
 11  الصفحة ا�منية  االحد ٢٣ يناير ٢٠١١   
 وزير الداخلية.. والمعلومة األمنية المفقودة

  ـ هل مت ابالغ االدارة املركزية 
للعمليات بهذا البالغ؟

  ـ هل قامت اإلدارة املركزية 
الوزيـــر  بإبـــالغ  للعمليـــات 

باحلادثة؟
  ـ مـــن وّقـــع امـــر ابعـــاد 

احلارس؟
  ـ وكيف مت إيداعه في سجن 

اإلبعاد وبأي تهمة؟
  هذه مجموعة من التساؤالت 
يجب اال متـــر مرور الكرام بل 
يجب التحقق منها للوصول الى 
احلقيقة وعما اذا كان هناك اخفاء 

معلومات عن الوزير.
  ثانيا: االعالم االمني: وهو 
بيت القصيد حيث تعتبر ادارة 
االعالم االمني املرآة العاكســـة 
وحلقة الوصل ما بني الوزارة واجهزة االعالم على 
اختالف انواعها باعتبارها اجلهة الوحيدة بالوزارة 
املعنية بنشر االخبار وبيانات الوزارة، وفي هذا 
الصدد قامت الوزارة بإعداد واصدار بيان يفترض 
انه من ادارة االعالم االمني وفقا لالختصاص حول 
احلادثة مخالف للواقع، والتساؤل الذي يطرح نفسه 
هـــل اكتفت ادارة االعالم االمني مبا ورد اليها من 
بيانات حول هذه احلادثة؟ واالجابة عن ذلك. وفقا 
ملـــا مت ايضاحه من حقائق الحقا يتضح ان ادارة 
االعالم االمني لم تكلف نفســـها عناء البحث عن 
احلقيقة، بل اكتفت مبا ورد اليها ومتت صياغته 
وبثـــه دون تدقيق والتأكد من صحة ما ورد فيه 
وهنا تأتي املهنية في أداء العمل حيث ان العمل 
االداري السليم يتطلب التدقيق والتأكد من اكثر من 
جهة حول اي حادثة والرجوع الى اجلهة املعنية 
في حالة وجـــود غموض في حادثة ما، حتى لو 
تطلب االمر طلب نســـخة من ملف القضية ال ان 
يتم اخذ االفادة كعمل روتيني وصياغته وارساله 
الى وسائل االعالم وهذا حق مشروع لكي حتصن 
االدارة ردها فما ان يخرج منها حتى يصبح ممثال 

لوجهة نظر الوزارة.
  وعندما اقول ذلك فإنه من واقع اخلبرة وليس 
نظريا البد من اإلملام بجميع خيوط القضية وإعداد 

الرد املالئم واملناسب وفقا للحقائق.
  هذه االمور هي التي ادت لألســـف الى وصول 
معلومات خاطئة الى كبار املسؤولني وعلى رأسهم 
الوزير الذي ائتمن القيادات على اختالف مسمياتها 
واعطاهم الثقة املطلقـــة واعتمد على تقاريرهم 
دون مراجعة اميانا منه بهم، ولكن لألسف حصل 
العكس وهذا ال يعفيه من حتمل املسؤولية االدارية 

وكان اهال لها.
  مـــن هذا املنطلق ونحن في خضم هذا احلدث 
اجللل علينا اخـــذ العبر مبا حدث بأهمية اتخاذ 
االجراءات العاجلة ملنع تكرار ذلك العمل االجرامي 
والعمل على بسط سيادة القانون وحفظ احلقوق 

الدستورية، وتلك االجراءات تتمثل في اآلتي:
  ـ التحقيق مـــع ادارة عمليات االحمدي حول 
موضوع تلقي البالغ من عدمه من مخفر االحمدي، 
وعما اذا مت ارسال البالغ لإلدارة العامة للعمليات 
من عدمه في حالة تســـلمه مـــن مخفر االحمدي 
وهل مت ابالغ مدير االمن وكبار ضباط احملافظة 
بهذه احلادثـــة حيث انه من املتعارف عليه وفقا 
لإلجـــراءات االمنية املعتادة ان يتـــم ابالغ كبار 

