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مخالفة مرورية تسقط »أرباب سوابق« بسكاكني 
ومطرقة وممنوعات في قبضة أمن الفروانية

هاني الظفيري

احال رجال امن الفروانية 
مواطنــا مطلوبا الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطه فــي احــدى مناطق 
احملافظة وبحوزته كمية من 
املمنوعات واألسلحة البيضاء 
وجهاز السلكي باإلضافة الى 

ادوات تعاط ومت رفع تقرير 
بالواقعة.

وقال مصدر امني ان دورية 
تابعــة ألمــن الفروانية كان 
رجالهــا في جولــة اعتيادية 
ومت مشاهدة شخص مبركبة 
مخالفة لقانون املرور وعند 
الطلب من قائدها التوقف الذ 
بالفرار فتم مطاردته وطلب 

االسناد حتى مت توقيفه وتبني 
أنه مواطن وعند الطلب منه 
الصعــود الى الدورية حاول 
مقاومة رجال االمن وبتفتيشه 
عثر في مالبسه على حبوب 
مخــدرة متنوعــة، باإلضافة 
الى اســلحة بيضاء ومطرقة 
وكذلك ادوات تعاط وتبني ان 
الشخص من ارباب السوابق.

حبوب وأدوات تعاط وسكني مع سوابق الفروانية 

احلبوب عثر عليها
في مالبس 

املتهم

.. ومتعاطون ومخالفون ومطلوبون في قبضة 
األمن العام وسرية املهام اخلاصة

محمد الدشيش - سعود الدعيج 

متكن رجال األمن العام 
من ضبط 4 أشخاص تبني 
الحقا أنهم مواطنون، األول 
مــن مواليــد ١98٢ والثاني 
والثالث والرابع من مواليد 
١993 وعثر بحوزتهم على 
١٢ حبات الريكا ونورنتني 
وكبتاغون وحبوب اخرى 
مجهولة املصدر يشتبه انها 
مخدرة، باإلضافة الى بطل 
خمــر مســتوردة وأحيلوا 
الى  جميعــا واملضبوطات 

»املكافحة«.
كذلك أوقف رجال األمن 
العام 3 مواطنني، اثناء جولة 
في منطقة بيان، حيث اشتبه 
رجال امن حولى في مركبة 
قام قائدها بتظليل الزجاج 
اجلانبي وعند توقيفه تبني 
انه مواطن وبرفقته شابان 
مواطنان كانا بحال ارتباك 
األمر الذي أثار الشك والريبة 
في امرهم ومت االســتعالم 
عنهــم فاتضــح ان احدهما 
مدين مببلغ 5٠٠ دينار وعثر 
معهم على حبوب مخدرة.

وفي الساملية متكن رجال 
األمن العام من توقيف مواطن 
من مواليد ١99١ وعثر بحوزته 
على حبتني الريكا وأحيل الى 
املكافحة فيما مت حجز مركبته 
مبخفر الساملية اثر مخالفتها 

قانون املرور. 
وفي اجلليب متكن رجال 

امــن الفروانيــة من ضبط 
وافد آسيوي بحوزته مواد 
مخدرة، وكانت حملة امنية 
قد اشتبهت في وافد آسيوي 
تبني الحقا انه بنغالي اثناء 
سيره في الطريق العام فتم 
اســتيقافه وبتفتيشه عثر 
علــى مــواد يشــتبه بانها 
مخــدرة عبــارة عــن مادة 
بنيــة اللــون يشــتبه انها 
)حشيش( ومادة زجاجية 
شفاففة يشــتبه انها مادة 
مخدرة )شبو( ومتت احالته 
الى مكافحة املخدرات جهة 

االختصاص.
من جهة اخرى، متكنت 
ســرية املهــام اخلاصة من 
توقيف مركبة مظلل زجاجها 
وتبــني ان قائدها ال يحمل 
اي اثبات وال دفتر مركبة، 
وبتفتيشــه احترازيــا قبل 
صعوده للدورية عثر على 
3 اظــرف بها مادة يشــتبه 
انها مخدرة »شبو« وأحيل 
الى املكافحة فيما مت حجز 
مركبته بعد حترير مخالفة 
الى كــراج حجز  مروريــة 

الصباحية.

الشبو كما عثر عليه بحوزة اآلسيوي في الفروانية

مصري يتدرب في ناٍد صحي »ابالش«
سبّ صاحب املعهد و»انحاش«

أحمد خميس

قدم خليجي ميتلك معهدا 
رياضيا الــى مخفر حولي 
بالغــا أفــاد فيــه بتعرضه 
خليانة األمانة والسب من 

قبل وافد مصري كان يحضر 
بالتمارين  للنادي ويقــوم 
الرياضية وعند الطلب منه 
دفع رسوم التمرين قام بسب 
اخلليجي والهرب الى جهة 

غير معلومة.

وقــال مصــدر امني ان 
بالغــا تقــدم بــه خليجــي 
مساء امس األول الى رجال 
امن مخفر حولي أفاد بأنه 
رفــض إدخال وافد مصري 
الــى النــادي الصحي الذي 

ميتلكــه كونه لم يدفع منذ 
فتــرة زمنيــة، األمــر الذي 
أزعج الوافد املصري ليقوم 
بسب اخلليجي، وهرب وقدم 
بياناته الى رجال األمن وجار 

استدعاؤه.

قائد جيب يغيّر بسيارته متثال اجلهراء!

