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 هاني الظفيري
  قـــاد مواطنا حظه العثر لالصطدام بدورية تابعة ألمن اجلهراء مســـاء امس األول على 
طريق الدائري الرابع. وقال مصدر أمني لـ «األنباء» ان رجلي أمن كانا يحرران مخالفة ملركبة 
كانت تسير على طريق الدائري الرابع ليفاجأ رجال االمن مبركبة متجهة نحوهم لتصطدم 
بدوريتهم. وعليه قاموا بتســـجيل قضية ضد املواطن الذي ترك الطريق واصطدم بدورية 
األمن وأحيل الى التحقيق ملعرفة ان كان يعاني من أعراض أو تناول شـــيئا ممنوعا جعله 

يفقد السيطرة على مقود سيارته. 

 مواطن دعم دورية في الجهراء

 مركز رياض 

 قد يبدو للقارئ ألول 
وهلة ما ســـبب التحذير 
من مساعدة فاعل اخلير، 
فاملفهوم الطبيعي أن فاعل 
اخلير يسدي خدماته دون 
مقابل وذلـــك لفك ضيق 
ألم بأي شخص وقع في 
حرج أو تعرض ملشكلة 
صادفته فوجد في طريقة 
من يساعده ويسدي له 
النصـــح دون مقابل بل 
لوجه اهللا تعالى، هذا هو 
املفهوم الدارج والطبيعي 
لفاعل اخلير، إال أن تغير 

األيام بل وأقول تدني األخالق فضال عن تغير 
التركيبة الســـكانية في مجتمعنا جتعلنا 
نحذر بوجوب اخذ احلذر من أي شـــخص 

يحاول إسداء املعونة أو اخلير لنا. 
  وسبب عرضي لتلك األسطر البسيطة 
ما قرأته في جريدة «األنباء» في صفحتها 
األمنية رقم ١٣ وذلك بعددها الصادر يوم 
٢٠١١/٢/٨ أن وافدا إيرانيا تعطلت سيارته 
أثناء قيادته لها وذلك بالقرب من الدائري 
الثالث وكان ذلك في الساعة الثانية قبل 
الفجر وحاول عبثـــا إصالحها لعله يجد 
ســـبيال لتشـــغيلها إال أن محاولته باءت 
بالفشل األمر الذي جعله يقف في الطريق 
العام حيث البرد القارس والظالم الدامس 
لعله يجد ســـيارة أجـــرة تقله إلى حيث 
منزله إال أن محاولته والســـاعة املتأخرة 
التـــي يقف فيها على هـــذا الطريق باءت 
بالفشـــل ايضا إال أنه فوجئ بالفرج يأتي 
إليه ولعله فرج بل نكبة حلت عليه وهو 
ال يتوقعها فـــي هذا الوقت من الليل، فقد 
فوجئ بسيارة سوداء من نوع فورد تقف 
بجانبه وعرض قائدها على الوافد اإليراني 
أن يقوم بتوصيله إلى حيث يريد األمر الذي 
انفرجت بسببه أسارير الوافد لهذه املساعدة 
ولهذا اخلير إال أنه بعد استقالله السيارة 
والسير بها نحو مائة متر فوجئ بقائدها 
يتوقف ويلتفت إليه ويخرج من بني طيات 
مالبسة (مسدسا) ويوجهه إليه طالبا منه 
أن يخـــرج ما في حوزته من مبالغ نقدية 
األمر الذي أصاب الوافد بصدمة ومتلكه في 
هذه اللحظة اخلوف الشديد على حياته مما 
جعله يخرج محفظته التي كانت حتوي 
ثالثمائة دينار ويقوم بتسليمها للسائق 
الذي أمره بالنزول وانطلق بسيارته تاركا 

الوافد بالطريق، فترجل 
إلى حيـــث مخفر الدعية 

مقدما بالغا بالواقعة. 
  تلك هي الواقعة برمتها 
وما أن يطالعها أو يقرأها 
أي شـــخص حتى يسأل 
اذا كان هذا  نفســـه عما 
اخلبر حقيقـــة أم مجرد 
فيلم أو متثيلية عرضت 
في وســـائل اإلعالم لكن 
سيجد نفسه أمام حقيقة 
حدثـــت فـــي مجتمعنا، 
وتســـاءلت: ألهـــذا احلد 
وصل التدنـــي األخالقي 
في مجتمعنا؟ ألهذا احلـــد ال يأمن الناس 
على أموالهم في الطريق العام؟ كل هذا له 
إجابة واحدة وهي ضرورة احلذر وتوخي 
عدم الثقة الالزمة في أي شخص يعرض 

