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ق���ال: »هذه احملالت املتزايدة التابعة أحيانا لش���ركة 
واحدة، أليس لها حد في االنتشار؟«.

قلت: »أنت تقول هذا ألنها محالت تراها بعينك، وهي 
تق���دم خدمات تنفع الناس، ولكنك ال ترى املضاربني في 
أسواق املال الذين تتراكم لديهم الثروات بغير منفعة من 

أي نوع للمجتمع«.
قال: »وهل الذي���ن تتحدث عنهم يخدمون املجتمع أم 

يحققون األرباح ألنفسهم؟«.
قلت: »هل سمعت بشركة تقدم اخلدمات وهي خاسرة؟ 
من أين تدفع الرواتب وتنفق على املنش���آت وتستقطب 

اخلبرات العاملية؟«.
سكت قليال، فتابعت: »أال ترى املاركات العاملية التي 
متلكها شركات غربية وشرقية تبيع الساعة والشنطة بأغلى 
األثمان، هذه ال تهمك، ألن املالك هو »روكفلر، ش���رويدر، 
شوبارد..إلخ، ولكن إذا كانت األسماء من أهل بلدك فاألمر 
مختلف، هل هذا جائز؟ أن���ت تذكرني بامرأة دخلت إلى 
محل في لندن وهي تلبس عباءة وتضع بوشية، وكانت 
معها ابنتها، كان ذلك في الستينيات حينما كانت النساء 
تضع البوشية، إال أنها كشفت عن وجهها لترى املعروضات 
على الفترينة وتتحدث مع البائع االجنليزي، اقتربت منها 
ابنتها بهدوء وهمست في اذنها »ترى دخل واحد كويتي 
هناك« فسارعت املرأة إلى تغطية وجهها، بينما كانت قد 
تساهلت مع اإلجنليزي، هل يجوز تطبيق نفس األسلوب 

مع الشركات الكويتية مقابل األجنبية؟«.
من جانب آخر، يجب أن تهتم جميع الشركات والبنوك 
بالدور االجتماعي في بلد ال يفرض ضرائب على األرباح، إذا 
استثنيت دعم العمالة، ولسنا نتحدث هنا عن زكاة أصحاب 
الشركات بقدر ما نتمنى أن تتزايد مساهمات شركاتهم، 
بالنظر إلى أن هناك فعال من ميارس هذه املسؤولية بشكل 

جيد ويستحق عليها الشكر والتقدير.
باملناسبة تدعو احلاجة إلى وقفة أمام مسمى »تاجر«، 
وهو يختلف عن »املس���تثمر« الذي يستفيد من تضخم 
أسعار العقار وضخ السيولة في سوق األسهم واصطناع 
األسعار، فيما يسمونه سعر الدعم، فكلمة تاجر صارت 
مرادفة لكلمة »ثري« وهذا خطأ، هي مهنة، يتولى القائم 
بها نقل الس���لع واخلدمات وعرضها في املكان والزمان 
املناسبني، ورمبا كان تاجر »الدفايات« والفحم اليوم مشغوال 
بأخبار شحن تلك األجهزة واملواد، حتى تصل مع دخول 
موسم الشتاء، فإذا احتاجها الناس وجدوها في األسواق، 
مثل ذلك يقال عن األطعمة واملالبس، فهو ليس متفرجا 
على أخبار التضخ���م، بل يتنقل بني الوزارات واملصالح 
احلكومية والبنوك ليجهز ما ينفع الناس، ويتواصل مع 
جهات التصدير في اخلارج، وبسببه يحصل الناس على 
منافعهم، فلماذا النظر اليه بسلبية في حني انه يستحق 
التقدي���ر؟! وبقدر ما يزداد عدد هؤالء وتزداد املنافس���ة 

ترخص األسعار كما نرى اليوم 
مثال في خدمة النقل بالطائرات التي كانت الش���ركة 
»احلكومية« حتتكرها، وتفرض على املواطنني أس���عارا 
مرتفعة بينما تق���دم لغيرهم، مث���ل- بومباي/ كويت، 
نيويورك/ دكا، كويت/ جدة، أسعارا مخفضة، هذا االحتكار 
الضار باملواطنني قد انهار بدخول الشركات األهلية، فمن 

