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محمد الجالهمة
لم يفلح ش���اب كويتي في اقناع رجال األمن بأن السيدة التي تتهمه 
بخطفها هي صديقته واقتيد الشاب الى مخفر ام الهيمان بتهمة الشروع 
في خطف انثى. وقال مصدر امني ان سيدة ابلغت عمليات الداخلية عن 
ان شابا يتحرش بها ويحاول خطفها من داخل جمعية تعاونية لتسارع 
دوري���ة تابعة ألمن األحمدي ويتم توقيف الش���اب والطلب من املبلغة 

احلضور الى املخفر لالستماع إلى أقوالها من قبل احملقق.

احتجاز شاب كويتي حاول اختطاف مواطنة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنح« تقضي بحبس المحامي الفزيع 3 أشهر
وكفالة 300 دينار لوقف نفاذ الحكم

قضت دائ����رة اجلنح باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة القاضي محمد راشد املطيري بحبس 
احملامي الكاتب نواف الفزيع ملدة 3 أش����هر مع 
الشغل وكفالة 300 دينار لوقف النفاذ في الدعوى 
املرفوعة ض����ده من أحد قضاة احملكمة الكلية 
يتهمه فيها بالسب والقذف. وعقب صدور احلكم 
صرح احملامي الفزيع ل� »األنباء« بأننا مازلنا 
نقتنع بسالمة اإلجراءات التي قمنا باتخاذها، 
والتي بسببها رفعت علي القضية، إذ انني قد 
تقدمت بشكوى سرية بخصوص اإلخالل في 
إجراءات التقاضي بحق الدفاع وعدم متكيني من 
الرد وعدم تثبيت طلبي للتأجيل. وأضاف الفزيع 
ان احملامي سامح عاشور وخالل مرافعته عني 
في هذه الدعوى أفاد بأن هذا األمر يشكل جرمية 
تزوي����ر، وطلب من احملكمة إحالة األوراق إلى 
النيابة العامة، إال أن احملكمة رفضت هذا الطلب. 
وأضاف الفزيع: ويتدارس فريقنا القانوني حاليا 
تقدمي بالغ إلى النائب العام بخصوص التزوير 
في محضر اجللسة في القضية املرفوعة ضد 
غرفة التجارة والصناعة والتحقيق مع اجلهات 

املعنية فيها.
من جهته قال احملامي جاسر اجلدعي، أحد 
فريق الدفاع عن الفزيع: »إننا كمحامني نخشى 
من الق����ادم من األيام، وزميلنا الفزيع جلأ إلى 
رئيس احملكمة كعهدنا دائما باللجوء إليه، وكنا 

نتمنى أن حتل املسألة داخل بيت القضاء.
وأض����اف اجلدعي: وس����بق أن قدمت مثل 
هذه الشكاوى لرئيس املجلس األعلى للقضاء 
ولرئيس محكمة االستئناف ولرئيس احملكمة 
الكلية وكذلك للنائب العام دون تداعيات ودون 
إج����راءات بإحالة الزمالء احملامني إلى احملاكم. 

ونتمنى أن تتفهم محكمة االستئناف هذا األمر 
عند عرض املس����ألة عليها وأن يحصل الزميل 
الفزي����ع على حكم بالبراءة ألننا نعتقد أنه لم 
يرتك����ب ثمة فعل مجرم، فقد جلأ إلى القنوات 
القانونية الس����ليمة، باعتراضه على إجراءات 
التقاض����ي في القضية التي كان قد رفعها ضد 

غرفة جتارة وصناعة الكويت.
من جانبه صرح نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية احملام����ني الكويتية احملامي احلميدي 
السبيعي بأنه بعد صدور حكم بحبس احملامي 
نواف الفزيع 3 أشهر على خلفية شكوى سرية 
قدمها لرئيس احملكمة ضد أحد القضاة أصبح 
لزاما الس����عي نحو تش����ريع قانون مخاصمة 
القضاء، وان جموع احملامني تدعم الزميل الفزيع 

وجميع اخليارات مفتوحة لدينا.
وتعود تفاصيل القضية إلى ان احملامي الفزيع 
قام برفع قضية ألحد موكليه »صاحب مؤسسة 
جتارية« ضد غرفة التجارة والصناعة ملعرفة 
األساس القانوني الذي تستند اليه الغرفة في 

