
حبوب وأصابع حشيش وسجائر ملغومة عثر عليها بحوزة الوافدين الثالثة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
حكومة نتنياهو »تقف على أطراف أصابعها« لمواجهة عملية السالم.
ـ والعرب مشوا على ايديهم وساروا على »الطوفة« من أجل السالم 

والنتيجة صفر!

المرور: سنحّصل المخالفات عن طريق االستقطاع من الراتب.
ـ يرحم والدينكم ليش الراتب هو شبقى فيه عشان تستقطعون منه ما 

أبواللطفواحدهو منتف خلقه!

احل����رص عل����ى تطبيق 
القوانني، خاصة تلك املتعلقة 
بحماية السالم االجتماعي، عمل 
أصيل م����ن أعمال احلكومات 
التنفيذية ال  كافة، فالسلطة 
تنتظر من يذكرها ويحثها على 
القيام مبسؤولياتها الوطنية، 
ذلك ان األسماك جتيد العوم 
دومنا معل����م، وال احد يدرب 
البلبل عل����ى التغريد، كمثل 
املد في البحر ال يستأذن أحدا، 
فالبحار ال تنتظر الشطآن كي 
تذكرها مبوعد املد أو اجلزر.

هذا هو املشهد الذي تشكل 
في وعي املواطن بعد متابعة 
االستجواب املقدم من النائب 
علي الدقباسي لوزير اإلعالم، 
وتلك أحسبها رسالة بليغة 
يبعثها الشعب الى احلكومة 
م����ن خالل هذا االس����تجواب 
الذي لم يتعلق بفس����اد مالي 
او جتاوزات ادارية او نحوها، 
بل هو أعم����ق وأهم وأخطر 
حني تصدى مباشرة وبهدوء 
جلوهر الدور احلكومي وهو 
»التنفيذ« باعتبار ان احلكومة 
وحدها هي السلطة التنفيذية 

في البالد.
إزاء مش����هد مرع����ب كهذا 
يصبح االمتناع عن التصويت 
على طلب طرح الثقة تقاعسا 
القيام  البرمل����ان ع����ن  م����ن 
أمر يجرف  بواجباته، وذلك 
املؤسسة التشريعية والرقابية 
نحو حافة الهاوية، أما املمتنع 
فيمس����ي كمثل الغريق الذي 
يتعلق بقشة وسط األمواج، 
التي قد تقصم ظهر  فالقشة 
البعير ليس مبقدورها اسعاف 

الغريق.

قشة االستجواب

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

العمار في ديوانية »األنباء« األحد
تستقبل »األنباء« في 
ديوانيته����ا مدي����ر إدارة 
اخليري����ة  اجلمعي����ات 
العمار  واملبرات ناص����ر 
لي����رد عل����ى تس����اؤالت 
ق����راء  واستفس����ارات 
»األنباء« عن كل ما يتعلق 
بالعمل اخليري، وذلك بعد 
غد االحد من الساعة 7.30 
حتى 9 مساء، االتصال على 
األرقام اآلتية: 24830514 
 24830322 � 24830238 �

داخلي: 131 � 318.

الحضيري: تسليم تعاونية القرين سار بانسيابية تامة.. وال أعرف من أنا؟!
»الشؤون« استعانت بـ »األمن« لتنفيذ قرار الحل

بشرى شعبان ـ محمد راتب
أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون جمال 
الدوس����ري انه تنفيذا لقرار وزير الشؤون بخصوص فصل جمعية 
القرين الى جمعيتني وحل مجلس اإلدارة انه قام والفريق املكلف بإدارة 
اجلمعيتني حلني عقد اجلمعية العمومية بالتوجه الى اجلمعية لتسلمها، 
لكن مجلس اإلدارة رفض التس����ليم، األمر الذي اس����تدعى االستعانة 
مبخفر املنطقة، حيث س����اندت قوة أمنية الفريق في تسلم اجلمعية 

واملستندات والعهدة واألختام التي كانت بحوزة مجلس اإلدارة.

