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 القتيل كان بزيه العسكري والقاتل يبرر جرميته بالضرورة

 حدث «مكلبش» هشم رأس عسكري بطابوقة واتصل بأمه ليبلغها باجلرمية  

(محمد ماهر)  عدد من رجال االمن واالدلة في موقع اجلرمية ملعاينة اجلثة ورفع االثار   القاتل وقد اضطر للجلوس الى جوار القتيل نظرا للكلبشات التي تربطهما  قيادات امنية في منظقة بر ام الهيمان حيث وقعت اجلرمية  

 اثار الدماء تبدو في سيارة القتيل حيث بدأت املشاجرة 

 شـــهدت منطقة ام الهيمان 
جريمـــة قتل جديـــدة حينما 
اقدم حدث (١٦ عاما) على قتل 
عســـكري من وزارة الداخلية 
بزيه الرسمي بأن هشم جمجمة 

العسكري بطابوقة.
  وقـــد برر الجاني اســـباب 
الجريمـــة بمحاولة  ارتكابـــه 
العسكري هتك عرضه باالكراه، 
هذا وتواجد في موقع الجريمة 
الفريق  الداخلية  وكيل وزارة 
غازي العمـــر الى جانب مدير 
امن محافظـــة االحمدي اللواء 
عبدالفتاح العلي ومســـؤولي 
االدلة الجنائية الى جانب مدير 
العقيد وليد  مباحث االحمدي 
الدريعي والـــذي فتح تحقيقا 

مع الحدث.
  وقال مصدر امنــــي ان الحدث 
ادعى امام وكيل وزارة الداخلية 

الفريق غـــازي العمر انه كان 
يسير في منطقة ام الهيمان على 
مقربة من منزله، واذ بالعسكري 
يستوقفــــه وكان بزيه الرسمي، 
حيث سأله عما اذا كان يحوز 
هوية، اال ان الحدث ابلغه بأن 

هويته في منزله.
  واضاف الحـــدث القاتل ان 
الشـــرطي طلب منه ان يرافقه 
الى المخفر ووضع الكالبشات 
الحديدية في يده بحيث وضع 
اليمنى في  يـــده  العســـكري 
الكلبشـــة ووضع الحدث يده 
اليسرى في الكلبشــــة، مشيرا 
الى ان العســـكري على حسب 
زعمه راوده عن نفسه، فما كان 
منـــه اال ان حمل طابوقة بيده 
اليمنى وانهال بهـــا ضربـــــا 
على رأس العسكري حتى هشم 

رأسه.

  وبعـــد ذلك اتصل على امه 
وابلغها انه قتل عسكريا حاول 
االعتداء عليه، بدورها االم ابلغت 
عمليات الداخلية حيث سارعت 
الـــى موقع الجريمـــة، وتبين 
وجـــود القاتل الى جانب جثة 

القتيل.
  هذا وتجمـــع عدد من ذوي 
القتيل مقابــــل منزل شقيــــق 
القاتل والذي استنجد بعمليات 
الداخلية والتي ارسلت تعزيزات 

امنية حتى ال تتأزم االمور.
  يشار الى ان العسكري القتيل 
سبق واتهم في قضيــــة سرقة 
فـــي مخفر صباح  باالكــــراه 
الســـالم والتحق قبل اسابيع 
بسيطة بالعمل في احد مخافر 

العاصمة.
 ٭  هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص 
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

 اللواء عبدالفتاح العلي  الفريق غازي العمر 

من  2011/5/8  لغاية  2011/8/8

 املتهم تواجد إجباريًا 
بجوار اجلثة!

 «حيل املرأة... ودهاء إبليس»
 ديبلوماسية أميركية تتهم هنديًا 

  مبحاولة االعتداء عليها  

 ثعلب السرقات سقط في تيماء  بعد ٧ قضايا

 جثة شاب داخل سيارة خلف مخفر الشمالي 
ووكيل نيابة اجلهراء يصنفها جرمية قتل

 ضبط عسكري يتعاطى املخدرات 
  داخل دورية جندة

 سلندر غاز يستنفر األمن بـ «املتفجرات»

 تقدمت ديبلوماســـية أميركية تعمل في 
معسكر عريفجان يوم امس الى مخفر ميناء 
عبداهللا واتهمـــت هنديا يبلغ من العمر ٢٩ 
عاما بهتك عرضها بأن تلمس جزءا حساسا 

من جسدها.
  وقالت األميركية وتبلغ من العمر ٥٧ عاما 
انها كانت متواجدة داخل املعسكر في تاريخ 
٥/١٢ في إحدى الغرف املغلقة وإذا بالهندي 
ويعمل فنيا يتهجم عليها، مؤكدة انها نهرته. 

