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 راقبت تجمعات غير منظمة في تيماء ولن تطلق سراح ٣٥ محرضًا

 «الداخلية» تبحث عن مصدر رسائل تدعو «البدون» إلى حرق أنفسهم 
أسوة بـ «بوعزيزي التونسي» وأوقفت خليجيًا سحل عسكري مرور

 أطباء الجهراء أخرجوا خنجراً من ظهر مواطن 
  هاني الظفيري

  أجرى أطباء مستشفى اجلهراء عملية جراحية دقيقة استغرقت 
نحو ساعة استخرجوا خاللها خنجرا اخترق ظهر مواطن في العقد 
الثاني من العمر واستقر بني أضالعه، فيما فتح رجال ادارة بحث 
وحتري محافظة اجلهراء حتقيقا للوصول الى هوية ٣ أشخاص 
قاموا بطعن املواطن ومن ثم ضبط اجلناة للوقوف على اسباب 
هذه اجلرمية التي كان من املمكن ان تصنف حتت مســـمى قتل 
عمد.وقال مصدر أمني ان عددا من مرتادي مستشـــفى اجلهراء 
فوجئوا بشخص يتوقف بالقرب من حوادث املستشفى يقترب 

منه ٣ شباب احدهم في يده خنجر غرسه في ظهر املواطن.
  وأضاف املصدر ان املواطن اسعف الى العناية الفائقة وبعد 
اجراء عملية جراحية مت االستماع الى أقواله، حيث أفاد املجني 
عليه بأنه تلقـــى اتصاال هاتفيا من شـــخص مجهول أبلغه ان 
أحـــد أصدقائه أصيب في حادث مروري وان صديقه مصاب في 
املستشفى، مشيرا الى انه وما ان وصل الى بوابة املستشفى حتى 
فوجئ بتعرضه للطعن من اخللف هذا وتواصل ضابط االرتباط 

ماجد الصليلي مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن القضية. 

  هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
  أبلغ مصـــدر امني «األنباء» 
ان وزارة الداخليـــة تبحث عن 
مصدر رسائل بدأت تنتشر بني 
أوساط البدون وحترض البدون 
على إعالن رفضهم لإلجراءات 
احلكوميـــة وعـــدم منحهم ما 
يرونه حقوقا لهم بحرق أنفسهم 
الرفض والرضوخ  تعبيرا عن 
لهــذه املمــارسات ضدهم أسوة 
بـ «بوعزيزي التونسي»، مؤكدا 
ان مثل هذه الدعوات هي حتريض 

صريح على االنتحار.
  في شأن آخر، قال املصدر ان 
نحو ٣٥ شخصا من احملرضني 
على التظاهر هم قيد التحقيق 
في أجهزة وزارة الداخلية وان 
الـــوزارة تعتـــزم إحالة هؤالء 
احملضرين على التظاهر وإتالف 
األمالك اخلاصة والعامة ومقاومة 
السلطات الى القضاء، مستبعدا 
إطالق سراحهم دون إحالتهم الى 
القضاء التخاذ مـــا يلزم حيال 
ممارستهم غير القانونية تلك.

  إلى ذلك جتمعت العشرات من 
البدون في تظاهرات غير منظمة 
امس في عـــدة مناطق واكتفت 
أجهزة وزارة الداخلية مبتابعة 

هذه اإلعداد دون ان تتدخل.
  من جهة أخرى، متكن رجال 

املباحث من ضبط شاب خليجي 
وتبحث عن آخر بدون ســـحال 
عسكريا في املرور وقد اعترف 
اخلليجي بأنه فعل ذلك بتحريض 

من صديقه البدون.
  على صعيد آخر، أعلن أمني 
ســـر جمعية احملامني الكويتية 
الكريون عن ان  احملامي ناصر 
هناك وفدا من اجلمعية سيلتقي 
الوزراء  نائب رئيس مجلـــس 
ووزير الداخلية الشـــيخ احمد 
احلمود اليوم لعرض مقترحات 
بشأن قضية البدون، مؤكدا رفض 
جمعية احملامني الكويتية للطريقة 
التـــي مت التعامل بهـــا من قبل 
القوات اخلاصة مع التظاهرات 

التي حدثت أمس األول، مشيرا 
الى ان مطالب البدون باحلقوق 
املدنية والقانونية واإلنسانية 
التي حرموا منها لعشرات السنني 

