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باكستاني «مزيون» : سيدة خدشت حيائي بـ «حضن» وسحرتني

احتجاز مخالف سّب وضرب نقيب مرور في الفحيحيل

..وإهانة رائد تبادل الضرب مع مراجع في مبنى «الداخلية»

دهس رجل مباحث وإتالف مركبة خالل ضبط «بدون» في الوفرة

عبداهللا قنيص

في قضية شديدة الغرابة ونادرة إلى حد بعيد، 
اتهم وافد باكستاني ســيدة جاٍر البحث عنها بأنها 
سرقته وأفقدته اتزانه بـ «حضن» داخل البقالة التي 
يعمل بها وقامت، وهو غير مصدق ملا يحدث، بسرقة 
٣٥٠ دينارا من جيبه. هذا، ولم يعرف ما إذا كان داخل 
البقالة التي شهدت الواقعة كاميرات استطاعت توثيق 
احلضن والسرقة أم ال، إال ان الوافد املجني عليه حدد 

أوصاف املركبة التي كانت تستقلها املدعى عليها وهي 
مركبة أملانية ســوداء اللون. وسجلت قضية حملت 
مسمى هتك عرض رجل وسرقة بتوصيف جنايات 
وأخــذت رقم ٢١٢/٢٠٢٠. ومتــت إحالة القضية إلى 
رجال مباحث الساملية لضبط وإحضار املتهمة، فيما 
رجح مصدر أن تكون للمجني عليها سوابق مماثلة، 
إال أن احلرج أو اخلوف رمبا دفع باملجني عليه إلى 

جتنب تسجيل قضية.
وبحسب أقوال املجني عليه وهو من مواليد ١٩٧٢ 

أمام رجال مباحث الساملية الذين استمعوا إليه فإنه 
ذكر أنه وفيما كان يتواجد داخل البقالة فوجئ بسيدة 
جميلة في العقد الرابع من عمرها تقريبا طلبت منه أن 
يأتي إليها مبسحوق منظف أطباق من أحد األرفف. 
وأضاف: توجهــت إلى الرف حتى آتي لها باملنظف، 
وإذ بالسيدة تقوم باحتضانه بشكل لم يصدقه، ثم 
انصرفت على وعد بأن تأتيه مرة أخرى، مرددة: إنت 
مزيون حيل، مضيفا أنه فوجئ وبعد خروج السيدة 

فوجئ بأن مبلغ ٣٥٠ دينارا قد اختفى من جيبه!

سعود عبدالعزيز

رغم كونه مخالفا لقانون املرور بشكل ال يقبل 
الشــك وسيره في احد الشــوارع شبه الرئيسية 
عكس الســير اال انه رفض ان حتــرر له مخالفة 
ووصــل به االمر الى احتجــازه في املخفر بتهمة 
االعتداء بالضرب وإهانة موظف عام اثناء تأدية 

مهــام عمله، فيما اكد املجني عليه وهو نقيب في 
وزارة الداخلية ان لديه شــهودا على ما صدر من 
املتهم من تصرفات وســلوك غير الئق، وبحسب 
مصــدر امني فإن نقيبا يعمل فــي االدارة العامة 
للمرور وخالل سيره في الفحيحيل شاهد مركبة 
تسير عكس االجتاه، وعليه قام بتوقيف املخالف 
وهــو مواطن وطلب منه رخصــة القيادة ودفتر 

تســيير املركبة اال انه فوجئ بأن املخالف تلفظ 
عليه بعبارات غير الئقة على مرأى ومســمع من 
املــارة واعتدى عليه بالضــرب وتهديده بإحلاق 

اذى بليغ.
هذا، ومت تســجيل قضية بحــق املتهم حملت 
عنوان «تعدي بالضرب وإهانة موظف عام» وأخذت 

القضية رقم ٢٠٢٠/٢٥٤.

محمد اجلالهمة 

احتجــز مواطن مــن مواليــد ١٩٥٤ في نظارة 
مخفر صباح السالم حلني التحقيق معه في قضية 
إهانته ضابطا في وزارة الداخلية برتبة رائد داخل 
املبنى الرئيسي للوزارة في صبحان. واستنادا إلى 
مصدر امني فإن الضابط، والذي يعمل في قســم 
االستقبال، قال انه أثناء ممارسته مهام عمله قام 

املدعى عليه بضربه وإهانته على مرأى ومسمع 
من العاملني في االستقبال، فيما قال املدعى عليه 
ان الضابط قام بضربه وأحضر تقريرا طبيا في 
ملف القضية ومت تسجيل الواقعة باعتبارها إهانة 

موظف عام وتبادل اعتداء بالضرب.
كما سجلت في مخفر شــرطة خيطان قضية 
سلب بالقوة من قبل وافد باكستاني متهما مواطنه. 
وأكد املجني عليه الذي أرفق تقريرا طبيا في ملف 

القضية، أن واقعة الســلب جاءت جراء خالفات 
مالية بينه وبني املتهم. وبحسب إفادات القضية 
التــي حملت رقم ٨١/٢٠٢٠ فإن باكســتانيا يدعى 
(محمد. أ) من مواليد ١٩٨٦ ذكر أنه خالل تواجده 
خلف شــركة املطاحن القريبة من اجلمعية، قام 
املدعى عليه ويدعى (قربان) بضربه وسلبه مبلغا 
مــن املال، وجار ضبط املتهم للتحقيق معه فيما 

نسب إليه من اتهامات.