املستفيد؟ 
فوق هذا كله، ال ينجو كثير من املكافحني من اخلسائر، 
وهؤالء ال تشملهم صناديق سوق املال، وال تهرع الدولة 
لنجدته���م، فال أقل م���ن أن ينصفهم املس���تفيد األكبر، 
وهو املواطن، بكلمة طيب���ة، ولهؤالء أقول »جزاكم اهلل 

خيرا«.
كلمة أخيرة: قال عمر ÿ: »من اجتر في شيء ثالث مرات 

ولم يفد منه، فليتحول إلى غيره«.

هناك ما يقارب االتفاق على ان تخلفنا عن اآلخرين 
قد بدأ قبل 30 عاما مضت، مما يأخذنا حسابيا الى 
العام 1979 او ما حوله، فما الذي حدث في ذلك العام؟ 
وم���ا املفاهيم التي تغيرت في حينها فتحولنا من 
التقدم الى التندم ومن الريادة الى »الربادة« ومن 

االخالص للوطن لالختالس منه؟!
> > >

مع عصر النهض���ة الكويتية احلديثة، تكونت 
ف���ي البلد مجموعتان اقتصاديتان � سياس���يتان 
متنافس���تان اضيفت لهما بعد ذلك اذرع اعالمية 
ممثلة في جريدتي »القبس« و»األنباء«، وقد اتفق 
على تس���مية الفريق االول بتجمع الغرفة بقيادة 
العم عبدالعزيز الصقر، والثاني بتجمع الش���برة 

بقيادة العم خالد املرزوق.
> > >

وكان تناف���س املجموعتني يصب في مصلحة 
تنمية الكويت وتقدمها وتطورها، فقد انشأ رجال 
املجموعة االولى البنوك كالوطني والشركات الرائدة 
كالناقالت، قابلها لدى املجموعة الثانية انشاء البنوك 
كالعقاري والشركات الرائدة كعقارات الكويت التي 
اقامت في حينها مجمعات اسواق ال مثيل لها في 
اخللي���ج او املنطقة العربي���ة، كما اعلن عن فكرة 
احاطة الكويت ب� 6 مدن آللئ بحرية كانت ستسبق 

مثيالتها باملنطقة مبا ال يقل عن 10 اعوام.
> > >

وم���ن نافلة الق���ول التذكير ب���ان املجموعتني 
املتنافستني لم تغلقا الطريق امام اآلخرين لتكوين 
انفسهم وانشاء املشاريع االقتصادية اخلاصة بهم 
والتي تضيف لبلدنا الكثير، فبرزت اس���ماء مثل 
جواد بوخمسني ومبارك احلساوي وعيسى اليوسف 
وحسني مكي جمعة وشاكر الكاظمي والعشرات من 

االسماء الناجحة االخرى.
> > >

وما ان هدد قبل ذلك الطاغية عبدالكرمي قاسم 
الكويت، حتى حشد اجلانبان صفوفهم للدفاع عن 
بلدهم، فجزء استغل عالقته مع مصر واآلخر مع 
السعودية، ولم ميأل احد سيارته بالوقود او يحول 
امواله للخارج استعدادا للرحيل، بل شوهد كبارهم 
وهم يحملون السالح على االكتاف ويتجولون ليال 
بني املناطق حتسبا لغدر الزعيم الذي ال ينام ومن 

كان يسمي نفسه »ابواملباغتة«.
> > >

ان نكبتنا ونكستنا ابتدأت في ذلك العام 1979 
� 1980 عندم���ا أّطر ونّظر البع���ض لفكرة انتهاء 
دور تلك القوى االقتصادية والسياسية، وبالتالي 
ضرورة خلق قوى سياس���ية � اقتصادية جديدة 
ق���ام عملها في النهاية عل���ى االقتصاد »الورقي« 
واملضاربات »املناخية« والتي اعتبرت الكويت بلدا 
زائال ال يصح اإلعمار والبناء فيه ومهدت للقبول 
بالتضحية مبصاحل���ه وكينونته الجل الوالءات 
البديلة، وبدأ منذ ذلك اليوم مشروع الدولة الورقية 
التي احترقت س���ريعا فج���ر اخلميس 1990/8/2، 

