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حرائق إطارات الساملي تتجدد و«اإلطفاء»: احلادث بفعل فاعل ومتعمد
محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز  

عــادت حرائــق إطــارت 
منطقة الساملي الى الواجهة 
مجددا، اذ شبت النيران في 
كمية من اطارات في منطقة 
حتوي ماليني االطارات، ما 
استدعى تنفيذ خطة حتول 
دون امتداد ألسنة اللهب الى 
االطارات الكثيفة، وذلك من 
خالل عــزل منطقة احلريق 
ومحاصرة النيران ومكافحة 
احلريق مــن خالل ٥ مراكز 
عملت لنحو ٧ساعات، وقد 
خلف احلريق كمية كبيرة من 
الدخانية شوهدت  السحب 

من بعد عدة كيلو مترات.

٩ صباحــا يفيــد بنشــوب 
احلريــق، وعلــى اثــره مت 
توجيــه فــرق اإلطفــاء من 
الشــقايا واجلهراء  مراكــز 
احلرفية وكاظمة واالسناد 
التي عملت  والصليبخــات 
على عزل احلريق عن باقي 
اإلطارات وحصره في مساحة 

٤٠ ألف متر مربع. 
واضاف املصــدر ان فرق 
اإلطفاء بذلــت جهودا كبيرة 
نظرا لسرعة الرياح وتقلباتها 
وعدم وجود نقاط مياه لتعبئة 
آليات االطفاء الى ان متكنت 
من محاصرة منطقة احلريق 
وعزلهــا عن باقــي اإلطارات 
التي تقــدر أعدادها باملاليني، 

 وكعادة حرائق الساملي 
خالل االشهر القليلة املاضية 
فــإن احلريــق كان متعمدا، 
وفي هــذا اخلصوص قالت 
قــوة االطفاء العام في بيان 
صادر عنها امس ان النتائج 
األولية لفرق التحقيق تشير 
الــى ان احلادث بفعل فاعل 
ومتعمــد، مشــيرة الــى ان 
وزيــر اخلارجيــة ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء الشيخ د. احمد ناصر 
احملمد قام باملتابعة املستمرة 

لعمليات مكافحة احلريق.
وبحســب مصــدر فــي 
االطفاء، فان غرفة العمليات 
تلقت بالغا في متام الساعة 

الفتا الى ان من بني املعوقات 
التي واجهــت الفرق العاملة 
عدم وجود أي طرق تســمح 
بدخول آليــات اإلطفاء ملوقع 
احلريق الذي كان وسط ماليني 

اإلطارات. 
وقــال املصــدر ان رئيس 
قوة االطفاء العام الفريق خالد 
املكراد توجه ونائب رئيس قوة 
االطفاء العام لقطاع املكافحة 
البليهيــص  اللــواء جمــال 
لالشراف على خطط السيطرة 
على احلريق، وتوجه الفريق 
خالد املكراد بالشكر اجلزيل 
للجهات احلكومية املشاركة في 
احلادث. هذا، لم يوقع احلادث 

أي إصابات بشرية.

٥ فرق سيطرت على ألسنة اللهب بعد عزلها عن ماليني اإلطارات
احلريق خلف سحبا دخانية كثيفة الفريق خالد املكراد خالل متابعة اجلهود للسيطرة على احلريق

مراكز إطفاء عزلت منطقة احلريق ملنع امتداد ألسنة اللهب إلى ماليني اإلطارات

عدم وجود نقاط مياه لتعبئة آليات اإلطفاء وتقلبات الرياح معوقات مت جتاوزها

السجن ٤ سنوات لهاكرز 
ابتز مواطنة بصورها في «سناب»

وساومها بـ ٢٠ ألف دينار

توّجه إلبعاد ٣ وافدين
تشاجروا في سوق السمك

انتحار عامل شنقًا بقطعة قماش 
وانقالب قاطرة يودي بحياة آخر

سعود عبدالعزيز

رجح مصدر أمني أن يتم إبعاد ٣ وافدين تشاجروا فيما 
بينهم داخل سوق السمك وتداول نشطاء وقائع املشاجرة على 
وســائل التواصل، وكان رجال املباحث اجلنائية متكنوا من 
ضبط الوافدين الثالثة واعترفوا بتبادل الضرب فيما بينهم.

مبارك التنيب

نقلت جثة وافد آســيوي إلى الطب الشرعي بعدما أقدم 
على االنتحار شنقا في منزل كفيله مبنطقة أبوفطيرة امس. 
وقــال مصدر أمني إن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية عن أن 
عامال آسيويا يعمل لديه أقدم على االنتحار، وبانتقال رجال 
األمن تبني ان الوافد في العقد الرابع وشــنق نفسه بقطعة 
قماش ربط أحد طرفيها في ســقف الغرفة والطرف الثاني 
برقبته. من جهة أخرى، لقي وافد آسيوي مصرعه في انقالب 
قاطــرة ومقطورة خالل تواجده فــي محطة وقود مبنطقة 
ميناء عبداهللا. هذا، وتسبب انقالب القاطرة واملقطورة، في 

تعطل محطة الوقود لبعض الوقت وحدوث تلفيات بها.

