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الصفحة
ألغت محكمة االستئناف أمس برئاسة املستشار 
إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة القاضي باالمتناع 
عن النطق بعقاب مواطن في القضية املرفوعة ضده 
من النيابة العامة على خلفية حصوله على ش����هادة 
بكالوريوس من جامعة هندية بالتزوير وقضت مجددا 
ببراءته من التهمة املسندة إليه. وخالل اجللسة املاضية 
ترافع احملامي نواف الشرقاوي عن املتهم ودفع بعدم 

صحة نس����بة االتهام للمتهم كما دفع بانعدام القصد 
اجلنائي. ودفع الشرقاوي بالقصور املبطل في حتقيقات 
النيابة العامة وطالب ببراءة موكله من التهمة املسندة 

إليه. 
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه ارتكب 
تزويرا في محرر رس����مي بقصد استعماله على نحو 
يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو عبارة عن شهادة دراسية 

وذلك للحصول على البكالوريوس في التكنولوجيا 
واملنس����وب صدورها إلى جامعة بندل كهاند الهندية 
واملصدق عليها من قسم التصديقات باإلدارة القنصلية 
لوزارة اخلارجي����ة الكويتية. كما قام املتهم بتذييلها 
بتوقيعات نسبها زورا للمختصني باجلامعة املذكورة 
واستغل حسن نية املوظفني بقسم التصديقات بوزارة 

اخلارجية الكويتية. 

براءة مواطن من تزوير شهادة هندسية »هندية«

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

احملامي منصور الفضلي احملامي مبارك الوهيبي

براءة أربعة مواطنين من تهمة قتال القوات الصديقة

»االستئناف« تمتنع عن النطق بعقاب ثمانية اتهموا باالنتماء للقاعدة

السجن 7 سنوات لمختلس صندوق إعانة المرضى
قضت محكمة اجلنايات برئاس���ة 
املستشار عدنان اجلاسر وأمانة سر 
محمد عبداللطيف بحبس املتهم األول 
في قضية غسيل األموال املتهم فيها 64 
موظفا في أحد البنوك سبع سنوات 
مع الشغل والنفاذ واإلبعاد عن البالد 
بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بدفع مبلغ 
3.476.744.530 دين���ارا، في حني مت 
تغ���رمي املتهمني من الثاني إلى الرابع 
والستني مبلغ 200 دينار لكل منهم، 
وقررت احملكمة إحال���ة الدعوى إلى 

الدائرة املدنية الثانية عشرة وحددت 
موعدا لنظرها جلسة 11 مارس.

وتتلخص تفاصيل القضية في انه 
بعد أن قام نائب رئيس جمعية إعانة 
صندوق املرضى عادل التوحيد بتقدمي 
بالغ ضد املتهم األول عبدالعزيز جالل 
الذي يعمل رئيس حسابات في بيت 
التموي���ل والذي قام خالل الفترة بني 
2002 و 2006 باستخدام 496 شيكا و21 
حتويال ماليا حلسابه في عمليات غسيل 
أموال باالشتراك مع بقية املوظفني الذين 

يعملون مسؤولي أفرع في بيت التمويل 
وصرافني بتهمة غسيل األموال املختلسة 
من صندوق إعانة املرضى وهو مبلغ 

3 ماليني و400 ألف دينار.
ووجهت النيابة العامة في القضية 
نفسها إلى 63 موظفا في أحد البنوك 
اإلس����المية تهمة اإلهمال الذي ترتب 
عليه تهري����ب املتهم عبدالعزيز جالل 
إلى مصر إلنشاء شركات وهمية فيها 
بعد إرس����الها عبر حواالت مالية عن 

طريق البنك.

..وبراءة 3 »بدون« وسجن رابع في قضية »السفر إلى الجهاد«

عن البدء في تنفيذ اجلرمية 
مما يأتي في صالح املتهم.

وطل����ب الفضلي أصليا 
عدم ج����واز محاكمة املتهم 
التهمة املسندة  الثاني عن 
إليه لسبق تقدميه للمحاكمة 
عنها أمام احملاكم الباكستانية 
واحتياطيا براءة املتهم مما 

أسند إليه من اتهام.
وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شهد به ضابط مباحث 
أمن الدولة ب����أن حترياته 
السرية دلت على أن املتهمني 
الثالث والرابع قد غرسا في 
نفس املتهمني األول والثاني 

عن إمتام الفعل املسند إليه 
مبحض إرادته.

