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 أمير زكي
  لقي وافد آسيوي مصرعه في انفجار 
لغم في منطقة العبدلي، وقال املنسق 
اإلعالمـــي في إدارة الطـــوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمـــد إن وزارة الدفاع 
جتاوبت مع طلب وزارة الصحة بشأن 
االســـتعانة بطائرة عمودية لإلسراع 

في التعامل مع احلادث، مشيرا إلى أن 
وزارة الدفاع جتاوبت مع وزارة الصحة 
وخصصت طائـــرة مبرافقة رجال من 
الطوارئ، إال أن رجال اإلسعاف ولدى 
وصولهم تبني لهم أن اآلســـيوي فارق 
احلياة جراء ما حلق بـــه من إصابات 

حرجة. 

 مقتل آسيوي في انفجار لغم

 الخالد: رجال األمن ملتزمون بمواجهة كل من يحاول خلق أوضاع غير مستقرة في البالد
  ونحذّر من االنسياق وراء شعارات براقة ووعود كاذبة تتسبب في شق وحدة الصف 

وتدعو للعنف والتحريض على انتهاك القانون والتذرع 
باالدعاءات الكاذبة امر مرفوض واملواطن أول من يدرك 
ذلك ويعي متاما أهداف هؤالء وغيرهم ممن يريدون 
النيل من أمـــن وتالحم الوطن وأبنائه ولكن هيهات 
فرجال شـــرطة الكويت مدركـــون حلجم التحديات 
ويواصلـــون عطاءهم بكل إخالص وعزمية وإصرار 
مستلهمني التوجيهات السامية لصاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهدـ  حفظهما اهللا ورعاهماـ  من أن أمن 
الكويت خط أحمر ال يجوز املســـاس به أو االقتراب 

منه أيا من كان.
  إنني إذ أهنـــئ إخواني وأبنائي رجال الشـــرطة 
مبناسبة يوم الشرطة العربية، متمنيا لهم النجاح 
والتوفيق في مهمتهم اإلنسانية السامية، أحملهم في 
الوقت نفسه مسؤولية العمل من أجل استقرار املجتمع 
وأمان مواطنيه، فالتحديات املتزايدة تشكل خطورة 
حقيقية، وتتطلب يقظة واستعداد رجال الشرطة في 
جميع القطاعـــات األمنية ومضاعفة ما يبذلونه من 
تضحيات، ويقدمونه من وقت وجهد مخلص، والغاية 
الغالية هي الوطن وأمنه وسالمة مواطنينا وحمايتهم 
من كل سوء في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

حفظهم اهللا ورعاهم. 

مهما كانـــت التحديات وإن اســـتقرار الوطن وأمنه 
مســـؤولية اجلميع تفرض علينا جميعا ان نتشبث 
بها وندافع عنها دفاعنا عن األرض والعرض من أجل 
مسيرة البناء والتنمية وحق األجيال القادمة وإعالء 

مكانة الكويت عربيا ودوليا.
  مـــن أجل ذلك كله نحن مطالبون كرجال أمن بأن 
نترفع عـــن الصغائر ونتغلب على الشـــدائد إعالء 
للصالح العام والعمل اجلـــاد املخلص من أجل قيم 
احلق والعدل والســـالم والتسامح والتي هي جوهر 
الهوية الوطنية وركيزة تأثيرها وتفاعلها احلضاري 

واإلنساني.
  إن رجال الشرطة في إطار املنظومة األمنية الشاملة 
ملتزمـــون مبواجهة حازمة وصارمـــة جتاه كل من 
يحاولون خلق أوضاع غير مستقرة تتيح لهم فرض 
سياساتهم ومصاحلهم غير عابئني باملصالح العليا 

للوطن وأهله.
  هذا املزلق اخلطير الذي قد ينساق وراءه البعض 
خلف شعارات براقة ووعود كاذبة سرعان ما يتحول 
الى انقسام وانشقاق لوحدة الصف وإضعاف لألمة لكي 

تتلقفها محرقة اإلرهاب والفوضى وانعدام األمن.
  إن السعي لترسيخ كيانات سياسية دينية تكرس 
االحتقان وتعمق الطائفية البغيضة والكراهية املقيتة 

لسياســـات أوجدت أوضاعا اختلطت فيها معطيات 
العوملة بالهيمنة وازدوجت فيها املعايير، وتضاعفت 
فيها عوامل االضطراب والتوتر بانعكاســـاتها على 

