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الصفحة
قررت الدائرة االدارية مبحكمة التمييز أمس حجز 
الطعن املقدم من رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
الس����ابق الذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل بحل مجلس ادارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية وتعيني مدير مؤقت لالحتاد حجز الدعوى 
جللسة 11 يناير 2011 للحكم. وحضر عن رئيس االحتاد 
السابق احملامي دومي املويزري وشرح أسباب الطعن 

أمام احملكمة مقررا أن احلكم املطعون عليه جاء مخالفا 
للقانون وش����ابه اخلطأ في تطبيقه وتأويله، ودفع 
املويزري أيضا بقصور احلكم في التسبيب والفساد 
في االستدالل. وطالب بتمييز احلكم وإلغائه والقضاء 
برفض االستئنافني رقمي 2008/529 و2008/531 اداري 
وتأييد احلكم املستأنف رقم 2008/228 مع إلزام املطعون 
ضدهم باملصروفات واألتعاب. كانت الدائرة االدارية 

باحملكمة الكلية قد قضت بإلغاء القرار املذكور وألزمت 
اخلصوم املتدخلني مصروفات تدخلهم وألزمت املدعى 
عليه بصفته املصروف����ات ومبلغ 1000 دينار مقابل 
أتعاب احملاماة. اس����تأنف املدعى عليه األول احلكم 
فقضت محكمة االس����تئناف بإلغاء احلكم املستأنف 
ورفض الدعوى وألزمته باملصاريف ومبلغ عشرين 

دينارا مقابل أتعاب احملاماة.

التمييز تحجز الطعن المقدم من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للحكم

العميد محمد الصبر ملقيا كلمته في الندوة

املقدم ستيفن براوننغ والوفد املرافق له خالل جولتهم في قاعدة صباح األحمد البحرية

مركز رياضمركز رياض

أن  الغري���ب  م���ن 
النواب  يس���ارع بعض 
لرفع أصواتهم واملناداة 
اس���تنكارا ض���د قرار 
تنظيم التبرعات في شهر 
رمضان رغم أن اجلمعيات 
اخليرية نفسها رحبت 

بهذا االجراء.
ويهدف قرار التنظيم 
إلى أن يبقى  للتبرعات 
عمل اخلي���ر بعيدا عن 
وس���وء  االس���تغالل 
االستعمال ويضمن أن 
توج���ه التبرع���ات إلى 

مسارها الطبيعي دون شوائب، وال يفهم 
فعال كل الدوافع وراء تلك احلماسة لإلبقاء 
على فوضى جم���ع التبرعات، فهل يريد 
هؤالء النواب مثال أن تعم الفوضى عملية 
جمع التبرع���ات؟ أعتقد أن أحدا منهم ال 

يرغب بهذا.
ولكن ملاذا يخالفون تنظيم التبرعات؟ 
فليس جديدا على الشعب الكويتي اندفاعه 
إلى التبرع خصوصا في الش���هر الكرمي 
فهي عادة متأصلة في تقاليده وممارساته 
غير أن اجلديد الذي يجب اال يستمر هو 
تسييس أي قضية تتعلق بالعمل اخليري 

أو التبرعات.
ولعل سردي ملا سلف ما هو إال وقائع 
حدثت في خالل شهر رمضان املبارك وذلك 
من قيام بعض املبرآت اخليرية واجلمعيات 
الدينية بجمع تبرع���ات مخالفة للقانون 
وهو ما مت إثباته من خالل فرق التفتيش 
واملراقبة على العمل اخليري التابع لوزارة 
الشؤون ومنها ضبط الكشف عن 14 وافدا 
قدم���وا للبالد بكروت زيارة وقاموا بجمع 
التبرعات دون حصولهم على اذن أو تصريح 
من اجلهة املختصة فضال عن أنهم حرفوا 
العمل اخليري عن مس���اره الصحيح إلى 
متاهات الفساد وخداع احملسنني واملتصدقني 
القانوني لهذه  املنظ���ار  والتمويه، ولعل 
الواقعة يفرض نفس���ه، فالقانون رقم 24 
لسنة 1962 في شأن األندية وجمعيات النفع 
العام، في مادته رقم )1( ينص على أنه يقصد 
بجمعيات النفع العام واألندية � اجلمعيات 
واألندية املنظمة � املستمرة ملدة معينة أو 
غير معينة وتتألف من أشخاص طبيعيني 
أو اعتبارية بغرض آخ���ر غير احلصول 
على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط 
اجتماعي أو ثقاف���ي أو ديني أو رياضي، 
وتتولى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تسجيلها وتعاونها في حتقيق أهدافها في 

