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وفاة وإصابة عدد من الشباب.
وتساءل هايف: أين وزارة 
الداخلية من هذه التجمعات التي 
حتدث باس���تمرار في املناطق 
اخلارجية، وملاذا تتعامل أجهزة 
الداخلية بال مباالة مع شكاوى 
املواطنني؟! مطالبا  وحتذيرات 
وزير الداخلية بتكثيف الدوريات 
في املناطق التي يحدث فيها مثل 

هذه االستعراضات.

تقدم بها أحد املواطنني الى مجلس 
األمة على وزارة الداخلية، بني 
خاللها أنه اتصل بغرفة عمليات 
الداخلي���ة قب���ل وقوع  وزارة 
احلادث ب� 25 دقيقة، واخبرهم 
بوجود جتمع شبابي يضم 30 
سيارة، وحذرهم من تسببه في 
وقوع حوادث، اال ان الداخلية 
ل���م تس���تجب لتحذي���ره ولم 
 تتعامل معه بجدية، ما ادى إلى

طال���ب النائب محمد هايف 
الش���يخ جابر  الداخلية  وزير 
اخلالد بإج���راء حتقيق فوري 
في حادث »وصلة الدوحة« مع 
اجلهات التي مت االتصال بها قبل 
وقوع احلادث ولم حترك ساكنا، 
وحتديد املسؤولية، ومحاسبة 

املقصرين.
واش���ار هايف في تصريح 
مبجلس األمة أمس الى شكوى 

أتقدم بهذه الش���كوى اخلاصة باحلادث 
األليم الذي وقع في »وصلة الدوحة« مبنطقة 
الصليبخات منتص���ف ليلة االثنني املاضي 
املواف���ق 2010/1/25 ال���ذي راح ضحيته 6 
ش���باب في عمر الزهور، وع���دد آخر يرقد 
حاليا بالعناية املركزة مبستشفى الصباح 

في حالة خطرة.
وه���ذا نتيجة جتمع ش���بابي في حوالي 
الساعة 11.27 في مواقف مدرسة درة بنت أبي 
سلمى االبتدائية، فاتصلت بغرفة العمليات 
التابعة لوزارة الداخلية في متام الساعة 11.27 
فأخبرتهم بهذا التجمع ومت حتويلي الى مخفر 

شرطة منطقة الصليبخات في متام الساعة 
11.32 وأخبرتهم عن هذا التجمع الذي يزيد 
على 30 س���يارة وانه ستكون هناك مشكلة 
لهؤالء الش���باب، فأخبرني العسكري قائال: 
»إذا حصلت مش���كلة اتصل علينا وبعدها 
نحضر...«، وبعد املكاملة بدقائق قليلة حصلت 

الفاجعة.
لذا ألتمس من املجلس محاس���بة وزارة 
الداخلية على قصورها في احلفاظ على األمن 
واألرواح وعدم قيامها مبسؤولياتها امللقاة على 
عاتقها متمثلة في مخفر الصليبخات الذي لم 

يأخذ البالغ على محمل اجلد واألهمية.

هايف: مواطن أبلغ »الداخلية« عن التجمع ولم تستجب!

نص شكوى المواطن الذي أبلغ عن »التجمع«

)متين غوزال(النائب محمد هايف يرفع كتاب الشكوى التي قدمها املواطن أمس

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أس����فر التعاون والتنسيق بني االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ممثلة في مدير ع����ام االدارة العامة للمكافحة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة وادارة استخبارات اجليش 
الكويتي عن توقيف وكيل ضابط يعمل في وزارة الدفاع 
وشقيقه املوظف في بلدية الكويت وعثر بحوزتهما على 

نحو 750 غراما من مادة احلشيش.