األوضاع الداخلية لدول املنطقة.
  إن رجال الشرطة كانوا وسيظلون مدركني جميع 
أبعاد حركة التغيير وقادرين على مواجهة الصعاب 

إلى أجواء آمنة ومستقرة تسمح لها بالعمل واالنطالق، 
فإن العمل األمني مبوجب هذه احلقيقة الراسخة يعد 
محور اخلطط التنموية، بل هو حجر الزاوية في اي 
بنيان اجتماعي وأساس النشاط اإلنساني املنظم وفق 

التشريعات والقوانني املوضوعة.
  وبال شك ففي ظل انعدام وغياب األمن او اإلحساس 
به ومعايشته تضعف األلفة والوحدة ويزداد الشقاق 
والفرقة وتتوقـــف دورة احلياة وعجلة التنمية من 
تعليم وصحة ومصالح اقتصادية وأحوال جتارية 
وتستحيل املعيشـــة الكرمية وال يبقى من املجتمع 
ومؤسساته سوى مسميات بال أداء حقيقي لدورها في 

رعاية املصالح العليا للوطن وحاجات املواطنني.
  إن األحداث واملتغيرات الداخلية وعلى مســـتوى 
العالـــم واملنطقة أكدت مبا ال يدع مجاال للشـــك ان 
أجهزة األمن قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات، 
انطالقا من الثوابت الوطنية دون تردد او تهاون او 
تفريط او مساومة او ان حتيد عن ذلك املسار، ولن 
تســـتجيب ألي ضغوطات او محاوالت ابتزاز ولن 
تنســـاق وراء أوهام او مزايدات او شعارات زائفة ال 

تراعي املصالح العليا للبالد.
  إن احتفالنا بيوم الشرطة العربية يأتي تواصال 
مع نهج ثابت أكدنا عليه بضرورة التبصر واملراجعة 

 أكد وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر 
اخلالد ان رجال األمن ملتزمون مبواجهة حازمة وصارمة 
ضد كل من يحاول خلق أوضاع غير مستقرة تتيح 
له فرض سياســـته ومصاحله غير عابئ باملصالح 
العليـــا للوطن، ووصف اخلالد جلـــوء البعض الى 
محاولـــة خلق مثل تلك األوضـــاع باملنزلق اخلطير 
الذي قد ينساق وراءه البعض خلف شعارات براقة 
ووعود كاذبة تنتهي بشـــق وحدة الصف وإضعاف 
األمـــة، وجاءت تصريحات اخلالد في معرض كلمته 
التي عممها في بيان لوزارة الداخلية امس مبناسبة 

يوم الشرطة العربية املوافق اليوم السبت.
  وبدأ اخلالد كلمته قائال: أحييكم ونحن نحتفل في 
الثامن عشـــر من ديسمبر من كل عام بيوم الشرطة 
العربية إحياء لذكرى تأسيس املنظمة العربية للدفاع 
االجتماعي ضد اجلرمية التي أصبحت اليوم مجلس 
وزراء الداخلية العرب، إحدى أهم أجهزة جامعة الدول 
العربية وقد أصبح هذا االحتفال تقليدا سنويا نؤكد 
من خالله أهمية الدور احليوي لرجل الشرطة ومدى 
ضرورة العمل األمني لضمان االســـتقرار وحتقيق 
مسيرة التنمية الشاملة في مجتمعاتنا العربية التي 

نأمل لها املزيد من األمن والرخاء والتقدم.
  وإذا كانت مختلف مجاالت النشاط اإلنساني حتتاج 

 في معرض كلمته بمناسبة يوم الشرطة العربية 

 وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر اخلالد 

 مركز رياض  مركز رياض 

 مقالي الذي أتناوله 
قـــدر كبير  اآلن على 
من األهمية ويفرض 
نفسه على مجتمعنا 
وببساطة شديدة رأيت 
أن أضع له تسمية وهو 
«قطـــع الغيار املقلدة 
أداة للقتـــل ومـــروج 
فاعـــل للمـــوت على 
الطريق بسبب دورها 
في كثير من احلوادث» 
لذلك تساءلت سؤاال 
هاما: هل تعد العالمة 

التجارية األصلية لقطع غيار السيارات 
من العوامل املهمة في احملافظة على 
سالمتنا؟ اإلجابة األكثر يقينا ورسوخا: 
«نعم»، لكن لألسف الشديد نرى اآلن 
تساهال وتركا لألمور لدرجة عدم التزام 
مفتشي وزارة التجارة مبتابعة مثل هذه 
القضايا والتي أصبحت بالغة اخلطورة 
على أرواح الناس مبا ميكن أن يترتب 
على القطع املقلـــدة أو التجارية وما 
شابه ذلك من حوادث أليمة وانني على 
يقني بأنه لو قامت األجهزة املعنية في 
وزارة التجارة مبتابعة هذا األمر فإنها 
ستكشـــف كما هائال من قطع الغيار 