خدمة املجتمع )مادة 2( 
من القانون، وجاءت املادة 
18 م���ن القانون تش���ير 
إلى أن أم���وال اجلمعية 
أو الن���ادي مب���ا فيه���ا 
االشتراكات واملمتلكات 
الثابتة واملنقولة والهبات 
والتبرع���ات واإلعانات 
وغيره���ا تعتب���ر ملكا 
للن���ادي أو اجلمعي���ة 
وليس ألعضائها احلق 
فيها،، كم���ا جاءت املادة 
القانون، تش���ير  19 من 
الى أنه على اجلمعية أو 
النادي أن يودعا أموالهما النقدية باس���مه 
ل���دى احدى املصارف ف���ي الكويت وافرد 
املش���رع جزءا ملخالفة أحكام هذا القانون 
في مادت���ه 31، 32 بالغرامة التي ال جتاوز 
خمسني دينارا فضال عن عدم اإلخالل بأي 
عقوبة اش���د ينص عليها قانون اجلزاء، 
وهذا ما يتبع على املبرات اخليرية أيضا 
عمال باملادتني 32 مكررا، 32 مكررا )1( من 
ذات القانون وال ش���ك، وإن كان قانون 24 
لسنة 1962 س���الف الذكر ينطبق على ما 
سلف سرده فإن هذا ال يتعارض مع جواز 
توقي���ع عقوبات أخرى نص عليها قانون 
اجلزاء، فالبني أن بعض املبرات واجلمعيات 
اخليرية جمعت تبرعات بطريقة التدليس 
واحليلة على أساس إنفاقها في أعمال البر 
واخلير إال أنها تنكبت عن ذلك وكان هدفها 
حتقيق مآرب شخصية بعيدة عن الصالح 
العام وتوصلت بهذه الطريقة إلى االستيالء 
على مبالغ من احملسنني الذين دفعوا تلك 
املبالغ كهبات وتبرعات حتت مظلة العمل 
اخليري األمر املعاقب عليه باملادة 231، 232 
من قانون اجلزاء والتي افرد لها املش���رع 
اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث 
سنوات )تهمة النصب(، فإنني في نهاية 
مقالي أقول انه يجب أن نشد جميعا على 
يد وزارتي الشؤون واألوقاف فالقرار الذي 
يتخذ قبل رمضان يخضر التبرعات حتت 
أي مسمى ثم تتراجع عنه احلكومة قبل أن 
يسقط في امتحان التنفيذ يجب الوقوف له 
باملرصاد ويجب أال يخضع متخذوه البتزاز 
التهديد حتى ال يترك احلبل على غاربة ملن 
جلبوا على الدولة االنتقاد واالستياء حيث 
التبرعات  بدأت تتكشف حقائق تس���رب 
وإخضاعها للسياسة وذلك ألن وظيفة دينار 
اخلير إطعام محتاج ال استغالله للسياسة 
واملآرب واألغراض الشخصية البعيدة عن 

الصالح العام.

 »تسييس العمل الخيري.. ومخالفته للقانون«

بقلم: المحامي رياض الصانع

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

تبرئة 6 صحافيات من تهمة البالغ الكاذب
أص���درت دائرة اجلنح )22( باحملكمة 
الكلية أمس برئاس���ة املستش���ار فوزان 
الفوزان حكمًا يقضي ببراءة ست صحافيات 
من تهمة البالغ الكاذب اثر بالغ مقدم من 
مدير حترير سابق بإحدى الصحف احمللية 
اتهمهن فيه بالبالغ الكاذب بعد اتهامهن 

له بالتحرش بهن.
وقد حضر عن املتهمات الست احملامي 
مش���اري اخلش���مان من مكتب احملامي 
عبداحلميد الصراف وترافع شفاهة مفندًا 
التهمة وق���رر أن محكمة اجلنايات التي 
حاكمت املدعي عن تهمة التحرش مبوكالته 

لم تبرئ س���احته متامًا بل تشككت في 
صحة إسناد التهمة إلى املتهم ولم تقطع 

بعدم صحة الواقعة.
وأضاف اخلشمان أن احملكمة قررت في 
حيثيات حكمها أن حق التبليغ عن اجلرائم 
كفله الدستور طاملا لم يسئ استعماله أو 

وقع انحراف في استخدامه.
وقد سبق أن صدر حكم ببراءة مدير 
التحرير الس���ابق من تهمة هتك العرض 
املنسوبة إليه من قبل الصحفيات الست 
ما دفعه إلى تقدمي شكوى البالغ الكاذب 

ضدهن.