وبدوره أكد رئيس مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية املنحل 
راشد احلضيري ان موظفي وزارة الشؤون تسلموا أمور اجلمعية بكل 
انسيابية وحسب األصول املتبعة ودون ان حتدث أي مشكالت، نافيا 
اس����تخدام القوة في تنفيذ موظفي الوزارة ملهمتهم، وقال ان املجلس 
املنحل قد رحب بهم ووقع على تس����ليم األختام والصندوق وأمالك 
اجلمعية، إال ان اإلشكال الوحيد، والذي مت جتاوزه هو أنني ال أعرف 
من انا وما هي صفتي عند تسليم أمور اجلمعية وهل أنا رئيس جمعية 

القرين أم رئيس جمعية العدان والقصور أم ماذا؟!

عبداهلل قنيص
متكن رج���ال االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
برئاسة العميد الشيخ علي 
ادارة  اليوسف وحتديدا 
بحث وحت���ري محافظة 
العقيد  العاصمة بقيادة 
منص���ور العتيب���ي من 
توقي���ف ش���بكة ثالثية 
مكون���ة م���ن مواط���ن 
وعراق���ي وكليهم���ا من 
أرباب السوابق في قضايا 
س���رقات الى جانب وافد 
سوري من دون سوابق، 
ومت اغالق 35 قضية سرقة 
مسجلة في عدة محافظات 
وحتديدا محافظات حولي 
والفرواني���ة والعاصمة، 
فيما كشف اللصوص عن 

طريقة ارتكابهم للجرائم وهي عبارة عن دخولهم 
الى مجمع���ات بعضها يتواجد بداخلها محالت 
مجوهرات او ساعات ثمينة او سفريات، وذلك 
قبل اغالق املجمع وما ان يتم اغالق املجمعات 
وتنعدم حركة السير حتى يبدأوا ممارسة نشاطهم 
االجرامي من خالل كسر األبواب الداخلية املطلة 
على املجمع من الداخل ومن ثم يقومون بالهرب 

اعادة  من املجمعات قبل 
فتحها.

وقال مصدر أمني ان 
احدى دوريات مباحث 
العاصم���ة رص���دت 3 
شباب داخل مركبة نحو 
الثالثة فجرا ومت الطلب 
من قائده���ا التوقف اال 
انه رفض التوقف لتتم 
مطاردة اللصوص ومن 
ثم توقيفهم بعد مطاردة 
استمرت نحو 30 دقيقة، 
الس���يارة  وبتفتي���ش 
وجد بداخلها كمية من 
الهواتف واملس���روقات 
األخرى الى جانب ادوات 
سرقة وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بانهم وراء نحو 
35 قضي���ة ارتكبت في 

محافظات مختلفة.
ومن بني احملالت التي مت استهدافها محالت 
للس���فريات وأخرى للمالبس واملجوهرات 
حيث كانوا يتعمدون سرقة الذهب املعروض 
دون الذهب املتواجد في اخلزائن نظرا لعدم 
وجود مؤهالت لديه���م تتي�ح فتح اخلزائن 

الصعبة.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
»خالل دقيقة واحدة بل أقل من دقيقة سرقت مركبتي 
أمام عين���ي«، تلك هي إفادة 5 مواطنني تقدموا تباعا 
خالل األسبوعني املاضيني الى مخفر األندلس عن كيفية 
س���رقة مركباتهم أثناء قيامهم بعملية سحب آلي من 
أحد البنوك، هذه البالغات متت إحالتها الى إدارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية ليتم إعداد خطة مناسبة من 
شأنها اإليقاع مبرتكبي هذه اجلرائم وكان لرجال إدارة 
بحث وحتري محافظة الفروانية ما أرادوا، حينما قدموا 
طعما شديد اإلغراء للصوص وكان الطعم عبارة عن 
سيارة فارهة تصل قيمتها الى 80 ألف دينار ليبتلع 

اللصوص الطعم ويكون الس���قوط املدوي لتشكيل 
عصابي ثالثي من أرباب السوابق في قضايا تعاطي 
املخدرات واعترف التشكيل الثالثي بأنهم وراء سرقة 
املركبات اخلمس. وقال مصدر امني ان تعدد بالغات 
سرقة السيارات من مقابل ماكينة السحب في األندلس 
ما كان ليمر مرور الكرام إذ مت استئجار سيارة چيتي 
وقام قائد املركبة وهو أحد رجال املباحث بترك مركبته 
والتظاهر بأنه سيسحب مبلغا ماليا، وفي حلظات قام 
أحد املتهمني بالصعود للمركبة في محاولة للهرب، إال 
ان الكمني احملكم لرجال مباحث الفروانية لم يسمح 

له بالهرب ليتم ضبطه.