محمد اجلالهمة

امر محقق مخفر شرطة الوفرة بتسجيل عدة 
قضايا بحق شــخص من غير محددي اجلنسية 
متثلت في الشروع في القتل والهروب من رجال 

االمن وإتالف مال الغير.
وبحسب مصدر امني فإن رجلي امن من املباحث 
اجلنائية وهما وكيل ضابط وشرطي وخالل ضبط 
شــخص من غيــر محددي اجلنســية في منطقة 
الوفرة قام املتهم باالصطدام متعمدا مبركبتهما 

وعلى الفور قام الشرطي بـ «التسكير» على املتهم 
ملنع هروبه فقام املتهم بدهســه، وعليه مت طلب 
اســناد ومطاردة املتهم وتوقيفه عقب اصطدامه 
ببيــت قيد االنشــاء. هذا وســجلت قضية وجار 

استكمال التحقيق.

ً أكد أن املتهمة أفقدته اتزانه لثواٍن داخل بقالة وسلبت من جيبه ٣٥٠ دينارا

التحقيق مع طبيب جلب ماريغوانا في طرد جوي
سعود عبد العزيز  ـ محمد الدشيش

أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ضبطت مواطنا يعمل طبيبا، 
وذلك على خلفية شــروعه في تهريب مواد 
مخــدرة، هذا الى جانب ضبــط مواطن ثان 

جلب هو اآلخر نفس املادة املخدرة.
وبحسب مصدر أمني، فإن رجال الشحن 
اجلــوي ولدى وصــول طردين مــن دولتني 
أوروبيتني مختلفتني اشتبهوا في احملتويات، 
وعليــه مت فتــح الطردين مبوجــب القوانني 
اجلمركية، حيث تبــني أنهما يحتويان على 
مادة املاريغوانا املخدرة، مشــيرا إلى أنه مت 
التنســيق مع رجــال املكافحة، ولــدى تقدم 
مواطنني الســتالمهما مت ضبطهما وتبني أن 

أحدهما طبيب واآلخر يعمل في إحدى اجلهات 
احلكومية.

من جهة أخرى، متكن رجال مرور العاصمة 
مــن ضبط مواطن عثر بحوزته على أدوات 
تعاط ومواد مخــدرة، وجاء ضبط املواطن 
عقب االشتباه في طريقة جتوله في املنطقة 
من قبل بعض املــارة، حيث أبلغوا بوجود 
شــخص يســير بســيارته ويبدو في حالة 

سكر أو تعاط.
 وقال مصدر أمنــي إن رجال األمن ومن 
خالل البيانات التي تقدم بها املبلغون حددوا 
مكانه ومن ثم ضبطه مقابل فرع جمعية في 
كيفان ليعثر معه على مخدرات، وتبني أنه 
لديه عدة ســوابق، لتتم إحالته إلى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

ضبط سوابق مخدرات مقابل فرع جمعية كيفان

املضبوطات احيلت إلى املكافحة

اإلنقاذ الفني ينتشل يد طفل من مفرمة

مبارك التنيب

ذكــرت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
بــاإلدارة العامة لإلطفــاء أن رجال اإلطفاء 
متكنوا مساء أمس األول من إخراج يد طفل 
عربي يبلغ من العمر ٧ سنوات بعد انحشارها 
فــي آلة لفرم اللحــم. وأوضحت اإلدارة أن 

بالغا ورد إلــى غرفة عمليات اإلطفاء يفيد 
عن انحشــار يد طفل وعلى اثــره مت نقله 
إلى مستشــفى العدان. وقد باشــرت فرقة 
إطفاء مركز اإلنقــاذ الفني مبحاولة إخراج 
يد الطفل بعناية ودقة لضمان عدم حصول 
أي مضاعفات، وحني متكنوا من إخراج يده 
باشر الطبيب املختص إجراء الالزم لعالجها.

رجال االطفاء خالل تعاملهم مع حادث الطفل

إنقاذ شابني علقا بني الصخور
هربًا من التيارات املائية الشديدة

متكن رجال اإلطفاء في ســاعة متقدمة 
مــن يوم امس مــن إنقاذ شــابني علقا بني 
الصخور بشاطئ البالجات مساء يوم أمس 
االثنني. وأشار بيان صادر عن اإلطفاء إلى 
أن فرقــة مركز الســاملية لإلطفاء البحري 
توجهت للتعامل مع بالغ تضمن أن حدثني 
كانا ميارسان هواية السباحة بالقرب من 

شــاطئ البالجات، وكادت التيارات املائية 
الشــديدة ان تســحبهما الــى داخل البحر 
مما اضطرهما الى الصعود فوق الصخور 
بشــاطئ البالجات بسبب خطورة املكان. 
وقــد متكنت فرقــة اإلنقاذ من انتشــالهما 
وتسليمهما للطوارئ الطبية وكانا بحالة 

صحية جيدة.

الشابان بني الصخور ينتظران االنقاذ

سرقة مواد إنشائية من قسيمة قيد اإلنشاء
محمد الدشيش

سجل مواطن قضية في مخفر شرطة 
ســعد العبداهللا بعنوان ســرقة، رافضا 
اتهام احد بعينه باالســتيالء على مواد 
انشائية مختلفة، وبحسب مصدر امني 

فــإن مواطنا قال في البالغ ان حارســه 
البنغالــي اتصل به وأبلغه بأنه كان في 
زيارة ألحد اصدقائه في املنطقة نفسها 
وحينما عاد وجد ان كميات من االسمنت 
واحلديد واألملنيوم مســروقة من داخل 

القسيمة وسجلت قضية سرقة.