مشروعة.
  وعـــزا احملامـــي الكريـــون 
التظاهرات الى عدم جديه إقرار 
احلقوق اخلاصة للبدون من قبل 
احلكومة وبعض أعضاء مجلس 
األمة، وهو ما أثار حفيظة هذه 
القرارات مضاف  الفئة من تلك 
إليها املنع احلاصل عليهم بعدم 

التوكيالت اخلاصة لهم  إصدار 
لكي يكون لهم احلق في الوقوف 
أمام احملاكم للمطالبة بحقوقهم 
املاليـــة وغيرها في حال وجود 

نزاع.
  وقال الكريون اننا في جمعية 
احملامني نســـتغرب من القوات 
اخلاصة استخدامهم للغاز مسيل 
الدخانية ضد  الدموع والقنابل 
هؤالء املتظاهرين وهم عزل، كما 
ندعو إلى ضبط النفس والتهدئة 
والتعامـــل بصـــورة حضارية 

وراقية مع هذه التظاهرات طاملا 
أنها لم تخرج عن اإلطار القانوني 
الذي كفله الدســـتور في حرية 
التعبير عن الرأي والتجمهر ودعا 
(البدون) الى التريث، مشيرا الى 
ان القيام بأعمال غير مدروسة 
سيترتب عليها نتائج وخيمة ال 
حتمد عقباها، مشيرا في الوقت 
ذاته الـــى ان املظاهـــرات غير 
الســـلمية مرفوضة وقد تنحى 
الى مسارا آخر للقضية مما ينتج 

عن ضياعها محمله بحقوقها. 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 بعد اتهامه بالسكر واالعتداء على رجال أمن 

 تحرك قضائي موسع لمواجهة هجمة اإلدارات القانونية الحكومية لمساواتهم بالقضاء

 شقيق نائب اشتكى ضابطًا وأفرادًا 
  إلدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية

 مصادر قضائية لـ «األنباء»: توجيهات صاحب 
السمو بتمييز القضاة البد من تنفيذها

 العلي يناشد نواب المجلس إقرار الكادر
 

 ذكر احملامي عبداحملسن 
القطــــان بصفته وكيال عن 
شقيق النائب الذي تشاجر 
مع رجــــال األمن في ميدان 
حولي يوم اخلميس املاضي 
أنه يؤسفنا بعد مطالعتنا 
لبعض الصحــــف احمللية 
بنشــــر خبــــر القبض على 
شقيق نائب وهو في حالة 
سكر حيث مت سرد الواقعة 
بطريقة بعيدة كل البعد عن 

احلقيقة.
  وقال القطان: إن حقيقة 
الواقعة أن موكله كان يقود 

سيارته بصورة طبيعية ومر على نقطة تفتيش 
فطلب منه مالزم املرور رخصة القيادة فأعطاه 
إياها بكل يســــر حيث طلب منه الوقوف على 
اليمني فامتثل لألمر فحضر له أحد أفراد الشرطة 
وقام بالصراخ عليه: «شنو مسوي ليش موقفك 
الضابط». وفرد عليه هدئ أعصابك أنا ما أدري 

ميكن عشان التظليل.
  ولكن الشـــرطي أصر على إعادة السؤال 
بالصراخ وقام بتفتيش الســـيارة بصورة 
اســـتفزازية، فتناقش معه شـــقيق النائب 
بهدوء ألنه متقاعد حديثا من وزارة الداخلية 
وأمضى فتره طويلـــة في الدوريات ويعلم 
اإلجـــراءات متاما. وقـــال الرجل إن ما فعله 
أفراد الشـــرطة وضابطهم مخالف للقانون 
بتفتيشهم للسيارة وأسلوبهم االستفزازي 

من أجل مخالفة مرورية.
  فاشتد النقاش وطلبوا منه صعود الدورية 
فامتثل لألمر وتصادف مــــرور أحد أصدقائه 
وشاهد الشرطة تقبض عليه فحاول االستفسار 
عن األمر فقامت الشــــرطة بإلقاء القبض عليه 
هو اآلخر فاعترض على ذلك فقامت الشــــرطة 

