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وفاة ٤ وإصابة خامس بشلل رباعي 
في حوادث بانشيات خالل نوفمبر

سعود عبدالعزيز

 كشف مصدر امني عن ارتفاع كبير في 
عدد الوفيات واالصابات الناجتة عن حوادث 
بقيات ودراجات نارية خالل شهر نوفمبر 
املاضي مشيرا الى ان تلك احلوادث اسفرت 
عن وفاة ٤ مواطنني وإصابة مواطن خامس 
بالشلل الرباعي، الى جانب اصابات بسيطة 
آلخرين. وناشد املصدر اولياء االمور حماية 
ابنائهم بتجنب تــرك تلك اآلليات بحوزة 
االطفال والشباب لالستهتار بها، منوها الى 
ان تعليمات صدرت الى عموم درويات امن 
االحمدي بتنفيذ حمالت امنية دورية وسحب 
البانشيات والدراجات التي تكون بحوزة 

اشخاص ليست لديهم رخص سوق، مؤكدا 
ان هذه القضية حتظى باهتمام وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل قطاع 
األمن العام اللواء فراج الزعبي ويشــرف 
على تنفيذ تلك احلمالت اللواء صالح مطر 
وبقيادة ميدانية من العميد حقوقي وليد 
الشهاب، الفتا الى ان احلمالت سوف متتد 
مــن املناطق البرية الى املناطق الســكنية 
لكبح جماح قائدي الدراجات ومنعهم من 
االستهتار وتعريض حياة اآلخرين للخطر، 
وكذلك حفاظا على أرواحهم خاصة بعد كثافة 
البالغات والشكاوى من قبل املواطنني، حيث 
مت ضبــط العديد من البقيات التي جتاوز 

عددها اكثر من ٢٠ بقي.

انتحار بنغالي شنقًا في املقبرة 
ووفاة باكستاني في سقوط مركبة عليه

سعود عبدالعزيز

شهدت منطقتا الصليبخات والساملية 
يوم أمــس حادثــني: األول كان عبارة عن 
انتحــار والثاني متثل في ســقوط مركبة 
على باكستاني ما ادى الى وفاة الوافدين. 
ومت نقلهما الى الطب الشــرعي وســجلت 
الواقعة األولى باعتبارها انتحارا والثانية 

حتت مسمى قتل باخلطأ.
وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة 
الداخليــة تلقــت بالغا يــوم امس بوجود 
واقعة انتحار داخــل مقبرة الصليبخات، 
وعلى الفور انتقل الى موقع البالغ رجال 

االمن واالدلة اجلنائية، حيث تبني ان واقعة 
االنتحار متثلت في قيام بنغالي في العقد 
الثالث بوضع حبل في شجرة داخل املقبرة 
ووضع في الطرف اآلخر رقبته وشنق نفسه.
وبشــأن احلادثة الثانية، قــال مصدر 
امنــي ان بالغا ورد الــى العمليات بحالة 
وفاة في منطقة الساملية مقابل الكراجات، 
وعلى الفور انتقل الى موقع البالغ رجال 
األمن، حيــث تبني ان املتوفى باكســتاني 
ويعمــل ميكانيكيا، وخالل قيامه بإصالح 
مركبــة وافد هندي حدث خلل في الرافعة 
على األرجح لتسقط املركبة ويلفظ الوافد 

انفاسه االخيرة.

احتجاز «غير طبيعي» أهان مالزمًا وعريفًا على ذمة مديونية
أمير زكي

احتجــز مواطــن شــاب 
في إحدى نظــارات محافظة 
العاصمة على خلفية قضية 
حملــت عنوان إهانة موظف 
عام وأخــذت رقم ٢٠٢٠/١٥٥ 
موظــف  إهانــة  ومســمى 

إحــدى املركبــات ويبدو في 
حالة غيــر طبيعية ومن ثم 
يصعد الى مركبة ويسير بها 
وأيضا يقود السيارة بشكل 
متعرج، وأضاف املصدر: مت 
الطلب من الشخص التوقف 
وبعد مراوغة ورفض اضطر 
لالمتثال للدورية، ولدى طلب 

وإيداعه الدورية وباالستعالم 
عنه بعد قيامه بتسليم بطاقته 
املدنية تبني انه مواطن وعليه 
٨ أوامــر دين بقيمة إجمالية 

٤٤ ألف دينار.
هذا ومن املقرر بعد االنتهاء 
مــن التحقيــق مــع املواطن 

إحالته إلى التنفيذ املدني.