مساعدة علينا. 
  واملنظار القانوني لهذه الواقعة الغريبة 
والعجيبة على مجتمعنا املعروف بتقاليده 
وأخالقه يفرض نفسه، فالبني أننا أمام واقعة 
سلب باإلكراه والقوة وفي الطريق العام وفي 
وقت متأخر من الليل وقد جرمها املشرع 
اجلزائي في مادتيه (٢٢٥ و٢٢٦) من قانون 
اجلزاء حيث أفرد لها املشرع اجلزائي عقوبة 
الســـجن التي ال جتاوز ١٥ عاما بحسبان 
وقوع اجلرمية ليال وفي الطريق العام ومن 

شخص يحمل سالحا ظاهرا.
  وفي نهاية مقالي أناشد اجلميع ضرورة 
توخـــي احلذر واحليطة في أي مســـاعدة 
تقدم اليه الســـيما إذا كانت من أشخاص 
ال نعرفهم وال تربطنا بهم أي صله سواء 
كانت في الطريق العام أو في حياتنا وذلك 
النعدام الثقة والتدني األخالقي ليس لسبب 
وإمنا لتغير التركيبة الســـكانية وظهور 
أمناط جديدة من اجلرمية توجب علينا أن 
نكون على قدر من احليطة، كما أناشد وزير 
الداخلية وهو من تلقى عليه مسؤوليات 
جمة اآلن أن يوفر احلماية الالزمة للمواطنني 
واملقيمني على حد سواء وذلك بتأمني الطرق 
العامة السيما الطرق الدائرية بوضع سيارة 
دورية جندة جتعل من يســـير ليال سواء 
مترجال أو بسيارته يأمن على حياته وذلك 
توقيا لوقوع أي ازمة او حادث ال ســـمح 

اهللا مستقبال. 
  واهللا ولي التوفيق،،،
 www.riyad-center.com  

 اّتق شر من أحسن إليك

 بقلم: المحامي رياض الصانع

 ..وترفض دعوى مطالبة رجل أعمال بـ ٣٨ ألف دينار
 أكدت محكمة التمييز على 
املبدأ القضائي املتعلق بعدم 
النكوص  الطعن عن  جواز 
في أداء اليمني احلاسمة إذ 
ألغت محكمة التمييز الدائرة 
التجارية الثانية برئاســـة 
املستشـــار يونس الياسني 
وكيل احملكمة قرار محكمة 
االستئناف برفض الدعوى 
املقامة من إحدى املواطنات 
والتـــي تطالب رجل أعمال 
مببلغ ٣٨ ألف دينار أصدرها 
في شيكني منفصلني وادعت 
أن الشيكني ليس  املواطنة 

لهما رصيد. وفي التفاصيل أن محكمة اجلنح 
كانت قد قضت ببراءة رجل أعمال معروف 
من دفـــع مبلغ ٣٨ ألف د.ك. عبر شـــيكني 

منفصلني من تهمة إصدار 
الشيكني رغم أنهما ممهوران 
بتوقيعه وقام بإصدارهما 

بظروف طبيعية.
  وحينها طلـــب احملامي 
مبـــارك اخلشـــاب بصفته 
وكيال عن رجل األعمال من 
محكمة اجلنـــح وقف نظر 
الدعـــوى حلـــني البت في 
أداء ميني حاســـمة  دعوى 
الشاكية بأنها  حتى تقسم 
تطالب رجل األعمال باملبلغ 
املذكور أعاله وأمام احملكمة 
لم حتضر الشاكية أكثر من 
مرة فحكمت ببراءة ذمة املدعى عليه «رجل 
األعمال» بشأن الشـــيكني املتضمنني مبلغ 

٣٨ ألف د.ك.