باالعتداء عليهما بالضرب 
وقاموا بإتالف هاتفه النقال 
وساعة ونظارة طبية وقاموا 

بسبهما وإهانتهما.
  ثــــم أصعدوهمــــا إلــــى 
الدورية وقامــــوا بالتجول 
بهما في منطقــــة الرميثية 
متعمديــــن رغم أن الواقعة 
من اختصاص مخفر ميدان 
حولي ألكثر من ساعة. وبعد 
أن ذهبوا للمخفر حاول أفراد 
الشــــرطة إخالء ســــبيلهما 
بشرط عدم تسجيل قضية 
ضدهم باإلتالف والضرب 
وهذا ما رفضه شقيق النائب وأصر على تسجيل 
قضية بحقهم، فقاموا بتسجيل قضية كيدية بأن 
شقيق النائب كان بحالة اشتباه سكر للضغط 

عليه للتنازل عن قضيته.
النائب  القطان: وعندهــــا حضر    ويضيف 
للمخفر لالطمئنان على شــــقيقه وحضرت أنا 
كمحام معه وطالب النائب بإحالة شقيقه للطب 
الشــــرعي ألنه يعلم علم اليقني أن شــــقيقه ال 
يتعاطى أي مواد مسكرة وأن الواقعة كيدية ثم 
غادر املخفر وطلب مني املضي في اإلجراءات 
بشكل قانوني.ومتت إحالة شقيق النائب للطب 
الشرعي من قبل احملقق فتم إخالء سبيله بعد 
التحقيق معه. وبعد أن شاهد رئيس التحقيق 
واحملقق أنه بحالة طبيعة وال توجد عليه أي 
عالمة من عالمات الســــكر، قرر إخالء سبيله 
الذي جاء بطريقة قانونيــــة ودون أي تدخل 

للتأثير على هذا القرار.
  وزاد القطان: وقد قمنا بتسجيل قضية اعتداء 
بالضرب وإتالف عمدي ضد الضابط وأفراده، 
وكذلك شكوى لدى الرقابة والتفتيش بوزارة 

الداخلية.

 في غضون العام ٢٠٠٩ صدر مرسوم أميري 
بتنظيم كادر السلطة القضائية بتوجيه ورعاية 
من حضرة صاحب السمو األمير. فقد أمر سموه 
بتخصيص هذا الكادر للسلطة القضائية. وقد 
شكل هذا املرسوم نقطة فارقة في إعطاء السلطة 
القضائية (احملاكــــم والنيابة العامة) وضعها 
الطبيعي من التميز الفارق بينها وبني الفئات 
القانونية املختلفــــة باعتبار أن القضاء والية 
وليس مجرد وظيفــــة، وتقديرا لدور القاضي 

املتميز.
  وتقول مصادر قضائية: ورغم هذا املرسوم 
الواضح، فقد سعت فئات قانونية أخرى بطلب 
مساواتها بالقضاة، منها اإلدارة العامة للتحقيقات 
البلدية.  الفتوى والتشريع وقانونيي  وإدارة 
وقد كانت هناك ضغوط من هذه الفئات مدعية 

أنها من السلطة القضائية.
  فنتج إزاء هذه الضغوط إقرار زيادات بنسب 
متفاوتة مما أدى إلى مزيد من الضغط، فتنامى 
إلى أسماع أعضاء السلطة القضائية نية احلكومة 
إقرار زيادة ألعضاء إدارة الفتوى والتشــــريع 
وباقــــي الكوادر القانونيــــة باعتبارها هيئات 
قضائيــــة، أو على أقل تقدير زيادة مســــاوية 
للكادر القضائي باعتبار أن املساواة في املركز 
املالي يعني مســــاواة في املركز القانوني، مما 
شــــكل موجة عارمة من االستياء في صفوف 
أعضاء السلطة القضائية على كل املستويات 

من مستشارين وقضاة وأعضاء نيابة.
  وأكدت املصادر القضائية أن أعضاء السلطة 
القضائية ال يعارضون هذه الزيادة املمنوحة 
لهؤالء القانونيني، تأسيســــا على مبدأ الفصل 
بني الســــلطات، وإمنا االعتــــراض مبني على 
معيارين أساســــيني خاصني بالقضاء: أولهما 
أال تكون أي زيادة باعتبار اجلهة الطالبة جهة 
قضائية، وثانيهما أال تكون الزيادة مســــاوية 