محمد اجلالهمة

قضت محكمة اجلنايات 
بحبس مواطن ٤ سنوات مع 
الشــغل والنفاذ ومصادرة 
هاتفــه وتعويــض املجني 

عليها مببلغ ٣٠٠٠ دينار.
وتتلخص الواقعة في ان 
املتهم كانت تربطه عالقة مع 
املجني عليها حيث قام املتهم 
باختراق حسابها عن طريق 
برنامج التواصل االجتماعي 
(ســناب شــات) حيث قام 

بإرســال رابط لها على اخلاص وقام بتهكير حســابها وأخذ 
جميع صورها في الهاتف والقيام بنشرها عن طريق انشاء 
حسابات اخرى باسمها وابتزازها مقابل ان يتم حتويل له مبالغ 
مادية بقيمة ٢٠ الف دينار. وحضر احملامي مصطفى يوسف 
وكيل املجني عليها ودفع بثبوت اركان اجلرمية بحق املتهم 
وطالب بتوقيع اقصى درجات العقوبة بحق املتهم الذي قام 
بأعمــال تتنافى مع ما جبل عليه املجتمع من عادات وتقاليد 

وقيم وان املجني عليها تضررت كثيرا جراء عمل املتهم.

احملامي مصطفى يوسف

٣٨ كيلو حشيش بال صاحب في «أم املرادم»
مبارك التنيب

أمنـــي  مصــدر  أبلــــغ 
لـ «األنباء» أن اإلدارة العامة 
خلفر الســواحل متكنت من 
ضبــط ٣٨ كيلو مــن مخدر 
احلشــيش وجــدت داخــل 
حقيبــة يرجــح أن يكــون 
أحد جتار املخــدرات بصدد 
اســتالمها وتراجع خشــية 
مــن ضبطه من قبــل رجال 

وزارة الداخليــة ومن املقرر 
رفع تقرير الى النيابة العامة 
بشأن الضبطية التي لم ُيعثر 
علــى صاحــب لهــا متهيدا 
للتخلــص منها باحلرق في 
أجهزة تابعة لوزارة الصحة 
يتم خاللها اإلتالف مبعدات 

خاصة بالوزارة.
واستنادا الى املصدر فإن 
رجال خفر السواحل عثروا 
على حقيبة على مقربة من 

جزيــرة ام املرادم وتبني ان 
احلقيبة بها مخدر احلشيش 
وتزن الـ ٣٨ كيلو، الفتا الى 
ان احلقيبة يرجح أنها ُتركت 
من ِقبل مهربني وعادوا إلى 

أدراجهم مرة أخرى.
على صعيد آخر، اخضع 
عســكري فــي أمــن احلدود 
لتحقيقــات مكثفة للوقوف 
علــى مــا إذا كان ســبق له 
وهّرب كميات من املخدرات 

الى داخــل البــالد، وجاءت 
إحالة العسكري الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عقب 
ضبطه عقب حادث تصادم 
دورية كان على متنها بحاجز 
ترابي واكتشــاف وجود ٧٥ 
كيلــو من احلشــيش داخل 
الدورية واعتراف العسكري 
باستالمه املخدرات من قبل 
مهرب عراقي مستغال عمله 

في احلدود.

حادث دورية «حدود» يكشف عن عسكري تخصص في تهريب املخدرات

قاتل «فرح» إلى «املركزي» وعرضه على «التجديد» ٩ املقبل
عبداهللا قنيص

العامة  النيابــة  أحالــت 
املتهم بقتل املواطنة الشابة 
فرح الى السجن املركزي لـ٢١ 
يوما على ذمة اتهامه بالقتل 
العمــد مــع ســبق اإلصرار 
والترصد الى جانب اخلطف 
باإلكــراه علــى أن يعــرض 
املتهم امــام قاضي التجديد 
في التاسع من الشهر املقبل 
متهيدا إلحالة ملف القضية 

الى النيابة الكلية.
وجدد املتهم نفيه ارتكابه 
جرميتي القتل واخلطف زاعما 
أن املجني عليها هي من طعنت 

التحدث اليها بشــأن القضية 
التي ســجلت بحقــه ففتحت 
له باب ســيارتها متجاهال ما 
نشر على مواقع التواصل من 
االصطدام مبركبتها واجبارها 
على التوقف. ولم يوضح املتهم 
ملكيــة اداة اجلرمية اي «ملاذا 
حتتفظ ســيدة بسكني داخل 
مركبتها على اعتبار ان جرمية 
القتل حدثت داخل سيارتها؟» 
مشيرا الى انه اضطر لالعتراف 
بالقتــل العمد امــام املباحث 
وتعــود  التهديــد.  بســبب 
احداث القضية والتي حملت 
رقم ٢٠٢١/١٥ وبعنوان خطف 
وقتــل عمد الى يــوم الثالثاء 

املوافق ٢٠ اجلاري حينما أقدم 
املتهم على خطف املجني عليها 
مــن مواليــد ١٩٨٩ فيما كانت 
برفقة ابنتها البالغة من العمر 
٥ سنوات وابنة شقيقتها ومن 
ثم الهروب بها ومن ثم التوجه 
والعودة الحقا الى مستشفى 
العــدان وترك املجنــي عليها 
جثــة هامــدة وليتمكن رجال 
املباحــث اجلنائية من ضبط 
القاتل وهو مــن مواليد ١٩٩١ 
في منزله مبنطقة الرقة حيث 
اعترف امام املباحث بارتكاب 
اجلرمية ولكن حتى اآلن لم يتم 
العثور على السكن املستخدم 

في جرمية القتل.

متسك بإنكار اخلطف والقتل العمد

املتهم وقت ارتكاب جرمية اخلطف 

نفســها بســكني على حســب 
زعمه. وذكر فــي التحقيقات 
معه انه طلب من املجني عليها 

حريق منزل لم يخّلف إصابات

أحمد خميس 

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
أن فرق اإلطفاء متكنت من الســيطرة على حريق في منزل 
مبنطقة العمرية مساء األربعاء. وأوضحت اإلدارة أن غرفة 
العمليــات تلقت بالغا حول احلــادث وقامت بتوجيه فرق 
اإلطفاء من مراكز الفروانية والعارضية وعند الوصول تبني 

أن احلادث في الدور األرضي ولم يخلف إصابات.

احلريق أتى على معظم محتويات الطابق األرضي