 «التمييز» تحدد جلسة ٢٥ مايو المقبل 
  للنظر في طعن «حارقة العيون»

 عراقي مخالف منذ ١٨ عامًا رئيس الوزراء يتنازل عن قضيته ضد  الفضالة
  في حملة على العمالة السائبة

 ١٥٠٠ دينار طارت من رصيد مواطنة

 ضبط ٧ أحداث سطوا على بقالة وخرجوا 
بـ ٤٠٠ دينار وكروت شحن وسجائر

 هندي سكران رشا رجل أمن بـ ١٠٠ دينار

  هاني الظفيري
  شن رجال أمن اجلهراء بإشراف العميد محمد طنا وقيادة الرائد مطر 
السبيل حملة جديدة على مزارع الصليبية عصر اول من امس ومت ضبط 
١٨ مخالفا أحيلوا الى جهــــة االختصاص. وقال مصدر أمني ان احلملة 
انطلقت بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء خليل الشــــمالي الذي أمر مديري األمن بشــــن حمالت على 
املخالفني لينطلق رجال أمن اجلهراء الــــى مزارع الصليبية بعد ورود 
معلومة عن اتخاذها مأوى للمتغيبني ومت ضبط ١٥ من العمالة السائبة 
من مختلف اجلنسيات كما مت ضبط ٣ منتهية اقاماتهم من بينهم وافد 

من اجلنسية العراقية انتهت اقامته منذ عام ١٩٩٢.

  هاني الظفيري
  تقدمت موظفة في وزارة التربية الى مخفر اجلهراء بعد وصول رسالة 
SMS تفيد بســــحب مبلغ كبير من رصيدها ليتم تسجيل قضية تزوير 

في محرر رسمي وإحالة ملف القضية الى رجال املباحث.
  وقال مصدر أمني ان مواطنة لم تنتبه الى فقد بطاقتها البنكية إال حينما 
جاءتها رســــالة مساء أمس تفيد بسحب مبلغ ١٥٠٠ دينار من رصيدها، 
األمــــر الذي جعل املواطنة تتفقد بطاقتها البنكية التي لم جتدها، وأفاد 
املصدر بأن املواطنة لم تشر بأصابع االتهام الى أي أحد إال انها طالبت 

رجال األمن باالستعانة بكاميرات البنك للوصول الى هوية اجلاني. 

 محمد الجالهمة
  متكـــن رجال جنـــدة محافظة حولي من ضبـــط ٧ أحداث نفذوا 
جرمية ســـطو مســـلح على بقال إيراني في منطقة الساملية وتبني 
حيازة اللصوص الســـبعة حبوبا مخدرة وقطعة حشـــيش. وقال 
مصدر امني ان احد العاملني في بقالة اســـتغاث باملارة بعد تعرضه 
للسلب حتت تهديد األسلحة البيضاء، وفور تلقي البالغ قام رجال 
النجدة بتطويق املنطقة وضبط ٣ لصوص واعترفوا على ٤ آخرين 
مت القبض عليهم واعترفوا بأنهم نفذوا عدة قضايا ســـلب باإلكراه 
وعثـــر بحوزتهم على ٤٠٠ دينار كانوا قد ســـلبوها من البقال الى 

جانب ١٠ كروزات سجائر و١٣ كارت تلفون.

 محمد الجالهمة
  «بابا شــــيل ١٠٠ دينار وانت ما يشوف أنا» هذه العبارة صدرت عن 
وافد هندي دفعته الى توريط نفســــه في قضية رشوة موظف عام الى 
جانب قيادة مركبة في حالة ســــكر واالصطــــدام مبركبة أخرى. وقال 
مصدر امني ان بالغا ورد الى جندة مبارك الكبير عن حادث مروري في 
منطقة مبارك الكبير وعليه توجه رجال النجدة الى موقع البالغ وتبني 
ان وافدا آسيويا اصطدم مبركبة نقل أسرة كويتية، وأضاف املصدر: مت 
طلب هوية الوافد اآلســــيوي لتحرير قضية، اال ان رجل النجدة فوجئ 

باآلسيوي يقدم له ١٠٠ دينار مقابل عدم إحالته الى االختصاص. 