للكادر القضائي.
  وأضافت املصــــادر أن تعامل احلكومة مع 
القضايا التي متس السلطة القضائية أدى في 
الفترات السابقة إلى امتعاض من قبل أعضاء 
السلطة القضائية على مختلف درجاتهم، ذلك 
أن تعامل احلكومة مع قضايا مثل جتميد قرار 
زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية املعارين 
والتي أقرها املجلس األعلى للقضاء منذ قرابة 
عامني وعدم تنفيذه إلى اآلن خالفا لعدم تطبيق 
مبدأ الفصل بني السلطات، هي مؤشرات تأزمي 

بني السلطتني التنفيذية والقضائية.
  كما أن مســــاواة موظفــــي إدارات احلكومة 
املختلفة بأعضاء السلطة القضائية من الناحية 
املادية يعد نقضا للتعهدات الســــابقة بتمييز 
أعضاء الســــلطة القضائية عمن ســــواهم من 

القانونيني والذي تعهدت به احلكومة حني مت 
االتفاق مع القضاة في دعواهم املشهورة ضدها، 
وذلك كاتفاق لسحب تلك الدعوى. فاإلخالل بهذا 
االتفــــاق يعيد الطرفني إلى املربع األول، وذلك 

برجوع تلك الدعوى وإثارتها من جديد.
  وتضيف املصــــادر: عالوة على أن في ذلك 
مخالفة صريحة لتوجيهات صاحب الســــمو 
األمير الذي أمر بإقرار الكادر القضائي وخص 
به أعضاء السلطة القضائية (احملاكم والنيابة 
العامة) دون ســــواهم. كما أن املادة (٥٠) من 
الدستور واملتعلقة بالفصل بني السلطات تعتبر 
أن الســــلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها. 
ويجــــب أن حتترم القــــرارات التي تصدر عن 
املجلس األعلى للقضاء باعتباره هرم السلطة 
القضائية. وقد تداعى املئات من املستشارين 
والقضــــاة وأعضاء النيابــــة العامة لالجتماع 
واتخاذ املوقف الــــالزم حيال تراجع احلكومة 

عن تعهداتها.
  وعلمت «األنباء» من مصادر مقربة من اجلهاز 
القضائي أنه مت عقد اجتماع موسع شارك فيه 
العديد من رجال السلطة القضائية، حيث متت 
مناقشــــة جميع اخليارات املتاحة أمام أعضاء 
الســــلطة القضائية حلفظ مكانتهم بني بقية 

الفئات القانونية.
  وذكرت املصادر أن سكوت أعضاء السلطة 
القضائية وحتليهم باحللم طوال الفترة املاضية 
إمنا جاء متسكا بالتقاليد القضائية وترفع عن 
الدخول في ســــجاالت قد تليق مبن ال حتيطه 
التقاليد القضائية، إال أنها ال تتناسب وشرف 

االنتساب للسلطة القضائية.
  كما أكدت املصادر أن عددا من املستشارين 
والقضاة باحملكمة يسعون خالل األيام القليلة 
القادمة إلى حتديد موعد للقاء ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد ملقابلته 

بخصوص املوضوع نفسه.
  وأضافت املصادر أن القضاة سيذكرون سمو 
الرئيس باالتفاق الذي مت بني ســــموه وبينهم 
على إعطاء ميزة نقدية للقضاة ال يشــــاركهم 

فيها أي فئة.
  وصرح عدد من القضاة بأن املساواة بينهم 
وبني أعضاء الفتوى والتشــــريع غير مقبولة 
ومرفوضة جملة وتفصيال، وما طلب مقابلة سمو 
الرئيس إال لتبرئة النفس أمام سمو الرئيس 
حتى ال يالم القضــــاة بعد ذلك فيما يتخذونه 

من إجراءات.
  وأكد القضاة أنه إذا كان ٢٠٠ شــــخص قد 
غيروا من نهج احلكومــــة في التعامل مع هذا 
األمر فإن عدد القضاة يربو على عددهم بأكثر 

من ٣ أضعاف.