واحلديث ذو شجون.
> > >

آخـر محطة: انش���أ رج���ال املجموعتني جريدتي 
»القب���س« و»األنباء« وقبلوا ف���ي الوقت ذاته ان 
متث���ل ضمنهما جميع اآلراء، فف���ي »األنباء« كان 
خالد قطمة، رحمه اهلل، يطرز املقاالت التي تشيد 
بالرئيس عبدالناصر بينما بدأت شخصيا الكتابة 
ب� »القبس« في يناير 1980 بسلسلة مقاالت قوية 
تهاجم خ���ط عبدالناصر ونهجه الثوري وتدخله 

في شؤون الدول العربية االخرى.

النزال نتابع تصريحات وزير الداخلية الكويتي 
للمق����ال الثالث على التوال����ي اميانا منا بأن الرجل 
يس����تحق ان يفتح ملقامه ارش����يف وطني يس����مى 
»تصريحات وتلميحات ومحطات في حياة الفريق 
الركن املتقاعد بطل موقع����ة الدامة وراعي املهمات 

املقدامة«.
في فترة من فترات تولي���ه املبارك لدفة االمور، 
قام مش���كورا بترشيح اسم احد جلسائه املخلصني 
للجنسية بدعوى ان الرجل بطل من ابطال حرب حترير 
الكويت، وهو قول ان صدق فإن الرجل فعال يستحق 

اجلنسية بعيدا عن عالقته بالوزير من عدمها.
ولكن����ه لم يه����دأ ألنه ال يعرف اله����دوء فأخذت 
تصريحات����ه تتعالى تصديق����ا واثباتا ألحقية ذلك 

املسكني في اجلنسية.
وقولي إنه مسكني، هو انطباعي واحساسي بأن 
هذا الرجل الذي سحبت منه اجلنسية فيما بعد، لم 
تكن اموره ستصل لهذا السوء لو أن وزير الداخلية 
)صديقه( س����كت، يعني بالعامية »عم عليه« وبدال 
من ان يخدمه باجلنس����ية كما استفادت قبله ناس 
ما تس����وى، فأصبحت جنسيتنا ولألسف ملطشة، 
أضره بتصريحاته فسحبت منه اجلنسية بعد اشهر 

قليلة!
فهل توقفت عجلة التصريحات من معالي الفريق 
املتقاعد س����ابقا والوزير حاليا والس����فير س����ابقا 

و»الفهمان« حاليا؟!
اؤكد لكم يا قوم و»بالفم املليان«: ال، اؤكد لكم أن 
الرجل مستمر وهو بكامل قواه العقلية في مسيرة 
التصريحات التي ضيعت اخانا املسكني اعاله، وكادت 

تدخلنا في أزمة مع العراق، كما ذكرنا سابقا.
واليوم الدور على النواب، خصوصا اولئك الذين 
منح����وه الثقة ظن����ا منهم أنهم ل����ن يالموا في ذلك 
مستقبال وان الرجل سيقدر لهم هذا الدور الوطني 
لألبد، فيقبل ل�»كم عضو كم ضابط« ويخفف حدة 
االبعادات واوامر االبعاد االداري للبعض اآلخر، عدا 

من رحم ربي من النواب.
لكن اخانا االكبر بطل موقعة الدامة، ادامه اهلل، 
ع����اد ليقول: ليقل النواب م����ا يقولون، فأنا ال الوم 

املجروح بل »استانس على صياحه«!
يعني وزير داخلية الكويت املس����ؤول عن أمن 
البلد وعن كرامة الش����عب »يس����تانس على صياح 

املجروحني«.
يق����ول، أدامه اهلل، إن الكوي����ت كلها تقف معي، 
رغم أننا شهدنا موقفا ل� 16 نائبا قالوا له باحلرف 

