
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تسعى للضغط على الدول العظمى.

ـ غريبة رغم أن الجامعة العربية ال تستطيع أن »تضغط« على جرس باب 
منزل قديم.

تقرير: الكويت تتصدر قائمة البلدان المستهلكة للمواد المسببة لتلف األعصاب.
ـ أصال أعصابنا تلفانة خلقة من غير ال نستورد شي والبركة بالسياسة.

أبواللطفواحد

نعبر دهليز احلياة وفي 
جانبيه بوابات ليست لها 
عناوين، أب���واب مجهولة 
منها العسير على الفتح وقد 
يكون في ذلك العسر منجاة 

لنا من شرور كثيرة.
الن���اس ميتلك  بعض 
احلكمة لتك���ون بوصلته 
الف���اح، وهناك  إلى باب 
م���ن ميلك احل���ظ فيفتح 
باب النج���اح، ومنهم من 
يدفعه الته���ور نحو باب 
تسبب لآلخرين في الدمار 
فيحصد اخلسارات ويعض 
أصابع احلسرة حني ال ينفع 

الندم.
في ه���ذا الدهليز تعبر 
اإلش���ارات فوق رؤوسنا 
أو نلمحها منقوش���ة على 
اجلدران، إشارات لو أدركنا 
سرها ألرشدتنا الى بوابة 
نعبر منها الى حيث يكون 
الهن���اء والصفاء والرضا، 
فمن يجد قراءة اإلشارات 
يفلح، ومن يجهلها يتحمل 
عاقبة اجلهل، وكم من بشر 
جتاهلوا اإلشارات فتساقطوا 

في مهاوي الردى.
الناس كس���ول  بعض 
ب���اب ويقبل  يفت���ح اول 
بالنصي���ب، واآلخر منهم 
يغامر فيلعب مع األبواب 
لعب���ة القم���ار، وثمة من 
يدخل في الباب اخلطأ فا 
يستطيع اخلروج، وبعضنا 
متنحه احلياة فرصا جديدة، 
باب اول، ثان، ثالث ورابع.. 
وال يتعل���م اختيار الباب 

املناسب.
وأتعس الناس من يتردد 
في اختيار الباب ليجلس 
العمر كل���ه على رصيف 

الدهليز.
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يقول اخلبر »تتوقع )سي. آي. ايه( انهيار اسرائيل في 
غضون العشرين سنة املقبلة« وفي التفاصيل »سيغادر 
مليونا اسرائيلي االراضي الفلسطينية احملتلة الى الواليات 
املتحدة خال االعوام اخلمسة عشر املقبلة بالنظر الى ان 
اس����تمرار الصراع مع الفلسطينيني سيفضي الى تشكيل 
حكومة دميوقراطية يعيش في ظلها املواطنون مبختلف 
قومياتهم ومذاهبهم، وسيؤدي ذلك الى عودة املشردين منذ 

عامي 1948 و1967 ما يعني تغير التركيبة السكانية في اسرائيل وميل من يحملون 
جوازات اجنبية من االسرائيليني الى العودة الى الباد التي اتوا منها، ومن بينهم 

300 ألف من والية كاليفورنيا وحدها« انتهى، »األنباء« 2010/6/26.
هذا التحذير الس����رائيل ه����و الثاني بعد حتذير ايه����ود اوملرت الذي اعتبر 
فيه ان مصير اس����رائيل غير مأمون في ظل احلقائق اجليوسكانية ما يتطلب 
مراجعة الكثير من السياسات في التعامل مع الواقع احمليط بها، ومثل ذلك ذكره 
البروفيس����ور امنون روبنش����تاين، وزير العدل والتربية االسبق في احلكومة 
االسرائيلية في حكومتي رابني وباراك الذي تفرغ للكتابة حول مستقبل الدولة 

اليهودية، قال في مقابلة مع صحيفة 
هآرتس: »اس����رائيل ال ميكنها البقاء مطلقا بسبب نوعني من التهديد، االول 
خارجي من احمليط العربي املعادي بشراسة، والثاني داخلي من الفساد وتآكل 
القيم التي قامت على اساسها اسرائيل كدولة« واضاف »االنتصارات العسكرية 
فشلت في اجتثاث الرغبة العربية في زوال اسرائيل بل اضرمت النار في الصدور 
الى حدود ال تطاق، ومع اسلمة هذا الصراع فان العداء السرائيل بات اكثر حدة 
وشراس����ة، وال ميكن وصف رفض اسرائيل للحل السلمي العربي اال باحلماقة 

