
الثالثاء
1  يونيو  2010

58
االمنية
الصفحة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري
امير زكي

قال املنسق االعالمي في ادارة 
الط���وارئ الطبي���ة عبدالعزيز 
بوحمد ان غرفة عمليات الطوارئ 
تلقت صب���اح امس بالغا بوفاة 
اثيوبي داخل مزرعة في كبد ولدى 
انتقال رجل���ي الطوارئ مبارك 
العتيبي ونشأت لطفي تبني ان 
الوفاة ناجتة جراء انتحاره بشنق 
نفسه، مش���يرا الى ان الطوارئ 
ابلغت عمليات الداخلية بالوفاة 

وتركت اجلثة للطب الشرعي.
من جهة اخرى، قال بوحمد ان 
بالغا تلقته العمليات عن اقدام 

مجهولني بالرقعي على ضرب وافد هندي )47 عاما( بش���كل مبرح 
ولدى انتقال رجل الطوارئ انور اخلالدي تبني ان اآلسيوي املصاب 
ما هو اال لص وضبط باجلرم املشهود ليتم نقله للعالج ووضعه في 
التحفظ االمني. على صعيد آخر قال بوحمد ان هنديا )57 عاما( نقل 
في حالة حرجة الى مستش����فى الفروانية مصابا بحروق طالت معظم 
اجزاء جسده، مش����يرا الى ان من تكفل بنقل اآلسيوي رجال الطوارئ 
احمد القطان ووليد العتيبي. من جهة أخرى بترت س����اق افغاني )53 
عاما( في حادث مروري وقع على جس����ر املل����ك فهد باجتاه االحمدي 
ونقله من رجال الطوارئ كل م����ن محمد الثويني ومحمد عبدالرحمن 

وابراهيم سعيد.

محمد الجالهمة
اتهم مواطن في مخفر العدان بقضية جديدة حملت مسمى أصبح معتادا وهو 

إهانة موظف عام أثناء أداء الواجب وحتديدا ضابط في مرور مبارك الكبير.
وكانت دورية تابعة ملرور مبارك الكبير تقوم بجولة داخل املنطقة ورصدت 
مركبة تتجاوز إشارة ضوئية حمراء بسرعة كبيرة، لتتم مالحقة قائدها، وحال 
توقف املركبة املخالفة قام قائدها بالتلفظ على رجال الدورية لتتم إحالة املواطن 

الى االختصاص.

إهانة جديدة لضباط في مرور مبارك الكبير

تأييد إعدام وسجن مرتكبي جريمة جابر العلي

دعوى »شؤون القصر« إلى 21 الجاري 
الستجواب طرفي الدعوى

قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار 
محمد بوصليب وأمانة س����ر فارس القضاب 
في حضور رئيس أمناء سر الدوائر اجلزائية 
مشعل الشمري بتأييد حكم محكمة اجلنايات 
القاضي غيابيا بإعدام املتهم األول وحبس ابن 
شقيقته خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في 
دعوى جرمية قتل منطقة جابر العلي التي راح 
ضحيتها شاب عشريني على يد متهم هارب 
خارج البالد. وتتلخص الواقعة في ان خالفا 
حدث بني املتهم الثاني واملجني عليه، مما حدا 
بالثاني بالذهاب الى خاله املتهم األول وأخبره 
بان املجني عليه يكيل له الشتائم كونه خريج 
سجون ومن أرباب السوابق ليقوم املتهم األول 
ويطعن املجني عليه في أحد مطاعم منطقة جابر 

العلي ويهرب الى منزله في منطقة الرقة.
وقام املتهم وأخبر والده مبا حدث وهرب 
بصحبة أحد أصدقائه خارج املنطقة وحينها قام 
شقيق القتيل بنقل اخيه بسيارته الى مستشفى 
العدان، وأثناء الطريق تبادل شقيق الضحية 
مع القاتل اطالق النيران، حيث كان القاتل يحوز 

سالحا ناريا من نوع »كالشنيكوف« واآلخر 
يحمل بندقية صيد من نوع »شوزن«، وتبادال 
اطالق النيران من دون وقوع أي اصابات، سوى 
أضرار مادية بالسيارتني نتيجة األعيرة النارية، 
وحال اقتراب الش����قيق من املستشفى اطلق 
القاتل العنان لعجالت س����يارته هاربا، حيث 
تلقى مستشفى العدان املصاب بالطعنات، وبعد 