مسؤولي احملافظة بذلك.
  ـ التأكيد على اهمية قيام املسؤولني بزيارات 
ميدانية مفاجئة دورية وفي اوقات مختلفة لإلدارات 
التابعـــة لهم وتدوين ذلك في ســـجالت االدارات 
واالطالع على عمل تلـــك االدارات وفقا للقانون 
وذلك للتوثيق ومحاســـبة من ال يقوم بذلك ايا 

كان موقعه.
  ـ إعداد محاضرات لرجال االمن وفق برنامج زمني 
محدد على مدار العام للتعريف بحقوق االنسان 
وحقوق املتهم وإجراءات الضبط والعقوبات ملن 
يتجاوز تلك احلقوق، حيث ان كثيرا من القضايا 
صدرت فيها احكام قضائية ببراءة املتهمني على 
الرغم من توافـــر اركانها وكانت نتيجة خلل في 

اجراءات الضبط.
  ـ تشكيل جلنة للنظر والبت في طلبات االبعاد 
منعا لسوء استغالل السلطة وهذا يتضح جليا 

في هذه احلادثة.
  ـ تفعيل دور االدارة العامة للرقابة والتفتيش 
بالقيام بزيارات فجائية الى املخافر واماكن االحتجاز 
للتأكـــد من تطبيق القانون وعدم التعســـف في 
استخدام السلطة والتدقيق على سجالت املتهمني 
واملوقوفني وأوضاعهم وهذا من صميم عملها وهذا 
بحد ذاته يعتبـــر املهنية في العمل واالبداع فيه 
تلقائيا ال انتظار االوامر أو اتباع العمل الروتيني 
املعتاد، وذلك اذا كنا نريد فعال االســـتفادة وأخذ 
العبر مما حدث كبداية لإلصالح وبســـط سيادة 

القانون وتعزيز ثقة املواطنني باجلهاز االمني.

 كان احلـــدث األكبـــر علـــى 
الساحة احمللية هو حادثة قتل 
وتعذيب املواطن محمد امليموني 
من قبل بعض منتســـبي إدارة 
املباحث اجلنائية في محافظة 
الوزارة  األحمدي وما اصدرته 
من بيان مخالف للواقع استند 
الداخلية عن حسن  اليه وزير 
نية وصفاء سريرة في مجلس 
األمة مدافعا عن وزارته جتاه ما 
يعتقده جتنيا على اجلهاز األمني 
من قبـــل بعض اعضاء مجلس 
األمة موضحا تارة  وشارحا تارة 
القبض والوفاة  أخرى ظروف 
التي تعرض لها املجني عليه، 
وإميانا منه بصحـــة ما يتلوه 
من معلومات وفي املقابل صدم 

الوزير عندما عرضت نسخة من سجالت بالغات 
مديرية أمن األحمدي يذكر التعذيب والوفاة فارجتل 
كلمات تعبر عن صدمته عندما قال «ال يشرفني 
العمل في وزارة تعذب املواطنني» وأتبعها الحقا 

باستقالته متحمال املسؤولية اإلدارية.
  وبعد أن انكشـــفت الكثير مـــن احلقائق عن 
جرمية تعذيب وقتل املواطـــن محمد امليموني، 
رحمه اهللا، واالعترافات التي ادلى بها رجال املباحث 
املتورطون في هذه القضية وما ســـبقه من بيان 
تاله وزير الداخلية امام مجلس األمة نافيا وقوع 
هذه اجلرمية، نستطيع القول إن املجني عليه كان 
ضحية ألكثر من موقـــف: ضحية إلقاء القبض، 
ضحية التعذيب، ضحية القتل، وآخرها ضحية 

البيان اإلعالمي للوزارة.
  لقد أظهرت وفاة املجني عليه الكثير من األمور 
حول عمل االجهزة األمنية وفتحت األبواب املوصدة 
على مصراعيها وبكل شفافية وخاصة فيما يتعلق 
بإيصال املعلومات األمنية وما يدور من إجراءات 
الضبط والتحقيق داخل االجهزة املعنية في وزارة 
الداخلية.. اجلهة املؤمتنة على حقوق وأعراض 
الناس كافة حيث ان موضوع احلادثة له شقان األول 
يتمثل في إجراءات الضبط والتحقيق وما تبعها من 
تعسف وتعذيب وقتل واستغالل سلطة واألبعاد 
والتـــي تبتعد كل البعد عن اإلجراءات القانونية 
والدســـتورية واحلقوق الدستورية للفرد وهي 
محور حتقيق النيابة العامة والثاني هو تسلسل 
البالغ وإيصال املعلومة األمنية للمسؤولني وهذا 

ما يهمنا اآلن نظرا ملا وقع من إحراج للوزارة.
  ال شك أنه ال ميكن بأي حال من األحوال اختزال 
ما وقع بأنه تصرف فردي كما أنه في نفس الوقت 
ال ميكن اعتباره منهج وزارة، ولكن ما حدث ابان 
الكثيـــر من أوجه القصور والتي ما كان يجب أن 
حتدث، وتتمثل في مجموعة من السلبيات التي 
قامت بها األجهزة األمنية كل في مجال اختصاصه 
في التعاطي مع مجريات هذه احلادثة. ووفقا ملا مت 
ويتم نشره تباعا في الصحف احمللية حول هذه 
اجلرمية والتي ادت إلى إحراج الوزير أمام مجلس 
األمة نستطيع استخالص مجموعة من النتائج 

حول احلادثة وذلك على النحو التالي:
  أوال: تســـجيل البالغات: لقـــد وضعت وزارة 
الداخلية نظاما واضح املعالم إليصال  املعلومات 
األمنية واحلـــوادث التي تقع في البالد الى كبار 
املسؤولني وعلى رأسهم الوزير عن طريق اإلدارة 
املركزيـــة للعمليات والتي من أولى مهامها تلقي 
جميع البالغات التي تقع فـــي الدولة وتدوينها 
وإرسال  نســـخة كاملة للمسؤولني وإبالغ كبار 
املسؤولني باحلوادث الهامة ليكونوا على اطالع 
على مجريات الوضع األمني في البالد أوال بأول. 
تلك البالغات ترد من جميع أجهزة الوزارة عبر 
أقسام وادارات العمليات فيها لكونها حلقة الوصل 

مع االدارة املركزية للعمليات.
  وفـــي هذا الصدد وهي نقطة مهمة حيث متت 
االشـــارة الى ان مخفر االحمـــدي تلقى بالغا من 
مستشفى األحمدي بخصوص وفاة املجني عليه 
يـــوم ١١ يناير أي قبل جلســـة مجلس األمة التي 
أدلى بها الوزير بيانـــا مخالفا للواقع ومفاجأته 
بنســـخة من البالغ في مجلـــس األمة دون علمه 
ووفق سجل البالغات تتضح حالة املجني عليه 
وظروف الوفاة ولنا في هـــذا املوقف مالحظات 

عديدة تتمثل في اآلتي:
  ـ هل مت التعامل مع هذا البالغ تعامال روتينيا 

وبالمباالة؟
  ـ هل مت ابالغ قسم العمليات في مديرية االحمدي 

من قبل مخفر االحمدي؟
  ـ هل مت ابالغ مدير االمن او كبار ضباط احملافظة 

بهذا البالغ؟
  ـ هل اطلع مديـــر العمليات في احملافظة على 

هذا البالغ؟
  ـ هل متت مراجعة ســـجل البالغـــات ودفتر 

األحوال؟

 اللواء الشمالي متوسطا املكرمني 

 رجال اإلطفاء أثناء تعاملهم مع حريق تيماء 

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

إدارة   تقدم رئيس مجلـــس 
نقابة العاملني بـــاإلدارة العامة 
لإلطفاء أحمـــد العجمي بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان الى مقام 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صبـــاح األحمـــدـ  حفظـــه اهللا 
ورعاه ـ علـــى مكرمته األميرية 
بإعطاء تعليماته بسفر الرقيب 
وليد سالم املري للعالج باخلارج 
إثر إصابته في حادث دهس على 
طريق الدائري السابع أثناء قيامه 
بتأدية واجبه والتعامل مع أحد 