فرض الرسوم على املؤسسات والشركات.
وفي اجللس����ة التي حددت له����ذه القضية 
قدم احملامي عبداهلل الكندري بصفته محامي 
غرفة التجارة والصناعة مذكرة دفع فيها بعدم 
اختصاص احملكمة بنظر الدعوى، ورفعها بغير 

القنوات القانونية الصحيحة.
فطلب الفزيع أجال للرد على املذكرة املقدمة 
من محامي غرفة التجارة فرفضت احملكمة تثبيت 
طلب التأجيل في محضر اجللسة، وحددت جلسة 
للحكم. كما رفض سكرتير اجللسة تسلم طلب 
فتح باب املرافعة لتصدر احملكمة بعد أسبوع 

حكمها برفض الدعوى.

احملامي احلميدي السبيعياحملامي جاسر اجلدعياحملامي نواف الفزيع
)سعود سالم( عبداهلل العصيمي متحدثا للزميل فرج ناصر 

العصابة اآلسيوية في قبضة اجلنائية

آثار احلريق كما بدت على املنزل املنكوب في العدان

العصيمي: لم أقتل أحدًا في دمشق

كيف وقع احلادث؟
كنت أسير بسيارتي على احد الطرق الداخلية في 
دمشق وبصحبتي أشقائي، وكان والدي يسير بسيارته 
أمامي وبصحبته والدتي، وكنت أسير بسرعة من 80 
الى 90 كيلومترا بالساعة، وكان الشارع غير مزدحم 
حلظتها، وعندها ش���اهدت شخصا يتجه الى مقدمة 
سيارتي حاولت تفاديه، لكنه هو من حاول رمي نفسه 
نحو الس���يارة، االمر الذي نت���ج عنه اصطدامي به، 
وسقط وسط الطريق، وكان اليزال يتحرك وتوقفت 
بسيارتي، وبعد توقفي جاءت خلف سيارتي املتوقفة 
ثالث سيارات مسرعة واصطدمت بالضحية وثالثتها 
دهس���ته وفروا من موقع احلادث بينما أنا توقفت، 
وكذلك توقف والدي أمامي، وأعلم يقينا أن اصطدامي 
به لم يقتله ولكن السيارات الثالث التي فر أصحابها 
هي التي قتلته ألنها سارت فوق جسده الواحدة تلو 

االخرى.
ماذا حدث بعد ذلك؟

بعدها مت نقلي بواس���طة رجال األمن الى قس���م 
الش���رطة ثم عرضت على قاض���ي احملكمة الذي أمر 
باحتجازي حلني االنتهاء من التحقيق ثم احلت الى 
سجن عذراء وعندها تدخلت السفارة وأوصت املسؤولني 
في السجن بحسن املعاملة ومعاملتي معاملة خاصة 
حيث مت وضعي في جناح املثقفني في السجن، وكنت 

في وضع سيئ جدا بسبب احلادث.
من أبلغ سفارة الكويت عن احلادث الذي وقع لك؟

س���فير الكويت في س���ورية عزيز الديحاني كان 
خارجا بالصدفة من الس���فارة ذاهبا الى بيته حيث 
شاهد احلادث وسياراتنا التي حتمل اللوحات الكويتية 
فتوقف ليطلع على األمر، ووعدنا خيرا، وتابع املوضوع 

معنا حتى النهاية.
هل أدانك القضاء السوري؟

إطالقا، القضاء السوري برأ ساحتي من احل�������ادث 
وم���ا حص���ل ل���ي كان مج���رد إج���راءات روتينية 
الحق������ة اس���توجبت احتجازي حل���ني امتام كامل 

اإلج�����راءات.
ماذا تقول عن معاملة السلطات السورية لك؟

أشكر السلطات السورية لتعاونها وجتاوبها مع 
احلكومة الكويتية وبالذات وزارة اخلارجية الكويتية 

وكان جتاوبها بشكل سريع.
كم يوما قضيت في السجن؟

ما يقارب ال� 17 يوما ه���ي الفترة التي كنت فيها 
محجوزا في السجن.

كم مبلغ الدية الشرعية التي دفعتها ألهل املتوفى؟
دفعت 22 الف دينار وكانوا قد طلبوا في البداية 
150 ال���ف دوالر، ولكنه���م غيروا املبل���غ بعد تدخل 

الوسطاء.
هل تلقيت تهديدا من أهل املتوفى؟

نع���م كانت هناك تهدي���دات كثيرة حيث عرضوا 
علي ان اخرج من الس���جن واذه���ب معهم الى مكان 
تواجده���م من أجل االعتذار ولكن رفضت ذلك خوفا 
من حدوث امر آخ���ر خاصة ان احلادث لم مير عليه 
سوى ساعات مع اني قلت لهم إن احلادث كان قضاء 
وقدرا، ولم أدهس���ه متعمدا وابلغتهم بال� 3 سيارات 
التي دهسته بعد اصطدامي به، ولكن احد اقاربه لم 
يقتنع بذلك كما ان اعضاء السفارة الكويتية ابلغوني 
التقيد باإلجراءات التي طلبوها مني وطلبوا مني عدم 

قبول عرضهم.
ما الدور الذي قام به سفير الكويت هناك؟

بصراحة السفير عزيز الديحاني قام بدور جبار 
جتاهي حيث أوصى املس���ؤولني بي وقام شخصيا 
بالذهاب مع الوالد الى القضاء واالطالع على أحوال 
القضي���ة عن كثب وحتى بعد خروجي كان متواجدا 

ولم يذه��ب حتي تأكد من خروجي متاما.
وم��اذا ع��ن موقف القيادة السياس��ية ف��ي الكويت 

واحلكومة وكيف وجدت التفاعل؟
في البداية أوجه شكري اجلزيل لصاحب السمو 
األمير الذي أعطى توجيهات واضحة لالهتمام بقضيتي 
وكذلك سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، والشكر موصول أيضا لكل من 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح لتوجيهاته 
للخارجية الكويتية وللسفير خاصة باإلسراع في حل 
القضية وحرصه على متابعتي في محنتي حيث ان 
موقف طاقم أركان س���فارتنا في دمشق كان مشرفا، 
وأوجه شكري الى وزير الدولة روضان الروضان حيث 
كان دائم االتصال مع الس���فارة وكذلك السفير عزيز 
الديحاني الذي ذلل وسهل االجراءات وكذلك مساعدته 
ألبناء الكويت في اخلارج وال أنسى دور النائب عسكر 
العنزي الذي هو اآلخر بذل جهدا كبيرا رغم تواجده 
في لندن حيث قام باالتصال وقام بإرس���ال وسطاء 
ألهل املتوفى من املسؤولني في سورية وشكر خاص 
للمواطن الكويتي املقي����م في س���ورية عبدالرحمن 
البك����ر الذي كان له دور أخ�����وي للغاية حيث كان 

حريصا وكان يتفاوض مع أهل املتوفى.
هل كنت تذهب لسورية من قبل؟

أذهب كل 4 سنوات وليس لسورية وإمنا الى لبنان 
حيث ال أمكث في سورية كثيرا.
هل صحيح انك حديث التخرج؟

نعم أنا تخرجت قبل شهر في جامعة 6 أكتوبر في 
القاهرة تخصص علوم سياسية.

هل من كلمة حتب ان تقولها؟
أش���ك����ر وس���ائل اإلع���الم إلثارته������ا القضية 
وكذلك ع���دد من أعضاء مجلس األمة الذين أث����اروا 

قضيتي.

روى لـ »األنباء« تفاصيل الحادث وحكاية السيارات الثالث التي قتلت الفلسطيني

فرج ناصر
كشف املواطن عبداهلل العصيمي ما حصل له خالل فترة احتجازه التي 
امتدت 17 يوما في أحد السجون السورية بعد اتهامه بدهس مقيم فلسطيني 
بدمشق باخلطأ، موضحا انه كان يس�ير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وان 
ضحية احلادث هو من ألقى بنفسه أمام السيارة وانه حاول تفاديه اال ان الضحية 

اجته نحو سيارته واصفا ما حدث بأنه قدر ال مفر منه. 
وقال العصيمي في حديث خص به »األنباء« بعد يومني من عودته الى أرض 
الوطن: »دفعنا 22 ألف دينار كدية شرعية أهل املتوفى في البداية قد طالبوا 

ب� 150 ألف دوالر«. 
وأشار الى ان أقرباء املتوفى زاروه في السجن وطلبوا من����ه الذهاب 
معهم الى مقر سكنهم في مخيمهم ليقدم لهم واجب الع����زاء واالعتذار 
حتى يتنازلوا عنه، اال انه رفض عرضهم خش�ية على حياته أو ان يقدموا على 
االنتقام من���ه، خاصة ان الس�فارة الكويتية حذرت���ه من قبول العرض، 