دخوله العناية بفترة قصيرة لقي حتفه.
وبعدها قام القاتل بقيادة س����يارته حيث 
وصل الى منفذ النويصيب، ومتكن من مغادرة 
البالد رغم ان بالغ اجلهات األمنية وصل الى 
موظفي املنافذ بع����د دقائق قليلة من خروج 
املتهم وحينها مت ابالغ السلطات األمنية في 
السعودية وأثناء تلقي املوظف هناك البالغ كان 
املتهم ينهي اجراءات ختم جوازه ومت اكتشاف 
خروجه متأخرا وقامت دوريات األمن السعودي 
مبطاردته بيد ان القاتل كان أسرع منهم وترك 
مركبته أمام إحدى محطات الوقود واس����تقل 
سيارة اجرة وذهب الى منطقة جيزان بحسب 

ما تقوله مصادر مقربة من أسرة القاتل.

املدنية  الدائ����رة  ق����ررت 
العاشرة مبحكمة االستئناف 
امس استجواب طرفي الدعوى 
املرفوعة م����ن رئيس نقابة 
العاملني بالهيئة العامة لشؤون 
القصر ضد مدير عام الهيئة 
بصفته ورئيسي مجلس االمة 
الوزراء بصفتيهما  ومجلس 
والتي يطالب فيها بالزامهم 
باخالء مبن����ى الهيئة العامة 
لشؤون القصر لوجود مادة 
االستبس املسرطنة في اسقف 
املبنى. وقد اجلت احملكمة نظر 
الدعوى جللس����ة 21 اجلاري 
الس����تجواب الطرفني. وعلى 
ض����وء ذلك ص����رح احملامي 

بش����ار النصار من مجموعة 
اخلش����اب القانونية محامي 
رئيس نقابة العاملني بالهيئة 
العامة لشؤون القصر بسام 
البالول قائال ان احملكمة ممثلة 
الدائ����رة واعضائها  برئيس 
االفاض����ل تقوم بدورها على 
اكمل وجه متقصية احلقائق 
جاه����دة مجتهدة اليجاد حل 
جدي وج����ذري لهذه الكارثة 
ولكن الهيئة حتاول املماطلة 
وتضليل احلقائق. فقد قدمت 
الهيئ����ة ضم����ن دفاعها ابان 
حجز الدع����وى للحكم طلب 
فتح ب����اب املرافعة متضمنا 
موافق����ة وزارة املالي����ة على 

نقل املبنى ونحن نعتبر ان 
مثل هذا التصرف هو من باب 
املماطلة التي يراد بها اطالة 
س����ير الدعوى ولكن هذا لن 
مير على هيئة احملكمة املوقرة 
اذ لم تؤج����ل الدعوى الى ما 
بعد العطلة القضائية. وختم 
النصار تصريحه بأن مثل هذه 
االج����راءات واملماطالت التي 
تصدر من الهيئة ستدفع ثمنها 
غاليا اذ ان القضاء مفتوح فيما 
بعد لب����اب التعويضات لكل 
من تضرر من هذه االسقف، 
وقال النصار اننا سنحضر في 
جلسة 6/12 وسنقف ملمثلي 

الهيئة باملرصاد.

مركز رياضمركز رياض

ال ش����ك ان تطبيق القانون واجب قانوني 
على العاملني ب����ه، وكل موظف عام منوط به 
تنفيذ القانون عليه تنفيذه حتى ال يقع حتت 
املسألة التأديبية من قبل مرؤوسيه في العمل 
الذي ينتمي اليه، فهذا هو من حقوق والتزامات 
الوظيفة العامة، اال ان هذا االلتزام يقابله واجب 
قانوني هو انه يجب أال ينسى املوظف العام 
انه في تنفيذه للقانون يجب اال يسيء لآلخرين 
ويضر بهم، فللموظف عن����د تنفيذه القانون 
ق����در من احلرية في تقدير التنفيذ، فله امهال 
املخالف بعض الوقت الزالة املخالفة، خاصة 
اذا وجد ظرفا او وضعا صعبا او مس����تحيال 
يسمح بالتنفيذ كما عليه ايضا ان يطبق روح 
القانون، فاذا قام املوظف بالتنفيذ مباشرة رغم 