هاني الظفيري

تداول نشــطاء مواقــع التواصل 
االجتماعــى صــورة مركبــة رباعية 
الدفع وهي حتط فــي منتصف دوار 

اجلهراء الكبير دون ان تعرف االسباب 
التي دفعت قائدها لالصطدام بالتمثال 

املوضوع.
وقــال املصدر ان حــادث اصطدام 
وقع صباح امس لقائد جيب اصطدم 

بتمثال الدوار الكبير باجلهراء وحتديدا 
الذي يقع عند مدخل ومخرج الساملي، 
واشار املصدر ان قائد املركبة مت نقله 
الى املستشفى دون ان تلحق به اصابات 

بليغة.

.. وكما استقرت في الدوار املركبة بعد اقتحامها متثال اجلهراء

إلقاء القبض على 8 مواطنني 
و7 وافدين مطلوبني بآالف الدنانير

سعود الدعيج

أسفرت حمالت قطاع األمن العام التي شنت 
خالل اليومني املاضيني عن ضبط 8 مواطنني 
صدر ضدهــم ضبط واحضار مــن قبل ادارة 
التنفيــذ املدني وذلــك الرتكابهم قضايا مالية 

من ديون متراكمة عليهم، كما ضبط ٧ وافدين 
من جنسيات مختلفة بينهم عرب وآسيويون 
صدر ضدهم ضبط واحضــار كونهم مدينني 
ماليا، وبلغت املطالبات املالية آالف الدنانير، 
جاء ذلك اثناء عملية تفتيش اقامتها الدوريات 
االمنية في العديد من املناطق والطرقات العامة.

زوج كسر 
ساق زوجته: 

»أبيچ تعاجلني 
نفسچ«

أحمد خميس

ســجل رجــال أمــن 
محافظة اجلهراء قضية 
اعتــداء بالضــرب ضــد 
مواطن قام بكســر ساق 
زوجته مطالبا إياها بأن 
تعالج نفسها بعدما أحلق 
بها عدة إصابات متفرقة 
الزوج  وجار اســتدعاء 
والتحقيــق معــه فيمــا 
نسب إليه. وقال مصدر 
امني ان بالغا تقدمت به 
مواطنة مساء امس االول 
وأحضرت تقريرا طبيا 
يفيد بتعرضها للعديد من 
اإلصابــات، حيث أفادت 
بأن زوجها قام بضربها 
وكسر ساقها ولم يكتف 
بذلك، حيث قال لها »أبيچ 
تعاجلني نفسچ«، لتقوم 
املجني عليها بتســجيل 

قضية.

إخماد حريق في صيدلية مستشفى 
مبنطقة الصباح الصحية

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

أخمد رجال االطفاء حريقًا شــب 
في سرداب احد مستشفيات منطقة 
الصباح الصحيــة، وكانت عمليات 
االطفــاء قد تلقــت بالغــا باحلادث 
فهرعت ســيارات االطفاء الى موقع 
البــالغ، وتبني ان احلريق اندلع في 
سرداب يستخدم كصيدلية وواجه 
رجال االطفاء جهدا كبيرا في مكافحة 
احلريق نظرا لكثافة الدخان املنبعث 
من املواد الكيميائية التي حتتويها 
الصيدلية، ومتت السيطرة على السنة 
اللهب واخمــد احلريق دون حدوث 
اصابــات، واقتصــرت االضرار على 

جانب من آثار احلريق تلف بعض االدوية.

بنغالي يعرض قنينة اخلمر احمللي بدينارين

مصرع مواطنة في تصادم مروّع على »العبدلي«

هاني الظفيري

اوقف رجال امن االحمدي وافدا من اجلنسية 
البنغالية اشتهر بني افراد جاليته بتوزيع اخلمور 
احمللية وبسعر دينارين للقنينة الواحدة ومت 
احالته للحجز متهيــدا إلبعاده عن البالد ومت 
رفــع تقريــر بالواقعة. وقال مصــدر امني ان 

معلومات وردت الى رجــال امن االحمدي عن 
قيام وافد آســيوي ببيــع قنينة اخلمر احمللي 
بدينارين وعليه متت مراقبته حتى مت رصده 
وبحوزته ٢٧ بطل في احدى الساحات الترابية، 
حيث تركها وحاول الفرار من املوقع جريا على 
االقدام اال ان رجال االمن استطاعوا إلقاء القبض 

عليه واعترف بالتحقيقات األولية.

شــهد طريق العبدلي حادث تصادم 
بني مركبتني أسفر عن اصابة ٦ أشخاص 
ووفاة مواطنة جراء االصابات التي حلقت 
بها، وقال مصدر أمني أن بالغا ورد الى 
غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث 

تصادم على طريق العبدلي وأسفر احلادث 
عن وقوع مصابني من بينهم طفلة بحالة 
 حرجة مت نقلها إلى مستشفى اجلهراء.
فيمــا مت نقــل جثة املواطنــة إلى الطب 

الشرعي.

مجهوالن سلبا 
وافدًا هنديًا 

40 ديناراً
محمد الجالهمة

شــرع رجال مباحث 
محافظــة األحمــدي في 
البحــث عــن شــخصني 
قامــا بســلب وافــد مــن 
اجلنســية الهنديــة فــي 
منطقة الفحيحيل حافظة 
نقــوده واالعتــداء عليه 
بالضــرب والفــرار إلــى 
جهة غير معلومة. وقال 
مصدر أمني ان بالغا تقدم 
به وافــد هنــدي لرجال 
الفحيحيل وأرفق  مخفر 
به تقريرا طبيا يفيد بأن 
شخصني يقودان مركبة 
أميركية قاما باستيقافه 
وسلبا حافظة نقوده وبها 

مبلغ 4٠ دينارا.