ووفق مصدر أمني، فإن معلوم����ات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة عن اجتار وكيل ضابط في املواد املخدرة، وعليه 
امر العمي����د اخلليفة ادارة العمليات بقيادة الرائد محمد 
قب����ازرد بضبط وكيل الضابط بعد التنس����يق مع ادارة 
االستخبارات والنيابة العامة. وقال املصدر االمني: بعد 
ان حترى رجال ادارة العمليات عن العسكري مت توقيفه 

داخل مقر عمله، وبالتحقيق معه اعترف العسكري بأنه 
يحوز ويتاجر هو وشقيقه في املواد املخدرة، وأرشد عن 
ربع كيلو حشيش داخل منزله، حيث انتقل رجال العمليات 
الى مسكن العسكري وعثر على املواد املخدرة، ومن ثم 
جرى ضبط شقيقه موظف البلدية، وبعد التحقيق معه 
أرشد عن نصف كيلو عن مادة احلشيش قام بتخزينها 

داخل شقة أنس مبنطقة خيطان.

وكيل ضابط في الجيش يسقط مع شقيقه بـ 750 غرام حشيش

الوصلة حتولت إلى ثكنة عسكرية

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش  
عبدالهادي العجمي

شهدت وصلة الدوحة في ساعة متأخرة 
اول من امس واحدا من أبش���ع احلوادث 
املرورية، وال���ذي ذهب ضحيته عدد من 
املتفرجني على االس���تعراض الذي كانت 
تشهده وصلة الدوحة، والتي ندعو وزارة 
الداخلية الى املضي قدما في الضرب بيد من 
حديد على ايدي املستهترين وعدم السماح 
بقبول اي واس���طة حيال تلك املخالفات 
اجلسيمة وذلك حينما اقدم عدد من الشباب 
على التسابق فيما بينهم فيما يعرف باسم 
»املقاوم« لتنحرف مركبة على مركبة أخرى 
وتنحرف املركب���ة الثانية على عدد من 
الشباب املتفرجني الذين جتمعوا ملشاهدة 
السباق وهو ما ادى الى مصرع 5 شبان 
جميعهم كويتيون وإصابة نحو 8 أشخاص 
آخرين منهم 4 في حالة حرجة، كما تسبب 
احلادث في إحلاق تلفيات في 3 مركبات 
اللتني كانتا تتسابقان  املركبتني  بخالف 

وكانتا سببا في احلادث املأساوي.
وفور تلقي البالغ سارع الى موقع احلادث 
وكيال وزارة الداخلية املس����اعدان لشؤون 
العمليات واألمن الع����ام اللواء د.مصطفى 

الزعابي واللواء خليل الشمالي.
الى ذلك قال مدير ادارة االعالم األمني  
املتحدث الرس���مي باسم وزارة الداخلية 
العقيد محمد هاشم الصبر ان حادثا مروريا 
مروعا وقع منتصف ليل االثنني على وصلة 
الدوحة املؤدية الى طريق املدينة الترفيهية 
مبحافظة العاصمة، جنم عن س���باق بني 
عدد من الشباب، اسفر عن مصرع خمسة 

مواطنني واصابة خمسة آخرين من بينهم 
ثالثة مواطنني ووافد سوري وغير كويتي 
بإصابات جسيمة أدخلتهم غرفة العناية 

املركزة.
وأوضح العقيد الصبر ان املشهد الدموي 
وقع من جراء عملية س����باق واستعراض 
بني مجموعة من الشباب املستهتر انطلقت 
خاللها احدى السيارات بسرعة كبيرة ليفقد 
قائدها السيطرة عليها ليدهم مجموعة من 
املتفجرين ليقعوا بني قتيل وجريح، ويؤدي 
الى اتالف خمس سيارات كانت متوقفة على 

كتف الطريق.
وقد ه���رع الى مكان احلادث عدد من 
قيادات وزارة الداخلي���ة ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الش���مالي ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعاب���ي ومدير عام مديرية امن محافظة 
اللواء ط���ارق حمادة باالضافة  العاصمة 
الى وح���دات م���ن االدارة العام���ة لألدلة 
اجلنائية واإلدارة العامة لإلطفاء واإلدارة 
الطبية وقيدت  العامة للمرور والطوارئ 
احلادثة حت���ت قضية رقم 2010/58 مرور 

الصليبخات.
واض���اف العقيد الصب���ر ان وزارة 
الداخلي���ة ممثلة ب���إدارة اإلعالم األمني 
وقطاع شؤون املرور تقوم بحمالت توعية 
مكثفة من أجل حماية األرواح وس���المة 
مستخدمي الطريق ولكن قلة من الشباب 
غير الواعي ال يلتف���ت لكل ذلك ويدفع 