وجود مهلة متنح للمخالف الزالة مخالفته فإنه يسأل عن فعله 
اذا كان جرمية وال يكون حس����ن النية، ولعل ما جعلني اس����رد 
هذا القدر اليس����ير من اهمية املوظ����ف العام في نظر القانون ما 
قرأته في احدى الصح����ف اليومية، من ان جلنة ازالة التعديات 
لبلدية محافظة االحمدي توجه����ت الى منطقة عريفجان، حيث 
يوجد شخص مسن ميتلك شبرة وتنكرا وآلة محملة على عربة 
متحركة حلمل الش����برة، واثناء وجود هذا الشخص املسن طلب 
منه اعضاء اللجنة ازالتها فطلب منهم هذا الرجل املسن االنتظار 
حتى وصول جنله ليقوم بتحريك الشبرة، اال ان اعضاء اللجنة 
رفضوا توسالت هذا الشخص املسن، االمر الذي اصابه بغيبوبة 
نظرا الصابته مبرض السكر والضغط، وطلب من اعضاء اللجنة 
اسعافه اال انهم تركوه مرميا على االرض وقاموا بازالة املخالفة، 
وبعد مرور ساعتني حضرت سيارة االسعاف النقاذ الشخص الذي 
وجدته جثة هامدة مفارقا احلياة، وتعلل اعضاء اللجنة بسؤالهم 
ف����ي التحقيقات التي اجريت معهم باالدعاء العام بأنهم ظنوا ان 
الرجل املس����ن يخدعهم حتى ال يقوموا باالزالة، وبعد التحقيق 
قرر االدعاء العام حفظ البالغ، فتقدم جنل املتوفي بتظلم حملكمة 
اجلنح املستأنفة وارفق تقريرا طبيا من االدلة اجلنائية يوضح 
فيه ان الوفاة جاءت بسبب هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية 
والتنفس����ية نتيجة نوبة قلبية حادة، االمر الذي جعل محكمة 
اجلنح املس����تأنفة تقوم بالغاء قرار احلفظ ومواالة التحقيق مع 
اعضاء اللجنة من جديد، اقول ان ما تعلل به اعضاء اللجنة من 
تنفيذهم لقرار االزالة رغم توسالت الرجل املسن وانهم ظنوا انه 
يخادعه����م فهو عذر اقبح من ذنب، فكان عليهم انقاذ املصاب ثم 
امتام عملهم، اال ان تعس����فهم في تنفيذ االوامر جعلهم يرتكبوا 
جرمية معاقبا عليها القانون، وهي القتل اخلطأ، فهذه اجلرمية 
وهي املنصوص عليها بامل����ادة 154 من قانون اجلزاء الذي جاء 
نصها »من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد ان كان 
ذلك ناش����ئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم 

مراعاة اللوائح يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
ثالث سنوات«، فما وقع فيه رجال جلنة ازالة 
التعديات هو من قبيل اخلطأ البسيط، حيث 
ان اعض����اء اللجنة لم يتوقعوا نتيجة فعلهم 
ورفضهم توسالت الشخص املسن ومضوا في 
تنفيذ االزالة، فعدم التوقع او التصور للحادث 
يلعب الدور احلقيقي في حصول هذا النوع من 
اخلطأ، وهذا النوع هو الذي عينته املادة 2/44 
من قانون اجلزاء عندما قالت ان الشخص يعد 
متصرفا على نح����و خاطئ اذا لم يتوقع عند 
ارتكاب الفعل النتائج التي كان في استطاعة 
الش����خص املعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون 
حدوثها من اجل ذلك، وهذا هو اخلطأ الذي ادى 
الى وفاة الشخص املسن، اما صوره فإن اخطاء 
جلن����ة االزالة تعد من قبيل االهمال ويرد باالهمال اغفال اجلاني 
اتخاذ احتياط يوجبه احلذر ومتليه اخلبرة االنسانية )العامة( 
على من كان في مثل ظروفه، ففي هذه احلالة يتخذ اخلطأ مظهرا 
»سلبيا« يتمثل في ترك او امتناع عن اتخاذ احليطة الالزمة، فالبني 
ان جلنة ازالة التعديات بإهمالها ترك الرجل املس����ن ملقى على 
االرض يتألم ولم تقم باس����عافه ولم يقوموا باتخاذ االحتياطات 
النقاذه، بل تركوه حتى لفظ انفاسه، االمر الذي يعد منهم اهماال 
لع����دم اتخاذهم اجراءات الوقاية املانعة من وفاته، فضال عن ان 
قانون اجلزاء الكويتي اخذ بالقدر اليسير من اخلطأ لترتيب املسألة 
اجلنائية، وهو ما استقر عليه القضاء املصري ايضا، االمر الذي 
يكون معه اعضاء جلن����ة االزاالت قد ارتكبوا خطأ في تنفيذهم 
عملهم ترتب عليه ازهاق روح انسان نتيجة رعونتهم واهمالهم 
ف����ي عدم منح فرصة انقاذه، واذا كنا قد انتهينا الى مس����ؤولية 
اعضاء جلنة االزالة عن جرمية القتل اخلطأ فال يفوتنا ان نشير 
الى املس����ؤولية املدنية امللقاة عل����ى عاتقهم وهي تخضع لنص 
املادة 240 من القانون املدني، وحيث ان هؤالء االعضاء تابعون 
لرئيس مجلس الوزراء االمر الذي يكون رئيس مجلس الوزراء 
بصفته مسؤوال عن اخطاء تابعيه غير املشروعة والتي وقعت 
منهم اثناء وبس����بب تأديتهم لوظيفتهم وهو ما يجب اختصام 

سيادته بصفته في تلك الواقعة.
واقول في النهاية ان ما ارتكبه اعضاء جلنة ازالة التعديات ال 
يبت لالنسانية بشيء ويجب ان يكون تنفيذهم للقانون مالئما 
من غير تعس����ف بأعمال البشر، فقد كان من املمكن منح الرجل 
املسن اجال الزالة مخالفته بدال من تعنتهم في تنفيذ القانون وما 
ترتب عليه من خطأ )اهمال( ترتبت عليه وفاته، فهناك تطبيق 
لروح القانون بدال من تنفيذه تنفيذا سلبيا محضا وهذا ما سبق 
ان نبهن����ا عليه مرارا وتكرارا وان هذا مثل حي حول التجاوزات 

العديدة والكثيرة التي سبق ان اشرنا اليها.
reyadcenter@yahoo.com

لجنة إزالة التعديات.. تقتل مواطنًا بالخطأ

بقلم: المحامي رياض الصانع

إصابة 3 وافدين في تصادم 
بين 8 مركبات مقابل الصباحية

تمرين مشترك للسواحل
 و»الملكية البريطانية«

اثار التصادم تبدو واضحة

أمير زكي
تعاملت االدارة العامة لالطفاء 
صباح امس مع حادث مروري بني 
8 مركبات منها 4 شاحنات نقل 
احداها محملة بأكثر من ثالثني 
طنا م���ن الصلبوخ على طريق 
امللك فهد مقابل الصباحية، واسفر 
احلادث عن تالحم الش���احنات 
املتصادمة بشكل معقد استطاع 
رجال مركز االسناد والطوارئ 
ومركز الفحيحيل التعامل معه 
بس���رعة وحرفي���ة ومت اغالق 
الطريق بسبب انسكاب كميات 
الدي���زل، واصيب  كبيرة م���ن 
3 وافدين تعام���ل معهم رجال 
االسعاف. وفي التفاصيل: ورد 
بالغ الى مركز عمليات االطفاء 
يفيد بوق���وع احلادث فتم على 
الفور توجيه رجال مركز االسناد 
الفحيحيل  والطوارئ ومرك���ز 
بقيادة املالزم اول حمد الراشد 
ومالزم اول عبداهلل شش���تري 

ضمن البرام���ج التدريبية ألجهزة وزارة الداخلية 
الكتساب اخلبرات وتبادل املعلومات لالرتقاء مبستوى 
االداء، اجرت االدارة العامة خلفر السواحل والبحرية 
امللكية البريطانية مترينا مشتركا للبحث واالنقاذ داخل 
املياه االقليمية الكويتية بدعم وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون امن احلدود اللواء الشيخ محمد اليوسف 
لالستفادة من زيارة سفن البحرية البريطانية للبالد 
لتبادل اخلبرات وتطوير اداء منتسبي االدارة العامة 