 «الجنايات» تأمر برفع منع السفر عن الوسمي 
والشمالي: أوامر عليا منعت التجمهر خارج الديوانية

 أجلت محكمة اجلنايات أمس برئاســـة 
املستشـــار عـــادل الهويـــدي وعضويـــة 
املستشارين علي ســـلطان وصالح الدين 
أبوالفتوح وأمانة سر وليد منصور النظر 
في دعوى قضية أمن الدولة ٢٠١٠/٧ املرفوعة 
ضد أستاذ قانون املرافعات بكلية احلقوق 
د.عبيد الوســـمي جللســـة ٤ ابريل املقبل، 
حلضور وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق 
احمد الرجيب بصفته مقدم الشكوى، وقررت 

احملكمة رفع منع السفر عن الوسمي.
  وحضر أمام احملكمة أمس اللواء خليل 
الشمالي وذكر أن أحداث ندوة «إال الدستور» 
التي أقيمت بديوان النائب جمعان احلربش 
مبنطقة الصليبخات خرجـــت عن اإلطار 
القانوني املسموح به، لذلك مت منع املواطنني 
من التجمهر خارج الديوانية، موضحا أنه 
كانت لديه تعليمات من القيادة العليا مبنع 

احلضور من التجمهر خارج الديوانية.
  وأمـــرت احملكمـــة بإخالء ســـبيل أحد 
األشخاص ممن حضروا اجللسة بعد اتهامه 
بتصوير أحداث اجللسة وعندما قام رجال 

أمن قصر العدل بتفتيشـــه وفحص هاتفه 
النقال لم يجدوا أي تسجيل معه.

  كانت النيابة العامة قد أسندت للوسمي 
٦ اتهامـــات بينها ٤ تهـــم أمن دولة وبينها 
التطاول على مسند اإلمارة وحتريض رجال 
األمن على التمرد وإشاعة أخبار كاذبة عن 
األوضاع الداخلية للبالد واالشتراك في جتمهر 

يهدف لإلخالل باألمن العام.
  أما التهمة اخلامسة فكانت تختص بإهانة 
رجال األمن واملنصوص عليها بقانون اجلزاء، 
فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون 
املادتني ١٢و٢٠  فـــي  التجمعات وباألخص 
في مســـألة املواكب واملظاهـــرات املخالفة 

للقانون.
  وكانت التهم األربع هي اخلاصة بقانون 
رقم ١٥ لســـنة ١٩٧٠ من قانون أمن الدولة 

واملشار إليها في املواد ٢٥ و٢٦ و٣٤.
  وقـــررت محكمة اجلنايات في جلســـة 
اخلميس املاضي وبعد انعقادها استثنائيا 
وبرغبة صاحب السمو األمير بإخالء سبيل 

الوسمي بكفالة ١٠٠٠ دينار. 

التمييز   حددت محكمـــة 
اجلزائية أمس جلسة ٢٩ مايو 
للنظر فـــي الطعن املقدم من 
وكيـــل «ن.ع» املتهمة بحرق 
خيمة عرس العيون في منطقة 
اجلهراء والتي راح ضحيتها 

٥٦ ضحية جراء احلريق.
  وقال احملامي زيد اخلباز 
إن محكمـــة التمييـــز قبلت 
الطعـــن املقدم ضـــد احلكم 
الصادر ضد موكلتي جلدية 
إلى  الطعن، وأشـــار اخلباز 
أن هناك خطـــأ في تصنيف 
القانون مما دعـــا إلى قبول 

الطعن من محكمة التمييز اجلنائية. يذكر أن 
النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمتي احلريق 

العمد والقتل العمد لضحايا 
احلريق بأن أعدت مادة قابلة 
لالشتعال (بنزين) ومصدرا 
حراريا (عود ثقاب)، وما أن 
تيقنت مـــن وجود الضحايا 
داخل خيمة احلفل التي أعدها 
زوجها لالحتفال بزواجه من 
أخـــرى حتـــى فاجأتهن بأن 
سكبت املادة البترولية على 
اخليمة وأضرمـــت النار بها 
وباملجني عليهن قاصدة قتلهن 
محدثة اإلصابات املوصوفة 
فـــي التحقيقات والتي أودت 
بحياتهـــن. وكانـــت محكمة 
اجلنايات قد قضت بإعـــدام «ن.ع» وأيدتها 

محكمة االستئناف في ذلك.

القضية   حجزت محكمة اجلنـــح أمس 
املرفوعة من ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ضد األمني العام للتحالف 
الوطني الســـابق خالد الفضالة جللسة ٧ 

مارس املقبل للحكم.
  وقد حضر دفاع رئيس الوزراء احملامي 
عماد السيف أمام احملكمة وقدم إقرارا بتنازل 
سمو رئيس الوزراء عن القضية املرفوعة ضد 
الفضالة، بعد أن كان املوعد املقرر جللسة 

األمس هو االستماع للمرافعة من قبل دفاع 
الفضالة.

  وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس 
الفضالة ٣ أشـــهر مع النفاذ وتغرميه ١٥٠ 
دينارا، وأمام محكمة االستئناف مت االكتفاء 
مبدة حبســـه وهي ١٠ أيام وتأييد تغرميه 
١٥٠ دينارا وإحالة الدعوى للمحكمة املدنية، 
وقـــررت بعد ذلك محكمـــة التمييز بإعادة 

القضية إلى محكمة أول درجة.

 رقيب نايف سعود محمد 

 اللواء محمود الدوسري  الفريق سليمان الفهد 

 د.عبيد الوسمي متوسطا الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم وخالد سند الفضالة في احملكمة امس 

 احملامي زيد اخلباز

 احملامي مبارك اخلشاب 

 وفاة عسكري في الحرس الوطني 
  خالل تدريبات تخريج دورة للصاعقة

 الفهد: إنزال للقوات الخاصة من أبراج الكويت الخميس 
  و«الداخلية» تستعد الستقبال ضيوف صاحب السمو

 نعت الرئاسة العامة للحرس الوطني ببالغ 
احلزن واألســـى الرقيب نايف سعود محمد من 
مرتب ســـرية املهام اخلاصة من كتيبة مكافحة 
االرهاب والذي وافته املنية امس عن عمر يناهز 
الـ ٢٨ عاما اثناء مشـــاركته بتدريبات عسكرية 
استعدادا حلفل تخريج دورة الصاعقة رقم ١٧ 

املقرر اقامته غد االربعاء.
  وحتتسب القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة 

في رئيس احلرس الوطني ســـمو الشيخ سالم 
العلي الصبـــاح ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشـــعل االحمد ووكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي وجميع منتســـبي احلرس 
الوطني الفقيد عند اهللا سبحانه وتعالى وتتقدم 
السرته وذويه بخالص العزاء سائلة املولىـ  عز 
وجل ـ ان يجعل مثواه مع الصديقني والشهداء 

واالبرار وحسن اولئك رفيقا. 

 قــــال وكيــــل وزارة الداخلية 
املساعد لشــــؤون االمن اخلاص 
الفريق سليمان فهد الفهد ان االدارة 
العامة لقوات االمن اخلاصة ستقوم 
الثالثة  الساعة  بعرض عسكري 
عصر يوم اخلميس املقبل املوافق 
٢٠١١ والذي سيشــــهد  ١٧ فبراير 
عرض انزال لفرق القوات اخلاصة 
من أبــــراج الكويت باالضافة الى 

انزال من الطيران العمودي.
  واضــــاف الفريــــق الفهــــد ان 
هذا العرض يهدف الى مشــــاركة 
القوات اخلاصة في فرحة احتفاالت 
الشعب بالذكرى اخلمسني الستقالل 
الكويت، والذكرى العشرين لعيد 
التحرير، والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليــــد احلكم باإلضافة 
الــــى حث وترغيب الشــــباب في 
إدارة  الى  املشــــاركة واالنضمام 
القوات اخلاصة وإبراز جهود وزارة 
الداخلية وانشطتها، وقدرات رجال 

االمن وجاهزيتهم لكل طارئ.
  وأوضح ان اقامة عرض االنزال 
تأتي لتأكيد التواصل االمني بني 
الى  الداخلية واملواطنــــني، الفتا 
انه من املهــــم ان يضم املهرجان 

السير باللجنة األمنية لالحتفاالت 
الوطنيــــة في تــــرؤس االجتماع 
الذي  التنســــيقي للجنة األمنية 
عقد صباح امس مبشاركة هيئة 
احلرس االميري (اجليش) ووزارة 
الداخلية واحلرس الوطني واالدارة 

العامة لإلطفاء.
  وقــــد ناقش االجتمــــاع خطة 
االجراءات األمنية لوصول أصحاب 
اجلاللة والفخامة والسمو واملعالي 
ضيوف صاحب الســــمو األمير، 
حفظــــه اهللا ورعاه، مبناســــبة 
االحتفاالت الوطنية مبرور خمسة 
اعوام على تولي صاحب السمو 
األميــــر مقاليد احلكــــم والذكرى 
اخلمسني الستقالل الكويت ومرور 

٢٠ عاما على التحرير.
  ومت االتفــــاق علــــى اخلطط 
التفصيلية لتأمني جميع األنشطة 
واحكام السيطرة األمنية واملرورية 
وحتقيق االنتشار األمني والتصدي 
العبث بأمن واستقرار  حملاوالت 
البالد، واحملافظة على انســــياب 
احلركــــة املرورية علــــى الطرق 
الدائرية والرئيســــية في عموم 
البالد، وحماية وتأمني جميع أماكن 

االحتفاالت. 

للمرة الثانية عرضا عسكريا بهذا 
املستوى والذي ســــيكون مبهرا 

ومتميزا للغاية.
  وذكر ان انزال القوات سيكون 
علــــى ارتفاعات متفاوتة بطريقة 
اســــتعراضية تؤكــــد على جدية 
التدريبــــات واملهــــارات اخلاصة 
التي ميتلكها افراد القوات اخلاصة 
باالضافــــة إلى اقامــــة العديد من 
الفقــــرات األخرى الترفيهية التي 
ستقام على هامش العرض والتي 
ســــيتخللها توزيــــع العديد من 

اجلوائز والهدايا على احلضور.

  ودعا الفــــرق الفهد  املواطنني 
واملقيمني الى حضور االنشطة التي 
ستتم اقامتها بجوار ابراج الكويت 
يوم اخلميس املقبل ملشاهدة عرض 

انزال القوات اخلاصة هناك.
  مــــن جهة اخرى انــــاب وكيل 
الداخلية املساعد لشؤون  وزارة 
االمن اخلاص مساعد رئيس اللجنة 
األمنية لالحتفاالت الوطنية الفريق 
سليمان فهد الفهد اللواء محمود 
الداخلية  الدوسري وكيل وزارة 
املساعد لشؤون املرور قائد قيادة 
تنظيم احلركة املرورية وخطوط 

 ضبط وإحضار مواطنة
  حرقت علم الكويت

  
  أمير زكي ـ محمد الجالهمة

  أمر وكيل نيابــــة الفروانية 
بإلقاء  الفروانية  رجال مباحث 
القبض على سيدة كانت تستقل 
مركبة مســــجلة باسم مواطنة 
بتهمة إهانة علم الكويت كما مت 

إبالغ أمن الدولة بالواقعة.
  وقال مصدر أمني ان بالغات 
عدة وردت الى عمليات الداخلية 
على اقدام سيدة على حرق علم 
الكويت على مــــرأى من املارة، 
وفور تلقي البالغ سارع رجال 
النجدة الى موقع البالغ ومبجرد 
الســــيدة بصافرات  ان شعرت 
الدورية استقلت مركبتها وسارت 
بها ورفضت االمتثال لتعليمات 
رجال األمــــن بالتوقف. ومضى 
املصدر األمني بقوله: قام رجال 
النجــــدة بتتبع الســــيدة حتى 
وصلت الــــى منطقة العارضية 
ق٦ ومــــا ان وصلت الى منزلها 
في العارضية حتى دخلت إليه 
ورفضت اخلروج. وأشار املصدر 
الى ان رجال األمن استعلموا عن 
السيارة وتبني انها تعود ملواطنة 
من مواليد ١٩٧٥، مشيرا الى ان 
رجال االمن انتظروا التأكد من 
أن صاحبة الســــيارة هي التي 

كانت تستقلها.
  

  مطلوب لـ ٤ قضايا 
  و٦ سنوات سجن

  
  محمد الجالهمة

  أحال رجال جندة األحمدي 
الى إدارة التنفيذ اجلنائي مواطنا 
مطلوبا للتحقيق في عدة قضايا 
جنائية. وقــــال مصدر أمني ان 
دورية اشتبهت في مركبة على 
طريق امللك فهد حيث الحظ رجال 
النجدة ارتباكا شديدا على قائد 
الدورية  اقتراب  املركبة مبجرد 
منه ليتم اجباره على التوقف، 
وباالســــتعالم عن قائد املركبة 
والذي تبني انه مواطن كشــــف 
جهاز االستعالم عنه انه مطلوب 
لـ ٤ قضايا جنائية كما تبني انه 

مطلوب للسجن ٦ أعوام. 