 إخالء سبيل شابين »بدون« اتهما بسرقة
طالبة التطبيقي واالعتداء عليها

العامة  النياب���ة  أخلت 
س���بيل مقيم���ني بصورة 
غير قانونية »بدون« بعد 
اتهامهما من قبل »طالبة« في 
الكليات التطبيقية  إحدى 
بخطفها من أم���ام الكلية 
والش���روع في اغتصابها 
وسرقتها وتهديدها بكفالة 
مالية قدرها 100 دينار لكل 

منهما.
وتتلخص الواقعة فيما 
أقر به أحد الشهود عامل 
املقهى ب���أن املجني عليها 

كانت متواجدة في املقهى 
وانها اتصلت باملتهم األول 
من هاتفه الشخصي وهو 
صديقها وتربطها به عالقة 
ومت إبالغه بأنها بهذا املقهى 
تنتظره وق���د قام العامل 
بالرد على املتهم وإعطائه 
وصف امل���كان والتقى بها 
في املقهى، في حني اتهمت 
املتهمني  املجن���ي عليه���ا 
واغتصابها  باختطافه���ا 

وسرقتها.
وص���رح دفاع املتهمني 

بأن���ه قد اتض���ح للنيابة 
العامة من األدلة التي قدمها 
املتهمة  املتهمني بأن  دفاع 
كانت هارب���ة من من���زل 
والديها ولم تكن مخطوفة، 
وكذلك مت استدعاء عامل 
املقهى والذي صمم عليه 
دف���اع املتهمني بس���ماع 
أقواله أمام النيابة والذي 
أتى واعترف على املجني 
عليها وشهد بأنه لم يكن 
هناك أي عملية اختطاف 

وروايتها كاذبة.

خالل مشاركته في ندوة استعمال اإلنترنت في تمويل اإلرهاب المقامة بالقاهرة

 الصبر: البد من سد الفراغ التشريعي لمواجهة اإلرهاب اإللكتروني
الثورة املعلوماتية والتقنيات 

احلديثة.
الى  العميد الصبر  واش����ار 
الكويت سباقة في مكافحة  ان 
اجلرائم االلكترونية وان ادارة 
مكافحة اجلرائ����م االلكترونية 
التابعة لقط����اع األمن اجلنائي 
تقوم بجهد مكثف في رصد مثل 
هذه اجلرائم ومكافحتها واحلد 

منها.
وحذر من انه في غياب خطة 
تنس����يقية تفاعلية بني جميع 
الرس����مية  الدولة  مؤسس����ات 
والش����عبية وفي غياب تعاون 
اقليمي ودولي، يصبح احلديث 
عن مكافحة االرهاب مجرد صراخ 

يتبدد في الفضاء.
وتقدم ممثل الكويت باقتراح 
اصدار تشريعات جديدة لتشديد 
العقوبات وسد الفراغ التشريعي 
في مجال اجلرائم االلكترونية 
وغيرها من اجلرائم املستحدثة 
الن اي استراتيجية عربية في 
هذا الصدد لن حتقق الهدف منها 

في غياب العقوبات املشددة.

هادفة تش����جع املواطنني على 
مكافحة االرهاب.

ورابعا: املؤسسة التعليمية: 
تتح����رك امل����دارس واملعاه����د 
واجلامعات من خالل خطة علمية 
مدروسة بالتنسيق مع االجهزة 
االمنية لوضع برامج تثقيفية 
وتربوية هدفها بناء االجيال على 

ل����دى االبن����اء، وتربيتهم على 
مبادئ السلوك القومي.

وثالثا: االعالم: بتأثيره الهائل 
في صيانة وتكوين الرأي العام 
وتبصي����ر املجتم����ع باملخاطر 
التطور  التي تع����وق حرك����ة 
والتق����دم االجتماعي والتنمية 
االقتصادية، م����ن خالل برامج 

مبادئ رصينة وسلوكيات رفيعة 
تتصدى لكل الظواهر السلبية 
التي تتناقض مع قيم املجتمع 

احلضارية.
وخامسا: منظمات املجتمع 
املدني: دعم املؤسسة األمنية من 
خالل بث روح التعاون والتفاعل، 
واملساهمة الطوعية في ارساء 
قواعد املجتمع السليم، وتشكيل 
جمعي����ات ملكافح����ة االرهاب 

وروابط اصدقاء الشرطة.
وسادسا: قطاع االنتاج: مبا 
ميتلكه من خبرات فنية عالية 
وق����درات متخصص����ة ميكنه 
وضع حد للثغرات التقنية التي 
ميكن ان يس����تثمرها االرهاب، 
ومعاون����ة االجهزة االمنية في 

هذا املجال.
وسابعا: مواكبة التشريعات 
االقتصادي����ة  للتط����ورات 
واالجتماعية ووضع عقوبات 

رادعة لالعمال االرهابية.
التع����اون االقليمي  وثامنا: 
والدولي: حيث ان العالم اصبح 
قري����ة واحدة صغي����رة بحكم 

أكد العميد محمد هاشم الصبر 
مدير ادارة االعالم األمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية 
الندوة  ف���ي  الكويت  وممث���ل 
العلمية الس���تعمال االنترنت 
في متويل االره���اب وجتنيد 
االرهابيني املنعقدة بالقاهرة، 
ان عملي���ة مكافح���ة االرهاب 
االلكتروني ال ميكن ان تتوالها 
االجهزة األمنية وحدها، فالبد 
ان حتدث مس���اهمة ومشاركة 
فعالة من جانب جميع قطاعات 

املجتمع.
واوضح ان هناك في هذا الشأن 
ادوارا محددة جلميع مؤسسات 

املجتمع املدني، فهناك:
أوال: املؤسسات الدينية: لها 
دور بالغ االهمي����ة في الدعوة 
الى نبذ الشر وتأصيل االخالق 
احلميدة ومكافحة اجلرمية بكل 

صورها.
وثانيا: االس����رة: يقع على 
عاتقه����ا مس����ؤولية كبيرة في 
التنشئة الصاحلة وبناء االنسان 
وترسيخ القيم واملفاهيم السليمة 

»فاعل خير عراقي« ينتحل صفة نقيب في المرور لتخليص معاملة مصري
عبدالهادي العجمي

أحيل ال����ى مخفر اجلليب يوم امس 
واف����د عراقي بتهمة انتحال صفة نقيب 
في مرور العاصمة وجاءت قضية الوافد 
العربي اثر االزدحام الشديد الذي تشهده 
ادارة مرور الفروانية على وجه التحديد 
ومختلف إدارات املرور تزامنا مع تبديل 
اللوحات في ظل العجز الكبير في خام 
دفاتر السيارات والذي تعاني منه جميع 

إدارات املرور.
وقال مصدر أمني ان مس����ؤول الزام 
املسائي في مرور الفروانية موسى براك 

العجمي فوجئ بش����خص يرتدي الزي 
الوطني يقترب منه ويبلغه بأنه نقيب 
في مرور العاصم����ة ويرغب في إنهاء 

معاملة وافد مصري.
وأضاف املصدر: قام موسى العجمي 
الوافد تقديرا للزمالة  بتس����لم معاملة 
وشرع في تسريع إجراءات املعاملة إال 
انه قب����ل البدء طلب من النقيب هويته 
الدالة على انه ضابط خاصة بعد ان شك 
العجمي في ادعائه، فما كان من العراقي 
منتحل صفة النقيب إال ان تعذر بنسيانه 
الهوية ليت����م التضييق عليه ليعترف 

باحلقيقة قائال: »ان����ا بصراحة عراقي 
مو كويتي وطبعا مو ضابط وانتحلت 
صفة ضابط بدعوى فعل اخلير لصديقي 
املص����ري فأنا أحب أن أفعل اخلير«، إال 
ان تبريرات العراقي لم تشفع له ليقوم 
مسؤول الزام املس����ائي بإبالغ عمليات 
الداخلية ليتم إلقاء القبض على العراقي 