وطل����ب أصلي����ا ع����دم 
اختصاص القضاء الكويتي 
الدعوى واحتياطيا  بنظر 
ب����راءة املتهم م����ن التهمة 

املسندة إليه.
من جانب����ه صمم دفاع 
املتهم الثاني احملامي منصور 
الفضلي على دفاعه السابق 
الذي أبداه بجلس����ة 12/24 
وأضاف إليه البند اخلامس 
في مذكرته والتي أشار فيها 
إلى اجتاه السياسة العقابية 
إلى التشجيع على العدول 

فكرة السفر إلى أفغانستان 
وزين����ا لهما محاربة قوات 
التحالف بها وش����جعاهما 
واتفقا معهما على ذلك عن 
الهاتفية  طريق االتصاالت 
الثالث  املتهم  بينهما وبني 
املتواجد في أفغانستان منذ 

عام 2008.
وقد نسق املتهم الثالث 
للمتهم����ني األول والثاني 
السفر وأمدهما بأسماء من 
أعانهما، كما أن املتهم الرابع 
رتب تلك االتصاالت والتي 
كانت جتري من ديوانيته، 
أن����ه ع����رض عليهما  كما 
مش����اهد ڤيدي����و لعمليات 
قتالي����ة ومقاتلني حلثهما 

على ذلك.
وبتاري����خ 2009/6/28 
)األول  املتهم����ان  غ����ادر 
والثاني( البالد متوجهني إلى 
أفغانستان عن طريق إيران 
وباكستان بتنسيق من املتهم 
الثالث، إال أنه مت ضبطهما من 
قبل السلطات الباكستانية 
وتس����ليمهما للس����لطات 
الكويتية التي أحالتهما إلى 
جهات االختصاص للتحقيق 

معهما.

الدائرة اجلزائية  قضت 
الكلية  السادسة باحملكمة 
أمس برئاس����ة املستشار 
صالح احلوط����ي بحبس 
املتهم الثالث خمس سنوات 
مع الشغل والنفاذ واإلبعاد 
ف����ي قضي����ة أم����ن الدولة 
رق����م 2009/24 املتهم فيها 
أربعة من فئة غير محددي 
اجلنس����ية بالش����روع في 
محاربة قوات دولة صديقة 
)أفغانس����تان( ما يعرض 
الكوي����ت خلطر احلرب أو 
قطع العالقات السياس����ية 
معه����ا بينما برأت املتهمني 

األول والثاني والرابع.
كان دف����اع املتهم األول 
احملامي مبارك الوهيبي قد 
ترافع خالل اجللسة املاضية 
دافع����ا بع����دم اختصاص 
القضاء الكويتي والئيا بنظر 
الدعوى بالنس����بة للمتهم 
األول، كم����ا دف����ع ببطالن 
اعتراف املتهم األول لصدوره 

عن إكراه.
الوهيب����ي بعدم  ودفع 
تواف����ر الش����روع املعاقب 
عليه قانونا بالنسبة ملوكله، 
كما دفع بعدول املتهم األول 

قضت الدائرة اجلزائية العاش����رة باحملكمة 
الكلية أمس برئاس����ة املستشار عدنان اجلاسر 
وأمانة س����ر محمد عبد اللطيف ببراءة املتهمني 
األربعة في قضية أمن الدولة رقم 2008/5 املتهمني 
فيها بارتكاب عمل عدائي ضد دولتني أجنبيتني 
)العراق � أفغانستان(. وعقب صدور احلكم صرح 
دفاع اثنني من املتهمني احملامي سعود فهيد العنزي 
بأنه كان يتوقع براءة املتهمني لعدم وجود دليل 
إلدانتهم وإلصباغ االتهام املوجه إليهم من قبل أمن 
الدولة جزافا. وإننا نشكر هيئة احملكمة املوقرة 

إلظهار احلق وإعادة احلق ألصحابه. 
وأضاف العنزي: ونتمنى من جهاز أمن الدولة 
توخي احليطة واحلذر وعدم اتهام الناس دون 