إثباتــه رفض وعند التحدث 
إليــه تأكد لرجــال األمن انه 
فــي حالة غيــر طبيعية فتم 
الطلب منه النزول للصعود 
إلى الدورية لكنه رفض وهدد 
رجلــي األمــن وهمــا مالزم 

وعريف بإحلاق األذى.
وعليه مت استخدام القوة 

املتهم هدد رجلي األمن بإحلاق األذى ورفض تقدمي إثباته

وشخص بحالة غير طبيعية 
ومدين.

وفــي تفاصيــل ضبــط 
املواطن والوقوف على األمر 
قــال مصدر أمنــي ان إحدى 
الدوريــات وخــالل وجودها 
القــار  بنيــد  منطقــة  فــي 
شــاهدت شــخصا ينزل من 

حريق محول الرميثية يسفر عن وفاة فني وإصابة آخر

عبداهللا قنيص

أســفر حريق محــول في 
منطقة الرميثية عن وفاة فني 
هندي اجلنسية وإصابة آخر 
جرى نقله للعالج من حروق 
بالوجه واليدين، كما تســبب 
حريــق احملــول فــي انقطاع 
التيار الكهربائي جزئيا بعدد 
من مناطق الرميثية ومت فتح 

فرق اإلطفاء متكنت من إخماد 
حريق محول كهرباء رئيسي 
في منطقة  الرميثية، وذلك بعد 
ورود بالغ إلى غرفة عمليات 
اإلطفاء يفيد عن وجود حريق 
في محــول كهرباء رئيســي 
 وانحشار أشــخاص، وعلى 
إثــر البــالغ مت توجيه مركز 
إطفــاء البدع ومركــز إطفاء 
الســاملية إلى موقع احلادث، 

إلــى الطوارئ الطبية، وجار 
التحقيــق مــن قبــل مراقبة 
حتقيــق احلــوادث ملعرفــة 

أسباب احلادث.
وقد تواجد مبوقع احلادث 
مديــر إطفــاء محافظة حولي 
العميد طارق السبتي  ورؤساء 
املراكز املشــاركة ورجال أمن 
الداخليــة والطــوارئ  وزارة 

الطبية.

وعند الوصول شــرع رجال 
اإلطفــاء  مبكافحــة احلريق 
 ومحاصرته منعا النتشــاره 
ومت استخدام املواد اخلاصة 
 حلرائق الكهربــاء وإخماده، 
 وتبني أن هناك حالة وفاة من 
اجلنسية اآلسيوية وإصابة 
 اآلخر بحروق  بالوجه واليد 
اليسرى ومت تسليم اجلثة إلى 
جهات االختصاص واملصاب 

آثار احلريق داخل احملول رجال اإلطفاء يعاينون موقع احلريق بعد إحكام السيطرة على ألسنة اللهب

حتقيــق في احلريق للوقوف 
على أســبابه. هذا، ومت إخماد 
ألســنة اللهب بعد التأكد من 
فصل التيار الكهربائي خشية 
وقــوع إصابات فــي صفوف 
رجــال اإلطفاء الذين توجهوا 

للتعامل مع احلريق.
 هذا، وذكرت إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
العام في بيــان لها امس، أن 

موظفة في «التطبيقي» تتهم 
صاحب مركبة بالسّب العلني

مبارك التنيب

تقدمت مواطنة تعمل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي ببالغ الى مخفر شرطة 
العديليــة، متهمــة صاحــب مركبة قدمت 

رقمها في ملف القضية بسبها على خلفية 
أولوية سير، وقالت املبلغة انها كانت تسير 
بسيارتها وإذ بشخص يقف عقب اخلالف 
املروري ويتلفظ عليها بعبارات غير الئقة 

حتمل سبا وقذفا.