بتهمة انتحال صفة نقيب.
وبحس����ب املص����در ان ذات القضية 
تكررت مع واف����د عراقي آخر، موضحا 
انه وبعد إحال����ة العراقي منتحل صفة 
الضابط الى اجلهات األمنية، تقدم عراقي 

آخر مدعيا انه وكيل شخصية مهمة في 
البلد طالبا م����ن رجال مرور الفروانية 
سرعة إجناز معاملته، وقال املصدر ان 
رجال األمن عملوا باملثل القائل »ضربتني 
في ال����راس توجع« فقاموا بطلب هوية 
العراقي للتحقق من صحة ادعائه، وقال 
املصدر حتقق رجال مرور الفروانية من 
صحة ادعاء العراقي وانه بالفعل يرتبط 
بعالقة مع الشخصية املهمة، إال ان ذلك لم 
يشفع له في جتاوز القوانني أو الطابور 
وطلب منه رجال مرور الفروانية ان ينهي 

إجراءات معاملته وفق الطرق املتبعة.

5 وافدين حاولوا
التسلل إلى خارج البالد

28 حبة روش
مع مواطن

ضبط 13 هاتفًا في السجن المركزي

محمد الجالهمة
أحال رجال منفذ النويصيب 
احلدودي 5 وافدين إلى اجلهات 
املختص���ة بتهمة الش���روع في 
اخلروج من البالد بطريقة غير 
ش���رعية، وقال مصدر أمني ان 
الرقيب أول عبداهلل املطيري رصد 
5 وافدين أثناء محاولتهم جتاوز 
احلدود سيرا على األقدام وتبني 
انهم مخالف���ون لقانون اإلقامة 
وان اثنني منهم مسجل بحقهما 

قضية تغيب.
م���ن جه���ة أخ���رى احيلت 
فت���اة كويتي���ة من قب���ل إدارة 
منتزه ترفيه���ي في الواحة الى 
االختص���اص بتهمة اتالف مال 
الغير إثر اتالفها إحدى األلعاب 
عقب مش���اجرة نسائية حدثت 

في املنتزه.

اس����تقبلت االدارة العامة خلفر 
الس����واحل »قاعدة صب����اح االحمد 
البحرية« وفدا من خفر الس����واحل 
االميركية برئاس����ة املقدم س����تيفن 
براوننغ حيث رح����ب بهم ومن ثم 
البحرية  الزوارق  اطلعوا على احد 
التابعة لالدارة العامة خلفر السواحل 
ومهام عمله����ا داخل املياه االقليمية 
الكويتية وقس����م وحدات الغوص 
واالنقاذ، كما زار الوفد الورش الفنية 
التخصصي  التدريب  مبرافق مركز 
»احواض السباحة«، وقد رافق الوفد 
في جولتهم داخ����ل القاعدة املالزم 
اول بحري ماجد الشكري من قسم 

العمليات البحرية.
وفي ختام الزي����ارة ابدى الوفد 
اعجابهم مبا ش����اهدوا م����ن كفاءة 
عالية ملستوى رجال االدارة العامة 
خلف����ر الس����واحل بالكويت ومدى 
اس����تعداداتهم االمنية ملواجهة اي 

اخطار تواجههم.

هاني الظفيري
أح����ال رجال جن����دة األحمدي 
مواطنا الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطه على الطريق 
الس����احلي حيث كان حتت تأثير 
تعاطي املخدرات وعثر معه على 
28 حبة روش من جهة اخرى تقدم 
مواطن ببالغ خيانة امانة الى مخفر 
الشويخ واتهم وافدا باالستيالء على 
4500 دينارا من عهدته والفرار الى 
جهة غير معلومة. على صعيد آخر 
اصيب وافد هندي بكسور في األنف 
بعد ان تع����رض للضرب على يد 
مواطن للخالف على موقف سيارة 

من مواقف مستشفى الصباح.

عبداهلل قنيص
أسفرت حملة نفذها رجال أمن السجن املركزي في 
ساعة متقدمة من يوم امس عن ضبط 13 هاتفا نقاال، 
وجرى توقيف 9 س���جناء لالش���تباه في ان الهواتف 
املضبوطة تخصهم، وذلك ملعرفة كيفية دخول الهواتف 
إليهم، وقال مصدر امني ان حملة السجن املركزي التي 
جاءت بإشراف اللواء خالد الديني ومدير السجن املركزي 
املقدم شريدة الشمري ش���ملت عنابر 1 و2 واخلاصة 
بنزالء قضايا املخدرات، الفتا الى ان احلملة امتدت من 

الثانية فجرا وحتى السادسة صباحا.

