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أهابت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية باملواطنني واملقيمني عدم توقيع 
أي كمبياالت تقدم لهم من مكات����ب تأجير املركبات للموافقة على تأجيرهم 
لهذه املركبات. وحذرت م����ن أن اإلدارة العامة للمرور اوضحت ان هذا األمر 
قد يترتب عليه مش����اكل قضائية بحق املوقعني، حيث قد تستخدم البتزاهم 
او ألي أعمال غير قانونية اخ����رى. واكدت االدارة العامة للمرور أن التأمني 
الشامل على السيارات املؤجرة يغطي املسؤولية املدنية ويحفظ حق املكتب 

في حالة وقوع اي حادث للمركبة.

»الداخلية«: احذروا التوقيع على كمبياالت تأجير السيارات
هاني الظفيري

تقدم مهن���دس يعمل بوزارة الكهرباء 
واملاء الى مخفر تيماء مبلغا عن س���رقة 
اعمدة كهربائية على طريق الساملي مساء 
اول من امس ليحال ملف القضية الى رجال 
املباحث. وفي التفاصيل ان املهندس قام 
بتفقد االعمدة املوجودة على طريق الساملي 

والتي تق���وم بحمل الكيبالت الكهربائية 
ليجد ان 35 عمودا قد كسرت ومتت سرقتها 
ليضيف املصدر ان املهندس س���جل في 
قضيته ان هذه الس���رقة ق���د تكون احد 
اسباب انقطاع الكهرباء عن محافظة اجلهراء 
في اليومني املاضيني، ليتم التحقيق في 

املوضوع وتسجيل قضية سرقة.

سرقة 35 عمود كهرباء في »السالمي«

»وصلة الدوحة« يضع سباقات الشباب تحت المجهر
بجزئية حجز املركبات املخالفة 
ل� 3 أشهر في كراجات حجز وزارة 

الداخلية.
وأشار املصدر الى ان وزارة 
الداخلية ستقوم بتشكيل فرق 
عمل من مختلف أجهزة وزارة 
الداخلية لرصد جميع التجمعات 
التي جتري فيها سباقات ومن ثم 
مالحظة هؤالء الشباب وفرض 
سياج أمني على اي منطقة جترى 
فيها سباقات واستهتار بحيث ال 
يتمكن اي من املس����تهترين من 

الهرب.
وأكد املصدر ان وكيل وزارة 
الداخلية اللواء محمود الدوسري 
أمر أيضا بعدم تقبل اي واسطة 
حيال مثل هذه املخالفات بغض 

النظر عمن يتوسط.

تقدر ب� 80 زجاجة خمر محلي 
الى جانب  داخل أحد املخيمات 
ضبط طاولة قمار فيما أكد مصدر 
امني ان هذه احلملة ستتواصل 
ليس فقط على مخيمات منطقة 

بر الدوحة وإمنا أيضا ستشن في 
مناطق مخيمات األحمدي.

وأشار املصدر األمني الى ان 
هذه احلملة تأتي في إطار سلسلة 
من اإلجراءات التي س����تأخذها 
وزارة الداخلية خاصة ان هناك 
ش����بابا يقومون بتعاطي املواد 
املسكرة واملخدرة ومن ثم يقومون 
بتصرف����ات وس����لوكيات غير 
مسؤولة تكون في الغالب ناجتة 

عن تعاطي املواد املسكرة.
واضاف املصدر ان تعليمات 
وصدرت من وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري بعدم إبرام أمر 
صلح مع جميع األشخاص الذين 
حترر بحقهم مخالفة اس����تهتار 
ورعونة وتطبيق القانون بدقة 
حياله����م خاصة فيم����ا يتعلق 

البالغ، وكان املواطن الذي تقدم 
بش����كوى الى مجلس األمة بهذا 
اخلصوص قد اتصل على عمليات 
الداخلي����ة مبلغا ع����ن التجمع 
الشبابي االستعراضي على وصلة 
ان  الى  الدوحة، مشيرا املصدر 
جميع املتقاعسني عن االستجابة 
للبالغ ستتم محاسبتهم وسيشمل 
التحقيق أيضا جميع القطاعات 
املسؤولة عن املنطقة وقت وقوع 

