باالعتداء عليه في ميدان حولي، وقال 

الفلبيني في بالغ قدمه الى مخفر املنطقة 
إن املجهولني سلباه تابلت ماركة سامسوجن 
كان في حقيبته بالقوة، ومت تسجيل قضية 

أحيلت إلى جهة االختصاص.

مواطن يتهم هنديا بسرقته
أبلغ مواطن مخفر منطقة صباح السالم 
بسرقة مبلغ 200 دينار ومفتاح مركبته، 
واتهم وافدا هنديا بالسرقة، ولم يعرف 

ما اذا كان املتهم يعمل لدى املدعي أم ال؟ 
وأحيل البالغ إلى جهة االختصاص.

مواطنة تتهم طبيبا بارتكاب خطأ
اتهمت مواطنة من مواليد 1974 طبيبا يعمل 
في عيادة خاصة بارتكاب خطأ طبي بحقها، 
وأرفقت ببالغها إلى مخفر الساملية تقريرا 

طبيا بحالتها الصحية.

.. وأخرى اعتدى عليها زوجها
قدمت مواطنة بالغا إلى مخفر الزهراء 

اتهمت فيه زوجها املواطن باالعتداء عليها 
بالضرب، وأحضرت معها تقريرا طبيا يفيد 
باإلصابات التي حلقت بها، وأحيل البالغ إلى 

جهة االختصاص.

موجز أمني

احمد خميس ـ مشاري املطير ي

30 مخالفة مرورية في حملة على مواقف املعاقني

عبداهلل قنيص

شنت دوريات امن الفروانية حملة موسعة 
اســتهدفت مواقــف املعاقني وبعــض املرافق 
اســفرت عــن حتريــر ٣٠ مخالفــة مرورية. 
وكانت الشكاوى تزايدت في الفترة االخيرة 
من قيام اشــخاص اصحاء بايقاف مركباتهم 

في مواقف املعاقني دون مراعاة ظروف ذوي 
االحتياجات اخلاصة الذين ترهقهم عمليات 
البحث عــن موقف ملركباتهــم، وجاءت هذه 
احلمالت بتوجيهات مدير عام امن الفروانية 
العميد صالح العنزي برفع ومخالفة املركبات 
التي يوقفهــا اصحابها بهذه املواقف دون ان 

حتمل اي اشارة بأنها تعود الى معاق.

احدى املركبات املتوقفة في مواقف املعاقني

حجز مركبة وحتويل قائدها ملباحث األحداث
أحال مخفر اجلليب حدثا كويتيا الى مباحث 
األحــداث بعد ضبطــه يقود مركبــة من دون 
رخصة ســوق.  وكانت إحدى دوريات مخفر 
جليب الشيوخ قد اشتبهت في مركبة أميركية، 

واستوقفت قائدها الذي تبني انه حدث ال يحمل 
رخصة قيادة، فتم حترير مخالفة له وسحب 
املركبة الى كراج احلجز وإحالته الى مباحث 

األحداث التخاذ الالزم.

بالغ عن امرأة مخطوفة بـ»مزاجها« في »النهضة«
أحمد خميس

تلقت عمليات وزارة الداخلية بالغا مفاده أن 
هناك عملية خطف وقعت خلف مبنى الرعاية 
السكنية مبنطقة النهضة، وعلى الفور توجهت 
احدى الدوريات األمنية الى مكان البالغ حيث 
شوهدت احدى املركبات اليابانية وكان بابها 

مفتوحا وال يوجد بها أحد.

وأفاد املبلغ بأن املركبة كان يوجد بها امرأة 
صعدت مع شخص يقود مركبة أوروبية وعند 
توجه املبلغ لالستفســار ذكر الشــخص انها 

زوجته وغادر املكان.
كما أفاد املبلغ بأن املرأة لم تستنجد حيث 
ركبت مع الشخص من تلقاء نفسها وعلى ذلك 
أحيل البالغ الى املباحث وسجلت قضية تغيب 

من قبل ذويها في مخفر القيروان.
أحيل وافد هندي الى املكافحة بعد ضبطه وبحوزته قناني خمر، 

وكانت إحدى دوريات أمن مخفر خيطان قد اشتبهت في وافد 
يقود مركبة يابانية وتبني الحقا انه هندي اجلنسية من مواليد 

1992 فاستوقفته لتحرير مخالفة عدم تركيب لوحات معدنية 
للمركبة وعند طلب أوراقه الثبوتية تبني انه ال يحمل رخصة سوق 

وليس بحوزته دفتر للمركبة وعند االقتراب من املركبة لتحرير 
املخالفة متت مشاهدة عدد من القناني من خالل اجلام اخللفي 
باألسفل، وظهرت عالمات االرتباك على الوافد عند السؤال عن 

القناني، فطلب منه إخراجها، وأخرج قنينة واحدة وانبعثت منها 
رائحة كريهة فتم تفتيش املركبة وعثر على 186 قنينة خمر محلي، 

فتم حجز املركبة وإحالة الوافد وقناني اخلمور الى املكافحة.

مخالفة مرورية تكشف
عن 186 قنينة خمر محلي

اخلالد يقيم مأدبة إفطار 
للقيادات األمنية

يقيم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمــد اخلالد مأدبة افطار صباح اليــوم للقيادات االمنية 
والقوة املشــاركة مبناســبة االنتهاء من تأمــني انتخابات 
مجلس االمة التي جرت السبت املاضي بنجاح وذلك مبقر 
الشيخ محمد اخلالدوزارة الداخلية )ديوان الوزارة اجلديد( مبنطقة صبحان.

ألسنة اللهب 
امتدت من الصالة 

إلى باقي املنزل