القاهرة ـ سعيد محمود
أعلنت املطربة شيرين عبدالوهاب انها 
تنتظر استقبال مولودتها الثانية في شهر 
يونيو 2010 تاركة لزوجها املوزع املوسيقي 

محمد مصطفى اختيار اسمها.
وصرحت شيرين بأن الطبيب أخبرها 
بأنها حامل في بنت، ولكنها لم تختر االسم، 
وعن سبب توقفها عن نشاطها الفني خالل 
فترة احلمل قالت: كنت س���أصور أغنية 
جديدة بعنوان »ما تعت���ذرش« لطرحها 
سينغل، وكنت ابحث عن فكرة لتصويرها، 
لكنني ومبج���رد علمي مبوضوع احلمل، 
أوقفت املشروع لعدم قدرتي على السفر، 
الى جانب ان شكلي سيتغير، لكنني سأطرح 

األغنية في أكتوبر 2010.
وتابعت: »سبق ان غنيت من قبل وأنا 
حامل في مرمي في الش���هور األخيرة، ولم 
أحب مظهري وأنا أقف على املسرح وعالمات 
احلمل تظهر علي بشكل الفت، ورغم انني 
لم أك���ن افضل ان أظهر وأن���ا حامل، فإن 
تعاقداتي الفنية أجبرتني على ذلك، لهذا لن 
أكرر التجربة، وسأكتفي باختيار وتسجيل 
أغنيات األلبوم اجلديد، الى ان أشعر بأنني 

غير قادرة على العمل«.
وعن ألبومها اجلديد قالت: »أمتنى أن 
يكون جاهزا في الشتاء املقبل، وأثناء فترة 
غيابي هذه سأطرح »سينغل« يحمل الطابع 

الشرقي«.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
استطاع رجال إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
بقيادة العقيد عادل احلمدان من توقيف 3 ش����بان 
س����وريني كانوا وراء ما يزيد على سرقة 20 مخيما 
ف����ي مناطق املطالع والصبية وكبد فيما عثر رجال 
مباحث األحمدي داخل مخيم يعود للصوص الثالثة 
في منطقة الزور على كميات من املسروقات عبارة 
ع����ن 20 موتورا و15 تلفازا الى جانب أجهزة اخرى 

متت سرقتها من داخل املخيمات.
وقال مصدر امني ان تعدد قضايا سرقات املخيمات 
دعا مدير مباحث االحمدي الى تشكيل فرقة تكون 

مهمتها التجول ب����ني املخيمات، وخالل قيام الفرقة 
مبهام عملها شعرت بحركة غريبة وصراخ آسيوي 
داخل مخيم وباالنتقال الى املخيم شوهد الوافدون 
الثالثة أثناء اعتدائهم على احلارس الذي استيقظ 
وحاول إنقاذ املخي����م من اللصوص ليتم ضبطهم، 
وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقاتهم وأرشدوا عن 
املخيم الذي استغل كمخزن للمسروقات وقالوا انهم 
يبيعون املس����روقات داخل احد األسواق الشعبية 
وذلك بأسعار زهيدة للغاية. وأشار املصدر الى ان 
املتهمني أرشدوا عن 4 لوحات مزورة كانوا وضعوها 

على املركبات أثناء تنفيذهم لسرقاتهم.