احلادث املأساوي.
وبعد أقل من 24 ساعة على 
سباق وصلة الدوحة شنت وزارة 
الداخلية متمثلة في قطاع اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية حملة 
القائمة  مكثفة على املخيم����ات 
في منطقة بر الدوحة وأسفرت 
احلملة وفق مص����در امني عن 
ضبط كمية من اخلمور احمللية 

أمير زكي ـ هاني الظفيري 
محمد الجالهمة

أكد مصدر أمني خبر »األنباء« 
امس عن طل����ب وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد فتح حتقيق 
حول تق����دمي مواطن لبالغ عن 
الش����بابي على وصلة  التجمع 
الدوحة قب����ل احلادثة بدقائق، 
والذي انتهى مبقتل 5 ش����باب 
وإصابة 5 آخرين بإصابات خطرة 
منتصف لي����ل االثنني، وأوضح 
املص����در ان اجله����ات املعني����ة 
بالتحقيق طلبت تفريغ تسجيل 
حديث غرفة العمليات الذي مت مع 
املواطن وطلبت تقريرا من رجال 
مخفر الصليبخات، وقال املصدر 
ان التحقيق بدأ فعليا وسيشمل 
جميع من تلقى البالغ والقياديني 
املس����ؤولني عن االستجابة لهذا 

تفريغ تسجيل محادثة المبّلغ عن التجمع الشبابي مع غرفة العمليات لتحديد المسؤولين عن التباطؤ في االستجابة للبالغ

الدوسـري: ال صلـح مـع المسـتهترين وال واسـطة وحجـز المركبـة 3 أشـهر

حادث »وصلة الدوحة« املأساوي يقود إلى حتقيق شامل في وزارة الداخلية

اللواء محمود الدوسري

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

ضبط زوج حارقة عرس العيون والخادمة وعاملة البوفيه
بعد صدور أمر ضبط وإحضار من محكمة الجنايات

ألق����ى رج����ال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائي����ة أمس القبض على زوج حارقة 
عرس العيون وخادمة املنزل ومس����ؤولة 
البوفيه بناء عل����ى أمر محكمة اجلنايات 

بضبطهم وإحضارهم.
وفي تفاصيل الضبطية أكد مصدر أمني 
أن كتابا رسميا ورد إلى مكتب مدير عام 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية العميد 
الشيخ علي اليوسف مفاده ضبط كل من 
زوج حارقة عرس العيون وخادمة املنزل 
والعاملة التي أشرفت على البوفيه أثناء 

حدوث فاجعة عرس العيون.
وعلى الفور مت تشكيل فرقة ترأسها مدير 
مباحث اجله����راء املقدم قيس عبد الرضا 

حيث مت إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى 
مبنى املباحث.

وبعد التحقيق معهم ومعرفة سبب عدم 
مثولهم أمام محكمة اجلنايات في اجللسات 
املاضية أخذ تعهد عليهم جميعا باملثول أمام 

احملكمة يوم الثاني من فبراير املقبل.
يذكر أن محكمة اجلنايات خالل اجللسة 
املاضية لنظر الدعوى برئاسة املستشار 
عادل الصقر قضت بتغرمي مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية مبلغ 50 دينارا 
لعدم حضور الش����هود الثالثة ألكثر من 
مرة بن����اء على طلب دفاع املتهمة املتمثل 
في احملاميني خالد العوضي وزيد اخلباز 

وسقاف السقاف.