النه يحمل في طياته دمار اسرائيل« انتهى.
كانت كتاباتنا حول زوال اسرائيل تنطلق من تراجع الثقل االنتخابي ملؤيدي 
اس����رائيل في الواليات املتحدة واستحالة استمرار حتمل الناخب االميركي من 
اص����ول التينية وافريقي����ة وغيرها لهذا االلتزام املره����ق، اليوم تأتي توقعات 
تفكك الدولة من داخل اسرائيل ومن جهاز املخابرات االميركية املناط به توقع 
املتغي����رات الكبرى من اجل االس����تعداد لنتائجها التي س����تؤثر على الواليات 

املتحدة بشكل كبير 
كانت كتاباتنا في هذا االجتاه تعتبر من قبل البعض »حديث االماني« وهو 
بعيد جدا عن الواقع، وها هي االحداث تتحرك بأسرع مما كنا نتصور، فليست 
السي. آي. ايه تابعة لدولة عربية او اسامية حتى تقول الذي قالت، االمر الذي 
يعني انه على الصف العربي واالسامي السير بخطى ثابتة نحو يوم يقترب، 
وهو آت باذن اهلل، وبالقدر الذي تس����بب فيه قيام اس����رائيل في تقسيم االمة 
العربية وتسليط زعامات مفروضة لتأمني استمرارية هذا االنقسام، فان زوال 
اسرائيل س����يفتح الباب لوصول زعامات جديدة تؤمن بقيم جديدة ال تخضع 
للتوجيهات القادمة من تل أبيب عبر ليماس����ول � قبرص، وغيرها من املمرات 

اجلغرافية والسياسية.
لقد ملح امنون روبنش����تاين الى دور االنظمة العربية في احلفاظ على بقاء 
اس����رائيل، ونبه الى اس����تحالة بقاء هذه االنظمة في الس����لطة الى االبد، فقال: 
»م����ن احلمق االنطاق من افتراض بقاء االنظمة العربية احلالية الى االبد، وقد 
تستيقظ اسرائيل في يوم فتجد نفسها وقد احيطت بنظم معادية ال يجدي معها 
التقدم التكنولوجي في االمور العس����كرية، كما حدث في احلروب االخيرة التي 

لم حتسمها تلك التكنولوجيا«.
كلمـة أخيرة: سيناريو زوال اس����رائيل يستحق دراسة استشرافية من خبراء 
استراتيجيني مثل د.سامي الفرج، رئيس مركز الكويت للدراسات االستراتيجية، 
ه����ذا الرصد املتخصص يهدف الى وضع جمي����ع االحتماالت بني يدي القيادات 
السياسية االقتصادية بايجابياتها وسلبياتها، وعدم قبول اسلوب التفكير ضمن 
الصندوق، فاذا فاجأتنا االحداث بحثنا عن تبرير لعدم وضع اكثر من احتمال، 

واالستعداد لكل منها مبا يتناسب معه.

ميثل العراق أقصى الشمال العربي بينما ميثل السودان 
أقصى جنوبه، واالثنان مبتليان مبن رفع شعار »متوت 
أم����ة ليهنأ فرد« بدال من الش����عار املعروف الذي يطالب 
األفراد بالفناء لتهنأ األمم بالعيش الكرمي، اجلار العراق 
والشقيق الس����ودان مقبان على أخطار ماحقة ستبقي 
منطقتنا جالسة على صفيح سياسي وأمني ساخن الى 

ما شاء اهلل.
> > >

في العراق يعرقل الرئيس املالكي تشكيل الوزارة رغم خسارته االنتخابات 
ورغم ان حلفاءه املؤثرين كحال املجلس األعلى وحزب الدعوة يرفضون إعادة 
ترشيحه لرئاسة احلكومة، تعنت املالكي يهدد بعودة عمليات القتل والقتل 
املضاد الى الع����راق اجلريح، كما يجعله مهددا بالتف����كك على معطى األزمة 
احلالية خاصة مع تقلص عدد القوات األميركية الداعمة لألمن والس����ام في 

