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 املاكينة وقد خرجت من املركبة  

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 الجنايات : إعدام مصري قتل زوجته الفلبينية 
في صالون نسائي بالجابرية 

 قضت محكمــــة اجلنايات 
امس برئاسة املستشار وائل 
العتيقي بإعدام مقيم مصري 
الفلبينية  ادين بقتل زوجته 
طعنا حتى املوت بعد ان داهم 
الذي تعمل  التجميل  صالون 
به وأغلق الباب وطعنها عدة 
طعنــــات قاتلة حتــــى أخرج 
امعاءهــــا ولــــم يتركها رغم 
صراخها واستغاثتها اال جثة 
هامدة غارقة في دمائها ثم هرب 

من مكان الواقعة.
  وكان املتهم قد ســــبق أن 

اصطحــــب املجني عليها الــــى املقبرة وهددها 
بالقتل بسكني وأبلغها أنه بإمكانه دفنها دون أن 
يعلم أحد عنها شيئا، بعد أن احتدمت اخلالفات 
الزوجية بينهما إال أنها أبلغته الحقا أنها ال ترغب 
في العيش معه فتركت منزل الزوجية واقامت 
ضده دعوى طالق للضرر كونه يضربها ويهددها 
ويستولي على اموالها وقامت بتسفير اطفالها 

إلى الفلبني حيث انه بال عمل وبال اقامة.
  واكدت محامية السفارة الفلبينية ومحامية 
املجني عليها فوزية الصباح ثبوت التهمة بحق 
املتهم ثبوتا يقينيــــا وتوافر جميع العناصر 
القانونية جلرمية القتل العمد مع سبق االصرار 
واضافت: يقول رب العزة جل شأنه في حترمي 
القتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم 
خالــــدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظيما). وقال تعالى: (من قتل نفسا بغير 
نفس أو فســــاد في األرض فكأمنا قتل الناس 
جميعا) ومن ثم فإن عقاب اهللا للقاتل العذاب 

واخللد في جهنم، وعقابه في 
الدنيا القصاص فمن قتل يقتل 
جزاء وفاقا، وملا كان الشــــرع 
هو أصل التشــــريع ومصدر 
القانــــون فقد تقــــرر للقاتل 
عمدا عقوبة اإلعــــدام، حيث 
نص قانــــون اجلزاء الكويتي 
على أنه: «يعاقب على القتل 
العمد باإلعدام إذا اقترن بسبق 
االصرار أو بالترصد». ملا كان 
الثبوت في  ادلــــة  ذلك وكان 
الواقعة والتي قدمتها النيابة 
العامة قاطعة في ثبوت اقتراف 
املتهم للجرم البشع املسند إليه بإزهاقه روح 
املجني عليها وأم أبنائه التي شــــاركته احلياة 
ألكثر من ثماني ســــنوات تعمل معه جنبا الى 
جنب وتقتســــم معه املسؤولية واالنفاق، فلم 
يردعه كل ذلك عن قتلها بقسوة ليست معهودة 
في النفس البشرية فكل نفس بها قدر من اخلير 
والرحمة والشــــفقة إال نفس املتهم املاثل الذي 
كشفت جرميته عن جترده من آدميته وموت 
ضميره وحتجر إحساسه، وخلو قلبه من اخلير 
والرحمة والشفقة فكان عدال ان يعامل بالقدر 
نفسه من القسوة والتشديد في العقاب وهذا 
املتهم جاء إلى الكويت ليرتزق فيها ال أن يروع 
أمن الوطن بارتكابه جرمية فاقت في بشاعتها 
كل التصورات مما يوجب انزال القصاص بقتله 
ايضا ليرتدع غيره ممن تســــول له نفسه أن 
يرتكب جرما مماثال، فكانت مصلحة املجتمع 
وما أوصى به اهللا عز وجل تقتضي قتل املتهم 

إنزاال حلكم اهللا والقصاص. 

