
األمنية
الثالثاء ١٤ مايو ٢٠١٩

06

سورية في مخفر خيطان: ذهبي ومدخراتي ذهبت أدراج الرياح
سعود عبدالعزيز

انتقــل فريق مــن األدلة 
اجلنائية إلــى منزل وافدة 
ســورية لرفــع اآلثــار من 
داخلــه فــي محاولة لرصد 
أي بصمــات أو آثــار ميكن 
أن تدل علــى اجلاني، فيما 
مت االســتماع إلــى إفــادات 

املجنــي عليها ملعرفة ما إذا 
كانت قد أفصحت ألحد من 
معارفها عن وجود مصوغات 
لديها بكمية كبيرة وأماكن 
وجودها، باإلضافة إلى مبلغ 

مالي في دوالب الشقة.
جــاءت اإلجــراءات تلك 
الوافــدة  عقــب اســتغاثة 
مبخفر خيطــان، مؤكدة ان 

كل مدخراتهــا مــن الذهب 
واملال راحت ادراج الرياح، 
مشيرة الى ان واقعة السرقة 
والتي متت عن طريق كسر 
الباب اخلارجي للشقة خالل 
وجودها في احد األســواق 
الشعبية القريبة من منزلها.
تفاصيــل  وبحســب 
القضيــة والتي حملت رقم 

٢٠١٩/5١ وحملــت تصنيف 
جنايات، فإن وافدة سورية 
ثالثينية ابلغت عن تعرض 
منزلها للسرقة بعد اقتحامه 

وحتطيم بابه اخلارجي.
وقالت املبلغة انها عادت 
الى السكن بعد جولة لها في 
األســواق فاكتشفت حتطم 
الباب الرئيسي، وكسر باب 

الغرفة وســرقة مبلغ يقدر 
بحوالي ١5٠٠ دينار باإلضافة 
إلى مصوغات ذهبية قيمتها 
اكثر مــن 8 آالف دينار من 
دوالب بغرفــة نومها، فأمر 
وكيــل النيابة بتســجيلها 
جناية ووجه باالتصال على 
األدلة اجلنائية وأحيلت الى 

جهة االختصاص.

املسروقات قدرت بـ 9500 دينار واللص كسر الباب اخلارجي

إفاقة سكران في نهار رمضان بهوز مياه.. واإلبعاد بانتظاره
محمد اجلالهمة

تداول نشطاء على وسائل 
التواصل االجتماعي مقطعا 
مصورا لوافد يبدو آســيويا 
وفي العقد اخلامس من عمره 
وهو في حالة ســكر شــديد 
للغايــة وهو ما دعا املواطن 
ومصور املقطع الى إحضار 
هوز مياه وتوجيهه الى وجه 
الوافد اآلسيوي والذي أفاق 
نتيجــة اغراقــه فــي املياه، 
وبحســب املقطع فإن الوافد 
اآلســيوي احتســى خمــرا 
حتى الثمالة وخرج بال وعي 
متجوال في منطقة خيطان. 
إلى ذلك، أكد مصدر امني أن 
تعليمــات صدر الــى رجال 
مباحث خيطان بضبط الوافد 
اآلسيوي وإبعاده عن البالد 
مع إدراج اســمه على قوائم 
غير املصرح لهــم بالدخول 

.. ويبدو قد استعاد شيئا من توازنه نسبيامجددا. الوافد االسيوي ال يقوى على الوقوف رغم محاولة إفاقته باملاء

متاس بدورية وحتول مركبة إلى كرة لهب على »امللك فهد«

عبداهلل قنيص

أســعف ضابــط صــف 
من قطــاع األمن العــام إلى 
العالج اثر استنشاقه كمية 
من الدخان نتيجة حملاولته 
السيطرة على حريق اندلع 

التوقف والتواصل مع اإلطفاء 
التي حضر رجالها ومتكنوا 
من الســيطرة على احلريق 
ومت نقل الدورية الى املخفر.
من جهة اخرى شــرعت 
وحدة التحقيق باالدارة العامة 
لإلطفاء في البحث عن أسباب 

فيها النيران امس على طريق 
امللك فهد مقابل منطقة السالم 
باجتاه األحمدي، ومت توجيه 
فرقة اطفاء مركز مشرف التي 
متكنت من مكافحة النيران 
والسيطرة عليها واخمادها 
دون وقوع اصابات بشرية.

