
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

٣٤ زجاجة خمر محلي ضبطت مع «بدون» في الشعب

٣ أشخاص بالزي الوطني سلبوا ١٧٠ دينارًا من بقالة

محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص
ألقت إحدى دوريـــات جندة حولي يوم 
أمس القبض على شـــاب من غير محددي 
اجلنســـية داخل منطقة الشعب، وقد عثر 
بحوزته على ٣٤ زجاجة خمر محلي واعترف 
بان الزجاجات التي ضبطت بحوزته هي من 
أصل ١٠٠ زجاجة، وكانت حملة تفتيشـــية 
أوقعت البدون فجرا في منطقة الشـــعب، 
وحاول الفرار حيث تـــرك املركبة وركض 

على االقدام ليتم مالحقته وتوقيفه ومن ثم 
اخضاع املركبة للتفتيش، ووجدت اخلمور 

احمللية في دبة املركبة.
من جهة اخرى احيل الى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ٣ وافديــن مــن اجلنسية 
اآلســـيويــة، ومت التحفـــظ علـــــى أدوات 
لعــب قمــار ومبلـــــغ مالــي، كمــا تبيــن 
ان اآلسيوييــن الثالثة واقعون حتت تأثير 

السكر.

محمد الدشيش
فتح رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
وحتديدا رجــــال إدارة بحث وحتري محافظة 
األحمدي بقيادة العقيد داود الكندري حتقيقا 
لتحديد هوية لصوص كانوا يرتدون املالبس 
الوطنية دخلوا الى بقالة في منطقة أبوحليفة 
في ساعات الصباح األولى وحتت تهديد السالح 

سلبوا ١٧٠ دينارا.

 وكان حارس البقالة وهو من جنسية آسيوية 
أبلغ عمليات الداخلية عن دخول ٣ أشــــخاص 
يرتدون الزي الوطني الى البقالة وأشهروا أسلحة 
بيضاء وســــلبوه املبلغ وانصرفوا في مركبة 
أميركية حديثة، وأفــــاد احلارس بأن املتهمني 
يتحدثــــون اللهجة احمللية، فيما رجح املصدر 
ان يكون مرتكبو واقعة سلب البقال اآلسيوي 

من متعاطي املواد املخدرة.

حريق يلتهم شقة في منطقة الجابرية بال إصابات

محمد القطان 
اليوم وياكم

تســــتضيف «األنباء» 
اليوم جنم النادي العربي 
الطائــــرة واملنتخب  لكرة 
الوطنــــي محمد القطان ما 
بني الساعتني ٥ و٧ مساء 
وذلك للحديث حول حصول 
فريقه العربي على لقب كأس 
االحتاد في ختام منافسات 
املوسم املنصرم وعن أسباب 
ابتعــــاد األخضر عن لقب 
الدوري منذ فترة طويلة. 
وأيضا للحديث عن تواضع 
نتائج املنتخب الوطني في 
السنوات املاضية، باإلضافة 
إلى الرد على أسئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: 
٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ 
ـ   ١٣١ ـ داخلي:   ٢٤٨٣٠٣٢٢

.٣١٨

ضبط مسدس وأدوات تعاٍط  
مع مواطن في الصباحية

عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
١٧ طلقة ومسدس ٩ ملم وأدوات تعاط 
تلك هي األشياء التي رصدت مع مواطن 
كان يسير مبركبته على طريق امللك فهد 
مقابل املسيلة واشتبهت به احدى دوريات 
مبارك الكبير. وقال مصدر أمني ان دورية 
اشتبهت في شـــخص يقود مركبة على 
طريق امللك فهد وبعد مطاردة امتدت من 
املسيلة حتى منطقة الصباحية توقف 
املواطـــن وعثر معه علـــى املضبوطات 
السابق ذكرها. كما متكنت جندة حولي من 
توقيف مواطن تبني صدور حكم بالسجن 
بحقه ملدة ١٥ عاما موزعة بني ٥ سنوات 
صادرة بحقه على ذمة قضية مخدرات 
و١٠ سنوات على ذمة قضية خطف وأحيل 

الى إدارة التنفيذ اجلنائي.

