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)متين غوزال(سيارة الكورفيت وقد متزقت متاما اثر احلادث 

تمّزقت »الكورفيت« ... ونجا قائدها بأعجوبة هندي سكران يستعرض
بتنكر مياه

محمد الجالهمة
ألقى رجال جندة حولي مساء 
اول من امس القبض على وافد 
هندي بعد ان ضبط وهو يقوم 
باالستعراض واالستهتار بتنكر 
املياه الذي يقوده وسط منطقة 
أبوحليف���ة وكاد يتس���بب في 
أكثر من حادث خالل استهتاره 
الذي  املي���اه  ورعونت���ه بتنكر 
جت���اوزت حمولته ال���� 30 ألف 
غالون. وبحس���ب مصدر أمني 
فإن ع���ددا من البالغات تواردت 
الى عمليات الداخلية عن التنكر 
الذي كان يس���تعرض به قائده 
اآلسيوي وسط أبوحليفة وعلى 
الفور توجهت دورية تابعة لنجدة 
االحمدي ملوقع البالغ وحال وصول 
الدورية عثر على التنكر منقلبا، 
وذلك اثر االستعراض في احدى 
الساحات الترابية ومت اخراج قائده 
والذي تبني انه هندي وكان حتت 
تأثير الكحول واعترف بأنه كان 
بصحبته شخص آخر، ولكنه فر 
بعد حادث انقالب التنكر، وعليه 
س���جلت قضية حادث مروري 
وانق���الب وقضية القيادة حتت 
تأثير السكر للهندي ومجموعة 
اخرى من القضايا املرورية وجار 

احلادث تسبب في إغالق املدخل اجلانبي لـ »اخلامس«البحث عن صديقه الهارب.

محمد الدشيش
أدى حادث مروري الى متزق س���يارة كورفيت حديثة وتطاير 
معظم أجزاء هيكلها اخلارجي بعد اصطدامها بأحد احلواجز احلديثة 
أثناء محاولة قائدها الدخول الى أحد املداخل اجلانبية على طريق 
الدائ���ري اخلامس، ورغم قوة احلادث إال أن قائد الكورفيت خرج 
بإصابات متوس���طة نقل على اثرها الى املستشفى لتلقي العالج، 

ووصف مصدر أمني ان قائد الكورفيت جنا بأعجوبة.

مبارك البلوشي
 اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم العب وسط النادي العربي 
لكرة القدم مبارك البلوش���ي بين الساعتين 5 وال�7 
مساء، وذلك للحديث عن حظوظ العربي في المنافسة 
على البطوالت المحلية وفرصة انضمامه لألزرق في 
الفترة المقبلة، باإلضافة الى الرد على أس���ئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322، داخلي: 131 � 318.

سائق التاكسي الهيرويني: عملت في »الجوال«
 من أجل سرعة توزيع المخدرات على زبائني

»االنباء« نشرت خبر  القبض عليه مع شريكه بـ 3.750 كيلو هيروين

 أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام ادارة 
مكافحة املخدرات العميد 
الش���يخ أحمد اخلليفة 
الوافدي���ن االفغاني���ني 
اللذين ضبطا وبحوزتهما 
3.750 كيلوغرامات من 
الهيروي���ن النق���ي الى 
النيابة العامة أمس بعد 

استكمال التحقيقات.
وكان االفغانيان، وكما 
أشارت »األنباء« الى خبر 
ضبطهما في عددها أمس 
وأحدهما يعمل س���ائق 
تاكسي جوال، والثاني 
مقاول بناء، قد س���قطا 
إدارة  بعد جهود رجال 
املعلوم���ات، حيث قام 
كل م���ن النقب���اء خالد 
غلوم وإبراهيم صنقور 
ومحمد اخللف وعبداهلل 
الصقعب���ي مبتابع���ة 
االفغانيني وعقد صفقة 
مع أحدهما وهو سائق 
التاكسي وااليقاع به بعد 
قيامه ببيع 200 غرام من 
إدارة  الهيروين لرجال 

املعلومات مقابل 2500 دينار، والذي قام باالرشاد 
عن ش���ريكه املقاول وبضبطه تبني انه يقوم 
بتهريب الهيروين بواسطة كبسوالت بلع ومت 
ضبط كامل الكمية معهما والتي قدرت ب� 3.750 
كيلوغرامات من الهيروين النقي، واملفاجأة ان 

الس���ائق اعترف لرجال ادارة املعلومات بأنه 
ما عمل سائق تاكسي جوال اال ليقوم بتوزيع 
املخدرات فقط، موضح���ا خالل التحقيقات ان 
عمله كسائق تاكسي جوال مينحه حرية التحرك 
ويضمن سرعة توصيل طلبات املخدرات للزبائن 

دون إثارة الشبهات.

سائق التاكسي اجلوال وشريكه وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة


