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فني سموم أفغاني يقتل 8 في الفردوس
ويعتذر في المخفر: »لم أقصد.. لم أقصد«!

محمد الجالهمة
فوجئ رجال مخفر الفردوس بمواطن ستيني 
يقتح���م المخفر مصطحبا معه وافدا أفغانيا، 
صارخا المواطن في وجوه رجال األمن »امسكوا 

القاتل.. امسكوا القاتل«.
وبسبب غرابة الموقف والهيستيرية التي 
دخل بها المواط���ن ارتبك رجال األمن وألقوا 
القب���ض على األفغان���ي وكادوا يضعون في 
يدي���ه األصفاد قبل ان يوضح المواطن قائال: 
فني السموم األفغاني هذا قتل دجاجاتي ال� 8 
أثناء قيامه برش السموم في حديقة جاري«، 

تنفس رجال األمن الصعداء وفتحوا تحقيقا 
بواقعة »مجزرة الدجاج« التي ارتكبها األفغاني 
الذي أفاد بأنه فني سموم يتبع شركة مكافحة 
حشرات وجاء الى منزل احد المواطنين وقام 
برش الس���موم لمكافحة الحشرات، غير انه 
وأثناء عمله فوجئ بالمواطن المشتكي الذي 
يقع منزله بجانب المنزل الذي يعمل به يتهمه 

بقتل دجاجاته.
وقال األفغاني: »أنا ل���م أقصد.. لم أقصد، 
ومس���تعد لدفع تعويض للمواطن«، وانتهت 

قضية المجزرة الى تصالح بين الطرفين.
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