الثمن غاليا.
وشدد على انه مت التحذير مرارا وتكرارا 

من خطورة هذا االنف����الت املروري وقمنا 
مبناش����دة اولياء األمور فرض رقابة على 
أبنائه����م حفاظ����ا على حياته����م ومن أجل 

سالمتهم.
وأشار مصدر أمني إلى أن حتقيقا فتح 
في وزارة الداخلية أمس وبطلب من وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ملعرفة سبب 
عدم استجابة أجهزة الداخلية للبالغ الذي 
تقدم به مواطن ح����ول التجمع قبل نصف 
ساعة من وقوع احلادثة وأوضح املصدر أن 
الوزي����ر طالب بفتح حتقيق عاجل وفوري 
مع جميع املس����ؤولني عن عدم االستجابة 

لشكوى املواطن.
إلى ذلك، دعا عضو مجلس األمة د.وليد 
الطبطبائ����ي إلى فتح حتقي����ق ع لى أعلى 
مس����توى ملعرفة أس����باب حادث »وصلة 
الدوحة« والوقوف على أسباب هذا احلادث 
لتالفي مثل هذه احلوادث املؤسفة مستقبال 
مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون 
وزارة الداخلية حازمة في مسألة االستهتار 
والرعونة وتنفيذ القانون بحق املستهترين 

دون اي مجاملة.
كما دع����ا عضو مجلس األمة ش����عيب 
املويزري اجهزة وزارة الداخلية للعمل على 
وقف سباقات السيارات واحلد من ظاهرتي 

االستهتار والرعونة.
من جانبه، قدم النائب سعد اخلنفور 
خالص عزائه ألهال���ي الضحايا داعيا 
املواقع  الداخلية ملتابعة جميع  اجهزة 
التي يقوم فيها الشباب باالستعراض 
وذلك لوضع حد ملسلسل خسائر االرواح 
الناجت عن مثل تلك االستعراضات سواء 

التشفيط او »املقاوم«.

قيادات أمنية في الموقع

ما إن تلقت عمليات وزارة الداخلية بالغا 
باحلادث حتى توافد إلى وصلة الدوحة عدد 

كبير من القيادات األمنية وهم:
� وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء خليل الشمالي. ومدير أمن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة. ومدير دوريات 
العاصمة العقيد يوس����ف الهمالن. ومدير 
عمليات العاصمة العقيد عبدالرحمن الشراح 
وقائد منطقة النعيم املقدم صالح الدعاس، 
واملقدم منصور الديحاني والرقباء والرقباء 
أوائل عبدالرزاق العتيبي، فهد سلمان، عماد 
العنزي، مضحي املاج����دي، فالح ابراهيم، 
جمال الس����عيدي، فهد سالم، عادل الواوان 

وسعد عاشك.

أسماء وأعمار المتوفين

1 � و.خ.س 20 عاما كويتي.
2 � م.م.ذ 18 عاما كويتي.

3 � ح.م.ح 28 عاما كويتي.
4 � ف.م.غ 19 عاما كويتي

5 � ع.س.س 20 عاما كويتي.

المصابون واصابتهم حرجة:

1 � م.س.س 20 عاما كويتي.
2 � م.س.ر 18 عاما كويتي
3 � خ.م.م. 21 عاما سوري

4 � م. بدون )ال تعرف بقية بياناته(.

سباق سيارات ينتهي بمقتل 5 متفرجين وإصابة 8 على وصلة الدوحة
الخالد طالب بفتح تحقيق لتراخي أجهزة »الداخلية« في عدم االستجابة للبالغ عن التجمع الشبابي

)محمد ماهر ـ سعود سالم( إحدى السيارات املتضررة في احلادثة كما بدت قبل نقلها من الطريق وفي اإلطار الزعابي والنصراهلل في موقع احلادث 

جثة أحد ضحايا احلادث قبل نقلها من املوقع

دوريات األمن وأقارب الضحايا وأصدقاؤهم في املوقع