 احملامية فوزية الصباح
 اللواء كامل العوضي  بادي الدوسري  مخلد الظفيري

 إلزام «التعليم العالي» بأداء ٥٠٠٠ دينار لطالب 
رفضت معادلة شهادته السودانية

 حجز دعوى اختالسات أحد المستشفيات للحكم

 رفض دعوى أب بضم ابنه إلى حضانته

 السفارة األميركية: القسم القنصلي قّدم المساعدة 
الالزمة للصومالي المبعد غوليت محمد

 حجزت الدائرة اجلزائيــــة األولى مبحكمة 
االستئناف دعوى اختالس في احد املستشفيات 
بقيمة ٧٠٠ ألف دينار جللسة ٢١ فبراير املقبل 
للحكم.كانت محكمة اجلنايات قد قضت برئاسة 
املستشار عبدالناصر خريبط باالمتناع عن النطق 
بعقاب مدير احد املستشفيات ومساعده وثالثة 
مسؤولني آخرين باملستشفى عن تهمة التزوير، 
وتقدمي بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة 
في شأن عقد مبرم مع إحدى الشركات بقيمة ٧٠٠ 
ألف دينار وألزمت احملكمة املتهمني اخلمسة بدفع 
كفالة ٥ آالف دينار لكل منهم مع تعهد بحسن 

السير والسلوك ملدة سنتني.
  وقد أســــندت النيابة العامــــة للمتهمني من 

األول إلى الرابع أنهم بصفتهم في حكم املوظفني 
العموميني، ولهم شأن في إدارة التوريدات املتعلقة 
بجهة عملهم واإلشراف عليها حاولوا أن يحصلوا 
لغيرهم (إحدى الشركات) وبوسيلة غير مشروعة 
على ربح ومنفعة كقيمة لعقد توريد جهاز الرنني 
املغناطيسي محل الواقعة إلى املستشفى وذلك 
بأن اتفقوا فيما بينهم علــــى ارتكابها وزعموا 
على خالف احلقيقة للجنة املناقصات الداخلية 
بإحدى الشركات الكبرى أن تلك املؤسسة هي 
الوكيل احمللي في الكويت لشركة أخرى مصنعة 
لألجهزة الطبية، ودفعوا إلى التفاوض والتعاقد 
معها باتباع أسلوب املصدر الوحيد دون طرحه 

في املناقصة العامة. 

 قضت الدائرة التاســــعة مبحكمة األحوال 
الشــــخصية برئاسة املستشار القاضي يحيى 
املناعي وأمانة سر نايف الفصام برفض دعوى 
رفعها أب جعفــــري ضد مطلقته مطالبا بضم 
ابنه منها (ع) إلى حضانته بعد جتاوز الطفل 
سن السابعة.فقد أقام األب دعوى اختصم فيها 
مطلقته وطلب في ختامها: أوال: ســــقوط حق 
املدعــــى عليها (األم) في حضانة الصغير (ع) 
وذلك النتهائها ببلوغه ســــن السابعة. ثانيا: 
بثبوت احلق للمدعي وضم حضانة ابنه (ع.) 
إلى حضانته وإلزام مطلقته باملصروفات وأتعاب 
احملاماة.على ســــند من القول ان املدعى عليها 
استصدرت حكما بإثبات حضانتها البنيها من 
املدعي (ع) و(ح) ومازاال بحضانتها وبيدها. 
وملا كان الصغيــــر (ع) من مواليد ٢٠٠٢/٨/٢٣ 
ومشمول بحضانتها وحيث ان املدعي جعفري 
املذهب وأبناؤه الصغار تابعني له مما حدا به 

إلقامة دعواه.وخالل نظر الدعوى قدمت املدعى 
عليها مذكرة طلبت فــــي ختامها أصليا بعدم 
اختصاص احملكمة بنظــــر الدعوى وبإحالتها 
إلى دائرة األحوال الشخصية السنية لنظرها 
واحتياطيا برفض الدعوى مــــع إلزام املدعي 
باملصروفات وأتعاب احملاماة.وقالت احملكمة في 
حيثيات حكمها: وحيث انه عن قانون التطبيق 
هو القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن األحوال 
الشخصية باعتبار أن املدعى عليها سنية املذهب. 
وملا كان ما تقدم وكان من املســــتقر في قضاء 
محكمة التمييز أنــــه من املقرر في قضاء هذه 
احملكمة أن حضانة الولد وفقا لنص املادة ١٩٤ 
من ذات القانون تنتهي بالبلوغ، فإنه وعلى ما 
ورد باملذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الشأن 
أخذا مبذهب اإلمــــام مالك إذا بلغ الولد انتهت 
حضانته فيذهب حيث يشاء، وال يجوز إجباره 

على االنضمام ألحد أبويه. 

  بشرى الزين
  جددت الســــفارة االميركية لدى الكويت 
تأكيدهــــا على ان موظفي القســــم القنصلي 
بالســــفارة قاموا بتقدمي املساعدة القنصلية 
الالزمة لألميركي ـ الصومالي غوليت محمد 
الــــذي كان محتجزا في الكويت. واضافت ال 
يســــعنا اخلوض في تفاصيل القضية نظرا 

العتبارات اخلصوصية.
  وكان غوليت محمد عاد الى الواليات املتحدة 
بعد ترحيله نهاية االسبوع املاضي، وحتدث 
في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عن 
تعرضه للضــــرب والتعذيب من قبل رجال 
االمن في الكويت التي اعتقل فيها ديســــمبر 
املاضــــي حينما توجه إليها لالســــتمرار في 

دراسة االسالم واللغة العربية وأن السفارة 
االميركية لم تقدم له املساعدة الالزمة.

  إال أنه لدى دخوله مطار الكويت عصبت 
عيناه واقتيد الى السجن ووجهت إليه اتهامات 
بعالقته برجل الديــــن االميركي املولد انور 
العولقي واالنضمام الى معسكرات ارهابية 

في الصومال واليمن.
  يشــــار الى ان عائلة غوليت محمد قامت 
مبقاضاة احلكومة االميركية إلصدارها امرا 

مبنعه من العودة الى الواليات املتحدة.
  وكانت اخلارجية االميركية نفت وجود اي 
دور لها في اعتقال محمد في البداية، في حني 
قال مصدر امني كويتي ان توقيف محمد جاء 

بالتنسيق مع االستخبارات االميركية. 

 ألزمــــت الدائــــرة اإلدارية 
الثامنة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار ناصر األثري وزارة 
التعليم العالي أن تؤدي ألحد 
املواطنني مبلغ خمســــة آالف 
دينار تعويضا له عن األضرار 
التي حلقت به جراء عدم اعترافها 
بشهادته اجلامعية الصادرة من 
أم درمان السودانية. جامعة 
أقام املواطن دعواه مبينا أنه 
حصل في تاريــــخ ١٨ يونيو 
٢٠٠٧ على درجة املاجستير 
في تخصص الشريعة والقانون 
بتقديــــر امتياز من جامعة أم 
درمان السودانية، فتقدم لوزارة 
التعليم العالي ملعادلة شهادته 
إال أن طلبــــه رفض باملخالفة 
ألحكام القانــــون، فقرر إقامة 
دعــــواه مطالبا بإلغــــاء قرار 
الرفض وفي جلسة ١٥ يناير 
٢٠٠٩ قبلت دعــــواه وتأيدت 
اســــتئنافيا بشهر أكتوبر من 
ذات العــــام وأصبــــح احلكم 
نهائيا وقامت اجلهة اإلدارية 
مبعادلــــة الشــــهادة.وبعد أن 
كسب الطالب هذا احلكم، تقدم 
للمحكمة نفســــها طالبا إلزام 
الوزارة بأن تؤدي له تعويضا 
قدره عشرون ألف دينار مبينا 

إصابتــــه بأضرار مادية جراء 
امتناع املدعي عليها عن معادلة 
الشــــهادة احلاصل عليها عام 
٢٠٠٧ تتمثل في الفروق املالية 
التي حــــرم منها والتي متنح 
للحاصلني على درجة املاجستير 
منذ ذلك احلني وأنه تأخر في 
احلصول على درجة الدكتوراه 
ما أضاع منه فرص حتســــني 
وضعه الوظيفــــي باإلضافة 
ملــــا أصابه من ضرر نفســــي 
متثل في عدم اعتماد ومعادلة 
الشهادة احلاصل عليها.وذكرت 
هيئة احملكمــــة في حكمها أن 
الضررين املادي واألدبي ثابتني 

في حق جهة اإلدارة، حيث ان 
املدعي حرم مما يحصل عليه 
أمثاله احلاصلني على درجة 
املاجســــتير من بدالت نقدية 
املدنية  وفقا لقرارات اخلدمة 
الصادرة في هذا الشأن، فضال 
عن إصابته باحلزن واألسى 
جراء رفض معادلة شهادته، 
األمــــر الذي ترى احملكمة فيه 
ثبوت حقه في احلصول على 
تعويض عما أصابه من أضرار 
مادية وأدبية تقدرها بخمسة 

آالف دينار.
  من جهته أشار وكيل الطالب 
احملامي عبداهللا الكندري إلى 
أن عــــددا من خريجي جامعة 
أم درمان الســــودانية أوكلوه 
ملقاضاة وزارة التعليم العالي 
وإلزامها باالعتراف بشهاداتهم 
وقد كسب هذه األحكام، إال أن 
الوزارة التــــزال مصرة على 
تعنتها برفض معادلة شهادات 
املاجستير والدكتوراه الصادرة 
من هذه اجلامعة، مبينا أن ذلك 
له مساوئ على الدولة تتمثل 
في رجوع احملكوم لصاحلهم 
عليها بالتعويض ما يؤدي إلى 
إرهاق ميزانيتها بالتعويضات 

املستحقة. 

 احملامي عبداهللا الكندري

 غوليت محمد

 سلب بنغالي في الصالحية 
وسرقة ٣ محال

   «مستعمل» في الري
 تقدم وافد بنغالي الى مخفر الصاحلية 
متهما ٦ أشخاص بالقيام بسلبه مبلغ ٧٠٠ 
دينار، وقال البنغالي انه وبعد خروجه من 
البنك بدقائق اعترضه عدد من األشخاص 
وســـلبوه املبلغ الذي كان قد سحبه من 

البنك.
  من جهة اخرى ابلغ ٣ من أصحاب احملال 
التجارية لبيع األثاث املستعمل في سوق 
الري عن تعرض محالهم للســـرقة حيث 
سلبت اغراض ومبالغ مالية قدرها ٩ آالف 

دينار.
  وعليه حضر رجال األدلة اجلنائية لرفع 
البصمات وســـجلت ٣ قضايا سرقة عن 

طريق الكسر. 

 أصّر على موقفه رغم إغرائه ببعض المميزات خالل فترة وجيزة

 النيابة تقترب من إغالق القضية وإرسال ملفها إلى المحكمة

 العوضي يرفض التراجع عن االستقالة ما لم تتراجع 
«الداخلية» عن استبدال عقوبة الدوسري

 حجز ٥ أفراد أنكروا مشاركتهم المتهمين في تعذيب الميموني

  مؤمن المصري ـ فرج ناصر
  شـــارفت النيابة العامة علـــى االنتهاء من 
حتقيقاتها في قضية تعذيب املواطن امليموني 

واملتهم فيها ثالثة ضباط وعدد من األفراد.
  اذ قـــررت النيابة العامة مســـاء امس حجز 
خمســـة مـــن األفراد انكـــروا فـــي التحقيقات 
مشاركتهم املالزمني (س.ر.) و(ع.ع.) في تعذيب 

امليموني.
  ومت عـــرض املتهمني على الشـــاهد صياح 
الرشيدي في طابور عرض بقضية تعذيبه برفقة 
امليموني ظهر امس، ومتســـك األفراد باقوالهم 
السابقة بعدم مشـــاركتهم في جرمية تعذيب 

املجني عليه.
  ومن املقرر ان تغلق النيابة العامة ملف القضية 
باحالة املتهمني للســـجن املركزي واحالة ملف 

القضية الى احملكمة بعد التحقيق مع مدير مباحث االحمدي الذي كشـــفت اقوال 
(س.ر.) انـــه كان يعلم تفاصيل واقعة التعذيب وهو من كان وراء ابعاد احلارس 
املصري عن البالد. وســـيواجه املتهمون تهم القتل العمد واخلطف واســـتعمال 

القسوة.
  من جهته، قال فيصل الطويح ابن عم القتيل محمد غزاي املطيري ان االســـرة 

قامت بتزويـــد فريق احملامني ببعض البيانات 
واملعلومات التي تساعد في سير القضية باالضافة 
الى املعلومات التي لديهم من مصادر مختلفة.