»ما نبيك«.
وهذا يعني أن ثلث الش����عب على االقل مجروح 

منك، فهل انت سعيد بصياحهم؟!
وهنا فأنا ال ألوم الوزير، بل ألوم بعض النواب 
الذي����ن صوروك على انك منقذ األمة، احدهم قال إن 
االستجواب غير دستوري في البداية، بل قام بتوزيع 
ص����ورة حكم احملكمة الدس����تورية الدال على عدم 
دستورية االستجواب، فقابله املستجوب وأسمعه 
»ي����ا حرام« كلمت����ني، فعاد ليقول إن االس����تجواب 
دس����توري وعلى الوزير ان يصعد املنصة، وانا - 
والق����ول هنا لصديق الوزير الهمام - ال احكم على 
االستجواب اال بعد سماع اقوال الطرفني »يا روحي 

انت يا وطني«.
بعد جلسة طرح الثقة قال اخو جابر نسبة لوزير 
الداخلية »الوزير فشل في تفنيد احملور األول لكن 

االستجواب غير دستوري«.
حتى أخونا هذا عنده تصريحات »شيلمهن« لكن 

الشعب ما يدقق ولهذا زادت الدامة في الدواوين.
وللحديث بقية.

كلمة »تاجر« ليست رديفة للثراء.. 
هذه مهنة يحتاجها الناس بشدة

شيلمهن )3(الشبرة والغرفة ومشروع الدولة الورقية لعنة الحب
إن كان احل�������ب 
يجري بني البشر على 
الذي تصوره  النحو 
االغني���ة العاطفي���ة 
امر  العربي���ة، فذلك 
جلل يس���تدعي من 
املتحدة،  هيئة االمم 
بصفتها اعلى سلطة 
اممية، مكافحة مشاعر 
احلب بني الناس وبذل 
جهود مماثلة للجهود 
الدولية املبذولة في 
مجال مكافحة االمية، 
واحلد من اس���لحة 
الش���امل،  الدم���ار 
وحماية االطفال من 

خطر االلغام.
العاطفية  االغنية 
العربية اغنية دموية 
كئيبة، فالهجر والبعاد 
والفراق أقل صورها 
املأساوية، اما صورها 
الكارثي���ة فتتجل���ى 
ف���ي امل���وت والذبح 
والقتل، فالعيون قاتلة 
كالسيوف، والضحكة 
تذبح، و»رمش عينو 
اللي جرحني« و»عش 
انت فاني مت بعدك« 
اغني���ات  وكأنه���ا 
جنائزي���ة حتتف���ي 
مبوت االحبة، وهالك 

العشاق.
احل���ب احلقيقي 
بدايات وبناء وحياة 
وليس نهايات وهدما 
كان  واذا  وموت���ا، 
العش���اق  احلب بني 
يرتبط بالهالك على 
الذي تصوره  النحو 
االغنية العربية فعلى 
العش���اق التح���ول، 
ال���ى عاطفة  ف���ورا، 
الكراهي���ة ب���دال من 
احلب والدمار الشامل 
لضم���ان س���المتهم 

الشخصية.
فرمب���ا يأتي يوم 
العاش���ق  يكون فيه 
ملزما بحفظ الشتائم 
والعبارات القذرة التي 
تدل على العداوة قبل 
لقاء معش���وقته في 
املقه���ى، وحني تقدم 
احلبيب���ة تته���ادى 
كالفراش���ة يبادرها 
بالغزل قائال »حبيبتي 
يلعن ابو اليوم اللي 

عرفتك فيه«.