وهذا نص احلوار:

ضبط تشكيل عصابي ثالثي لسرقة المنازل 
خطط أفراده لشحن مسروقاته بحرًا

مصرع سورية ومواطن ..في حادثين مروريين
أمير زكي � محمد الدشيش

لقيت وافدة يرجح ان تكون سورية مصرعها جراء 
حادث تصادم وقع عل����ى طريق الفحيحيل باجتاه 
الفحيحيل مقابل شرق، كما أسفر نفس احلادث عن 
إصابة س����ورية ومواطن شاب وطفلة سورية عام 

ونصف العام إصابتها حرجة للغاية.
وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان عددا من رجال الطوارئ الطبية 
ومنهم عبداهلل الشخص وعبداملالك حسني ويوسف 
جوهر وعبداملجيد درويش قاموا بتقدمي االسعافات 

الس����ريعة للطفلة، خاصة بعد إصابتها بتوقف في 
القلب والتنفس ونقلت السورية والشاب الكويتي 

الى مستشفى العدان.
على صعي����د آخر أصيب طف����ل عراقي 3 أعوام 
بكسور بالغة اثر تعرضه للدهس في منطقة الساملية 
مقابل مطافئ الساملية اجلنوبي، وقام رجال الطوارئ 
محمد القالف وعدنان البلوشي بنقل الطفل الى غرفة 
العناية الفائقة في مستشفى مبارك، كما ادخل مواطن 
30 عاما غرفة العناية الفائقة بعد ان اصيب بحادث 

سير مقابل السجن املركزي.

إصابة 9 مواطنين في حريق بالعدان

ت����وب والهواتف  الالب  وأجهزة 
والنظارات وأجهزة إلكترونية من 
مختلف األنواع. جتدر اإلشارة الى 
ان املتهم����ني توصلوا الى طريقة 
مبتكرة الكتشاف خلو املنزل من 
أصحابه عن طريق وضع خيط 
رفيع على مقبض الباب اخلارجي 
للمنزل ويعودون الى هناك بعد 
عدة أيام، فإذا ما كان اخليط مازال 
موج����ودا في مكان����ه أو تراكمت 
الصح����ف بالصندوق تأكدوا من 

أن املنزل ال يوجد به أحد.

أمن محافظة حولي مت القبض على 
املتهمني وضبط����ت معهم أدوات 
الرتكاب جرائم السرقة، واعترفوا 
بارتكاب العديد من السرقات في 
حوالي 15 منزال عن طريق الكسر.

وقد مت ضبط بعض املسروقات في 
منازل املتهمني، كما مت ضبط باقي 
املسروقات التي كان املتهمون قد 
حاولوا إخراجها عن طريق الشحن 
البحري في ميناء الشعيبة. وقد 
ضمت شحنة املس����روقات عددا 
كبيرا من الساعات الثمينة والذهب 

أمير زكي � عبداهلل قنيص
أصيب 9 مواطنني منهم سيدة )27 عاما( حالتها 
حرج���ة للغاي���ة وهي بني احلي���اة واملوت داخل 
مستشفى العدان اثر اندالع حريق في منزلهم في 
منطقة العدان، فيما قامت مديرية أمن مبارك الكبير 
يتقدمهم اللواء ابراهيم الطراح بجهود كبيرة في 
تسهيل مهام آليات االدارة العامة لالطفاء وآليات 
الطوارئ الطبية ف���ي التعامل مع احلريق ونقل 
5 مصابني من اصل املصابني التسعة للعالج في 

مستشفى العدان.
وقد تواجد في موقع احلريق 9 سيارات اسعاف، 
وفق تأكيد املنس���ق االعالمي في ادارة الطوارئ 
الطبية يتقدمهم حسني عبدالرسول ومبارك علي 