ومالبسات اندالع حريق في 
مركبــة وســط ترجيحــات 
بحــدوث متــاس كهربائــي 
ارتفــاع احلــرارة  نتيجــة 
وجفاف مياه الرادياتير، وكان 
رجال اإلطفاء قد متكنوا من 
اخماد املركبة التي اشتعلت 

ضابط الصف خالل نقله الى املستشفى  تعامل رجال اإلطفاء مع حريق املركبةاحد رجال اإلطفاء يفتح »دبة« الدورية  

في دورية كان يستقلها وتبني 
ان احلريــق بســبب متاس 

كهربائي.
وقــال مصــدر أمنــي ان 
املركبة اندلعت فيها النيران 
بدّبة الســيارة خالل سيرها 
وهــو مــا دعــا قائدهــا الى 

ملشاهدة الڤيديو

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

أصدرت احملكمة الكلية 
حكما بتغرمي املستشــار 
النائب  مرتضى منصور 
بالبرملان املصــري مبلغ 
١٠ آالف دينــار في دعوى 
أقامتها ضده النائبة صفاء 

الهاشم. 
وكان وكيل الهاشم قد 
تقدم بشكوى ضد منصور 
مبينا أنه أساء إلى موكلته 
وحط من كرامتها، حيث 
وجه إليها عبارات وأطلق 
عليها أوصافا نابية متثل 

سّبا وقذفا بحقها.
واشــتمل احلكم على 
إحالــة الدعــوى املدنيــة 

إلــى احملكمــة املختصة، 
حيــث يتوقــع أن تلجــأ 
إليهــا الهاشــم للمطالبة 

بالتعويض املناسب حلجم 
الضرر الذي تعرضت له 

جراء اإلساءة إليها.

املستشار مرتضى منصور النائبة صفاء الهاشم

تغرمي مرتضى منصور 10 آالف دينار
لسب وقذف النائبة صفاء الهاشم

براءة معلمة من كسر قدم طالبة بتمرين قفز
أيــدت محكمــة اجلنــح 
املســتأنفة حكمــا ابتدائيــا 
قضــى ببراءة معلمة تربية 
بدنيــة مــن تهمة التســبب 
بإصابة طالبــة في املرحلة 
املتوســطة بكسر في قدمها 
خالل قيامها بــأداء متارين 
رياضية في احلصة املدرسية 
وما تبعه من تعرضها لعاهة 
تقدر بنســبة 5% ورفضت 
الدعوى املدنيــة املقامة من 
ولي أمر الطالبة ضد املعلمة.
وجاءت الدعــوى بعدما 

أسند االدعاء العام إلى املعلمة أنها تسببت 

ـ بغيــر قصــدـ  فــي إصابة 
املجني عليها نتيجة إهمالها 
وعــدم احتياطهــا بصفتها 
معلمــة تربيــة بدنيــة بأن 
طلبــت منها القفز على قدم 
واحدة مرات عدة ما أدى إلى 
إصابتها، كما أسند إليها أنها 
تسببت بإصابة املجني عليها 
حــال كونها طفلــة لم تبلغ 
الرابعة عشــرة مــن العمر. 
وكان احملامــي عبدالرحمن 
املقدم  وكيل املتهمة قد دفع 
بعدم صحــة االدعاء مؤكدا 

أن الطالبة أصيبت خالل متارين جماعية.

احملامي عبدالرحمن املقدم

محمد الدشيش

أصيب سائق آسيوي نتيجة 
انقالب شاحنة كان يقودها بني 
منطقتي هديــة وجابر العلي، 
وتســبب احلادث فــي تعطيل 
حركة السير باملنطقة ألكثر من 
ساعة. وكانت عمليات الداخلية 
قــد تلقت بالغا باحلــادث فتم 
توجيه دوريات األمن والطوارئ 
الطبيــة ومبجــرد الوصــول 
شوهدت الشاحنة مقلوبة في 
وســط الطريــق الفاصــل بني 
منطقتي هدية وجابر العلي األمر 
الذي تسبب في ازدحام الطريق 

وتعطيل حركة الطريق .

باقة ورد
عبداهلل  النقيب  إلى 
الشــرقاوي ضابــط 
إدارة مكافحة اجلرائم 
اإللكترونيــة لتفانيــه 
فــي أداء مهــام عمله، 
وتعامله الراقي مع زمالئه 

ومراجعي اإلدارة.

انقالب شاحنة يعرقل حركة 
السير بني »هدية« و»جابر العلي«

انقالب الشاحنة عطل حركة السير