صالح الساير
www.salahsayer.com

وجود الدكتور »هالل الس���اير« كوزير 
الدكتور »ابراهيم  للصحة، وعضده األمين 
العبدالهادي« كوكيل للوزارة، يشجعني على 
طرح هذا املوضوع الذي ينطوي على اهمية 
بالغة، والذي البد من اتخاذ اجراء شاف فيه، 
حتى يعم االمان الصحي البالد ويقف الناس 
على حقيقة وضعهم الصحي دون استغالل 

من القطاع الطبي اخلاص.
جمعتني جلسة مع أحد االطباء ودار حوار 
طويل بيننا حول امتناعه عن العمل في القطاع 
الطبي اخلاص او عدم فتحه عيادة خاصة له، 
وبني لي امورا سلبية كثيرة ميارسها البعض 
من االطباء اخلاصني او مستشفيات القطاع 
اخلاص، حيث بان لي من تلك الس���رديات 
الكثيرة مدى االحتيال واالستغالل، وال اتورع 
ان اق���ول النصب ال���ذي يتعرض له بعض 
حسني النية الذين تدفعهم احلالة املرضية 
دفع���ا الى الطب اخلاص معتقدين ان الطب 

احلكومي غير ذي نفع او جدوى.
من تلك االساليب االحتيالية التي يلجأ اليها 
بعض اطباء القطاع اخلاص، إلزام املريض 
ببعض الفحوصات او الكشوفات او االجراءات 
الطبية مثل »السونار« او »االشعة« او غيرهما، 
دون ان تكون هن���اك حاجة لها، وهذا يزيد 
الكلفة املالية على املريض الساعي للشفاء، 
ولكنه يقع ضحية ابتزاز من »مالئكة الرحمة«، 
وتترسخ قناعة لدى املرضى االبرياء والسذج 
بضرورة مثل هذه االجراءات، حتى انهم ان 
ذهبوا الى طبيب آخر ولم يطلب منهم مثل 
تلك االج���راءات � مبا فيها من أعباء مالية � 
ميتنعون عن زيارته ثانية النه »مو خوش 

دكتور«!
هنا تنقلب املوازين او انها انقلبت، فمن 
ينصب ويحتال ويحمل املريض كلفة مالية 
زائ���دة، يصبح هو اجليد وهو البارع، ومن 
يتقي اهلل ومي���ارس عمله بالصورة املثلى 
ويبر بقسمه الطبي، يصبح ضعيفا او رمبا 

سيئا و»مو خوش طبيب«!
االدهى واألمّر واالخطر والذي يستوجب 
التحرك الس���ريع من الدكتورين الفاضلني 
الوزير والوكيل، هو تعريض حياة الناس 
للخطر بسبب ذلك اجلشع وحب املال، مثل 
حالة تلك السيدة التي لم ميض على زواجها 
ثالثة اش���هر وكانت تراج���ع اطباء القطاع 
اخلاص، حيث نصحتها الطبيبة بأخذ ابرة 
تس���اعدها على احلمل، رغم ان هذه السيدة 
تشكو من داء في القلب، وحدث احلمل فعال 
ولكنها قضت فترة احلمل كلها في مستشفى 
الوالدة احلكومي بسبب خطورة حالتها ثم 
اجهض���ت ولم يبق احلمل ف���ي بطنها، الن 
احلمل اساسا ال يتوافق مع حالتها الصحية 
ويجهد قلبها املكلوم! فأي ضمير تتمتع به 

تلك الطبيبة؟!
البد من اخضاع كل ما يجري في القطاع 
الطبي اخلاص للمراقب���ة احلكومية، والبد 
من مراجعة ملفات املرضى، وهل هم � فعال 
� بحاجة لتلك االجراءات والفحوصات التي 
يطالبهم بها االطب���اء أم انها مجرد احتيال 

واغتراف للمال احلرام.

»الهالل الهادي«
واضح كالم مباشر

سائق التاكسي الجوال تحامل على نفسه والحقهما حتى التقط رقم مركبتهما

عسكريان في الجيش »حديثا التخرج« سلبا يمنيًا في الشارع
واعترفا أمام مباحث األندلس: جريمتنا سببها »كشخة« و»شيطنة«

