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وفاة عشريني وإصابة 3 مواطنني في حادثي انقالب على طريقي الفحيحيل والسادس
محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

توفي مواطن وأصيب آخر في حادث انقالب مركبة على طريق 
الفحيحيل، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بالغا يفيد بوجود 
انقالب على  طريق الفحيحيل باجتاه النويصيب بعد منطقة  أم 

الهيمان ومت توجيه دورية إلى موقع البالغ وحني وصولها متت 
مشاهدة شاب مواطن من مواليد 1999 وكان مصابا ومت نقله 
بواسطة إسعاف أم الهيمان الى املستشفى، كما شوهدت في 

موقع احلادث جثة مواطن آخر مياثله في العمر، وتبني انهما كانا 
 يستقالن مركبة فارهة يابانية وانقلبت بهما، وسلمت اجلثة الى 

الطبيب الشرعي وسجلت قضية.
من ناحية أخرى أصيب شخصان لم يتسن التعرف على 

هويتهما في حادث تصادم على طريق الدائري السادس نتيجة 
انقالب احدى املركبتني املتصادمتني، وكانت العمليات قد تلقت 
بالغا من املارة بشأن احلادث فتوجهت إحدى مركبات النجدة 
ورجال اإلنقاذ والطوارئ الطبية وتبني إصابة شخصني ومت 

نقلهما ملستشفى اجلهراء.
من جهة أخرى، كتبت النجاة ملرتادي احد طرقات منطقة صباح 

األحمد بعد قيام وافد آسيوي باالصطدام بعمود اإلنارة الذي 
سقط في منتصف الطريق دون ان يصيب قائد املركبة أو 

مرتادي الطريق بأي اصابات، وقال مصدر امني ان بالغا ورد 
مساء امس عن حادث اصطدام، وعلى الفور انطلق رجال املرور 
وتبني أن اآلسيوي افلت منه مقود املركبة ما أدى إلى االصطدام 
بعمود االنارة ومتت االستعانة بونش الداخلية الزالة العمود عن 

الطريق وتسجيل قضية.
في سياق آخر، وقع حادث تصادم ثالثي ظهر اول من امس 

على طريق امللك فهد، املركبة االولى رباعية يابانية وكان 
يقودها مواطن، واملركبة الثانية رباعية يابانية كان يقودها وافد 

بنغالديشي واشتبه رجال األمن في كونه بحالة غير طبيعية 
واشتباه بشخص بحالة غير طبيعية، اما املركبة الثالثة فكان 
يقودها وافد مصري، ولم حتدث أي اصابات، فيما اقتصرت 
االضرار على خسائر مادية وسجلت قضية وأحيلت الى جهة 

رجال اإلنقاذ هرعوا الى تصادم السادساالختصاص.
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االمتناع عن عقاب مواطَنني ُضبطا 
مبخدرات وخمور بجوار نقطة تفتيش

9 فرق إطفاء أخمدت حريقاً في مبنى قيد اإلنشاء بشرق
موسى أبو طفرة - محمد الدشيش

أخمد رجال ٩ فرق إطفاء عصر أمس حريقا 
شــب في مبنى قيد اإلنشــاء بمنطقة شرق، 
وذكــر مصـدر إطفائـي ان بـالغـا ورد الى غرفة 
العمليات بنشوب الحريـق فهرعت الى موقع 
البالغ مركبات وآليـات ٩ فرق إطفاء وبمجرد 

الـوصول تم تقسيمها الى فرق تولت إحكام 
السيطرة على ألســنة اللهب قبل انتشارها 

وامتدادها إلى مبان مجاورة.
هذا، وانقلبت احدى سيارات االطفاء امام 

الموقع خالل تعاملها مع الحريق.
 وقـــال المصـدر انـه تـــم فتح تحقـيـق 

موسع حـول مـالبسـات اندالع الحريـق.