3 وافدين سقطوا بـ 2000 حبة  ونصف كيلو حشيش 
ومصري وبدون يسقطان بـ 1.5  »جميلة«

أمير زكي ـ محمد الجالهمة - عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد 
اخلليفة 3 وافدين من اجلنس����ية املصري����ة احدهم يعمل في جمعية 
تعاونية الى النيابة العامة بتهم حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار ومت 
التحفظ على 2000 حبة مخدرة ونصف كيلو من مادة احلشيش الى 
جانب االدوات املستخدمة في االجتار بتلك السموم. وقال مصدر امني 
ان مدير عام املكافحة طل����ب من ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد 
احمد الشرقاوي ومساعده املقدم عبداحملسن العباسي والنقيبني حمد 
الصباح وعبدالعزيز العقيلي واملالزمني اولني ناصر العجيمان وعلي 
حبي واملالزم خالد محارب، التحري حول حقيقة اجتار وافد مصري 
يعم����ل في جمعية تعاونية باملواد املخ����درة، وتأكد لرجال »احمللية« 
اجتار الوافد في احلش����يش، ليتم عمل كمني له أثناء قيامه على ببيع 
اصبع من احلش����يش ب� 100 دينار ليتم ضبطه، واعترف على وافدين 
مصريني بانهما مصدره من جهة ثانية، أمر مس����اعد مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ مازن اجلراح 
بإحال����ة مصري وبدون الى نيابة املخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار وجاءت إحالة الوافد املصري والبدون بعد ضبطهما في 
قضيتني منفصلتني، اذ عثر مع املصري على كيلو حشيش، اما البدون 

فقد عثر معه على نصف كيلو حشيش »جميلة«.

ضبط 4 نزالء يلعبون القمار في »المركزي«

ضابط يضرب شرطيًا في »مبارك الكبير«
والزعابي يرفض طمطمة القضية

وافد آسيوي وعاملة نظافة يعتديان 
على طفل في مدرسة خاصة بالفروانية

عبداهلل قنيص
رفض محقق مخفر الصليبية تسلم ملف قضية لعب قمار داخل 
الس���جن املركزي، وذلك لعدم قيام إدارة السجن املركزي بتسلم 
أدلة اإلدانة وهي عبارة عن األوراق »أوراق اللعب« واملبلغ املالي 

الذي كانوا يلعبون به الى جانب هوياتهم.
وقال مصدر امني ان 3 وافدين آسيويني ومواطن نقلوا صباح 
امس الى مخفر الصليبي���ة بتهمة لعب قمار ولكن لم تقدم أدلة 
معهم التهمة ليطلب احملقق استكمال اإلجراءات وإعادة عرضهم 

عليه.

أمير زكي
احتج����ز ضاب����ط في 
مؤسسة عسكرية داخل 
أحد مخافر محافظة مبارك 
الكبي����ر ومت توجيه عدة 
ته����م إليه منها الس����كر 
وإهانة موظف عام أثناء 
الواجب، فيما قال  تأدية 
مص����در أمن����ي ان وكيل 
الداخلية املساعد  وزارة 
اللواء  العمليات  لشؤون 
د.مصطفى الزعابي متسك 
بتطبيق القانون ورفض 
قبول أي مساع للتنازل 
عن حق العسكري التابع 

لوزارة الداخلية.
وكان شرطي قد أوقف 
مركب����ة لتعرجها وكان 
املركب����ة ضابط،  بداخل 

وش����عر الش����رطي بأن الضابط في حالة غير طبيعية، وحينما طلب 
منه الدخول الى الدورية لنقله الى املخفر على ذمة قضية س����كر، ثار 
الضابط وقام باالعتداء على الش����رطي وهدده بإحلاق األذى به، ليقوم 
الشرطي بدوره بابالغ رؤسائه الذين اوصلوا تفاصيل احلادثة إلى اللواء 
د.مصطفى الزعابي الذي أرس����ل إسنادا، ومت توقيف الضابط وإحالته 
الى جهة االختصاص. هذا ورفض د. الزعابي أي وساطة حملاولة إطالق 
س����راح الضابط وإغالق ملف القضي����ة أو طمطمتها بعد تدخل بعض 

الضباط في محاولة للتوسط للضابط السكران.

عبداهلل قنيص
أمر وكيل نيابة الفروانية باحتجاز وافد آسيوي وعاملة نظافة آسيوية 
حلني عرضهما عليه األحد املقبل بتهمة هتك عرض طفل في إحدى املدارس 
اخلاصة في منطقة الفروانية، وكان وافد مصري تقدم يوم امس الى مخفر 
الفرواني����ة مبلغا عن ان ابنه البالغ من العمر 6 أعوام أبلغه بأن اخلادمة 
وعامال في املدرسة اعتديا عليه بطريقة مشينة. وقال مصدر امني انه مت 
ضبط املتهمني وأنكرا التهمة، إال ان وكيل النيابة أمر بحجزهما حيث تقدم 

شخصيا بالتحقيق معهما واالستماع الى إفادة الطفل املجني عليه.