باد الرافدين.
> > >

مع بداية السبعينيات، وبعد انقابه العسكري املشؤوم قرر الرئيس جعفر 
النميري تطبيق أحكام الشريعة اإلسامية في السودان )طبقت بالفعل عام 
1983(، والذي يغلب على جنوبه الطابع املسيحي والوثني، ولم يكن النميري 
في حقيقة احلال متدينا أو ملتزما بأصول الشريعة وامنا أراد عبر رفع ذلك 
الش����عار املدغدغ استغال املوجة السائدة آنذاك لدعم نظامه املستبد، اال انه 
في الوقت ذاته أشعل عبر ذلك الشعار بدايات احلرب األهلية السودانية بني 

الشمال واجلنوب.
> > >

في عام 1989 خطط د.حس����ن الترابي النقاب عس����كري أطاح باحلكومة 
الدميوقراطية املنتخبة بقيادة الصادق املهدي، وأعلن قيام اجلبهة اإلسامية 
القومية )العربية( احلاكمة، ثم أسس عام 1991 املؤمتر الشعبي العربي اإلسامي 
مما رفع درجة التناقض مع اجلنوب السوداني، حيث انه ال عربي وال مسلم، 
وجت����ددت احلرب األهلية التي جند لها حتى طلبة املدارس واجلامعات دون 
فائ����دة ولم ير اجلنوب خال تلك العق����ود اال جيوش احلكومة ومتطوعيها 
تق����وم بغزوه وتدمير قراه ومدنه حتى توقفت احلرب عبر اتفاقية نيفاش����ا 

في 9 يناير 2005.
> > >

لقد طالبت بعض الصحف الس����ودانية وبحق بأن يرش����ح حزب املؤمتر 
جنوبيا النتخابات الرئاسة السودانية التي جرت قبل أشهر قليلة كنوع من 
الطمأنة للجنوبيني قبل استفتائهم على الوحدة او االنفصال بداية العام املقبل، 
وللحزب بعد أربع سنوات ان يقوم بترشيح شمالي آخر، اال ان احلرص على 
اس����عاد وحتقيق رغبات الفرد حتى لو كانت على حس����اب تفكك األمة جعل 
احلزب احلاكم يخالف ذلك الطرح املنطقي ويرش����ح شماليا مما ميهد خللق 

حالة يوغوسافيا جديدة سنشهد بزوغها العام املقبل.
> > >

آخر محطة: حتى منتصف اخلمسينيات كان السودان )2.5 مليون كم2( جزءا 
من مصر وكان مقبا على استفتاء به خياران األول البقاء ضمن دولة الوحدة 
والثاني االنفصال، وقد قام الرئيس عبد الناصر بسلسلة أخطاء فادحة قطع 
عبرها الصات العديدة التي تربط شعبي وادي النيل حيث ضرب الشيوعيني 
)أغس����طس 1952( وأحزاب العهد امللكي )نوفمبر 1953( واالخوان املسلمني 
)نوفمب����ر 1954( ولم يبق ضمانا لبقاء الوحدة اال بقاء الرئيس محمد جنيب 
)نصف السوداني( واحملبوب هناك اال ان سيطرة شعار مصلحة الفرد فوق 
مصلحة األمة ووحدتها جعل عبد الناصر يعزله بطريقة مهينة ويسجنه مما 
حسم األمر ومهد النفصال اجلنوب )السودان( عن الشمال )مصر( والتاريخ 

يعيد نفسه هذه األيام.

الى  »الكويت«  من 
»س���نغافورة« م���رة 
واحدة وفجأة وبغتة 
وعل���ى ح���ني غ���رة، 
ودون متهيد وتضبيط 
وتب�لي�ط وتعبي�������د 
وتس���ليك وترصيف 

وتوصيف!
يا للهول.. يا للهول..

الس���يدة »وزيرة التربي���ة والتعليم 
العال���ي« حماها اهلل وحم���ى وزارتيها، 
من كل عني حاسدة ونفس حاقدة وفكرة 
ناقدة، لم تتحسب للخطر احملدق بنا أو 
الذي سيصيبنا حينما تنقلنا نقلة واحدة 
ودون متهيد الى »سنغافورة«! حيث انها 
� حفظها اهلل وحماها � راحت روحة الى 
»س���نغافورة« ومعها او في معيتها وفد 
ترب���وي عالم ببواطن األم���ور ودقائقها 
ورقائقها، وذلك من اجل االس���تفادة من 

التجربة »السنغافورية« في التعليم!
ليت وزيرة التربية ترفقت بنا وترققت 
وأش���فقت علين���ا من املفاج���أة والنقلة 
احلضاري���ة الفجائية، ح���ني تنقلنا من 
نظامنا التعليمي املتخلف جدا جدا جدا.. 
الى النظام التعليمي السنغافوري املتقدم 
جدا جدا جدا! فيكفي ان »سنغافورة« - 
بحد ذاتها � هي معجزة حضارية، بالكاد 
نصلح نحن الكويتيني سياحا فيها، اما ان 
ننقل جتربتها التعليمية، فدوننا ودون 
ذلك »فرط القتاد« و»إدخال اجلمل في سم 
اخلي���اط« � كما تقول العرب � وأرجو ان 
يقوم دهاقنة اللغة العربية وأس���اطينها 

في وزارة التربية بشرح املعنى!
لي���ت »وزيرة التربي���ة« ترفقت بنا، 
وابت���دأت س���لم الرقي من أول���ه، ابتداء 
بالتجربة »الصومالية« وبعد ان يش���تد 
عودنا وتتفتح عقول أبنائنا على االستفادة 
م���ن التجربة الصومالية تنتقل بعد ذلك 
الى التجربة السودانية، وبعدها اليمنية 
حتى تنهي التجارب التعليمية لدول العالم 
الثالث كلها، وبعد ان تتأكد من بلوغنا هذا 
املستوى، يحق لها آنئذ أن حتاول االرتقاء 
بنا الى التجربة السنغافورية! ذلك أعدل 
وأزكى وأصدق وأكثر أمانا! حتى ال يصيبنا 

االختال احلضاري في مقتل!
يا سيدتي الوزيرة، هل باد ُيسأل طلبتها 
عن »حكم زيارة القبور« و»سب الصحابة« 
قادرة على االنتقال الفوري والسريع الى 

جتربة التعليم السنغافورية؟!

C.I.A زوال إسرائيل.. بحسابات تفنى أمة ليسعد فرد التجربة »السنغافورية«

مسن مصري أسلم روحه ساجدًا في سلوى

كسر أنف زوجته في حولي والسبب مباريات كأس العالم مصرع مواطن عشريني في حادث تصادم على »الدوحة«

أسطوانة غاز تمزق جسد تركي في أمغرة

عملية اختطاف فاشلة في الجهراء

هاني الظفيري
فوجئ مصلون في احد مس���اجد سلوى امس 
بأحد املصلني مس���تمرا في س���جوده رغم انتهاء 
الصاة وقيامهم وانتظروا طويا لينهي سجوده 
قبل ان يتقدم احد املصلني ويحاول حتريكه ليتبني 

لهم انه فارق احلياة، ومت على الفور اباغ عمليات 
الداخلية ليحضر على الفور رجال الطوارئ الطبية، 
وتبني ان املصلي وهو مسن مصري قد فارق احلياة 
ج���راء توقف القلب، وعليه س���جلت قضية وفاة 

طبيعية.

هاني الظفيري
تقدمت مواطنة أمس الى رجال مخفر حولي مدعية 
تعرضه���ا للضرب على يد زوجها وأرفقت تقريرا 

طبيا يفيد بتعرضها للكسر في عظمة األنف.
وبحسب باغ املواطنة فإن مشاجرة بينها وبني 
زوجها نشبت بسبب خاف تافه � بحسب وصفها 
� وروت لرجال األم���ن انها اعترضت على زوجها 
لكثرة مشاهدته ملباريات كأس العالم وان زوجها 
قابل اعتراضها بشتمها وسبها، وبعدها قام باالعتداء 

عليها بالضرب بكلتا يديه حتى س���قطت مغشيا 
عليها وبعدها غادر املنزل تاركا إياها على أرضية 
الصالة، لتقوم باالتصال على شقيقها الذي نقلها 
الى مستشفى مبارك الكبير، حيث عوجلت وقّدم 
لها األطب���اء تقريرا طبيا يفيد بتعرضها لكس���ر 

مضاعف في األنف.
وقال مص���در امني انه جار اس���تدعاء الزوج 
»املتحم���س ل���كأس العالم« ملواجهت���ه بادعاءات 

زوجته.