دلي����ل جدي حتى ال تهدر احلريات. كان العنزي قد ترافع خالل 
اجللسة املاضية عن اثنني من املتهمني دافعا بخلو أوراق الدعوى 
من أي دليل يقيني يدين هؤالء املتهمني، وأنه لو كان هناك دليل 

إدانة واحد ملا وقف للدفاع عنهم. 
وأكد العنزي أن هذه الدعوى متت حياكتها ضد املتهم الثالث 
من قبل أمن الدولة حيث إنه مت الزج باسمه في القضية ملجرد أنه 
متهم في قضية أمن دولة سابقة وكلما فتح محضر في قضية من 

قضايا أمن الدولة يتم الزج باسمه فيها دون ذنب أو جريرة. 
ودفع العنزي ببطالن التحقيقات خللو 7 صفحات من صفحاتها 
من توقيع موكله، كما دفع ببطالن التفتيش الوقائي الذي أجراه 

رجال الدورية لس����يارة املته����م الثالث ومن ثم 
بطالن اآلثار التي ترتبت عليها.

ودفع احملامي العنزي بعدم جدية التحريات 
كما دفع بتمسك موكله باإلنكار أمام احملكمة. 
وطال���ب ببراءة موكليه من التهمة املس���ندة 
إليهما واحتياطيا اس���تدعاء ضابط الواقعة 

ملناقشته.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط 
مباحث أمن الدولة بأن حترياته الس����رية دلت 
على أن املتهمني الثالث والرابع غرسا في نفس 
املتهمني األول والثاني فكرة السفر إلى أفغانستان 
وزينا لهما محاربة قوات التحالف بها وشجعاهما 
واتفقا معهما على ذلك ع����ن طريق االتصاالت 
الهاتفية بينهما وبني املتهم الثالث املتواجد في أفغانس����تان منذ 

عام 2008. 
وقد نسق املتهم الثالث للمتهمني األول والثاني السفر وأمدهما 
بأسماء من أعانهما، كما أن املتهم الرابع رتب تلك االتصاالت والتي 
كانت جتري من ديوانيته، كما أنه عرض عليهما مشاهد ڤيديو 
لعمليات قتالية ومقاتلني حلثهما على ذلك. وبتاريخ 2009/6/28 
غادر املتهمان )األول والثاني( البالد متوجهني إلى أفغانستان عن 
طريق إيران وباكستان بتنسيق من املتهم الثالث إال أنه مت ضبطهما 
من قبل السلطات الباكستانية وتسليمهما للسلطات الكويتية 

التي أحالتهما إلى جهات االختصاص للتحقيق معهما.

قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة مبحكمة 
االس����تئناف أمس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وعضوية املستشارين لطفي ساملان 
وعلي حسني نصر في حضور رئيس أمناء سر 
الدوائر اجلزائية سامي العنزي باالمتناع عن 
النطق بعقاب ثمانية متهمني »أربعة مواطنني 
وخليجي����ان وعراقي وبدون« في قضية أمن 
الدولة رقم 2009/5 املتهمني فيها بالقيام بعمل 

عدائي ضد دولة أجنبية.
وأمرت احملكمة جمي����ع املتهمني بتوقيع 
تعهد بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزمون 
فيه بحسن السير والسلوك ملدة سنة وأيدت 
حكم احملكمة الكلية بإبعاد املتهمني من الثاني 

حتى اخلامس عن البالد.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن 
الدولة بأن املتهم األول )كويتي( غادر البالد مرتني إحداهما 
في مارس 2006 واألخرى في نوفمبر 2007 حيث توجه إلى 
إيران ومنها إلى وزيرستان فمكث في املرة األولى ثالثة أشهر 
وفي الثانية سبعة أشهر قام خاللهما باالنضمام ملعسكرات 
تابعة لتنظيم القاعدة وتدرب على حمل السالح واستعمال 
الذخيرة وتلقي الفنون القتالية واحلربية على أيدي مدربني 

من التنظيم.
وأضاف أن الغرض من ذلك التدريب هو االس����تعانة به 

في محاربة وقتال القوات الدولية املتواجدة 
بأفغانستان والتابعة لكل من الواليات املتحدة 
األمريكي����ة واململكة املتحدة وأملانيا وبولندا 
وكندا والتي ترتب����ط معها الكويت بعالقات 