البقاء هللا

ـ ت: ٢٤٨٣٧٤٠٠، النساء ـ العديلية ـ ق١ 
ـ ش١٠ ـ م١٢ ـ ت: ٢٢٥٤٤٥٤٦.

زينب علي حافظ، أرملة عبدالرحمن عبدالعزيز 
القنديـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: القادسيةـ  ق٦ 
ـ شارع القادسية ـ م٢ ـ ت: ٩٩١٠٠٠٥٠، 

النساء: السرة ـ ق٦ ـ ش١ ـ م٣٦.
نوره عبداهللا علي بورحمة، أرملة عبدالرحمن 
محمد الرويشدـ  ٧٠ عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ الدائري الثانيـ  ديوان بورحمة مقابل 

منـى محمد غلـوم مـدي ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: 
الرميثية ـ مســــجد مقامس ـ ق١٠ ـ ت: 
٩٩٧١٢٩٧٣، النساء: حسينية أم صادق 

ـ الرميثية ـ ق٤ ـ ش٤٤ ـ م٣.
غالية فهد سـعد البيـدان، أرملة مطلق عامر 
احمليــــش ـ ٧٧ عاما ـ الرجال: الفردوس 
ـ ق٣ ـ ش١ ـ ج٥ ـ م٤٥ ـ ت: ٩٩٨١٨٦٧٦، 
النســــاء: الفردوس ـ ق٩ ـ ش١ ـ ج١١ ـ م 

ت ٦٥٤.
جمعة علي السالمـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: الشامية 
ـ ق٩ـ  شارع وهرانـ  م٢٠ـ  ديوان السالم 

كيفانـ  ت: ٩٩٤٢٩٠٩٤، النساء: الساملية 
ـ ق١٢ـ  شارع أبوذر الغفاريـ  م٥٥ مقابل 
مستشفى هادي ـ ت: ٢٥٥١١٩١٤ ـ الدفن 

الساعة التاسعة صباحا.
محمد حسيان الدوسريـ  درجعان سعود زايد العازمي 
ـ ٦٠ عاما ـ الظهر ـ ق٢ ـ ش٦ ـ ج١ ـ م١٢ 

ـ ت: ٦٦٨٤٨٩٥٧ ـ ٢٣٨٣١٨٧٩.
فضة بادي احلميديـ  ارملة علي محمد احلربي 
ـ ٦٩ عاماـ  ضاحية صباح السالمـ  ق١٢ 
ـ الشارع االولـ  ج٣ـ  م٣١ـ  ت: ٦٦٥١١١٨٩ 

ـ ٩٩٢٢٩٤٦٦.
أوقات الصالة وصفحة الخدمات  ص ١٠

رجال االطفاء يعاينون البناية بعد احلريق

أمير زكي
تواصلــــت احلرائق في االماكن الســــكنية 
يــــوم امس، اذ تعامل رجال االطفاء مع حريق 
شقة بالدور الثالث في منطقة اجلابرية وعلى 
الفور توجهت فرقة اطفاء حولي وفرقة اطفاء 
الساملية الى احلادث، واحلريق كان في غرفة 
واحدة ومتــت السيطــرة عليه ومكافحته دون 
حدوث اي اصابات وتــم تأميــن ســــكان اهل 
العمارة داخل شــــققهم دون احلاجة للخروج 
منها واشرف على احلريق املقدم محمد احملميد 
واملالزم اول مشــــاري الفــــرس واملالزم احمد 
املهنا. على صعيــــد آخر متكن رجال ٣ مراكز 
اطفاء من السيطرة على حريق اندلع في سكن 
عزاب في منطقة الزور واستطاعت املراكز التي 
تعاملت مع احلريق اخماد ألسنة اللهب دون 

وقوع اصابات.