  واشـــار الى ان هناك عددا من النواب ابلغوا 
اسرة القتيل املطيري بان لديهم معلومات عن 
املتهم الرئيســـي في القضية وان القضية في 
طريقها لالغالق خاصة بعد تضييق اخلناق على 
اجلناة واملتورطني في هذه القضية التي شغلت 

الشارع الكويتي الكثر من ٣ أسابيع.
  واكد اننا سنالحق املجرمني مهما طال الزمن او 
قصر وذلك من خالل القنوات القانونية، مشيدا 
بجهد النيابة والتي تبذل جهدا كبيرا تشكر عليه 
لكشف اجلناة ومعرفة من قام بالتعذيب لولدنا 
املغدور به من قلة من املباحث وموعدنا قريبا 

وان الشمس ستظهر على احلرامية.
  هذا، وعلمت «األنباء» أنه سيتم عرض جميع املتهمني صباح اليوم على الشاهد 
صياح الرشـــيدي للتعرف على املتهمني، وقال فيصل الرشـــيدي محامي صياح 
الرشيدي وهو الشاهد الرئيسي في واقعة تعذيب محمد غزاي املطيري حتى املوت، 
إن موكله جزم بأنه ســـوف يتعرف على صاحب الســـيارة «اليوكن» ألنه يحفظ 

شكله وال يعرفه فإذا كان في طابور العرض فسيتعرف عليه بسهولة.

  أمير زكي ـ مؤمن المصري
أمني «األنباء»    أبلغ مصدر 
ان مديــــر عــــام االدارة العامة 
اللواء كامل العوضي  للهجرة 
التراجع عن اســــتقالته  رهن 
الداخلية عن  بتراجــــع وزارة 
استبدال عقوبة احلبس باخلدمة 
املقررة بحق بادي  املجتمعية 

الدوسري.
  وأشــــار املصــــدر الــــى ان 
العوضــــي في األغلب لن يلقى 
الــــوزارة ألنه من  جتاوبا من 
الوزارة  الصعوبة ان تتراجع 
عن قرار أصدرته السيما ان قرار 
استبدال عقوبة الدوسري جاء 
بعد الرجوع الى القيادة العليا 

في وزارة الداخلية.
  وأكد املصدر ان مسؤولني في 
اللواء  اقناع  الداخلية حاولوا 
العوضي بالتراجع عن استقالته 
واالستمرار في عمله مع اغراءات 
أخرى ستقدم اليه الحقا وخالل 
فتــــرة زمنية قصيــــرة، اال ان 
العوضي رفض هذا املبدأ، مؤكدا 
انه ال تراجع عن االستقالة ما لم 

تتراجع الوزارة عن قرارها.
  مــــن جهتــــه، أكــــد احملامي 

مخلد الظفيري ان املشّرع أجاز 
استبدال عقوبة احلبس البسيط 
بالعمل للصالح العام ونص على 
ذلك في املــــادة ٢٣٥ من قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
والتي جاء فيها أن «للمحكوم 
عليه بشــــأن احلبس البسيط 
الذي ال تتجاوز مدته ستة شهور 
أو ملن صدر أمر بتنفيذ الغرامة 
عليه باإلكراه البدني أن يطلب 
من مدير السجن إبدال احلبس 

بالعمل لصالح احلكومة».
  وأضاف الظفيري ان املشّرع 
فتــــح من هــــذا املنطلق املجال 

للمحكوم عليه بعقوبة احلبس 
البسيط الذي ال يزيد عن ستة 
أشهر والذي لم تقض احملكمة 
فيه باقترانه بـ «مع الشــــغل» 
بأحقيته في أن يتقدم إلى مدير 
السجن أو إلى الوكيل املساعد 
ملؤسسات تنفيذ األحكام بطلب 
استبدال العقوبة بالعمل لصالح 
احلكومة في أي مــــن األعمال 
العامة على أال تزيد مدة العمل 

على سبع ساعات يوميا.
  ومضى بالقول: ويعتبر كل 
يوم من أيام العمل معادال ليوم 
أيام احلبس وذلك بشرط  من 