سياسية ودبلوماسية.
كما أن املتهم قام بجمع وتس����لم األموال 
وأرس����لها إلى األش����خاص الراغبني في قتال 
تلك القوات إلى املنطقة املذكورة، وقام أيضًا 
بشراء مسدس من املتهم الثامن بوساطة كل 
من املتهمني الثاني والسادس والسابع دون أن 

يكون أي منهم مرخص له بحيازته.
وقد قام املتهم الثاني بإيواء املتهم األول رغم 
علمه بصدور أمر بالقبض عليه وأخفاه بإحدى 
الش����قق التي استأجرها باسمه إلعانته على الفرار من وجه 
القضاء، بينما قام املتهم الثالث بإعانة املتهم األول ومساعدته 
على الفرار من الس����لطات األمنية رغ����م علمه بأنه مطلوب 

ولتمكينه من مواصلة ممارسة أنشطته غير املشروعة.
وبتاريخ 2009/7/22 قضت محكمة أول درجة بحبس املتهم 
األول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس املتهم الثاني 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس املتهمني من الثالث 
حتى الثامن ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند لكل 
منهم. وأمرت احملكمة بإبعاد املتهمني من الثاني حتى اخلامس 

عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

احملامي سعود العنزي

خالد العدوة

رجال األمن يحررون املخالفاتجانب من حملة مبارك الكبير التفتيشية

املستشار إبراهيم العبيد

احتجاز المتسبب في »وصلة الدوحة« 21 يومًا

100 مخالفة »فحص فني« في مبارك الكبير

هاني الظفيري
بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري ومساعد مدير عام االدارة العامة للمرور للشؤون 
الفنية العميد مجحم اجلالل، ش����ن رجال الفح����ص الفني التابع ملرور 
مبارك الكبير بقيادة رئيس الفحص املقدم سلمان الصواغ حملة مرورية 
بالتعاون مع رجال مرور امله����ام اخلاصة بقيادة مديرهم املقدم بدر أبا 
اخليل في منطقة صبحان أسفرت عن حترير 100 مخالفة مرورية متمثلة 
في مخالفة شروط أمن ومتانة وعدم ربط حزام األمان الى جانب ضبط 
وافد عربي حاول الفرار من احلملة كونه مطلوبا، ومتت احالته جلهات 

االختصاص.
وبحسب مصدر أمني، فإن حملة الفحص الفني حملافظة مبارك الكبير 
انطلقت عصر امس بتوجيهات مباشرة من رئيس الفحص الفني املقدم 
س����لمان الصواغ وضابط الفحص الرائد سلطان عبداهلل املطيري الى 

جان����ب النقيب م.الفي احلربي في منطقة صبحان، حيث قاموا بفحص 
السيارات خالل احلملة وحترير املخالفات.

وبني املصدر ان رجال فحص فني مبارك الكبير شرعوا بتحرير 100 
مخالفة خالل س����اعة ونصف الساعة من بدء احلملة مبنطقة صبحان، 
حيث جرى حترير املخالفات على الش����احنات واملركبات، الفتا بالوقت 
نفسه الى ان رجال الفحص الفني بالتعاون مع رجال مرور املهام اخلاصة 
بصدد شن حمالت متواصلة للحد من املخالفني وحترير مخالفات تتعلق 
باألمن واملتانة. وأكد املصدر ان رج����ال احلملة متكنوا من ضبط وافد 
عربي أطلق ساقيه للرياح لدى رؤيته احلملة املرورية، وبعد االستعالم 

عنه تبني انه مطلوب أمنيا وأحيل جلهات االختصاص.
وش����ارك باحلملة الفاحص الفني حس����ني محم����د العجمي ورجال 
املرور بقيادة وكيل ضابط غامن النومس والشرطة ماجد املطيري وفهد 

الفضلي.