ضاعت السهرة.. بسرقة املركبة خليجي يتهم أخواله وأبناءهم املواطنني 
بضربه وسبه وتهديده

شبهة جنائية في وفاة آسيوي بالوفرة

محمد الجالهمة

فقد خليجي مركبته أثناء تواجده في جواخير الهجن باالحمدي 
وهي من نوع ياباني الصنع، كان اخلليجي قد توجه الى أصحابه 
فــي جواخير الهجن لتمضية بعض الوقت وبعد قضاء الســهرة 
اراد العودة الى بيته ليفاجأ بان املركبة اختفت من مكانها وأبلغ 
اصدقاءه باختفاء سيارته وفزعوا له وقاموا بالبحث عنها ولكن 
باءت جهودهم بالفشــل وتوجه على الفور الى السلطات األمنية 
في مخفر االحمدي وأبلغهم بســرقة مركبتــه خاصة أن ملكيتها 
تعود لزوجته ومتــت إحالة القضية الى مكتب البحث والتحري 

وجار البحث عن السارق واملركبة.
مــن جهة أخرى، قدم مواطن بالغــا إلى مخفر الوفرة أفاد فيه 

بسرقة مركبته األميركية، وأحيل البالغ إلى جهة االختصاص.

اتهــم خليجي ابنــاء خالــه املواطنني 
باالعتداء عليــه بالضرب وكان اخلليجي 
وهو عشريني قد تقدم الى مخفر الصباحية 
وقــدم بالغا اتهم فيه ابناء خاله بالتعدي 
عليه بالسب والضرب كما مت تهديده من 

قبل خاليــه املواطنني، وارفــق اخلليجي 
ببالغه تقريرا طبيا صادرا من املستشفى 
يتضمن االصابات التي حلقت به، وسجلت 
قضية وجار اســتدعاء املشكو في حقهم 

لسؤالهم عن التهم املنسوبة لهم.

محمد الجالهمة

تلقى مخفر الوفرة بالغا من غرفة عمليات 
وزارة الداخلية يفيد بوجود اشتباه بحالة 
وفاة، وعلى ذلك مت توجيه احدى الدوريات 
األمنية الى مكان البالغ ومت االتصال على 
املبلغ وهو مواطن عند الوصول الى املكان، 

حيث شوهدت جثة املتوفى وكانت مجهولة 
الهوية، وعند التأكد منها اتضح انها تعود 
آلسيوي ومت ابالغ وكيل النيابة الذي أمر 
بتسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية وأمر 
بندب األدلة اجلنائية التي حضرت الى مكان 
البالغ والكشف عن جثة املتوفى ومت نقلها 

الى الطب الشرعي ملعرفة سبب الوفاة.

النيران أحرقت مركبة في العدان

هاني الظفيري

أخمد رجال االطفاء مركبة اشتعلت بها 
النيران، وحتى اآلن لم تعرف األسباب التي 
ادت الى اشتعال النيران التي لم تسفر عن 

وقوع اي اصابات وكانت اخلسائر مادية. 
وقال مصدر امني ان بالغا ورد مساء امس 
االول عن حريق مركبة في منطقة العدان 
وعليه توجه رجال االطفاء الى موقع البالغ 

ومت إخماد النيران.

مركبات االطفاء خالل تواجدها في موقع احلريق

مستهتر رفع سيارته على »تايرين« 

هاني الظفيري

أقدم مســتهتر على رفع اطارات ســيارته اجلانبية وســار 
حول احــد دوارات منطقة العيون في محافظة اجلهراء، وقال 
مصــدر امني ان بالغا ورد يوم امــس االول الى العمليات عن 
استهتار شبابي في منطقة العيون حيث حضر رجال االمن الى 
املوقع ولم يتم العثور على املســتهتر الذي قام احد املواطنني 
بتصويره اثناء االستهتار وبث مقطع ڤيديو ملا قام به الشاب 

من استهتار عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 مركبة املستهتر على »تايرين«

مقدمة مركبة اآلسيوي حتطمت بعد االصطدام بعمود اإلنارة 

 رجال اإلطفاء خالل التعامل مع احلريق في منطقة شرق

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر آل 
هيد حكم محكمة اجلنايات 
بحبس مواطنني ملدة خمس 
سنوات عن تهم حيازة مواد 
مخدرة ومشروبات كحولية 
بقصــد التعاطي واالجتار 
بعدما ضبطا بصفقة بجانب 
نقطــة تفتيــش، وقضــت 
مجددا باالمتناع عن النطق 