البالغات.
العجمـــي أن صاحب    وذكر 

الســـمو األمير عودنا دائما على مواقفه اإلنســـانية الكرمية ودائما 
نشـــعر بأن ســـموه معنا يحس بنا ويلمـــس قضايانا ويعيش مع 
ابنائه معاناتهم وأن مثل هذه املكرمة ليســـت مستغربة على سموه 

رعاه اهللا.
  كما طالب العجمي وزارة الصحة بالعمل على سفر النقيب اطفاء 
بدر عبداهللا الكندري للعالج باخلارج والذي أصيب في احلادث املذكور 
حيث إن حالته الصحية تســـتدعي السفر ملا يعانيه من قطع اوتار 
االربطة في الركبة اليسرى وكسر في كاحل القدم، وكذلك تقديرا له 
على شـــجاعته في قيامه بواجبه وقد تعرض للدهس في مقر عمله 
وهـــو يتعامل مع احد البالغات حتى يكون دافعا لزمالئه من رجال 
االطفاء لتقدمي املزيد من التضحيات في مواجهتهم للمخاطر من أجل 

احلفاظ على األرواح واملمتلكات. 

 بعد أن تزوجت منه وانفصلت بدعوى اإلعاقة القديمة

 «االستئناف» تلزم الزوجة برّد المهر كامًال
  لزوجها بعد الخلوة الشرعية

 قضت محكمة االســـتئناف دائرة األحوال 
الشـــخصية األولى برئاســـة املستشار نصر 
عبدالعزيز بحيلق وعضوية كل من املستشارين 
فيصل بورسلي واملستشار وائل اخلليفي بتأييد 
حكم محكمة أول درجة والقاضي بتطليق زوجة 
طلقة بائنة للضرر مع إلزامها برد املهر كامال 
مع اسقاط جميع حقوقها املترتبة على الزواج 
والطالق. وأسســـت دفاع الزوج املدعى عليه 

احملامية صفية السيد احمد دفاعها على اساءة 
الزوجـــة للزوج وحتايلها على الزوج املتمثل 
في متنعها عن زوجها وتركها منزل الزوجية 
متحججة بإعاقة الزوج على الرغم من علمها 
بإعاقة الزوج سلفا قبل الزواج إال أنها ارتضت 
الزواج منه رغبة منها في احلصول على املهر 
إال أن القضاء كان منصفا عادال وكانت له كلمته 

في حفظ حقوق الزوج. 

 تبرئة مواطنين من االتجار بالمخدرات
 قضت الدائرة اجلزائية باحملكمة الكلية برئاســــة املستشــــار 
صالح احلوطي وأمانة سر صالح اخلضري ببراءة مواطنني من 
تهمتي االجتار وتعاطي املواد املخدرة، بينما قضت بحبس اثنني 
من املتهمني ١٠ ســــنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ١٠ آالف دينار 
وبحبس املتهمني الثالث والرابع ٥ سنوات وغرامة ٥ آالف دينار 

مع الشغل والنفاذ.
  وقد مثل املتهم اخلامس احملامي علي محمد العلي ومثل املتهم 
السادس احملامي محمد خريبط فدفعا أمام احملكمة ببطالن حتريات 
ضابط الواقعة وبطالن القبض على املتهمني ملخالفة ذلك للقانون 

والنتفاء حالة التلبس.
  ودفع العلي وخريبط بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان اجلرمية 
وانعدام قصد االجتار. ودفع احملاميــــان أيضا بخلو األوراق من 
الدليل اليقيني وعدم توافر االقتناع اجلنائي بحق املتهمني وطلبا 

براءة املتهمني مما أسند إليهما من اتهام.