حرصه على االستمرار في العمل 
في املواعيد احملددة دون التغيب 
حيث انه في حالة تغيبه بغير 
عذر مقبول أو في حالة تقصيره 
في واجبات العمل يجوز ملدير 
السجن أن يصدر األمر بإلغاء 
تشــــغيله وتنفيذ املدة الباقية 
من احلبــــس أو اإلكراه البدني 
وهذا االستبدال مقصور على 

احلبس البسيط فقط.
  وأوضح الظفيري أن احلبس 
البسيط هو ذلك احلبس الذي 
ال تزيد مدته عن أسبوع وأيضا 
الذي يكون أقل من ستة أشهر ما 

لم تقض احملكمة بأن يكون هذا 
احلبس مقترنا مع الشغل.

الذي    وأضاف: وهــــو األمر 
يكون معه اجلدل واللغط الذي 
أثير في اآلونة األخيرة بشأن 
استبدال أحد األحكام القضائية 
التــــي قضــــي فيهــــا باحلبس 
البسيط «حكم باحلبس ثالثة 
شــــهور فقط» أي أن احلكم لم 
يقترن بالشغل فإن هذا اجلدل 
قد قام على غير سند صحيح 
من الواقع أو القانون حيث ان 
ما قامــــت به اجلهات املختصة 
«اإلدارة  الداخليــــة  بــــوزارة 
العامــــة لتنفيــــذ األحكام» من 
إجراء استبدال العقوبة بالعمل 
للصالح العام بشأن ذلك احلكم 
قد صادف صحيح القانون كونه 
من صميم اختصاصاتها ووفقا 
ملا خوله املشرع لها من سلطة 
في تنفيذ االستبدال متمثلة في 
مدير السجن دون أي جتاوز أو 
اخلــــروج عما هو مقرر قانونا 
ومن ثم ال يجــــوز إثارة الرأي 
القرارات  العام والتشكيك في 
الصادرة بناء علــــى إجراءات 

صحيحة وقانونية. 

 الظفيـري: المادة ٢٣٥ من قانون اإلجراءات والمحاكمات أجازت اسـتبدال السـجن بالعمل العام

 أسـرة القتيل محمد المطيري زودت فريق المحامين ببيانات ومعلومات مهمة عن المتهم الرئيسي 

 الرشـيدي: موكلي صياح سـيعرض عليه الجناة في طابور عرض وإذا كان بينهم راعي اليوكن سيتعرف عليه

 احملامي فيصل الرشيدي  فيصل الطويح 

 خرجت الماكينة من السيارة
  فأصيبت مواطنة بكسور

  هاني الظفيري
  نقلت مواطنة (٢٩ عاما) 
الى مستشفى اجلهراء جراء 
إصابتها بكسور في حادث 
ســـير على طريق الدائري 
السادس على بعد مسافة 
مـــن امتداد الســـادس مع 
طريق الســـاملي، وأسفرت 
قوة احلـــادث عن خروج 
ماكينة املركبة الى خارجها، 
وقام رجال املرور مبعاينة 
احلادث ومت تسجيل قضية 

تصادم وإصابة. 

 التحقيق في قضية إهانة ضباط لمواطنة  

 مجهول أهان رجال أمن وشرع في قتل ضابط صف

  عبدالهادي العجمي
  أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن الدولة 
الشـــيخ عذبي الفهد أمر باســـتدعاء ضباط في مخفر الساملية للوقوف 
على حقيقة اعتدائه على أم شيخ وإهانتها واحتجازها في نظارة املخفر 

وطرد ابنها الشيخ. 

  يجري رجال مباحث األحمدي حتقيقا للوصول الى هوية مواطن أهان 
رجلي أمن في منطقة املنقف وشرع في دهس احد ضابط صف.

  وقال مصدر امني ان حملة تفتيشية اوقفت مواطنا في منطقة املنقف 
وحال طلب اثباته الشخصي ابلغ املواطن رجال احلملة بعدم حمله لرخصة 
قيادة وابلغهم بأنـــه كويتي وحينما طلب منه اخلروج من مركبته قام 
بالفرار، وقام احد رجال األمن باالبتعاد عن ســـيارته بأعجوبة، هذا ولم 

يتمكن رجال األمن من مالحقة الشاب نظرا لسرعته اجلنونية. 