تأجيل قضية قاتل الرميثية لجلسة 10 فبراير
بس���كني في بطنه وهرب، 
فقامت بنقله إلى مستوصف 
الرميثية واتصلت بشقيقها 
اآلخر وأبلغت���ه مبا حدث. 
وبسؤال شقيق املجني عليه 
أومأ برأسه مؤكدا ما قالته 
ش���قيقته. فقام باالتصال 
على اجلهات املختصة وأبلغ 

بالواقعة.
وقد دلت حتريات ضابط 
مباحث الرميثية على قيام 
املته���م بطعن املجني عليه 
لشكه في وجود عالقة آثمة 

بينه وبني زوجته.
وق���د اعت���رف املته���م 
بتحقيق���ات النيابة العامة 
الواقع���ة ومثل  بارت���كاب 
وكي���ل  أم���ام  جرميت���ه 

النيابة.

عليهما التحية ثم خرج إلى 
فناء املنزل.

وأضافت أنه عقب خروجه 
بفترة قصيرة عاد إلى الداخل 
ممسكا ببطنه والدماء تسيل 
منه وأخبرها أن املتهم ضربه 

الدائرة اجلزائية  قضت 
اخلامس���ة باحملكمة الكلية 
برئاس���ة املستش���ار عماد 
املنديل وعضوية املستشارين 
محمد زايد وأحمد الياسني 
الوهيبي  وأمانة سر سالم 
بتأجيل نظر قضية قتل متهم 
فيها مواطن بقتل آخر جللسة 
العاش���ر من فبراير، وذلك 
لسداد رسم الدعوى املدنية 

وطلب شهادة الشهود.
الواقعة فيما  وتتلخص 
شهدت به ش���قيقة املجني 
ف���ي تاريخ  بأن���ه  علي���ه 
2009/4/28 وحال تواجدها 
مبنزل شقيقها املجني عليه، 
وأثناء جلوسها ووالدتها في 
صالة املنزل نزل املجني عليه 
م���ن الطابق العلوي وألقى 

احملامي عماد السيف

توقيف 3 فتيات أبلغن
عن قنبلة في كلية خاصة

60 ألف دينار طارت من صيني

الثأر يقود مواطناً لحمل »كالش«

محمد الجالهمة
متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة االحمدي بقيادة العقيد 
عادل احلمدان في اغالق ملف قضية البالغ الكاذب وازعاج السلطات 
والذي تضمن وجود مواد متفجرة في جامعة خاصة في محافظة 
االحمدي وذلك بعد ضبط 3 فتيات كويتيات يدرسن في اجلامعة 

واعترفن بأنهن من خططن إلفشال اليوم الدراسي.
وقال مصدر امني ان رجال املباحث اس���تطاعوا حتديد مصدر 
االتصال وتبني ان االتصال مت من مصبغة، ليتم تكثيف التحريات 
وحتديد الس���يارة الت���ي كانت بداخلها الفتي���ات الثالث ومن ثم 

ضبطهن.
واش���ار املصدر الى ان الفتيات لم ينكرن لدى توقيفهن واكدن 
انهن لم يكن يقصدن ازعاج السلطات بهذه الطريقة وجرت إحالتهن 
الى االختصاص بتهمة البالغ الكاذب وازعاج السلطات ومثل هذه 
النوعية من اجلرائم تصل العقوبة فيها الى الس���جن من 3 إلى 5 

أعوام.

هاني الظفيري
ق���ام رجال اإلدارة العامة لألدل���ة اجلنائية برفع البصمات من 
على مركبة مهندس صيني اجلنسية في محاولة لتحديد لصوص 
مجهولني متكنوا من س���رقة 60 الف دينار من داخل مركبته، فيما 
قام رجال ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة بعمل التحريات 
لتحديد هوية اللصوص الذين يرجح ان يكونوا من اولئك الذين 

يستهدفون مرتادي البنوك.
ووف���ق مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية ابلغت صباح 
امس عن سرقة 60 الف دينار من داخل مركبة مهندس صيني وتبني 
من التحقيقات ان املهندس سحب املبلغ من احد البنوك الوطنية 
في الشويخ وترك املبلغ داخل مركبته وانتقل الى املنطقة احلرة 
وصعد الى احد الشركات الهندسية لنحو 30 دقيقة وحينما انهى 

املعاملة وعاد للسيارة وجدها قد كسرت واملبلغ قد سرق.