أمير زكي - عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
أحبط رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة ضخ ١٥٠ غراما من مادة 
الهيروين بني أوساط  املتعاطني. وقال مصدر امني 
ان رجال املكافحة وعبر مصدر سري علموا بوجود 
وافد آسيوي يتاجر في مادة الهيروين، حيث متكنوا 
ومنهم املالزم اول علي عبداهللا من شراء ٦ غرامات 
هيروين ومت إلقاء القبض عليه بعد تسلمه ١٥٠ دينارا 
مرقمة وبالتحقيق معه اعترف على آســـيوي يقطن 
منطقة حولي ليعثر في منزل آســـيوي حولي على 

١٥٠ غراما من الهيروين.

من جهة أخرى، متكن رجال جمارك منفذ العبدلي 
مساء امس من احباط محاولة تهريب ٤٠ الف حبة 
مخدرة حاول سائق مصري ادخالها الى البالد باخفائها 
في أماكن سرية داخل كبينة شاحنته.وبحسب مصدر 
جمركي فان مفتشي جمارك املنفذ اشتبهوا في السائق 
املصري الذي بدا عليه االرتباك حيث حاول ان ينهي 
أوراق دخوله بســـرعة كبيرة، وعليه قام املفتشون 
باخضاع شاحنته الى تفتيش دقيق خاصة انها كانت 
خالية من أي بضاعة، ومتكن رجال اجلمارك من العثور 
على مخبأ سري في الشاحنة عثروا بداخله على كمية 

كبيرة من احلبوب قدرت بـ ٤٠ ألف حبة، 

آسيوي سقط بـ ١٥٠ غرامًا من الهيروين النقي
وضبط مصري بـ  ٤٠ ألف حبة مخدرة في «العبدلي»

«تاتا» الهندية سّلمت مفاتيح  أرخص سيارة في العالم بـ«سحب يانصيب»
نيودلهي ـ يو.بي.آي: تخطت شـــركة 
«تاتا موتورز» الهندية كل العوائق وسلمت 
أمس اجلمعة مفاتيح أول أرخص سيارة 
في العالم، وهي سيارة «نانو تاتا» التي 

تباع مبا يقارب الـ ٢٥٠٠ دوالر.
وأفادت صحيفـــة «تاميز أوف إنديا» 
الهنديـــة انه بالرغم مـــن ان هوية مالك 
السيارة مجهولة، إال انه أو انها على األرجح 

سيكون الشخص املثالي على الطريق.
وأشارت إلى ان عملية التسليم كانت 
في صالة عرض شركة «تاتا موتورز» في 
وسط مومباي، معتبرة انه سيبدأ اختبار 
أداء السيارة التي طال انتظارها، وذكرت 
الصحيفة ان الشركة اختارت أول شخص 

ميلك السيارة من خالل سحب خاص.
يذكر ان أول سيارات «نانو» صنعت 
في مصنع في شمال الهند، وتقدر قدرتها 
االنتاجيـــة بــــ ٦٠ ألف وحدة ســـنويا، 
وأوضحت الصحيفة انه ســـيتم تسليم 
أرخص سيارة في العالم بطريقة ممنهجة 

في الربع األخير من العام ٢٠١٠.
يشار إلى ان سعر السيارة يقدر بـ ١٠٠ 
ألف روبية (نحو ٢٥٠٠ دوالر) وســـبق 
أن قامت الشـــركة الهندية بعرضها في 
معرض الســـيارات في جنيڤ في العام 
٢٠٠٨، وكانت في موقع املنافسة مع كبرى 
الشـــركات مثل «نيسان» و«رينو» التي 
حتدثت عن نيتها تصميم ســـيارات ذات 
كلفة منخفضة مخصصة للعائالت، إال ان 
األزمة االقتصادية أجبرت الشركات على 

تأجيل مشاريعها.

سلمت السيارة الى اول زبون أمس اجلمعة
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