و5 سلبوا 53 دينارًا من هندي و80 من مواطن

الى حتديد هوية صاحبها ومت القبض 
عليه وتبني التحاقه بالعمل باجليش 
قبل اش���هر معدودة وبالتحقيق معه 
اعترف بارتكابه واقعة السلب باالكراه 
وارش���د عن رفيقه في اجلرمية وهو 
زميله في اجليش حيث انهما خريجا 
دفعة واح���دة. ليتم توقي���ف زميله 
ويعترف هو اآلخ���ر وتعرف اليمني 
على العسكريني من خالل طابور عرض 
مما اخضع املتهمني لتحقيقات اضافية 
ملعرفة عالقاتهما بقضايا مماثلة اال ان 
التحقيقات لم تسفر عن عالقة تربطهما 
بقضاي���ا مماثلة واعترفا بأن ما صدر 

منهما »شيطنة«.
يذكر ان قضايا السلب بالقوة من 
القضايا التي تلقى اهتماما خاصا من 
قبل مس���اعد مدير عام االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات 
العميد الش���يخ مازن اجل���راح نظرا 
خلطورتها واقترانها بالعنف هذا الى 
الس���لب  اقتران معظم قضايا  جانب 
بقضايا ذات عالقة باملواد املخدرة او 
غالبا ما يكون وراء الس���رقة باالكراه 

احلاجة الى جرعة مخدرة.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اذا كان رج���ال مباحث األندلس ق���د ألقوا القبض على 
عس���كريني س���لبا مينيا، فإن مخفري العمرية والفنطاس 

سجال قضيتني حملتا عنوان السلب بالقوة.
اذ تقدم وافد هندي الى مخفر العمرية مبلغا عن اعتراض 
طريقه من قبل 3 اش���خاص يرتدون الزي الوطني وسلبا 

منه حتت التهدي���د 53 دينارا وهاتفا نق���اال، وفي منطقة 
الفنطاس تقدم مواطن وابلغ عن اعتراض طريقه من قبل 
شخصني اشهرا سالحا ابيض وسلبا منه 80 دينارا وهاتفا 
نقاال، وسجلت قضيتان وأحيلت القضية األولى الى ادارة 
بحث وحتري محافظة العاصمة، واألخرى الى ادارة بحث 

وحتري محافظة األحمدي.

كان بحوزته الى جانب هاتفه النقال.
واض���اف املص���در ان���ه متكن من 
التحامل على نفس���ه وتعمد مالحقة 
الشخصني اللذين استقال مركبة حديثة 
كانت متوقفة في شارع جانبي، مشيرا 
الى ان بعضا من ارقام املركبة وكذلك 
اوصافها دع���ا رجال مباحث االندلس 

أمير زكي
متكن رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وحتديدا ادارة مباحث االندلس 
التابعة الدارة بحث وحتري الفروانية 
بقيادة العقيد منص���ور العتيبي من 
توقيف شابني كويتيني حديثي االلتحاق 
بالعمل في اجليش لتورطهما في سلب 
وافد ميني في عرض الشارع العام بعد 
ان قاما باالعتداء عليه بالضرب وسلبه 
140 دينارا، فيما كش���فت التحقيقات 
التي اجريت مع العس���كريني وهما لم 
يتجاوزا العشرين عاما ان واقعة سلب 
اليمني هي السابقة االولى وان الشيطان 
واحلاجة الى املال من اجل الكشخة هما 
ما دفعاهما الى ارتكاب جرمية س���لب 

اليمني باالكراه.
وقال مص���در أمني ان مينيا يعمل 
سائق تاكسي جوال ابلغ مخفر االندلس 
بأن شخصني يرتديان املالبس الوطنية 
اوقفاه في الشارع العام مقابل احد اهم 
االس���واق التجارية في الكويت فيما 
كانت الساعة تشير الى التاسعة مساء 
واعتديا عليه بالضرب العنيف وسلبا 
حصيلة عمله اليومي ومبلغا من املال 

السجين المحكوم باإلعدام الهارب ناصر
عاد إلى المركزي بزنزانة بـ »مواصفات أميركية«

محام يكسر أنف زميله بسبب »بالي ستيشن«
أمير زكي

احيل الى النيابة العامة ملف قضية طرفا العالقة 
بها محامي���ان حديثا التخ���رج، وحملت القضية 
عنوان اعتداء بالضرب واحلاق اذى بليغ، اما سبب 
املشاجرة فكانت مباراة جمعت بني محاميني داخل 
احد مقاهي محافظة العاصمة على البالي ستيشن، 
وهي مباراة حس���بما اكده مصدر امني، كانت في 

الدوري الياباني.