ووليد الهندال ووليد علي.
وقال مدي���ر ادارة العالقات العامة في االطفاء 
باالنابة الرائد ناصر األنصاري ان بالغا ورد ملركز 
العمليات فجر أمس يفيد باندالع حريق في منزل 
مبنطقة العدان فت���م توجيه مراكز اطفاء القرين 
ومشرف واالنقاذ الفني واملنقف واالسناد وتبني 
عند وصول رجال االطف���اء ان احلريق اندلع في 
الدور األول مما ادى الى تصاعد الدخان وانتشاره 
في انحاء املنزل مما ادى الى احتجاز ثالثة عشر 
شخصا تقريبا من سكان املنزل فقام رجال االطفاء 
على الفور بتشكيل فرق لالنقاذ وأخرى للمكافحة 
ومت فرد ساللم االنقاذ ولكن وجود حماية الشبابيك 
احلديدية في املنزل شكل عائقا امام رجال االطفاء 
فاضطروا لتقطيع احلاجز احلديدي النقاذ سكان 
املنزل وجنح���وا في ذلك ومت انقاذ األش���خاص 
احملجوزين في الدور الثاني وتس���ليمهم لرجال 
الطوارئ الطبية الذين قاموا بنقل خمس���ة منهم 
للمستشفى ملعاجلتهم بعد ان متت السيطرة على 

احلريق والنجاح في اخماده.
من جهت���ه، قال مدير اطف���اء محافظة مبارك 
الكبير العقيد وليد األنصاري ان احلماية احلديدية 
لشبابيك املنزل قد تصبح نقيضا للهدف املرجو 
منها حيث انها س���تعوق عمل رجال االطفاء عند 
ح���دوث عمليات االنق���اذ وان كانت هذه احلماية 
تشكل ضرورة ألصحاب املنازل فيرجى استخدام 
النوع املصنوع من مادة األملنيوم لسهولة قطعها 

عند حدوث حاالت تستدعي قطعها.
وش���دد العقيد األنصاري على اهمية كاش���ف 
الدخان ملا له من دور كبير في سرعة تنبيه اصحاب 
املنزل بحدوث احلريق فمثل هذه االجهزة تكلفتها 
املادية رخيصة وتكاد ال تذكر مقارنة مع فائدتها 

الكبيرة التي قد تصل الى انقاذ األرواح.
وأضاف ان كاش���فات الدخان ومطفأة احلريق 
تعتبر مبنزلة االسعاف األولي في مكافحة احلريق 
فتوفي���ر ه���ذه األدوات في املنزل ق���د يكون احد 
األسباب الرئيس���ية في انقاذ األشخاص وحماية 

املمتلكات.
وتواجد في موقع احلادث مدير اطفاء محافظة 

مبارك الكبير العقيد وليد األنصاري ورئيس مركز 
اطفاء مشرف العقيد عبدالكرمي العتيبي ورئيس 
مركز القرين النقيب عمر بورسلي وكل من النقباء 
علي العبدالرزاق وأمين املفرح واملالزمني أوائل حمد 
الراش���د ورائد سلطان وجاسم اخلياط وعبداهلل 

الديني وعبداهلل الكندري.
على صعيد آخر، تعاملت اإلدارة العامة لالطفاء 
فجر أمس مع حريق في مصنع للمنتجات الورقية 
في منطقة صبحان، وعند ورود البالغ الى مركز 
العمليات توجه عل���ى الفور 3 مراكز اطفاء وهي 
مركز مبارك الكبير ومركز الفروانية ومركز االسناد 
والطوارئ، وحني وصول الفرق تبني ان احلريق 
في شاليه خارج املصنع باالضافة الى كمية كبيرة 
من )روالت احملارم الورقية( يفوق عددها 350 روال 
باالضافة الى عدد من الكراتني والطبالي اخلشبية 
احلاملة للروالت الورقية، وأتى احلريق على الشاليه 
بالكامل باالضافة الى الروالت التي كانت مصفوفة 
بطريقة غي���ر آمنة خارج املصنع، وقد قام رجال 
االطفاء باخراج وافد من احد الشاليهات املجاورة 
للحريق حيث كان نائما بالداخل، ولم يصب بأي 
ضرر، ومن ثم قام رجال االطفاء بتفريق الروالت 
عن طريق الرافعات لضمان عدم انتشار احلريق 
وانتقاله لباقي أرجاء املصنع، وأصيب اثنان من 
رجال االطفاء من مركز الفروانية وهم العريف احمد 
الرجيبة وأصيب بخلع بالركبة بسبب التواء الركبة 
وأصيب االطفائي يوسف ملفي بإجهاد وعوجلوا 

مبوقع احلادث من قبل رجال الطوارئ الطبية.