عي بأنه رجل مباحث شاب ثالثيني يدَّ
ويعتدي على فلبينية 6 مرات ويسلب 800 دينار

عبداهلل قنيص
أمر وكيل نيابة الفروانية بسرعة ضبط 
شاب يدعى )خ.م.( في الثالثينيات يدعي 
بأنه يعمل عس����كريا في مباحث الفروانية 
وأق����دم على االعتداء على وافدة فلبينية 6 
مرات وس����لب منها وصديقتيها مبلغ 800 

دينار.
وقال مصدر أمني أن 3 وافدات فلبينيات 
تقدمن إلى مخفر الفروانية وطلنب تسجيل 
قضية مواقعة باإلكراه والسلب بالقوة وقالت 
املجني عليها وحتديدا التي تعرضت لالعتداء 
على حسب زعمها 6 مرات أنها جلأت إلى رجال 

األمن بعد أن طفح الكيل، مشيرة الى ان هناك 
شخصا اعتاد احلضور إليها حيث تسكن مع 
صديقتيها وانه اعتدى عليها وابلغهن أنه 
رجل مباحث وله عالقات متشعبة وقادر على 
إبعادهن عن البالد واطالق سراح صديقات 

لهن قد يتعرضن لالحتجاز.
وقالت الوافدة وصديقتاها انهن حاولن 
أكثر من مرة التصدي له إال أنه كان يطرق 
الباب بجرأة شديدة ويتصل هاتفيا مهددا 
إياها بالتسفير، مشيرة الى انه يوم أمس 
األول ك����رر نفس الس����يناريو ولم يكتف 
باالعتداء وإمنا سلبها 300 دينار وسلب ذات 

املبلغ من صديقة لها تقيم معها في الشقة 
اما صديقتها الثالثة فسلب منها 200 دينار 
وفر إلى جه����ة غير معلومة، وحرص على 
أن يذكرهن قبل املغادرة بأنه سيعود مرة 
أخرى. هذا ومت ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون العمليات اللواء خليل 
الشمالي بالبالغ والذي بدوره أمر بإخطار 
وكيل النيابة الذي أمر بتس����جيل القضية 
باعتبارها مواقعة باإلكراه وس����لبا بالقوة 
وبانتظار معرف����ة حقيقة ادعاء بأنه رجل 
مباحث وفي حال عدم صحة ذلك ستوجه 

له تهمة انتحال صفة رجل أمن.

احتجاز مصري ترك ابنه في السيارة ليدخن »الشيشة«
هاني الظفيري

احتج���ز وافد مصري في احد مخافر محافظة مبارك 
الكبير متهيدا لعرضه على النيابة العامة بتهمة اإلهمال 
في رعاية قاصر، وجاء احتجاز الوافد املصري بعد واقعة 
شديدة الغرابة متثلت في ترك ابنه الصغير داخل مركبة 
أحكم إغالقها، والدخول ال���ى مقهى في القرين لتدخني 
الشيشة. اما تبرير الوافد في هذا الفعل فهو قوله انه ال 

يريد ان يشاهده ابنه وهو يدخن النارجيلة.
وكانت سيدة أبلغت عمليات الداخلية عن وجود طفل 

يبكي داخل سيارة، وبانتقال رجال األمن شوهد الطفل 
يبكي بحرقة، حيث مت إخراجه، وفي هذه األثناء حضر 

والده وحاول تبرير ما فعله ب� »الشيشة«.
من جهة اخرى، كلف رجال مباحث الفروانية بالبحث 
عن طفل مصري اجلنسية كفيف وأصم، وذلك بعد بالغ 

تقدم به ذووه.
وقال مصدر امني ان أسرة الطفل أبلغت رجال مخفر 
خيطان ان الطفل خرج قبل أيام وأنهم خشوا من اإلبالغ 

حتى ال يتهموا بقضية اإلهمال في رعاية قاصر.

قائد مجموعة خفر السواحل األميركية يزور قاعدة صباح األحمد 