وبررت األميركية تأخرها في تسجيل قضية 
مبشـــغوليات أحالت دون ان تسجل قضية 
في يوم الواقعة ذاته. وقال مصدر امني: فور 
تسجيل الوافدة األميركية بالغها مت توقيف 
الوافد الهندي، حيث اعترف بأنه تلمس يد 
األميركية دون قصد منه، كما اقر بأن األميركية 
نهرته ولكنه لم يدخل معها في جدال خشية 

ان تتدخل إلنهاء خدماته.
 ٭  عبداهللا قنيص

 متكن رجال مباحث تيماء من إلقاء القبض 
على شاب من فئة غير محددي اجلنسية ويلقب 
بالثعلب تخصص في ســـرقة املنازل مبنطقة 
ســـعد العبداهللا لتتم إحالته مساء امس الى 

النيابة العامة.
  وقال مصدر امني ان مدير مباحث اجلهراء 
العقيد سعد العدواني أمر بتتبع الشاب املتهم 

بالسرقات بعد وصول معلومات عن نشاطه، 
حيث مت ضبطه قبل تنفيذه ملشـــروع إحدى 
سرقاته في منطقة سعد العبداهللا واعترف على 
ســـرقة ٧ منازل عن طريق التسلق والدخول 
عبر املنازل قيد اإلنشـــاء للمنـــازل التي قام 
بســـرقتها وعليه متت إحالة املتهم الى جهة 

االختصاص. 

 أمر وكيل نيابة اجلهراء بتصنيف قضية 
العثور على جثـــة مواطن (٣٤ عاما) داخل 
ســـيارته باعتبارها قتال حلني انتهاء الطب 
الشرعي من التقرير اخلاص باملجني عليه. 
هذا وعثر رجال االمن على ادوات يرجح انها 

استعملت في تعاطي املخدرات.
  وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن وجود 

جثة شاب داخل سيارته خلف مخفر اجلهراء 
الشمالي.

   وبانتقال رجـــال االمن عثروا على جثة 
الشاب شبه متحللة.

  ومن املقرر ان يحدد الطب الشرعي اسباب 
الوفاة بصورة قاطعة.

 ٭  هاني الظفيري

 علمت «األنباء» ان عســــكريا في قطاع 
النجدة احيل يــــوم امـــس الى مقر االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات اثر تعاطيه ملواد 
مخدرة داخل الدورية التي يتجول بها حلفظ 
األمــــن، وقال مصدر أمني ان العســــكري 
وهو حديث التخرج ألقي القبض عليه من 
قبل مسؤول الزام ومت التحفظ على ادوات 
تعاطي كانت داخل الدورية التي ضبط فيها 

العسكري.

  مــــن جهة اخرى ورد بــــالغ الى عمليات 
الداخلية عن وجود شاب نائـــــم في ساحـــــة 
مسجد في منطقة الفروانية، وبانتقال رجال 
األمن عثروا على املواطن مستغرقا في النوم 

وعثر معه على ١٧ حبة مخدرة. 
  ومقابل منطقة أبوحليفة وحتديدا على 
الطريق الساحلي مت ضبط مواطن عثر معه 

على ٣٧ حبة مخدرة.
 ٭  هاني الظفيري

 اســـتنفرت االجهزة االمنيـــة خاصة ادارة 
املتفجـــرات صباح امس اثر بـــالغ عن رصد 
ســـلندر غاز على حفرية مـــن خطوط النفط 
شمال الصباحية، وقال مصدر امني: فور تلقي 
رجال األمن البالغ مت ارسال االجهزة املختصة 
واستمر متشيط املنطقة املبلغ عن وجود سلندر 
الغاز بها الكثر من ساعة اال ان رجال األمن لم 

يعثروا على اي اثر للســـلندر الذي ابلغ عن 
وجوده.