 أكد رئيس اللجنة املنظمة لتجمع احملامني 
من أجل املهنة احملامي علــــي محمد العلي ان 
الفترة املقبلة ستشهد عدة خطوات من جتمع 
احملامني. وطالب العلــــي أعضاء مجلس األمة 
بتحرك جدي إلقرار كادر احملامني أسوة بجمعيات 
النفع العام التي نالت العديد من الكوادر. وأكد 

ان االعتصامات ستستمر ولن تتوقف.
  من جانبه، قال احملامــــي أحمد القحطاني 
الناطق الرسمي باسم التجمع ان هناك العديد 
من النواب زمالء باملهنة وتسلموا هموم احملامني 
وبعضهم كانوا قضــــاة ويعون دور احملامني 

احلقيقي آملني ان يقر املجلس الكادر قريبا.

 احملامي عبد احملسن القطان 

 صورة أرشيفية من تظاهرات اجلمعة   (سعود سالم) 

 اخلنجر في ظهر املواطن قبل إخراجه في املستشفى 

 احملامي ناصر الكريون 

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 

 املتهمان وأمامهما األفيون وامليزان احلساس 

 تحرير ٤٨٧٦ مخالفة وحجز ٢٦٨ مركبة 
في عطلة نهاية األسبوع 

 أمن األحمدي يحكم قبضته على مواطنين
  قتال شابًا وطعنا آخر خلف نادي الساحل

 الجانيان حاوال الهرب إلى دولة مجاورة  

 قامت اإلدارة العامة للمرور بسلســــلة مــــن احلمالت املفاجئة في 
احملافظات الـ ٦ خالل عطلة نهاية األسبوع أسفرت عن تسجيل ٤٨٧٦ 
مخالفــــة مرورية وحجز ٢٦٨ مركبة.من جهة أخرى في إطار التعاون 
املستمر بني وزارتي الداخلية واإلعالم يواصل برنامج «أمانة ارجع لنا 
سالم» اإلذاعي حلقاته في الثانية عشرة ظهر اليوم. ويقدم البرنامج 
في حلقته اجلديدة العديد من الفقرات واملوضوعات التوعوية املتنوعة 
مبناسبة اسبوع املرور اخلليجي املوحد الذي يعقد خالل الفترة من ١٣ 
إلى ٢٠١١/٣/١٨ حتت شعار: «لنعمل معا للحد من احلوادث املرورية». 
يعد البرنامج ويقدمه رئيس قسم التوعية املرورية بإدارة اإلعالم األمني 

الرائد عبداإلله العبدالسالم، واملالزم أول عثمان محمد غريب. 

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة 
  متكن رجـــال أمن 
األحمـــدي من ضبط 
مواطنني شـــابني قاما 
بقتـــل مواطن شـــاب 
 ٢٠ (س.د)  يدعـــى 
عامـــا وطعـــن آخـــر 
يدعى (ع.د) وحاوال 
في اعقـــاب اجلرمية 
مباشرة الهرب على ما 
يبدو الى دولة مجاورة 
اال ان االنتشار املنظم 
امن األحمدي  ملديرية 
مبوجب تعليمات من 
امـــن األحمدي  مدير 
اللـــواء عبدالفتـــاح 
العلي أسفر عن ضبط 
املتهمني وهما من عائلة 

واحدة.  وقال مصدر امني ان بالغا ورد في العاشرة من مساء امس عن 
وصول جثة شاب كويتي بواسطة زميل له الى مستشفى العدان وتبني 
ان زميله الذي نقله مصاب هو اآلخر بعدة طعنات، مشيرا الى ان حتقيقا 
سريعا فتح مع املصاب والذي نقل القتيل الى املستشفى من خالل مدير 
األمن والذي انتقل الى املستشفى لالطالع على احلادثة حيث ابلغه ان هناك 
مشـــاجرة وقعت بينه وزميله وآخرين خلف نادي الساحل اثر خالفات 
سابقة وان اجلانيني كانا مسلحني بأدوات حادة وسكاكني. ومضى املصدر 
األمنـــي قائال: مت اخذ بيانات وأوصاف املركبة التي بها القتلة ليتم عمل 
نقاط امنية ثابتة وتسيير دوريات راجلة وضبطها على طريق الصبية، 
واشـــار املصدر االمني الى ان التقرير الـــذي صدر مبدئيا من قبل اطباء 
مستشفى العدان والذين عاينوا اجلثة قد تضمن اختراق طعنة لعضلة 
قلـــب القتيل وهو ما ادى الى نزيف حاد ووفاته، هذا الى جانب طعنات 
اخرى كما تبني إصابة زميله بطعنات خطرة. واشـــار املصدر الى انه مت 
اخطـــار األدلة اجلنائية للتعامل مع جثة الشـــاب كما اخطر وكيل نيابة 
األحمدي والذي انتقل هو اآلخر الى املستشـــفى ملعاينة اجلثة، هذا ولم 
يوضح املصدر ما اذا كانت أداة اجلرمية ضبطت بحوزة املتهمني أو انهما 

تخلصا منها بعد انتهائهما من اجلرمية البشعة.
 

 اعتقدا أن «الداخلية» متفرغة لتظاهرات «البدون» 

 «المكافحة» أحبطت تبادل ٤ كيلوات أفيون بين مواطن وبدون

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
  احبط رجال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة محاولة 
ضخ ٤ كيلـــوات من االفيون 
اخلام بني أوســـاط املتعاطني، 
وجرى ضبط مواطن وبدون 
عاطلني عن العمل على ذمة هذه 
القضية.وقال مصدر أمني ان 
معلومات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة عن 
ان مواطنا اتفق مع شاب بدون 
على بيع هذه الكمية خالل يوم 
اجلمعة املاضي والذيـ  حسب 
اعتقادهما ـ ســـتكون فيه كل 
اجهزة وزارة الداخلية مشغولة 
بالتعامل مع تظاهرات البدون 
في مناطق تيماء والصليبية 

واالحمدي واجلهراء.
  واوضح املصدر أن الشيخ 
احمد اخلليفة أعد خطة محكمة 
العميد  حيث كلف مســـاعده 
صالـــح الغنام باختيار فريق 
عمل يتفرغ متاما ملتابعه هذه 
القضية، حيث مت االســـتقرار 
على ان تقـــوم ادارة املكافحة 
العقيد احمد  احمللية برئاسة 
املقدم  الشرقاوي ومســـاعده 
عبداحملسن العباسي واملالزمني 
العجيمان وعلي  اولني ناصر 
حبيب واملالزمان محمد العيسي 
وســـليمان االميـــر، الفتا الى 
ان فريـــق العمل قـــام بتتبع 
باملعلومات التي وردت الى اللواء 
الشـــيخ احمد اخلليفة وتبني 
صوابها، حيث جرى التنسيق 
مع نيابة املخدرات والتي منحت 

اذنا لضبط املتهمني وتفتيش 
محل اقامتهما.

انه في  الى    واشار املصدر 
الواحدة من بعد ظهر اجلمعة، 
وخالل تعامـــل اجهزة وزارة 
الداخلية مع تظاهرات البدون، 
حضر البائع واملشتري خلف 
الفروانية وحتديدا  جمعيـــة 
مقابل اســـواق الذهب لتسلم 
وتســـليم املخـــدرات، وصدم 
املتهمان بأن رجـــال املباحث 
بانتظارهما، حيث كان البائع 
بحوزتـــه عجينة مـــن املواد 
املبلغ  املخدرة متهيدا لتسلم 
القبـــض عليهما،  املالي ليتم 
املواطن  الى منزل  وباالنتقال 
(البائع) بالفروانية وحتديدا 
في شقة مفروشة عثر رجال 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة على 
املواد املخدرة وميزان حساس 

انهما  اكدا  وبالتحقيق معهما 
اعتقـــدا خطأ ان اجهزة وزارة 
بكامل اجهزتها ســـتكون غير 
متفرغة لقضايـــا املخدرات، 
وبالتالـــي حدد هـــذا املوعد 
باعتباره انسب توقيت لتبادل 
املخدرات واالجتار بها بعيدا 
عن اعني وزارة الداخلية.وأمر 
اللواء الشـــيخ احمد اخلليفة 
الـــى نيابة  بإحالـــة املتهمني 
املخـــدرات بتهمة حيازة مواد 
مخدرة واالجتـــار بها وارفق 
املواد املخدرة  القضية  مبلف 
وامليزان احلساس، كما ارفق 
ملف التحقيقات والذي تضمن 
ان املتهم اشترى االفيون من 
ايراني حضـــر الى البالد عن 
البحر وجـــار تكثيف  طريق 
التحريات لضبـــط من جلب 

هذه املواد املخدرة.

 اللواء عبدالفتاح العلي 