 نقابة «اإلطفاء» تشكر صاحب السمو
  على مكرمته بعالج المري في الخارج

 شكوى جديدة ضد رجال األمن على خلفية االعتداء على أحد ضيوف ديوان الحربش

 «الكلية» قضت بحبس عسكريين شهرًا.. و«االستئناف» خففت الحكم إلى غرامة ٢٠٠ دينار

إال  التي حلقت به،  الظاهرة 
أنهم رفضوا إعطاءه تقريرا 
طبيا باإلصابات التي حلقت به 

ارتكاب ذلك  بالبواعث على 
الفعل.

  وحيث إن فعل املشكو في 
حقهم يشكل جرمية الضرب 
التي كانت من املمكن أن تؤدي 
إلى موت الشاكي خاصة أنها 
قد طالت منطقة حساسة وهي 
الـــرأس، وهو األمر  منطقة 
الذي دعا الشاكي إلى تقدمي 
هذه الشكوى قبل املشكو في 
حقهم، ومن يسفر التحقيق 
عـــن ضلوعه فـــي اجلرمية 
املشار إليها وليتم استدعاء 
املشـــكو في حقهم للوقوف 
على أبعاد االعتداء ونتائجه 
حسب اإلجراءات املتبعة وفقا 

لألطر املتبعة قانونا.

ورفضوا توقيع الكشف الطبي 
عليه واكتفوا بإعطائه إجازة 
مرضية، مما دعاه للتوجه إلى 
مخفر الصليبخات لتحرير 
محضر بالواقعة ضد املشكو 
في حقهم وقوبل هذا الطلب 
أيضا بالرفض وكأنها مؤامرة 

ضد الشاكي.
  وحيث إن القصد اجلنائي 
في جرائم الضرب املفضي إلى 
املوت أو إلى العاهة املستدمية 
أو الضرب البسيط يتحقق 
متى تعمد اجلاني فعل الضرب 
أو إحداثه وهو يعلم أن هذا 
الفعل يترتب عليه املساس 
بسالمة جسم املجني عليه 
أو صحته وال عبرة بعد ذلك 

املوجوديـــن بالندوة، حيث 
انـــه يعمل ســـكرتيرا لدى 
أحد نواب الدائرة اخلامسة، 
حضر شخص ملثم قبل واقعة 
التعدي وطلب منه مغادرة 
املـــكان إال أن موكلي فوجئ 
باملشكو في حقهم ينهالون 
عليه بالضـــرب بالهراوات 
اخلاصـــة برجال األمن دون 
سابق إنذار. وقد أغمي عليه 
من شدة هذا الضرب املبرح 
الذي تعرض له، األمر الذي 
دعا بعـــض الناجني من هذا 
االعتداء غير املبرر إلى حمل 
موكلي إلى املستشفى لعمل 
الالزم طبيا وإعطائه تقريرا 
طبيا عن حالته واإلصابات 

 تقدم احملامي خالد املهان 
بشكوى للنائب العام بصفته 
وكيال عـــن الشـــاكي (أحد 
حضور ندوة النائب د.جمعان 
احلربـــش بالصليبخـــات) 
تضمنت أنه بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٨ 
مبنطقة الصليبخات بديوانية 
النائب د.جمعان احلربش وفي 
حوالي الساعة التاسعة مساء 
وأثناء انعقاد ندوة بالديوان 
املذكور اقتحمت مجــــموعة 
من القوات اخلاصة الديوان 
بالــــندوة  على املوجودين 
وتعـــدوا عليهـــم بالضرب 

بالهراوات.
  وقال املهان في شـــكواه: 
وملـــا كان موكلـــي ضمـــن 

 قضت محكمة اول درجة بإدانة كل من 
«ع.ح» و«أ.خ» باحلبس شهرا مع الشغل 
والنفاذ وبكفالة مائة دينار عن كل منهما 
لوقف نفاذ احلكم، وذلك عما اسند إليهما 
من استعمال للقسوة مع املتهم عبدالعزيز 
الشمري اعتمادا على سلطة وظيفتهما، 