املقلدة واملزورة.
  وعلى وزير التجارة مسؤولية كبيرة 
جدا في متابعة هذا األمر الذي يخص 
أرواح الناس التي هي ليست بالرخيصة 
والتي بدأت اآلن تذهب سدى نتيجة 
لعدم التزام وزارة التجارة واجلهات 
املعنية مبراقبـــة ومتابعة هذا األمر 
فالتجار الذين يبيعون تلك الســـلع 
حينما يشعرون بأن هناك من يتتبع 
ممارستهم اخلاطئة سيخاف اجلميع 
وإذا كانت هنـــاك قوانني فالبد أيضا 
أن يكون هناك ضمير يوعي ويحذر 
الناس من ضعاف النفوس، فكثير من 
احلوادث في بلدنا تقع ألسباب فنية 
متعلقة باســـتعمال قطع غيار مقلدة 
أو حتى الســـتخدام أنواع وتصاميم 
من الســـيارات ال تتناسب مع الطرق 

املوجودة لدينا.
  واآلن نسمع عن حمالت تفتيشية 
على املـــواد الغذائية وإغالق لبعض 
شركاتها لكن ال نسمع أن هناك حملة 
واحدة على تلك الســـلع املقلدة التي 
ميكن أن تودي بحياة كثير من األبرياء، 
وهناك نقطة جوهرية البد أن نشير 
إليها وهـــي أن هناك كثيرا من وكالء 
السيارات يشترون قطع غيار جتارية من 
موزعني في السوق احمللية ويركبونها 
في الســـيارات التي يتم تصليحها أو 
صيانتها في كراجات وكاالتهم مع وضع 
زيادة على قيمة القطعة وغالبا ما يتم 
ذلك عند نفاد مخزون الوكيل من نفس 
القطعة، والغش التجاري يكون بإعطاء 

املشتري انطباعا بأن 
القطعة املقلدة لها نفس 
مواصفـــات القطعـــة 
املوجودة  األصليـــة 
لدى الوكيل، واملنظور 
القانوني لهذا املوضوع 
الهام يلقي بظالله عليه، 
فالقانون رقم ٦٢ لسنة 
٢٠٠٧ في شـــأن قمع 
الغش فـــي املعامالت 
التجارية نص في مادته 
(٣/١) على معاقبة كل 
من خدع أو استعمل 
عمدا وسائل من شأنها أن تخدع املتعاقد 
معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها 
أو وصفتها اجلوهرية أو ما حتتويه 
من عناصر نافعة وعلى وجه العموم 
العناصر الداخلة في تركيبها، باحلبس 
مدة ال جتاوز سنة وجاءت املادة (١/٣) 
وتنص على أنه إذا نشأ عن اجلرمية 
وفاة شخص تكون العقوبة احلبس مدة 
ال جتاوز عشر سنوات، وجاءت املادة 
الرابعة تنص على أنه لوزير التجارة 
في حالة الضرورة واالستعجال عند 
قيام الدالئل بوجود حاالت للغش أن 
يأمر بقرار مسبب بغلق احملل إداريا 
بطريق التنفيذ املباشر على أن يعرض 
األمر على احملكمة خالل أسبوع إلقرار 

الغلق أو إلغائه.
  وفي حالة العودة يجوز للوزير أن 
يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص 
إداريـــا، وجاءت املادة الســـابعة من 
القانون بأن على احملكمة إذا تيقنت من 
مخالفة املادة (١) من القانون أن تغلق 
احملل مدة ال تزيد على ستة أشهر فضال 
عن مصادرة املواد املضبوطة، وأقول 
في نهاية هذا املقال ان وزارة التجارة 
لديها دور معني ونأمل زيادة رقابتها 
ومنح مزيد من التشـــجيع والتحفيز 
ملفتشيها الكتشـــاف مثل هذه السلع 
ومحاسبة املســـؤول عنها وذلك ألن 
وزارة التجارة هي األقرب لتطبق قانون 
مكافحة الغش التجاري حيث ان لديها 
مختبرات تستطيع من خاللها فحص 
قطـــع الغيار وتتأكد من معرفة املقلد 
واألصلي وصالحية السلعة فضال عن 
أنه يجب تعزيز قوانني حماية املستهلك 
بحيث يدفع التاجر أو من يكون وراء 
تلك املشكلة الثمن غاليا باإلضافة إلى 
زيادة توعية املســـتهلك مبا ميكن أن 
يترتب على تلـــك القطع من خطورة 
والتي قد يقبل عليها البعض لرخص 
أسعارها لذا وجب على وزارة التجارة 
مراقبة ومتابعة هذا األمر الذي بدأ في 
االنتشـــار في مجتمعنا والذي يهدده 