«الشروع في القتل» ملواطن تعّمد دهس آخر بـ«الروضة»
محمد اجلالهمة

أبلغ مصدر امني «األنباء» ان النيابة العامة 
وجهت بتســجيل قضية شــروع فــي القتل 
واتــالف مال الغير ملواطن شــرع في دهس 
صديقه في منطقة الروضة، وجاء قرار وكيل 
النائب العام عقب اطالعه على تقرير من قبل 
وزارة الداخلية بشأن املقطع املصور الغريب 
الذي بدا فيه الشابان وقد حمل أحدهما عصا 
وضرب بها مركبة اآلخر الذي كان على مقود 
املركبة ليندفع االخير محاوال دهسه ليحتمي 

بـ ٣ مركبات وطراد.
وذكر املصــدر: فور تــداول املقطع الذي 
تضمن تبادل شــجار بني شابني وتطور الى 
اندفاع احدهما مبركبته الرباعية باجتاه اآلخر 
محاوال دهســه واحلاق تلفيات بـ٣ مركبات 
وطراد كانت متوقفة في ساحة ترابية، صدرت 
تعليمات لرجال االمن ملعرفة مكان الواقعة، 
وخلصت التحريات الى ان الواقعة حدثت في 
منطقة الروضة على طريق املغرب السريع 
مقابــل منطقــة حولــي. وأردف املصدر: من 
خالل لوحة املركبة مت االستدالل على مالكها 

وضبطه، وأرشد عن الطرف الثاني. 
هــذا، وقد أصــدرت وزارة الداخلية فجر 
امــس بيانا مقتضبا، قالت فيه انها ضبطت 
الشابني وهما مواطنان، منوهة الى ان هناك 
حتقيقا اضافيا سيجرى مع الشابني ملعرفة 

مالبسات الواقعة بشكل تفصيلي.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي تداولت 
في ساعة متأخرة من يوم امس مقطعا مصورا 

يظهر الواقعة تفصيليا.
يشار الى انه ميكن التنازل في شأن الواقعة 
امام القضاء من قبل املدعني سواء كان الشاب 
الذي تعرض حملاولة دهس او مالك املركبات 

والطراد.

ُضبط وصديقه بعد ساعات من مقطع «غريب» مت تداوله على وسائل التواصل

صورة ٢.. ويندفع إلتالف املركبة

صورة ٤.. ويندفع باجتاه اآلخر لتنفيذ واقعة الدهس واإلتالف

صورة ١.. البداية بحمل أحدهما عصا أو حديدة ليضرب بها الثاني

صورة ٣.. قائد السيارة يستعد لبدء وصلة الدهس

تسبب في انقطاع التيار الكهربائي جزئياً عن عدد من املناطق
«اإلدارية»: ال يجوز لهيئة اإلعاقة 

إعادة تقييم املعاقني
عبدالكرمي أحمد

ألغت احملكمة اإلدارية قرار 
اللجنة الطبية التخصصية 
بالهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة بتخفيض درجة إعاقة 
مواطنة مــع ما يترتب على 
ذلك من آثار أخصها منحها 
شهادة تفيد بأنها تعاني من 
إعاقة جسدية شديدة ودائمة.

وأكــدت وكيلــة املدعية، 
احملاميــة حــوراء احلبيــب 
للمحكمــة أن موكلتها لديها 

إعاقة حركية شــديدة ودائمــة منذ والدتها، 
مشيرة إلى أن هناك عدة تقارير طبية تؤكد 
حالتهــا املرضية، ومت تصنيــف حالتها في 
٢٠٠٧ على أنها إعاقة حركية شديدة ودائمة 
منذ الوالدة ومت إدراجها ضمن أحكام القانون 

بشأن رعاية املعاقني.
وأضافت احلبيب أنه بعد صدور القانون 
رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ فوجئت موكلتها بتغيير 

إعاقتهــا إلى إعاقة بســيطة 
بالرغم من أن حالتها الصحية 
لم تتطور وأخل ذلك مبركزها 

القانوني.
وذكــرت احملكمــة فــي 
حيثياتها أنه ال يجوز للهيئة 
املطعون ضدها إعادة تقييم 
إعاقــة هؤالء وفقــا ملعايير 
أتى بها التشريع اجلديد ملا 
ينطوي عليــه ذلك من هدر 
ملراكزهم القانونية املكتسبة 
في ظل القانون السابق، فضال 
عن حرمانهم مما استحدثته 
أحكام القانون احلالي من حقوق تلبية ألحكام 
الدستور دون مسوغ من القانون، السيما أن 
القانــون األخير رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ ـ والذي 
أتت نصوصه بصيغه آمرهـ  قد خال من نص 
يتضمن إعمال أحكامه بأثر رجعي فيما يتعلق 
بوصف اإلعاقة وحتديد نوعها ودرجتها على 
من كانوا مخاطبني بالقانون السابق، واكتسبوا 

هذا الوصف وفقا ألحكامه.

احملامية حوراء احلبيب


