
Agresati in weekend
Trei persoane au fost internate in spital, la sfarsitul saptamanii trecute, din cauza unor agresiuni. Daor una
a facut plangere la Politie. Este vorba de un batran din Rasinari, care a fost lovit la cap duminica
dupa-amiaza. Postul de Politie Rasinari a fost sesizat verbal cu privire la faptul ca A.P., de 61 de ani a
fost victima unei agresiuni, fiind lovit in zona captului de o persoana necunoscuta. in urma cercetarilor,
politistii din cadrul Postului de Politie Rasinari au stabilit faptul ca victima a fost lovita in zona capului cu
un obiect contondent de catre un consatean, A.I., in varsta de 51 de ani, cu care victima se cunostea si se
afla in relatii de prietenie. Pana in prezent, nu s-a putut stabili motivul pentru care cei doi au ajuns la
cearta si apoi la violenta. 
  
  Victima a fost transporata la Spitalul Clinic Judetean Sibiu, unde a fost si internat in cadrul Sectiei
Clinice Neurochirurgie, cu traumatisme craniene si faciale si cu fractura deschisa de antebrat drept.
Cercetarile in acest caz sunt continuate de politistii din Rasinari, urmand ca in functie de numarul de zile
de ingrijiri medicale acordate victimei sa fie stabilita incadrarea juridica a faptei.
  
  Batut de fin
  
  O cearta intre doi tineri din Sadu se putea termina foarte rau. Nasul si cu finul s-au certat la bar si nasul a
ajuns la Spital. El le-a povestit medicilor ca a mers la o intalnire cu prietenii, a consumat bauturi
alcoolice, iar spre final s-a certat cu finul. La plecare, tanarul de 21 de ani din Sadu si-a lovit finul cu
pumnul, iar acesta din urma a ripostat scotand cutitul. Nasul injunghiat a fost operat de chirurgii de la
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, iar starea lui este stabila. A spus ca nu va depune plangere la Politie
impotriva finului. 
  
  I-a rupt nasul din joaca
  
  Un alt caz cu care au avut de-a face medicii de la spital in weekend a fost cel al unei tinere de 19 ani,
care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente cu nasul rupt si traumatism cranio-facial. Tanara le-a spus
medicilor ca a fost impinsa de un vecin si a cazut, dar ca totul s-a intamplat din joaca si nu va depune
plangere la Politie.
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