هاني الظفيري
لقي مواطن مصرعه في حادث مروري مروع قرب 
وصلة الدوحة بعد انقاب سيارته أكثر من 5 مرات 
إثر اصطدام س����يارة بها من اخلل����ف فيما لم يصب 
قائد الس����يارة املتس����ببة في احلادث بأي إصابات. 
وف����ي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني أن عمليات 
الداخلية تلقت باغا بحادث مرور قرب وصلة الدوحة 
أس����فر عن إصابات، ليتوجه رجال الطوارئ الطبية 
ودوريات م����رور الفروانية ملوقع الباغ، حيث تبني 

وفاة قائد إحدى الس����يارتني املتصادمتني فور وقع 
احلادث متأثرا باإلصاب����ات البليغة التي حلقت به، 
وتبني من تخطيط احلادث األولي أن سيارة يابانية 
يقودها مواطن اصطدمت بسيارته من اخللف ما أدى 
إل����ى انقابها عدة مرات قبل أن تس����تقر على جانب 
الطريق، وأوضح املص����در أن رجال املرور اضطروا 
لاستعانة برجال اإلطفاء لقص باب السيارة املنقلبة 
إلخراج جثة الس����ائق وهو مواطن في العشرينيات 

من عمره.

هاني الظفيري
لقي وافد تركي مصرعه صباح أمس اثر انفجار 
اسطوانة غاز كان يقوم بقصها في محله بسكراب 

أمغرة، ما أدى الى متزق جسده الى أشاء.
وفي التفاصيل، كما يوردها مصدر امني، ان باغا 
ورد عن حادث انفجار في احد محات سكراب أمغرة 

ليتوجه على الفور الى موقع احلادث مدير امن اجلهراء 
محمد طنا وضابط االرتباط ماجد الصليلي ليتبني 
ان حدادا تركيا كان يقوم مبحاولة قص اس���طوانة 
غاز »خردة« بواس���طة حلام أوكسجني، ما أدى الى 
انفجارها بوجهه لتمزق جسده الى أشاء ووفاته 

على الفور وسجلت قضية في مخفر اجلهراء.

تسبب تدخل مرتادي أحد األسواق في إفشال 
عملية اختطاف حاول 3 آسيويني القيام بها وسط 
الش���ارع العام بعد ان أوقفوا سيارة ليستقلوها 
وحاولوا إجبار وافدة فلبينية على الركوب معهم 
بالقوة، وبحس���ب مصدر أمني فإن الوافدة روت 

حكاية ما حدث لها في سوق اجلهراء وقدمت لرجال 
األمن أوصاف سيارة اجلناة الثاثة كما قدمت رقم 
اللوحة املعدنية لسيارة اجلناة، كما قدمها لها أحد 
املواطنني الذي ساهم مع آخرين في إفشال عملية 

االختطاف.

شقيقان مصريان اعتديا على ضابط وشرطيين!

التحقيق مع »ممنوع من السفر« 
بعد خروجه من البالد برًا

أحمد الصبيح الخميس وياكم
تستضيف »األنباء« باچر العب نادي الكويت 
لكرة القدم احمد الصبيح بني الساعة 5 و6 مساء 
وذلك للحديث عن استعدادات »العميد« للموسم 
اجلديد، وحظ���وظ الفريق في املنافس���ة على 
البطوالت احمللية املقبلة وفرصته في االنضمام 
لازرق باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك 
عل���ى الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322، داخلي: 131 � 318.

هاني الظفيري
لم يكتف ش���قيقان مصريان بتبادل الضرب، بل عندما ذهبا 
لتس���جيل قضية أحدهما ضد اآلخر في مخفر الس���املية أكما 

مشاجرتهما باالعتداء بالضرب على ضابط املخفر وشرطيني.
وفي تفاصيل القضية الغريبة بحسب مصدر أمني فإن شقيقني 
مصريني )23 و27 عاما( تقدما الى مخفر الساملية أمس لتسجيل 

قضية حيث اتهم كل منهما اآلخر باالعتداء عليه بالضرب.
وقال املصدر ان ضابط املخفر قام باس���تدعائهما الى مكتبه 
للتحقيق حول ش���كواهما بعضهما ضد بعض وسأل األول عن 
سبب املشاجرة حتى يثبتها في احملضر فرد عليه قائا: »مالكش 
دعوة انت سجل قضية وخاص« وعندما حاول الضابط ان يفهمه 
انه البد ان يعرف س���بب مشاجرتهما قام بالتلفظ على الضابط 
بألفاظ نابية فتدخل شرطيان للسيطرة على املصري الغاضب 
غير ان ش���قيقه الذي كان قد دخل ليش���كوه تدخل معه ليدخل 
االثنان في مشاجرة مع الضابط والشرطيني، وأصيب الضابط 
بعدة كدمات بعد ان اعتدى عليه الشقيقان قبل ان يتم السيطرة 
عليهم���ا وايداعهما النظارة بتهمة االعتداء على رجال األمن ومت 

احتجازهما بناء على طلب وكيل النيابة الذي أبلغ باحلادثة.

