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املتهم مياه عبدالقادر اللواء أنور الياسني

البنغالي الهارب من السجن المركزي يعترف:
خرجت من الباب الرئيسي وألقيت السالم على حارس البوابة

مؤمن المصري ـ عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش 
هاني الظفيري

»مياه عبدالقادر« الى محبسه مجددا داخل 
السجن املركزي بعد هروب امتد لساعات.

قصة هروب وتوقيف البنغالي مياه اشرف 
على التحقيقات فيه���ا وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
االحكام اللواء انور الياس���ن والذي كان على 
رأس القوة املش���كلة من امن السجن املركزي 
وه���و الذي امر باطالق النار لتفريق نحو 30 
وافدا حاولوا متكن مياه من الهرب مجددا، فيما 
اكد مصدر امني ان اللواء انور الياس���ن امر 
ايضا باتخاذ اجراءات نحو توقيف آسيوين 
استخرجا جوازا مزورا للمتهم الهارب والذي 
كان من املقرر ان يغ���ادر الكويت متجها الى 
موطن���ه في رحلة الثالث���ة فجرا، وفصل بن 
توقيفه وهربه نحو 4 ساعات، كما امر اللواء 
الياسن بتوحيد جميع الهوايات للعاملن في 
السجن بحيث ال يسمح ألي شخص في السجن 
بالتنقل دون هوية، كما رجح املصدر األمني ان 
يتخذ اللواء الياسن اجراءات اخرى تصل الى 
حد نقل بعض العسكرين واحالة املقصرين 

الى احملاكمة العسكرية.
وحول مجمل تفاصيل اله���رب كما رواها 
املتهم الهارب وكيفية هروبه وظروف توقيفه 
قال مصدر امني ان اللواء الياسن شكل فريق 
عمل مكونا من النقيب احمد العطية من ادارة 
أمن السجن ونقيب سليمان السعيدي ومالزم 

اول عبدالرحمن العجمي ومالزم اول مشعل 
الشمري واس���تطاع فريق العمل معرفة رقم 
هاتف احد اقارب املتهم ومن ثم مت حتديد موقع 
اقامة املتهم في منطقة الروضة باالس���تعانة 
باالقمار الصناعية، لتنطلق قوة العمل نحو 
الروضة حيث مت توقيف قريب الهارب والذي 
ابلغ قوة امن الس���جن عن مكان وجوده في 
املرقاب وتوجه رجال األمن الى املرقاب دون ان 
يعثر للمتهم على اثر ولكن مت توقيف شخص 
آخر هو قريب الهارب ايضا وبالتحقيق معه 
ارش���د عن مكان تواجده في اجلليب وطلب 
رجال األمن من صدي���ق الهارب ان يلتقي به 
وبالفعل ابتلع الهارب الطعم وحينما ش���رع 
رجال أمن السجن املركزي في توقيف املتهم 
الهارب واجهوا مقاومة عنيفة وهو ما دعاهم 

الى اطالق النار.
واش���ار املصدر ال���ى ان املتهم اعترف بأن 
الظروف ساعدته في الهرب دون تخطيط حيث 
شاهد لباس عمال تنظيف فقام بارتدائه ومن 
ثم خرج من الباب الرئيس���ي للسجن وألقى 
التحية على حارس الس���جن والذي سمح له 
باملغ���ادرة وقد ظل املته���م يبحث عن مركبة 
تقله الى مكان بعيد ألكثر من 30 دقيقة وذلك 
بحس���ب اعترافات املتهم أمام رجال السجن 

املركزي امس.
ولفت املصدر الى ان املتهم اقام في املرقاب 
ث���م انتقل للجليب بعد ان دب���ر له اصدقاؤه 

جوازا مزورا كان يعتزم السفر به.

إيقاف آسيويين استخرجا له جواز سفر مزورًا