  يذكر ان هذه البالغات حتظى باهتمام اجهزة 
وزارة الداخليـــة خاصة بعـــد محاولة ادخال 
عجينة متفجرة الى داخل ميناء الشعيبة قبل 

اسبوعني.
 ٭  عبداهللا قنيص

أقدمت   في ظروف غامضة 
فتاة كويتيــــة (٢٢ عاما) على 
محاولة انتحار فاشلة بتناول 
كمية كبيرة من األدوية في منزل 

أسرتها مبنطقة جابر العلي.
   وقــــال مصــــدر امنــــي ان 
الفتاة نقلت بواســــطة ذويها 
الى املستشفى وأدخلت غرفة 
العنايــــة الفائقة مبستشــــفى 

العدان.
   ولم يتمكن رجال األمن من 
معرفة أسباب انتحارها، نظرا 
حلالتها الصحية السيئة إال ان 
األطباء أكدوا انها تناولت كمية 

كبيرة من احلبوب.
 ٭  عبداهللا قنيص

 فتاة حاولت مغادرة 
الدنيا بحبوب 

مهدئة

 مركز رياض 

باجلدية الواجبة حتى متكنوا 
من الوصول حلقيقة الواقعة 
من كذب بالغ تلك السيدة، 

كما أهيب برجال املباحث أن 
يواجهوا تلك السيدة مبا أقدمت 

عليه كذبا من بالغ وإحالتها 
للنيابة العامة بتلك التهمة حتى 
تنال جزاءها العقابي واجلزائي 

جراء فعلها الشيطاني وتفكيرها 
اخلبيث الذي فاق حيل إبليس 
وحتى يكون هذا اجلزاء عقابا 

لها عما اقترفته من فعل وردعا 
لغيرها. 

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

أن مكرها وحيلها الشيطانية 
وقلة الوازع الديني لديها هو 

الذي دفعها لتقدمي بالغها 
الكاذب والزج بطفلتها في هذا 
االتهام اجلائر والشك أن تلك 

السيدة املطلقة أبلغت كذبا بأن 
طليقها أهمل في رعاية جنلتها 

الطفلة التي ال تتجاوز من العمر 
اخلمس سنوات مما أدى إلى 

تعرضها لتحرش جنسي وهو 
وان صح بالغها فسيكون 

الزوج متهما بجنحة املادة ١٦٧ 
من قانون اجلزاء والتي أفرد لها 
املشرع اجلزائي عقوبة احلبس 

الذي ال تتجاوز مدته سنتني 
عمال باملادة ١٦٠ من قانون 

اجلزاء، إال أنه ملا كانت املباحث 
بتحرياتها أثبتت كذب بالغها 
وعدم حدوث إخالل بحرمة 

جسد جنلتها وهو األمر الذي 
أوقعها في جنحة اإلبالغ كذبا 

وبسوء النية ضد مطلقها والتي 
أفرد لها املشرع اجلزائي عقوبة 

احلبس مدة ال جتاوز سنتني 
عمال باملادة ١٤٥ من قانون 

اجلزاء. وفي نهاية مقالي هذا 
أتوجه بالشكر واالمتنان لرجال 
مباحث الصليبخات على تيقنهم 

من كذب بالغ تلك السيدة 
وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضد 

مطلق السيدة أو جنلته التي 
تبلغ عنها بتعرضها للتحرش 

اجلنسي وذلك ليقظتهم في أداء 
عملهم بأخذهم بالغ السيدة 

ضد زوجها حتى تستطيع أن 
تسقط حضانته لنجلته بأن 

قامت بتقدمي بالغ ضده مبخفر 
الصليبخات تتهمه بإهماله في 

رعاية طفلتها وأنه ال ميكن 
االعتماد عليه في تربية جنلتها 
لتعرضها لتحرش جنسي من 
قبل أحد أصدقاء الزوج وعلى 