كشف بيان لوزارة الداخلية أمس 
عن متكن رجال مباحث محافظة 
حولي من كشف تشكيل عصابي 
ثالثي تخصص أفراده في سرقة 
منازل جنوب الس����رة، مستغلني 
فترة الصيف، وجاء في البيان انه 
وفي إطار توجيهات وكيل وزارة 
الداخلي����ة باإلنابة الفريق غازي 
العمر بض����رورة تكثيف اجلهود 
األمنية ملكافحة اجلرمية وتعقب 
مرتكبيه����ا، وخصوص����ا ظاهرة 
س����رقات املنازل التي تتزايد في 
موسم الصيف والسفر، ومبتابعة 
حثيث����ة من اللواء الش����يخ علي 
اليوسف مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، متكن رجال 
املباحث مبحافظة حولي من ضبط 
تشكيل عصابي ثالثي من اجلنسية 
السيالنية متخصصني في سرقة 
املنازل في منطقة جنوب السرة، 
وكانت املعلومات الواردة إلدارة 
مباحث محافظة حولي قد أشارت 
الى تعدد قضايا س����رقة املنازل 
في جنوب السرة وان 3 آسيويني 
هم املس����ؤولون عن ارتكاب هذه 
اجلرائ����م. وبع����د التأكد من هذه 
املعلوم����ات عن طري����ق تكثيف 
التحريات وبالتعاون مع مديرية 

سقوط أربعيني ب� 7000 حبة كبتاغون ارتكبوا 15 قضية سرقة بخيط رفيع
حاول بيع المخدرات لرجال المباحث

4 شبان سلبوا إيرانيًا
 30 دينارًا في الشويخ

سكران هندي بيد قائد منطقة تيماء
بعد ترنحه بسيارته اليابانية

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث االحمدي من إلقاء القبض على مواطن في 
العقد الرابع من عم���ره وبحوزته 7000 حبة مخدرة في منطقة 

الصباحية.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان مدير مباحث محافظة 
االحمدي العقيد عادل احلمدان ومساعده املقدم مشعل العدواني 
وصلت اليهما معلومات عن مواطن ينشط في مجال بيع وشراء 
احلبوب املخدرة من نوع كبتاغون، ليتم إخطار اللواء الشيخ علي 
اليوسف الذي أمرهما بتشكيل فرقة من رجال املباحث متكن أفرادها 
من إقناع املواطن ببيعهم كمية من احلبوب وفي موعد التسليم 
والتسلم الذي حدده بالقرب من منزله في منطقة الصباحية، مت 

القبض عليه وعثر بحوزته على 7000 حبة كبتاغون.

هاني الظفيري
تقدم وافد ايراني الى مخفر الشويخ بعد ان تعرض للسلب من 
قبل 4 اشخاص استوقفوه وقاموا بسلب هاتفه النقال، وسجلت 

قضية في مخفر الشويخ. 
وفي التفاصيل، كما أبلغها االيراني لرجال األمن انه كان متجها 
الى مقر اقامت���ه ليفاجأ مبركبة ياباني���ة تتوقف أمامه ويخرج 
منها أربعة شبان بالزي الرياضي قاموا بتكتيفه وسلبه حافظة 
النقود مشهرين بوجه س���كينا األمر الذي جعل الوافد يسلمهم 
محفظة النق���ود والتي كان بداخلها 30 دين���ارا وهاتفه النقال، 
وبعدها تركوه، ليتم تس���جيل قضية سلب بالقوة واحالة ملفها 

الى رجال املباحث.

هاني الظفيري
استطاع قائد منطقة تيماء العقيد فالح محسن االيقاع بوافد 
من اجلنسية الهندية كان يترنح مبركبته اليابانية بني منطقتي 
النسيم والعيون، ليقوم بايقافه والقبض عليه واحالته الى مخفر 

تيماء حيث مت احتجازه. 
وف����ي التفاصي�����ل ان العقي����د كان بجولة اعتيادية اول من 
امس فوجئ خاللها مبركب������ة يابانية تسير بني حارات الطريق 
ليأم����ر العقيد قائد املركبة بالتوق���������ف اال ان قائ د اليابانية لم 
ميتث����ل لطلبه وباجباره على التوق����ف وج����د العقيد فالح ان 
قائدها من اجلنس����ية الهندية كان ثمال للغاية لتتم احالته الى 

جهة االختصاص.