المحامي سعود الشحومي يقدم شكوى ضد الخالد

العدوة: على وزير الداخلية  
أن يتحمل مسؤولية الحادث

مؤمن المصري
أعلن احملامي سعود الشحومي انه سيتقدم 
بشكوى للنائب العام ضد وزير الداخلية 
ووكيل وزارة الداخلية ومدير األمن العام 
ورئيس مخفر الصليبخات وضابط مباحث 
مخفر الصليبخ���ات بصفتهم على خلفية 
احلادث األليم الذي وقع على وصلة الدوحة 
السريعة يوم 25 اجلاري وأكد الشحومي 
خالل عقده في جلسة امس أنه سيقدم شكواه 
للنائب العام صباح األحد املقبل نيابة عن 
موكله الذي شاهد الواقعة وأبلغ عنها قبل 
وقوع الكارثة إال أن الس���لطات لم تتحرك 

إال بعد وقوعها.
وقال الشحومي في شكواه إن موكله وإثر 
مش���اهدته جتمهر كبير لعدد من الشباب 

مبنطقة وصلة الدوحة وش���روعهم في إقامة حلبة لس���باق 
السيارات قام على الفور باالتصال بعمليات وزارة الداخلية 
واملسؤولني عن غرفة العمليات الذين قاموا بإحالة املوضوع 
لضباط مخفر الصليبخات والذين أجابوا على الشاكي بأنهم ال 
ميكنهم االنتقال إال بعد حدوث الواقعة، وأوضح الشحومي ان 

هذا التراخي تسبب في احلادث املروع الذي 
هز الكويت والذي ترتبت عليه وفاة عدد من 
األشخاص إلى هذه اللحظة وإصابة آخرين 
ومت بتر ساق أحد املصابني. وعلى ضوء ما 
حدث وإزاء تقاعس املش���كو في حقهم عن 
أداء الواجب املنوط بهم، فإنه يحق للشاكي 
التقدم ببالغه هذا مس���تندا في ذلك إلى ما 
ورد بالدستور الكويتي الذي كفل احلق في 

األمان لكل مواطن.
وفيما يتعلق باملش���كو في حقه األول 
ورد بالقانون 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة 
الوزراء في مادته الثانية التي تنص على: 
»يعاقب الوزير بالعقوبات املقررة قانونا، 
إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرمية 

من اجلرائم اآلتية:
1 � جرائم أمن الدولة اخلارجي والداخلي واجلرائم املتعلقة 
بواجب���ات الوظيفة العامة املنصوص عليها في القانون رقم 

31 لسنة 1970.
2 � جرائم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة املنصوص عليها 

في قانون اجلزاء.

اعرب النائب خالد العدوة عن اسفه واستيائه جراء 
احلادث املؤسف الذي راح ضحيته مجموعة من الشباب 
الكويتي على طريق وصلة الدوحة نتيجة غياب اجهزة 
وزارة الداخلية من مرور وجندة ودوريات واجهزة رقابة 
ويجب على مجلس االمة كرقيب على اعمال احلكومة 
ان يفت���ح حتقيقا في هذه احلادثة واحلوادث املفجعة 
االخ������رى التي تقع بصورة متكررة في ش���وارعن���ا 
كطريق الساملي الذي يحصد االرواح من���ذ سنني طويلة 

دون ان حترك وزارة الداخلية س���اكنا، انها اجهزة ال 
تتحمل املسؤولي���ة وال تكترث له هذا الكم الكبير من 
الضحايا.  على وزير الداخلية ان يتحمل مسؤوليته 
ويعاقب املتقاعسني والذين ال يستطيعون ان يقدموا شيئا 
وأال يحابي احدا على حساب ارواح االبرياء في وزارة 
تطفش الكفاءات وتقرب االقل كفاءة نتيجة احلسابات 
السياسية واملنافع الرخيصة وفي كل االحوال لن نسكت 

على هذا التخبط واالنحدار في املستوى واالداء.