وإحداثهما إصابات للمذكور.
  وفي التفاصيـــل: اقام دفـــاع املدعي 
عبدالعزيز الشمري مكتب احملامية موضي 
الصباح دعاوى قضائية ضد وكيل وزارة 
الداخلية بصفته، وكل من «ع.ح» و«أ.خ» 
لقيامهما باستعمال القسوة اعتمادا على 
إنهما يعمالن  ســـلطة وظيفتهما، حيث 
عسكريني في امن الدولة فأحدثا به اصابات 

بدنية جسيمة ناجتة عن اعتدائهما عليه 
بجسم صلب، وكذلك ادعاؤهما كذبا بأن 
املذكور قام بإهانتهما بألفاظ نابية بنحو 

يخدش شرفهما.
  وقالت احملاميـــة موضي الصباح في 
صحيفة الدعـــوى ان موكلها عبدالعزيز 
الشمري تعرض إلصابات بدنية اعجزته 
عن ممارســـة أعماله الشخصية، وكذلك 
تعرض لإليذاء النفسي البالغ، والتي كانت 
حديث الناس في الدواوين من جراء نشر 
وقائع اعتقاله في الصحف اليومية، مما 
اثر على مركزه االجتماعي بني اهله وفي 
وطنه، كما ان االعاقة التي يعاني منها لم 
تشفع له من قيام العسكريني من االعتداء 

عليه بال رحمة وال شفقة، بعد ان استوقفاه 
في الشارع العام، وقام املتهمان بعد صدور 
احلكم باالستئناف وحكمت احملكمة الكلية 
بقبول استئنافهما شكال وفي املوضوع 
وبتعديل احلكم وتغرمي كل منهما مائتي 
دينار عما اســـند إليهما وأكدت احملامية 
موضي الصبـــاح ان موكلها عبدالعزيز 
الشـــمري ســـيرفع قضية علـــى وزارة 
الداخلية، واملتهمني «ع.ح» و«أ.خ» اللذين 
قاما باالعتداء عليه، للمطالبة بالتعويض 
املدني، وإلزام كل منهما بدفع مبلغ ٥٠٠١ 
دينار على سبيل التعويض املدني املؤقت 
مع إلزامهمـــا باملصاريف ومقابل اتعاب 

احملاماة الفعلية. 

 احملامي خالد املهان

 احملامية موضي الصباح 

 هاني الظفيري
  كّرم وكيل وزارة الداخلية لشؤون األمن العام 
اللواء خليل الشمالي عددا كبيرا من مديرية أمن 
الفروانية يتقدمهم العميد غلوم حبيب وعدد من 
الضبـــاط وضباط الصف على جهودهم املبذولة 
جتاه حفظ األمن واحلمالت املستمرة التي يقوم 
بها رجال أمـــن الفروانية بتعليمات من مديرهم 
العميد غلوم. وأكد اللواء الشـــمالي للمكرمني ان 
وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد حريص علـــى مبدأ مكافأة املجد ومعاقبة 

املسيء، مشيرا الى ضرورة بذل املزيد من اجلهد 
من جانب رجال أمن الفروانية خاصة ان احملافظة 
تتســـم بكثافة ســـكانية عالية وبالتالي البد من 
اليقظة ومالحقة مخالفي قانون االقامة باعتبار ان 
مخالف قانون االقامة مهيأ الرتكاب اجلرائم حتى 

يستطيع االنفاق على معيشته في الكويت.
  وأشار اللواء الشمالي الى ان جهود رجال أمن 
الفروانية واضحة للعيـــان خاصة فيما يتعلق 
مبالحقة لصوص االتصاالت الدولية وأيضا مالحقة 

األوكار املشبوهة وضبط من بداخلها. 