بأسوأ العواقب.
  واهللا ولي التوفيق،،

 www.riyad-center.com  

 «قطع الغيار المقلدة.. أدوات للقتل» 

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 مكتب ياسر حبيب ينفي موته.. والجالية الشيعية في بريطانيا تعتبره صنيعة لالستخبارات 
 لندن ـ عاصم علي

  أفاد مكتب املطلوب الهارب 
ياســـر حبيب بان النبأ عن 
موتـــه بحادث ســـيارة في 
العاصمة البريطانية إشاعة 
اطلقها االعداء وهم كثيرون 
يريدون حتطيـــم معنويات 
الناس وقال «أبو صادق» احد 
مســـاعدي حبيب ان الشيخ 
بخير وهو في صحة جيدة 
وسينشر خطبته في ذكرى 
عاشوراء على موقع القطرة 
قريبا، وســـيكون موجودا 
الساعة اخلامسة مساء،  في 

الفتا الى انـــه باق في لندن 
وليس لديه نية الســـفر الى 

اي مكان.
  إلى ذلك اتصلت «األنباء» 
بعدد من املؤسسات الشيعية 
في لندن فأظهر كثيرون فيها 
اشـــمئزازهم من تصريحات 
ياسر حبيب وكونه عبئا على 
الطائفة الشيعية في اململكة 
املتحدة حيث وصفه بعض 
القيمني عليها بأنه تافه وأشار 
احد األعيان الشيعية القريبة 
من مؤسسة اخلوئي الى ان 
حبيب ال مكانة شرعية له وهو 

صنيعة استخباراتية.
  وعلى الرغـــم من أن هذا 
املصدر لم يشأ االفصاح عن 
إال ان رئيس جلنة  اســـمه، 
حقوق االنســـان االسالمية 
مسعود شـــجرة القريب من 
النظام االيراني شن هجوما 
الذعا في حديث إلى «األنباء» 
على حبيب، وقال إن آراء هذا 
الشخص متطرفة وشائنة، 
واتهمه ضمنا بالعمل مع جهات 
استخباراتية اجنبية لضرب 
انا  الوحدة االسالمية، وقال 
متأكد أن هناك خططا إلثارة 

االنقسام بني املسلمني، وحبيب 
بالتأكيد جزء منها، انه متورط 
التخطيط ضد جاليتنا،  في 
واعتبر حبيب استفزازيا في 
شكل متعمد ويعمل ناشطا 
على إثارة فتنة اسالمية في 
وقت نحن في أمّس احلاجة الى 
الوحدة وسط كل هذا التهجم 
على االســـالم واملسلمني، ان 
حبيب ليس غبيا لكنه يعمل 
ملصلحة اعداء االسالم، ووجه 
شجرة نداء للمسلمني وغير 
املسلمني بعدم ابداء اي اهتمام 

 ياسر حبيب بتصريحات هذا الرجل. 

 المباحث يحققون مع ٥ شبان تورطوا في اختطافها

  مراهقة متغيبة حاولت االنتحار في الرابية 

 توقيف ٩ بينهم ٦ نساء
  في قضية جثة لقيط القسيمة 

 هاني الظفيري
  أقدمت فتاة كانت قد تغيبت عن منزل ذويها على االنتحار بالقفز من 
الطابق األول لتنتهي محاولتها بإصاباتها بكسور في القدمني وسحجات 
ما أدى إلى نقلها إلى مستشفى الفروانية لتلقي العالج لتوضع حتت 
حراســـة أمنية مشددة، وقال مصدر أمني ان الفتاة (١٧ عاما) كانت قد 
تغيبت عن منزل ذويها قبل شـــهر ومتكـــن رجال املباحث من حتديد 
مكان تواجدها في إحدى الشـــقق وتبني أن وراء تغيبها ٥ أشـــخاص 
جميعهم مواطنون وألقي القبض عليهم جميعا خالل األسبوع املاضي 
بتهمة خطف قاصر واالعتداء عليها. وقال مصدر امني ان رجال مباحث 
الفروانية وحتديدا مباحث الرابية قد متكنوا من توقيف شـــابني قبل 
اسبوعني بعد بالغ عن اختفاء املراهقة، مشيرا الى ان التحريات اثبتت 
ان اجمالي املعتدين هم ٥ اشخاص ليتم ضبط بقية املتهمني وعددهم 
٣، مشـــيرا الى ان املتهمني اعترفوا باالعتـــداء على الفتاة طوال  فترة 