خلفر السواحل.
وقد شاركت في التمرين الفرقاطة »Stalbans« وعدد 
من زوارق خفر السواحل، واشتمل التمرين على القيام 
بعملية بحث عن قطعة بحرية عاطبة وعليها مصابون، 
اضافة الى البحث عن غريق، ومتت االستعانة باملروحية 

املتواجدة على منت الفرقاطة لتحديد موقع الفريق.
وكان للمنظومة الراداري���ة دور ايجابي في تلقي 
ونقل املعلومات من خالل البالغات الواردة الى غرفة 
عمليات االدارة العامة خلفر السواحل مما ساعد على 

جناح التمرين.

ووكيل ضابط عبدالعزيز الثويني 
الياقوت واحمد  والرقباء احمد 
عايد وعبداهلل ماجد، حيث قاموا 
الس���يارات عن بعضها  بفصل 
الطري���ق ومتت  ورفعها ع���ن 
تغطية الشارع بالرمال حلماية 

رواد الطريق من االنزالق بسبب 
الديزل، وتهي���ب االدارة العامة 
لالطفاء مبرتادي الطريق بضرورة 
االلتزام بقواعد االمن والسالمة 
لتجنب احلوادث املرورية خاصة 

سائقي شاحنات النقل.

جانب من التمرين

لص الرقعي نقل إلى المستشفى
وانتحار إثيوبي شنقًا في كبد

عكس السير  كشف عن مطلوب في »شروع«

اهتزاز مركبة بفعل فاضح خلف »الوالدة«

محمد الدشيش
مطلوب لشروع في قتل سقط بعد مطاردته. هذا هو ما حدث في 
منطقة مبارك الكبير حينما كان رجال جندة مبارك الكبير يقومون 
بحملة تفتيشية في نطاق احملافظة وفوجئوا بشخص يتخطى احلارة 

الوسطى ويحاول الفرار في الطريق املعاكس لتتم مالحقته.
وادعى في البداية انه فعل ذلك لعدم وجود رخصة قيادة بحوزته 
او هوية، اال ان رجال االمن احالوه الى املخفر ليظهر أوراقه الثبوتية 
وتبني انه مطلوب على ذمة قضية ش���روع في قتل واحيل الى ادارة 

التحقيق اجلنائي.

محمد الجالهمة
احتجزت وافدة اندونيس���ية ووافد من اجلنس���ية البنغالية في 
مخفر الشويخ متهيدا الحالتهما الى االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
للوقوف على حقيقة العالقة التي تربط بينهما، فيما سجلت بشكل 
فوري قضية الفعل الفاضح. وقال مصدر أمني ان دورية تابعة لنجدة 
العاصم���ة بينما كانت جتول في منطقة الصباح الصحية وحتديدا 
خلف مستشفى الوالدة رصدت اهتزاز مركبة متوقفة في مكان خال 
فتم االقت���راب من املركبة املهتزة، ورصد فعل فاضح للغاية يجري 
داخل املركبة وتبني ان اآلسيوية تعمل خادمة لدى منزل مواطن، اما 

املتهم فهو سائق كان يستغل سيارة كفيله وقت توقيفها.

عبدالعزيز بوحمد

مواطنة انتحلت صفة مدير عام الهجرة فأحيلت بتهمة تزوير
وضبط نصف مليون درهم  مزور مع أوغندي في حولي

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات باإلنابة مدير عام اإلدارة 
العامة ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل خليفة 
الراشد الى النيابة العامة مواطنة بتهمة التزوير 
في محررات رسمية وانتحال صفة مدير عام 
اإلدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي، 
كما أرفق في ملف إحالة املواطنة الى النيابة 3 
معامالت حاولت السيدة إجنازها بعد ان قامت 
بالتوقيع نيابة عن اللواء كامل العوضي، وقامت 
بختم هذه املعامالت بختم مشابه خلتم اللواء 
العوضي، فيما ق����ال مصدر أمني ان املواطنة 
أدلت بأنها ال تعلم عن التزوير شيئا، مشيرا 
الى ان هذا اإلنكار رمبا حتاول من خالله املتهمة 
التستر على شخص آخر ارتكب التزوير، إال ان 
هذا اإلنكار لن يفيد املواطنة باعتبارها متلبسة 