ذلك مت تسجيل تلك القضية 
باملخفر، وفور علم املباحث 

بتفاصيل تلك الواقعة وعلمهم 
باسم الشاكية استطاعوا تكوين 

فكرة عن مقدمة البالغ حيث 
دأبت تلك السيدة على تقدمي 

البالغات الكيدية منذ فترة وذلك 
بهدف إسقاط حضانة طفلتها 

من أبيها وبعمل التحريات 
األولية حول الواقعة وظروفها 

ومالبساتها تيقن لرجال املباحث 
كذب رواية املبلغة وأن الطفلة 

ذات اخلمس سنوات لم تتعرض 
لتحرش جنسي كما زعمت 
والدتها وعقب قراءتي لهذه 

الواقعة تذكرت مثاال شهيرا (ال 
تأمن للزوجة حتى ولو طالت 
عشرتها) وتساءلت ألهذا احلد 
وصل األمر بتلك السيدة بأن 

تتهم طليقها بهذا االتهام القاسي 
حيال طفلتها ظلما وعدوانا حتى 
حتصل على حكم بأحقيتها في 

حضانة جنلتها؟ وملاذا لم تقم 
باإلجراءات القانونية املشروعة 

حلصولها على هذا احلق من 
خالل القنوات القانونية؟ الشك 

 ال شك أن احلياة الزوجية قلما 
تخلو من زلة يسيء فيها أحد 
الزوجني لآلخر لذا كان اتخاذ 

اإلساءة العادية سببا للتطليق ما 
تنأى عنه الشريعة اإلسالمية، 
أما إذا استحالت العشرة بني 

الزوجني بحيث ال يستطيع معه 
دوام العشرة بينهما فهنا يكون 
الطالق واجبا وبعد الطالق تنشأ 

حقوق وواجبات لدى الزوجني 
تتمثل في أن احلضانة تكون 
للزوجة طاملا كان األبناء في 

سن احلضانة وبعد جتاوزهم 
السن املقررة تنتقل احلضانة 

لألب فضال عن واجب األب في 
اإلنفاق على أوالده بعد الطالق، 

باإلضافة إلى واجبات أخرى 
نص عليها الشرع اإلسالمي كل 

ذلك طاملا مت الطالق سواء كان 
قضائيا أمام احملاكم أو اتفاقا 
بني الزوجني إذا كان الطالق 

باملعروف ودون إثارة قضايا 
أمام احملاكم، وقد يتساءل من 

يقرأ تلك األسطر ما عالقة 
هذه السطور مبوضوع املقال، 
أشير إلى أن حيل املرأة غلبت 
دهاء إبليس ومكره فقد قرأت 

في جريدة الوطن بعددها 
الصادر يوم ٢٠١١/٤/٢٩ أن 

إحدى السيدات جلأت إلى حيل 
شيطانية وخبيثة تغلبت فيها 
على دهاء إبليس في أنه بعد 

طالقها من زوجها، حيث دأبت 
 احملامي رياض الصانع تلك السيدة باختالق جرمية 

 علمت «األنبـــاء» ان دفاع 
الناشط اإلسالمي مبارك البذالي 
قـــد تخلى عنه فـــي القضية 
املرفوعـــة ضده مـــن النائب 
صالح عاشـــور والتي يتهمه 
فيها بســـبه وتهديده واحملدد 
لنظرها جلسة ٢٩ اجلاري امام 

محكمة اجلنايات. 
  وقـــال البــــذالي في تصريح 
املناســـبة: بعدمـــا  له بهــذه 
أكرمنا اهللا بفضله بالتصدي 
للمدعـــو ياسر احلبيب الذي 
أم  أمـنا  تطاول على عـــرض 
املؤمنـــني عائشـــة رضي اهللا 

عنها.
   ثـــم وكل مـــن ينوب عنه 
برفـــع دعوى ضـــدي، اال انه 
ولألسف الشديد فقد تخلى عنا 
محامينا بأن اعتذر وانسحب من 
املرافعة عني في هذه القضية 
التي دافعنا فيها عن عرض أم 

املؤمنني.
  وأضـــاف: من يرد شـــرف 
الدفاع عن عرض رسول اهللا ژ 
من احملامني األوفياء لرسولهم 
الكرمي وآلل بيته الكرام فليتقدم 
ويقدم نفسه لتمثيلنا في هذه 

القضية أمام احملكمة.
 ٭  مؤمن المصري

 محامي البذالي 
يتخلى عنه في 

قضية صالح عاشور

 مبارك البذالي 