احتجازها والتي دامت ٤ اسابيع.
  واشـــار املصدر الى ان رجال املباحـــث حتى يقومون بإغالق ملف 
القضيـــة طلبوا من الفتاة ان حتضر إلى مباحث الرابية للتعرف على 
اجلناة، الفتا الى ان الفتاة حضرت الى املخفر برفقة والدتها وتعرفت 
على املتهمني من خالل طوابير عرض، ومبجرد ان عادت الفتاة  الى بيت 

اسرتها اقدمت على محاولة االنتحار بإلقاء نفسها من الطابق األول.
  وعـــودة الى قضية اجلنـــاة فقد قال املصدر االمنـــي ان اثنني من 
املتهمني اخلمسة عادوا وأكدا أنهما لم يقوما باالعتداء على الفتاة وكل 
مشكلتهم تتمثل في ان اصدقاء لهما طلبا الشقة التي تعود إلى اثنني 
منهم وقاما بتسليمهما مفتاح الشقة والتي استخدمت كمكان لالعتداء 

على الفتاة.
  واشار املصدر الى ان ادعاءات املتهمني بأنهما ال ذنب لهما في القضية 
وانهما لم يقوما باالعتداء من األمور غير املنطقية الن الفتاة بقيت في 
الشـــقة الســـابيع ومن غير املمكن أال يقوم مستأجرو الشقة بالذهاب 

إلى شقتهم ألسابيع. 

 أمير زكي
  أبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصهيل أوشكت على اغالق قضية 
مقتل طفل حديث الوالدة وتركه اعلى قسيمة في منطقة سلوى، 
مشيرا إلى أن رجال املباحث متكنوا من توقيف تسعة أشخاص منهم 

٦ نساء يرجح أن يكون بعضهن متورطات في هذه اجلرمية. 
  وقال املصدر إن وكيل نيابة حولي كان قد كلف رجال املباحث 
بســـرعة ضبط واحضار املتهمني في قضية مقتل الطفل الرضيع 
والذي ابلغ عن وجود جثته مطلع االســـبوع املاضي، مشيرا الى 
ان رجال املباحث اســـتطاعوا توقيف عدد من املشتبه فيهم ومن 

بينهم نساء يعملن في اوكار مشبوهة.
  وأضاف املصدر األمني أن رجال املباحث حولوا جميع املشتبه 
 DNA فيهن من النساء إلى الطب الشرعي ملطابقة احلمض النووي
مع احلمض النووي للطفل، مشيرا إلى أن رجال املباحث ينتظرون 
تقرير الطب الشـــرعي والذي سيحسم هوية األم التي يعود إليها 
الطفـــل حديث الوالدة، والذي قتـــل ومت التخلص من جثته اعلى 

قسيمة في منطقة سلوى. 

 سجين ستيني نقل من السجن العمومي إلى «االنفرادي»
  فدخل في غيبوبة واشتباه في إصابته بسكتة قلبية 

 مباحث حولي تغلق ملف ابتزاز فتاة بصور خاصة 
وتضبط شاباً مطلوباً للتنفيذ المدني 

براءتـــه. واضاف املصدر ان مدير 
عام السجن وهو برتبة عقيد شاهد 
النزيل الـــذي كان قد امر بايداعه 
احلبس االنفرادي داخل الســـجن 
العمومي حيث ســـأل عن اسباب 
اخراجه من السجن االنفرادي فتم 
ابالغه بان نتيجة الفحص جاءت 
سلبية، وان رئيس السجن امر 
باخراجه من احلبس االنفرادي، 
واصدر اوامره الى ادارة السجن 
بإعادة النزيل الى االنفرادي وكان 
ذلك امام السجني املسن، وما ان 
ســـمع النزيل بأنه سوف يعود 
الى السجن االنفرادي حتى سقط 
مغشيا عليه وتبني انه دخل في 
غيبوبة وعليه نقل الى مستشفى 
الفروانية ورجح االطباء اصابته 

بسكتة قلبية. 