في قضية تزوير وانتحال صفة الغير.
ووفق مصدر أمني فإن مدير هجرة محافظة 
حولي العميد طالل معرفي أُبلغ من أحد موظفيه 

بأن س����يدة حاولت إجن����از 3 معامالت زيارة 
جتارية وان هناك ش����كوكا لدى املوظف بأن 
املعاملة مهرت بتوقيع منسوب الى مدير عام 
اإلدارة العامة للهجرة وختم مكتبه ولكن هذا 

التوقيع وهذا اخلتم مزوران.
واضاف املصدر: م����ا ان أبلغ العميد طالل 
معرفي بالشكوك حول تزوير توقيع مدير عام 
الهجرة حتى ق����ام باالتصال بوكيل الداخلية 
املساعد باإلنابة اللواء عبداهلل الراشد والذي 
بدوره أرس����ل عددا من رجال مباحث الهجرة 
القتياد السيدة ومن ثم كلف مدير إدارة البحث 
والتحري العقيد جنيب الشطي ومساعده حمدان 
اخلشم والرائد عبداهلل الهمالن واملالزم أول 
عبداهلل احلسيني. ومضى املصدر األمني بالقول: 
مت إخضاع السيدة للتحقيق بعد أن تأكدوا ان 
التوقيع املدون عل����ى املعامالت الثالث مزور 
وايضا اخلتم، إال ان الس����يدة املتهمة التزمت 
الصمت، معتبرا صم����ت املواطنة دليال على 
انها تدرك ان مثل هذه املعامالت كانت بصدد 

اإلجناز بتوقيع مزور وختم مغاير خلتم اللواء 
كامل العوضي.

من جهة اخرى، متكنت اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة من ضبط وافد أوغندي يقوم بعمليات 
تزييف للعملة، وكانت املعلومات الواردة من 
املصادر السرية لإلدارة قد كشفت عن وجود 
بعض األفارقة يقومون بتزييف العمالت وبعد 
التأكد من صحة املعلومات أصدر اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة أوامره بتكثيف التحريات لضبط املشتبه 
ب����ه. وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها ان 
رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة ضبطوا 
املتهم في شقته مبنطقة حولي وعثر بحوزته 
على حقيبة حتتوي على مبلغ 500 ألف درهم 
إمارات����ي مزيف، أي ما يع����ادل 42 ألف دينار 
كويتي، كما عثر مع����ه ايضا على حقيبة بها 
23 رزم����ة معدة للتزييف تقدر بنحو 23 ألف 
ورقة، ومتت احال����ة املتهم واملضبوطات الى 

جهة االختصاص.

محمد الدشيش
»أبي األوراق والهوايات وحالل على اللص خفيف اليد كل املال 
داخل حافظة النقود« هكذا اخذ مواطن يصرخ في شؤون العاصمة 
مستعطفا اللص الذي متكن من سرقة حافظته أثناء تواجده إلجناز 

معاملة.
وقال ش���اهد عيان ان املواطن ق���ال ان احملفظة بداخلها هويات 
مهمة، مؤكدا استعداده للتنازل عن مالحقة اللص قانونيا، مشيرا 

الى ان اس���تغاثة املواطن ذهب���ت ادراج الرياح حيث أبى اللص ان 
يعيد هويات املواطن، ليسارع املواطن الى تسجيل قضية.

م���ن جهة أخرى، تقدم وافد هندي الى مخفر خيطان وابلغ ضد 
شخصني مجهولني أوقفاه وادعيا بأنهما من رجال املباحث وسلبا 
منه 200 دينار كانت في حوزته، وس���جلت قضية س���لب بالقوة 
وانتحال صفة رجال مباحث ض���د مجهولني وأحيلت الى مباحث 

خيطان للتحقيق.

سرقة في »الشؤون« وسلب في خيطان

املتهم األوغندي وأمامه الدراهم املزورة العميد طالل معرفياللواء عبداهلل الراشد