هاني الظفيري
امر وكيل النائب العام باحتجاز شاب 
بدون تس���بب في مص���رع 5 مواطني����ن 
واصابة عدد آخر في حادث وصلة الدوحة 
21 يوما عل���ى ذمة القضية في الس���جن 

املركزي.
وجاء قرار النيابة العامة بعد حتقيقات 

اجريت مع الشاب الذي قاد سيارته برعونة 
وتسابق مع آخر مما احدث كارثة وصلة 
الدوحة وكشفت التحقيقات عن عدم وجود 

شبهة تعمد في احلادث.
واشار املصدر الى ان مسألة تنازل عدد 
من اقارب املجني عليهم مس���ألة س���ابقة 
الوانه���ا، الفتا الى انه في كل االحوال فان 

هناك حقا عاما للدولة.
وكانت معاين���ة احلادث اكدت على ان 
شابني نفذا ما يسمى باملقاومة وهو ما نتج 
عنه حادث مروري اودى بحياة 5 مواطنني 
فور احلادث وهناك 5 آخرون اليزالون في 
العناية املركزة مبستشفى اجلهراء وحالتهم 

غير مستقرة.

ال شبهة تعمد وراء الحادث

بتوجيهات مباشرة من اللواء الدوسري والجالل والصواغ

مصرع مواطن في تصادم  باألحمدي حارس »فصل« وقام بتحطيم السيارات
محمد الدشيشوحادث مروري يكشف عن سكران »طينة«

لقي مواطن )30 عاما( مصرعه 
صباح امس اثر حادث تصادم بني 
مركبة ونساف في األحمدي فيما 
أصيب قائد النساف بجروح وآسيوي 
آخر. وقال فني أول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا بشأن 
احلادث تلقت���ه عمليات الطوارئ 
في السادس���ة من صب���اح امس 
الهاللي  الى احلادث سيد  وسارع 
العامري وصالح شاكر  وس���امر 
وجرى نقل املصابني الى مستشفى 
العدان وتركت جثة املواطن للطب 
الشرعي. على صعيد آخر، أصيب 
حدث كويتي )13 عاما( بكسر في 
العمود الفقري اثر انقالب بقي مقابل 
منطقة الرميثية ونقل الى مستشفى 
مبارك. من جهة اخرى، أصيب شاب 

كويتي )20 عاما( بكسور في القدمني 
اثر سقوطه في بالوعة في أكادميية 
س���عد العبداهلل للعلوم األمنية، 
وقام رجل الطوارئ نصر محمود 
بنقل الشاب الى مستشفى الصباح 
وفتح���ت ادارة األكادميية حتقيقا 
للوقوف على أسباب عدم وجود 
غطاء على البالوعة. وإلى منطقة 
الصليبية حيث أصيب شاب من 
غير محددي اجلنس���ية بكسر في 
الساق اليمنى وجروح في الوجه 
جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة 
يقوده���ا مواطن. كما أصيب طفل 
كويتي )12 عاما( بكدمات وجروح 
تهتكية اث���ر تعرضه للدهس في 
منطقة هدية ونقل الى مستشفى 
العدان بواس���طة محمظد الشاعر 

وعماد السيد.

محمد الجالهمة
احيل وافد مصري يعمل حارس بناية الى األدلة اجلنائية لفحص 
نسبة املسكرات في دمه على ان يحال الحقا الى النيابة بتهمة السكر 
في مكان عام واقالق الراحة واتالف مال الغير. ووفق مصدر امني فإن 
قاطني احدى البنايات في الس���املية ابلغوا ان حارس البناية »فصل« 
اذ اخذ يضرب الس���يارات بعجرة وينادي: »وينك يا حسنية«، وفور 
تلق���ي البالغ حترك رجال دوريات حولي ليتم ضبط الوافد وتبني ان 
، فيما لم تسمح حالة السكران بأن يعرف  تصرفاته ناجتة عن سكر بنينّ
رجال األمن عالقة احلارس ب� »حس���نية«، ومن هي حسنية التي كان 
ينادي باس���مها مع تهش���يم زجاج املركبات. على صعيد آخر، كشف 
حادث تصادم بني مركبتني على طريق الفحيحيل عن مواطن سكران 
عثر معه على زجاجة بها خمور مستوردة، وكانت دوريات االحمدي 
توجهت للتعامل مع حادث مركبة وتبني ان احد طرفي احلادث سكران. 
من جهة اخرى، اوقف رجال دوريات االحمدي شابا خليجيا بعد ترنح 
مركبته في منطقة فهد األحمد وبتفتيش املركبة وجد فيها قطعة حشيش 

وسيجارة استبدلت كمية التبغ فيها مبادة احلشيش.

احملامي سعود الشحومي