 امير زكي
  نقل سجني كويتي الى مستشفى 
الفروانية حيث ادخل غرفة العناية 
الفائقة جراء اصابته بغيبوبة اثر 
تعرضه لسكتة قلبية استدعت نقله 
الى املستشفى على وجه السرعة. 
ووفق مصدر امنـــي فإن معلومة 
وردت الى مدير السجن املركزي عن 
ان النزيل ٦٠ عاما ويدعى (ح.ع.ف)، 
الذي موكل اليه االشراف على احد 
العنابر انه يتعاطى املخدرات، وعليه 
قام مسؤولو السجن باجراء حتليل 
للسجني داخل السجن، اال ان النزيل 
رفض ان يجري هذا االختبار في 
عيادة السجن معلال انه سبق ان 
اثبتت التحليالت التي جترى في 
عيادة السجن خطأها في عدد من 
احلاالت وانه يخشـــى ان يحدث 

 هاني الظفيري
  أغلق رجال ادارة بحث وحتري 
العقيد  محافظة حولي بقيـــادة 
عبدالرحمن الصهيل ورجال امن 
حولي بقيادة العميد عبداللطيف 
الوهيب ملف قضية ابتزاز فتاة 
بصور خاصة، وذلك بعد توقيف 
شـــاب مطلوب للتنفيـــذ املدني 
واعترافه بابتزاز الفتاة وتسليمه 
صور الفتـــاة لرجال األمن ليتم 
حترير الصور في ملف احيل الى 

النيابة العامة.
  وقال مصدر امنـــي ان فتاة كويتية تقدمت الى 
رجال امن حولي واخذت تســـرد امام الرائد فالح 
الشـــمري والعريف فايز اخلشـــام والعريف احمد 
العازمي تفاصيل ما حدث معها، مشـــيرة الى انها 
تعرفت على شاب وكان شـــابا ملتزما حيث ابدى 
استعداده للزواج منها، مضيفة الى انها ملست جدية 
في طلب الشـــاب الزواج الفتة الى انها وطدت من 
عالقتها مع الشاب وبدأت تخرج معه لتحديد اثاث 

الزوجية والوقوف على تفاصيل 
حفل الزواج.

  ومضت الفتاة بقولها اكتشفت 
في مرحلة الحقـــة للتعارف ان 
الشـــاب يظهر بصورة مغايرة 
حلقيقتـــه وعليـــه طلبـــت منه 
ان ينصـــرف كل منـــا الى حال 

سبيله.
  واضافـــت املجنـــي عليها ان 
الشـــاب مبجرد ان علم بعزمها 
قـــام بتهديدها  االنفصـــال عنه 

وابتزازها بالصور التي بحوزته.
  ومضى املصدر بالقـــول ما ان انتهت الفتاة من 
اقوالها امـــام الرائد الشـــمري والعريفني العازمي 
واخلشام حتى مت حتويل القضية الى الرائد عبدالعزيز 
املطوع والذي قام مبالحقة الشاب وضبطه وتبني انه 
مطلوب للتنفيذ املدني، ومت التحقيق معه ليعترف 
بابتزازه للفتاة حيث طلب منها اكثر من مرة مقابال 
ماديا لتسليمها صورها اخلاصة، وأرشد رجال األمن 

عن الصور اخلاصة باملجني عليها. 

خطأ في فحص دمه كما حصل مع 
غيره من الزمالء ما يتســـبب في 
انعكاسات مستقبلية على وضعيته 
في السجن، ومتسك بأن يجرى له 
التحليل في االدلة اجلنائية وحتديدا 
في الطب الشـــرعي. وقال املصدر 
االمني: مت ايداع النزيل الســـجن 
االنفـــرادي حلني نقلـــه الى مبنى 
االدلة اجلنائيـــة إلجراء التحليل 
اخلاص بتعاطيـــه املواد املخدرة، 
مشيرا الى ان نتيجة الفحص في 
االدلة اجلنائية جاءت سلبية بعد 
ثبوت خلو دمه من اثار ألي مواد 
مخدرة وان التهمة التي وجهت له 
غير صحيحة، وعليه قام رئيس 
السجن وهو برتبة نقيب بإخراج 
العمومي بدال  الى السجن  النزيل 
من الســـجن االنفرادي بعد ثبوت 

 رغم براءته من تهمة تعاطي مواد مخدرة 

 طلب مقابالً مادياً بعد أن طلبت االنفصال 

 العقيد عبدالرحمن الصهيل 