بعقابهما.
وكان ضابط الواقعة قد 
ذكر فــي حتقيقات النيابة 
العامة أنه أثناء وجوده في 
نقطة تفتيش، شاهد مركبة 
املتهمني متوقفة في ساحة 
ترابية بالقرب من النقطة 
واشتبه بها وعندما توجه 
اليها الحظ أن أحد املتهمني 
يضع ميزانا حساسا على 
قدمه وشــاهد على امليزان 
مادة عشــبية يشــتبه في 
أنها مخدرة فقام بإنزالهما 
وتفتيش املركبة وعثر على 

املضبوطات، باالضافة إلى 
35 زجاجة خمر معدة للبيع 

فقام بضبطهما.
وبعــد إحالــة القضية 
للمحكمة، قضــت محكمة 
أول درجة ببراءة املتهمني 
من تهمة االجتار وبحبسهما 
عن تهمــة التعاطي ملدة 5 
سنوات مع الشغل والنفاذ، 
فطعنت احملامية دالل املال 
باالســتئناف وحضــرت 
جلسات احملاكمة وترافعت 
شــفاهة دافعــة ببطــالن 
إجراءات القبض والتفتيش 
املتهمني  واستحالة وجود 
في ساحة أمام نقطة تفتيش 
املــادة  وقيامهمــا بــوزن 
املخدرة وإظهارها وهو ما 
يناقض الطبيعة البشرية.
وأضافــت املال أن كمية 
املواد املخدرة املضبوطة مع 
املتهمني ليست كافية للقول 
إنها تستخدم لالجتار، فضال 
عــن أن املتهمــني صغيــرا 
ســن وصحيفة سوابقهما 
اجلنائيــة خالية متاما من 

أي ســابقة تدل على أنهما 
جديــران باالمتنــاع عــن 
النطق بعقابهما وأنهما لن 
يعودا لإلجرام مجددا. وهو 

ما استجابت له احملكمة.

احملامية دالل املال

ملن يريد أن يدمر منطقة اخلليج العربي 
والساعني إلى هذا الهدف.. نقول لهم إن 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج ذات 

قوة وترابط متني بقدرة رب العاملني مهما 
سعى الساعون إلى ذلك اخلراب والتدمير 

الذي طال أوطانهم.
هذه هي املشكلة التي تؤرق احلاقدين 
والكارهني الذين متتلئ نفوسهم كرها 

وحقدا ضد دول اخلليج العربي.
وأيضا نؤكد أن أمن وأمان واستقرار 

اخلليج بأيد أمينة من قادة دوله الذين 
يحرصون كل احلرص على االستقرار 
األمني في دولنا اخلليجية، كما يدعم 

هذا األمن واألمان أبناء مجلس التعاون 
املتكاتفون في السراء والضراء وقوة 
إميانهم باهلل عز وجل وأيضا الترابط 
االسري واالجتماعي الذي هو إحدى 

دعائم االستقرار بدول مجلس التعاون 
ويعطي قوة فيما بينهم.

إن املؤامرات التي حتاك ضد دول مجلس 

التعاون من قبل منظمات وأجندات 
خارجية لن جتد لها أرضا خليجية 

خصبة، وسيرتد هؤالء إلى نحورهم، 
وسوف يحاسبون يوما على ما اقترفت 

أيديهم سواء في حق شعوبهم أو شعوب 
غيرهم.

ولعل في تصفية الوجود الداعشي في 
العراق فأال طيبا، يؤكد نظرتنا بأن 

خريطة اإلرهاب سوف تنحسر أكثر إلى 
أن تنتهي إلى غير رجعة.

اآلن الدواعش بعد أن انقرضت دولتهم 
أو كادت في الشرق، يتوجهون نحو 

الغرب صوب ليبيا لعلهم يجدون فيها 
مأمنا، لكن طالت األيام أم قصرت، 

عظمت التضحيات أم قلت، فلن يكون 
لهم مأمن بعد اليوم جزاء وفاقا للجرائم 
التي ارتكبوها وثمنا للدم الذي أسالوه 
واألرواح التي أزهقوها، وليتحقق قول 
اهلل عز وجل: )وسيعلم الذين ظلموا أي 

منقلب ينقلبون(.

احلريق في مبنى قيد اإلنشاء مبنطقة شرق

انقالب إحدى سيارات اإلطفاء خالل تعاملها مع احلريق 