وقال مصدر امني ان محاميا حديث التخرج تقدم 
الى مخفر شرق وقدم تقريرا طبيا تضمن كسرا في 
عظام االنف، مشيرا الى ان هذه االصابة احدثها فيه 
زميل���ه اثر خالف اثناء لعبهما مباراة في الدوري 

الياباني على جهاز البالي ستيشن.
واضاف املصدر ان املدعى عليه استشهد بأحد 
زمالئه وهو حديث التخرج حيث بني ان القضية 

كانت تبادل اعتداء بالضرب.

أمير زكي
بعد الهروب واإلقامة أليام في 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
عاد النزيل الهارب ناصر نواز الى 
قواعده في السجن املركزي حيث 
وضع في السجن املركزي رقم 3 
وهو سجن مبواصفات أميركية 
حيث يوضع كل سجني في زنزانة 
مبساحة مترين ونصف بها حمام 

وصنبور للمياه فقط.
وقال مص���در امني ان ادارة 
الس���جن املركزي ل���م جتر مع 
النزيل الهارب حتقيقات منفصلة، 
العام���ة  االدارة  ان  خصوص���ا 
للمباحث اجلنائية انتهت متاما 
من التحقيقات وحددت اشخاصا 
قدموا للنزيل الهارب الدعم خالل 
فترة هروب لم تدم أكثر من 72 
ساعة، مشيرا الى ان بعض رجال 
أمن السجن املركزي ومن منطلق 
حب االستطالع حتدثوا مع النزيل 
الهارب والعائد إلى محبسه حيث 
عاد وأكد ان شرطي املستشفيات 
الكالبشات ولم  القى عليه  »ع« 

يتم ربطها بإحكام.
ولكن املتهم كان على مواعيد 
طبية في مستشفى البحر وكذلك 
في عيادة االس���نان قال املصدر 
جميع املواعيد الطبية اخلاصة 

بالنزيل مت الغاؤها.

لص كسر مركبة
وسحب 1800 دينار

من رصيد صاحبها

4 × 4 × 4 عنوان
 حملة أمن األحمدي

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
تق���دم مواطن ال���ى مخفر 
اجلهراء وسجل قضية بعنوان 
تزوير في محررات بنكية متهما 
شخصا مجهوال بكسر مركبته 
وسرقة البطاقة البنكية وسحب 

مبلغ 1800 دينار.
وقال املواطن في بالغه انه 
استقبل رسائل من البنك فيما 
كان مس���افرا الى احد االقطار 
األوروبية تفيد بحسب مبالغ 
مالية من رصيده البنكي واتصل 
بالبنك وابلغهم بواقعة السرقة، 
حيث اكدوا له ان املبلغ سحب 
بالبطاقة البنكية وحينما عاد 
وجد ان مركبته كسرت وكان 
اللص  البطاق���ة وان  بداخلها 
املبلغ وسجلت قضية  سحب 
كسر مركبة واتالف مال الغير 
وتزوير في محرر بنكي واحيلت 

القضية للمباحث.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
قال مصدر امن����ي ان حملة 
ام���ن االحم���دي يوم  ملديرية 
اول من امس انتهت بضب���ط 
4 سيارات تقوم باالست���عراض 
والرع���ونة كما جرى ضب�����ط 
3 وافدات وآسيوي داخ����ل شقة 
املهب�������ولة،  مشب����وهة في 
كما متك���ن رج�����ال االمن من 
ضبط 4 مطلوب���ني لقض����ايا 
منهم مواطن مطلوب للسج����ن، 
هذا الى جانب 4 اشخاص كانوا 
حتت تأثي���ر املش���روب����ات 
الروحي������ة وامل���واد املخدرة 
وعث����ر بح���وزة احدهم على 

حبتني مخ���درتني.

العميد الشيخ مازن اجلراح

ناصر نواز