محمد الجالهمة ـ حسين الشمري
احال رجال جندة الفروانية يوم امس مواطنا الى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بتهمة حيازة سالح ناري »كالشينكوف« دون 
ترخيص، فيما قال مصدر أمن���ي ان االفادات التي ادلى بها املتهم 
بحيازة الس���الح جاءت غريبة للغاية اذ قال بأن شقيقه أدين في 
جرمي���ة قتل وانه يتلقى تهديدا بالقتل من قبل ذوي القتيل ولهذا 

يحوز السالح الناري حلماية نفسه من عملية ثأر متوقعة.
وكانت عمليات الداخلية ابلغت عن وجود سيارة متوقفة مقابل 
اطفاء الفروانية بداخلها س���الح حيث ترك قائد املركبة الس���يارة 
ودخل الى احد املطاعم واوقف رجال املباحث صاحب املركبة ومتت 

احالته الى االختصاص.

عراقي و»سواق سفارة« يسقطان بكوكتيل خمور

النيران تلتهم سيارة ألمانية موديل 2008

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
العامة  احال رج���ال االدارة 
التي يرأسها  ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة وافدا 
عراقيا وآخر آسيويا بتهمة حيازة 
مواد مسكرة بقصد االجتار، حيث 
عثر بحوزتهما على 350 زجاجة 
خمر متنوعة املاركات واالحجام، 
كما ارفق في ملف القضية مبلغ 13 
الف دينار بعد ان اعترف العراقي 
بأن املبلغ املضبوط بحوزته هو 
حصيلة اجتاره في املواد املسكرة، 
واس���تنادا الى مصدر امني فإن 
معلوم���ات وردت الى مدير عام 
املكافحة عن اجت���ار عراقي في 
املواد املس���كرة، حيث اوعز الى 
ادارة العمليات بقيادة الرائد محمد 
قبازرد بضبط املتهم بعد التنسيق 

مع النيابة العامة.
واض����اف املصدر: ق����ام رجال 
العراقي  العمليات باالتفاق م����ع 
على بيع 24 زجاج����ة بالك ليبل 
مقابل 1200 دينار، وحضر املتهم في 
املكان الذي حدده في منطقة سلوى 
لتسليم اخلمور وتسلم املبلغ، وبعد 
تسلمه املبلغ املرقم مت ضبطه ومن 
ثم االنتقال الى مسكنه في سلوى 

أمير زكي
متكن رجال مركز الس���املية 
اجلنوبي بقيادة النقيب صادق 
الدريع من اخماد النيران في مركبة 
املانية موديل 2008، وفتح رجال 
الداخلية واالطفاء حتقيقا للوقوف 
على اسباب حريق املركبة، فيما 
رفض مصدر اطفائي االشارة الى 
ان احلريق متعمد، مشيرا الى ان 
التحقيقات والفحص سيحسمان 

ذلك.
وكانت عمليات الداخلية قد 
ابلغت عن حري���ق مركبة في 
منطقة سلوى، وتوجه الى مكان 
الساملية  احلادث رجال اطفاء 
اجلنوبي بقيادة الرائد صادق 
الدريع وامل���الزم علي قبازرد 
ووكيل عريف س���امي جوهر 

وعلي البلوشي.

ايضا ليعثر بداخله على نحو 320 
زجاجة خمر ومبلغ 13 الف دينار، 
واعترف العراقي بأنه يتاجر في 
املواد املسكرة منذ سنوات، وانه 
يتعامل مع سائق يعمل في احدى 
السفارات االوروبية، حيث اعتاد 

الس����ائق ان يزوده بهذه اخلمور 
ليتم اس����تدراج السائق اآلسيوي 
بالتعاون مع العراقي ويتم ضبط 
املتهم الثاني والعثور في سيارته 
على 5 زجاجات خمر، واعترف بأنه 

يزود العراقي باخلمور.

