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متكن رجال جندة االحمدي من ضبط وافد هندي على 
طريق الفحيحيل الس����ريع وعثر معه على لفافة بها مادة 
هيروين، كما متكن رجال جندة االحمدي ايضا من توقيف 
مواطن عثر معه على اصبعني من احلش����يش وسيجارة 
ملغومة باحلش����يش وذلك في حمل����ة مفاجئة اقيمت في 

ساعة متقدمة على الطريق الساحلي.

على صعيد آخر اوقف رجال مرور الفروانية 3 مواطنني 
تبني ان جميعهم حتت تأثير تناول املش����روبات الروحية 
وجاء توقيف املواطن����ني الثالثة بعد رصد مركبتهم على 
طري����ق الدائري اخلامس. من جهة اخرى القى رجال جند 
حولي القبض على شاب بدون كان يرتدي املالبس النسائية، 
كما كان واقعا حتت تأثير املشروبات الكحولية واحيل الى 
املباحث اجلنائية بتهمة التشبه باجلنس اآلخر والسكر.

حملة الطريق الساحلي تسقط هنديًا بهيروين ومواطنًا بإصبعي حشيش و»ملغومة«

ضبط آسيوي يدير مصنعًا للخمور في الجليب مصرع مواطن بانقالب على طريق الغوص ومقتل هندي دهسًا

إصابة مواطن وزوجته وابنيه جراء حريق منزلهم في الجهراء

 أمير زكي
لقي شاب كويتي مصرعه في انقالب مركبته على طريق الغوص 
في س���اعة متقدمة من يوم امس وسارع رجال األمن والطوارئ 

الطبية لفتح حتقيق ملعرفة سبب احلادث املروري.

على صعيد آخر توفي وافد من جنسية آسيوية اثر تعرضه 
للدهس في منطقة الفحيحيل وتوقيف الداهس وهو مواطن، وقال 
في افادته ان اآلسيوي مر مقابل سيارته بشكل متعمد وسجلت 

قضية دهس ووفاة واحتجز الداهس لعرضه على التحقيق.

 هاني الظفيري
أصيب مواطن وزوجته وابناه باختناقات 
وجرى نقلهم الى مستشفى اجلهراء اثر حريق 

اندلع في منزلهم في ساعة متأخرة من مساء 
امس.وقال مص����در أمني ان رج����ال مركزي 
اجلهراء واجله����راء احلرفي توجهوا للتعامل 

م����ع احلريق وتبني ان احلري����ق جراء متاس 
كهربائي. ووصف املص����در اصابات املواطن 

وأفراد أسرته بالبسيطة.

متكن أمن الفروانية من إلقاء القبض 
على آس����يوي يق����وم بتصنيع وبيع 
الروحية احمللية مستغال  املشروبات 
منزال عربيا في منطقة اجلليب. وكانت 
املعلومات الواردة من املصادر السرية 
قد أشارت الى وجود شخص يقوم ببيع 
الروحية احمللية مبنطقة  املشروبات 
جليب الشيوخ، وبعد اجراء عمليات 
البحث والتحري مت ضبط املتهم وعدد 
38 برميال من البالستيك للتخمير وعدد 
4 سلندرات غاز وعدد 8 خيشة سكر 
وعدد 1 أنبوبة نوع اس����تيل لتصنيع 
اخلم����ور احمللية وعدد 2 جولة وعدد 
33 قنينة خمر محلية. ومت احالة املتهم 

مجموعة من براميل اخلمور التي ضبطت في مصنع اآلسيويواملضبوطات الى جهة االختصاص.

12 هاتفًا نقااًل »طارت« 
من محل

 محمد الجالهمة
تقدم مواطن الى مخفر الفحيحيل 
واتهم وافدا مصري����ا يعمل لديه 
بسرقة 600 دينار من مقر شركته 
والف����رار الى جهة غي����ر معلومة 
وسجلت قضية سرقة وادرج اسم 
الواف����د على قوائ����م غير املصرح 
لهم باملغادرة.من جهة اخرى تقدم 
صاحب محل للهواتف في منطقة 
الفحيحيل وابلغ عن قيام لصوص 
مجهولني بالتسلل الى محله وسرقة 
12 هاتفا نقاال ومبلغ 800 دينار بعد 
كسر خزينة احملل وسجلت قضية 

سرقة عن طريق الكسر.
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