محمد الجالهمة
أحال رجال منفذ النويصيب احلدودي مواطنا ملعرفة كيفية خروجه 
من الباد رغم وجود منع سفر عليه صادر قبل فترة طويلة، فيما 
اكد مصدر امني ان املوظف الذي سمح بإخراج املواطن من الكويت 
سيتم التحقيق معه ملعرفة مدى تورطه في قضية خروج املواطن 
م����ن الباد. وقال مصدر امني ان املواط����ن لدى عودته الى الكويت 
تبني انه ممنوع من السفر كما تبني انه خرج برا بتاريخ 27 اجلاري 

رغم وجود قرار مبنع سفره.

دوريات حولي تحتل المركز األول في عدد البالغات األمنية
الفروانية بعدد مخالفات بلغ 
322 مخالفة وتلتها في ترتيب 
املخالفات جن���دة حولي بعدد 
مخالفات بلغ 262 مخالفة ثم 
اجلهراء بعدد 252 مخالفة ثم 
مب���ارك الكبير بعدد مخالفات 

بلغ 117 مخالفة.
وحول احل���وادث املرورية 
ق���ال املصدر ان اكثر احلوادث 
شهدتها محافظة العاصمة بعدد 
129 حادثا ثم حولي 120 حادثا 
ثم الفروانية بعدد 74 حادثا ثم 
األحمدي بعدد 41 حادثا فمبارك 
الكبير بعدد 30 حادثا وأخيرا 
أمن الطرق بعدد حوادث بلغ 11 

حادثا مروريا.

جاءت لتتصدر املرتبة األولى في 
عدد الباغات األمنية اذ تعاملت 
مع 681 باغا أمنيا تلتها محافظة 
الفروانية بتعاملها مع 37 باغا 
أمنيا ث���م العاصمة بعدد 574 
باغا أمنيا يليها األحمدي بعدد 
367 باغا أمنيا ثم مبارك الكبير 

بعدد 223 باغا أمنيا.
أم���ا بالنس���بة للمخالفات 
املرورية فقد سجلت ادارة جندة 
األحمدي أعلى معدل بالنسبة 
للمخالف���ات ومن خال جندة 
األحمدي مت تسجيل 338 مخالفة 
ثم جاء في الترتيب التالي ادارة 
أم���ن الطرق بع���دد مخالفات 
بلغ 371 مخالف���ة ثم محافظة 

وضبط 90 مخالفا لقانون اإلقامة 
و160 من دون اثبات.

وأشار املصدر الى ان حولي 

مالية وجنائية.
أمن���ي ان  وق���ال مص���در 
االحصائية لعموم الدوريات في 
الفترة من األول من مايو وحتى 
ال� 31 من ذات الشهر تضمنت 
التعام���ل مع 2850 باغا أمنيا 
وحترير 1845 مخالفة مرورية 
والتعامل م���ع 484 ضبطية، 
مش���يرا الى ان املوقوفني من 
قبل عموم الدوريات جاءوا على 
النحو التالي 34 مطلوبا جنائيا 
و87 مطلوبا مدنيا و90 متغيبا 
ومتغيبة و14 مركبة مطلوبة 
وضبط لصوص في 7 قضايا 
سرقة وتوقيف متورطني في 7 
قضايا تعاط وحيازة مخدرات 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
العام���ة  واصل���ت االدارة 
للدوري���ات والتي تتبع قطاع 
العمليات الذي يرأس���ه وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
الل���واء د.مصطفى  العمليات 
الزعاب���ي عمله���ا ف���ي ضبط 
األم���ن والتعامل مع احلوادث 
املرورية وحتقي���ق انضباط 
م���روري بتوقي���ف املخالفني 
وضبط متعاطي املواد املخدرة 
واللص���وص، فيم���ا تبني ان 
ادارة جن���دة حولي برئاس���ة 
املقدم حمد الديهان اس���تمرت 
في احتاله���ا املركز األول في 
ضبط املوقوفني على ذمة قضايا 

»العاصمة« األكثر تسجياًل للحوادث المرورية

اللواء د.مصطفى الزعابي

سيارة ضحية حادث وصلة الدوحة 