طّرار تركي يسقط
 بـ 8900 دينار

عبداهلل قنيص
أحي���ل وافد ترك���ي الى مقر 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بينما لم يعرف مصير 8900 دينار 
عثر عليه���ا رجال االمن بحوزة 
التركي املتسول، ورجح مصدر 
امني ان تتم مصادرة املبلغ املالي 
لكون���ه مت حتصيله بطرق غير 
مشروعة. ووفق مصدر امني فإن 
رجال مباحث الصاحلية ابلغوا 
بان هناك وافدا اعتاد التس���ول 
في مجمع���ات العاصمة الراقية 
م���ن خالل حمل���ه ملجموعة من 
التقاري���ر الطبية واالدعاء بانه 
في حاجة ماسة الى مبلغ مالي 
كبير لعالج ابنه، وعليه مت عمل 
كمني للوافد وضبطه، وتبني انه 
واف���د تركي، كما تبني ان جميع 
التي بحوزته مزورة،  التقارير 
وظهرت املفاجأة الكبرى حينما 
عثر بح���وزة التركي على مبلغ 
8900 دينار، ورغم ان الوافد اقر 
بأن املبلغ الذي بحوزته ليس كله 
نتاج التسول، خاصة انه عامل 
في احد املطاعم اال انه اعترف بان 
دخل التسول كبير و»اخليرين 

كثر« على حد قوله.

»الجنائية« تغلق ملف 35 سرقة
بالقبض على مواطن وسوري وعراقي

»المباحث« يصطادون لصوص سيارات 
مرتادي البنوك بسيارة فارهة قيمتها 80 ألف دينار

شيرين عبدالوهاب حامل في »بنت«

3 سوريين سرقوا 20 مخيمًا
 وسقطوا في األحمدي

هلل
قاء 

الب

فالح فهيد حماد العازمي � 74 عاما � ضاحية صباح السالم 
� ق11 � ش2 � م6 � ت: 97568995 � 99598333.

نورة عيادة سـراح الصليلي، زوجة عويد عايد س���راح 
الصليلي � 35 عاما � الصليبخات � ق2 � ش104 � 

م5 � ت: 99475517 � 99792992.
سكينة حاجية رضا، أرملة مختار حسن علي � 94 عاما 
� الس���املية � دوار اجلوازات � حولي � حسينية 

زين العابدين � ت: 25713808.
فهد الفي غامن املطيري � 85 عاما � الرجال: الرحاب � ق3 
� ش21 � م41 � ت: 66254066 � 97805557 � النساء: 

قرطبة � ق4 � ش3 � م26 � ت: 25348348.
حمد مرزوق الهران � 69 عاما � الرجال: الفردوس � ق3 � 
ش1 � م18 � ج6 � ت: 66122649 � النساء: الفردوس 

� ق8 � ش1 � م58 � ج2 � ت: 99134766.

علـي عباس علي القـالف � 37 عاما � الرجال: الدعية � 
مسجد البحارنة � ت: 66255022 � النساء: جنوب 

السرة � الزهراء � ق5 � ش501 � م10.
سعدية حسني حسن، زوجة طرقي فهد الهشال العنزي 
� 60 عاما � الرقة � ق6 � ش���ارع الرقة الرئيسي � 

م22 � ت: 99790330.
إبراهيـم شـعف ملـوح الظفيـري � 41 عام���ا � الرجال: 

الفردوس � ق9 � ش1 � ج14 � م18 � ت: 66622276 
� 99870560 � النساء: االندلس � ق6 � ش6 � م170 

� ت: 24886173.
أحمـد جابر حجي محمد � 43 عاما � الرجال: حس���ينية 
البلوش � اجلابرية � ق11 � ش108 � ت: 97924012 � 
67709199 � النساء: الرميثية � ق2 � شارع املعتمد 
� ج20 � م4 � حس���ينية أم خال���د � ت: 97930019 � 

25657880 � الدفن التاسعة صباحا.
غنيـم حمد سـعود الصويلح � 83 عام���ا � الرجال: جابر 
العلي � ق2 � ج14 � ش29 � ت: 97127677 � النساء: 
الفنطاس � ق2 � ش102 � م14 � الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.

العميد الشيخ علي اليوسف

مواقيت الصالةوالخدمات ص14

اللواء د.مصطفى الزعابي