العراقي وشريكه السائق وأمامهما كمية اخلمور املضبوطة

رجال أطفاء أثناء محاولة اخماد حريق السيارة االملانية

قال النائب د.ضي���ف اهلل ابورمية ان 
وزارة الداخلية تتحمل املسؤولية الكاملة 
عن حادث وصلة الدوحة الذي راح ضحيته 
 خمس���ة مواطنني ويرقد ع���دد آخر ليس

بقليل في العناية املركزة معظمهم حالته 
خطرة.

واضاف ابورمية ان وزارة الداخلية بلغ 
فيها الضعف مس���توى ال ميكن السكوت 
عن���ه، فعلى الرغم م���ن ان احد املواطنني 
قد قام باالتصال عل���ى عمليات الداخلية 
عند مش���اهدته لتجمع كبير من الشباب 
اال ان عمليات الداخلية لم حترك س���اكنا 
واحالته على مخفر الصليبخات الذي قال 
له اذا حدثت مش���كلة اتصل علينا، وبعد 

هذا االتصال بدقائق قليلة حصلت الكارثة. 
واضاف ابورمية متس���ائال: هل يعقل ان 
يحدث جتمع بهذا العدد في طريق رئيسي 
وحيوي ووزارة الداخلية ال تعير لهذا االمر 
اي اهتمام؟ ام ان هذا الطريق غير موجود 

على خارطة وزارة الداخلية؟
واختتم ابورمية تصريحه قائال ان هذا 
احلادث امل���روع لن مير مرور الكرام على 
وزارة الداخلية، وسنتابع تطور هذا االهمال 
اجلسيم الذي ينخر في جسد وزارة الداخلية 
ولن نتهاون في ارجاع االمور الى نصابها، 
فدور وزارة الداخلية هو حفظ االمن وارواح 
الش���عب الكويتي وهذا ما لم نلمسه في 

د.ضيف اهلل ابورميةحادث وصلة الدوحة.

أبورمية يحمل وزارة الداخلية مسؤولية حادث »وصلة الدوحة«
قدم تعازيه ألهالي الضحايا

ع���زى النائب خالد الس���لطان اهالي 
املصابني باحل���ادث املروع الذي وقع في 
وصل���ة الدوحة وراح ضحيت���ه العديد 
من ش���باب هذا البلد ويتأسف للتدهور 
االمني الذي سهل وقوع مثل هذه احلوادث 
من خالل تباط���ؤ االجهزة االمنية وعدم 
حزمه���ا في التعاطي م���ع البالغات التي 
تصل من قبل املواطن���ني فالواجب على 
وزارة الداخلية محاسبة املسؤولني وحتمل 
مسؤولياتهم في حفظ االمن، مشيرا الى 
 ثقته في حرص معالي الوزير على انضباط
املس���ؤولني في حتم���ل مس���ؤولياتهم 

االمنية.
من جهة أخرى قدم السلطان اقتراحا 

برغبة جاء فيه: نظرا لتزايد ما نس���مع 
من املواطنني ونقرأ في الصحف من كثرة 
حاالت الشجار واالستهتار من قبل بعض 
املواطنني يذهب ضحيته اناس ابرياء وان 
املشكلة غالبا ما تبدأ بني اعداد قليلة ثم 
تتطور الى اعداد كبيرة يصعب السيطرة 
عليها بسهولة خصوصا مع النقص في 

اعداد رجال االمن في املخافر.
وعليه اقترح ف���رز عدد 20 من قوات 
الشغب في كل محافظة مهمتها فقط التحرك 
عند البالغ عن حالة شجار او االستعراض 
 وتعري���ض حي���اة اآلخري���ن للخطر او

ما ي���راه مدير ام���ن احملافظة مناس���با 
خالد السلطانللتدخل.

السلطان لمحاسبة المسؤول عن تباطؤ االستجابة للحادث
ويقترح فرز 20 عنصرًا من قوات فك الشغب في كل محافظة