 ثّمن الجهود البارزة في مداهمة األوكار المشبوهة

 الشمالي كّرم «أمن الفروانية» وذّكر بمبدأ الثواب والعقاب

 بقلم:
  الدكتور عادل إبراهيم اإلبراهيم

  لواء متقاعد

 صدم وزير الداخلية بحقيقة التعذيب فارتجل كلمات تعبر عن الصدمة

 تعذيـب الميمونـي ليـس تصرفـاً فرديـاً وليس نهـج وزارة 

 أحمد العجمي 

 محمد الجالهمة ـ فرج ناصر
  أقدم رجل في اخلمسني من العمر على احتجاز أفراد عائلته بعد 
ان أصيب بحالة هســـتيرية دون ان تعرف أسبابها، األمر الذي دعا 
رجال األمن يتقدمهم العقيد فالح محسن الى اخراج العائلة من املنزل 
الكائن في منطقة تيماء عبر الباب اخللفي له وإنقاذ الطفل الوحيد 
الـــذي بقي معه. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى غرفة العمليات 
فجـــر امس عن احتجاز رجل ألفـــراد عائلته ليتجه رجال األمن الى 
موقـــع البالغ، فقام ذلك الرجل بإضرام النار في املنزل ليأمر العقيد 
فالح محسن بإخراج أفراد العائلة من الباب اخللفي للمنزل بعد ان 
شغل رجال األمن األب بالتحدث معه عند الباب األمامي، اال ان الرجل 

احتجز معه احد ابنائه (٩ سنوات).
  وأضاف املصدر ان الرجل أشعل النيران وبدأت األدخنة تتصاعد 
األمر الذي دفع رجال األمن الى كسر الباب وإلقاء القبض على الرجل 
الذي أصيب بحالة «تشـــنج» ومت نقله الى مستشفى اجلهراء لتتم 

احالته الى الطب النفسي. 

 مذيع تلفزيوني هرب من تفتيش في أبوحليفة

 عسكري سلب مصريًا تحت تهديد السالح

 مريض نفسيًا احتجز أبناءه
  وأشعل النيران في بيته

 عبداهللا قنيص
  أمر محقق مخفر أبوحليفة 
باســـتدعاء مذيع فـــي إحدى 
القنـــوات اخلاصة إثر تهجمه 
وهروبـــه من نقطـــة تفتيش 
أقيمت فـــي منطقة ابوحليفة 

وقال مصدر امنـــي ان رجال 
امن االحمدي واثنــاء قيـــام 
قـــام الضابط  نقطة تفتيش 
بطلب رخــصة قــيادة مراســـل 
أنــه  إال  القنـــــوات  إلحـــدى 
فـــوجئ باملراســــــل يقـــول 

له «انت دازك علـــي نائــب» 
وفر هاربا مبركبته الى منزله 
ليـــتم تسجيل قضية من قــبل 
الضابط ضد املراسل حمــلت 
مسمى إهانة رجل امن والهروب 

من دورية. 

 هاني الظفيري
  أقدم مواطن يعمل في السلك 
العسكري على سلب وافد مصري 
في منطقة صباح السالم حتت 
الســـالح األبيض مساء  تهديد 

امس األول.
  وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر امني ان وافدا مصريا ابلغ 
الداخلية عن تعرضه  عمليات 
للســـلب من قبل شخص طلب 

منه إيصاله من منطقة صباح 
السالم الى منطقة هدية.

  وبعـــد توقفه عنـــد احدى 
االشـــارات الضوئيـــة فوجئ 
الوافد بالشخص يخــرج سكينا 
ويضعها على رقبته طالبا منه 
النزول من املركبة وأشار املصدر 
الى ان الوافد وهو يعمل سائق 
الداخلية  ابلغ عمليات  تاكسي 
فور نزوله من سيارته ليتجه 

رجال النجدة الى موقع البالغ 
فشـــاهدوا رجال يهـــم بإحراق 
التاكســـي في إحدى الساحات 
الترابيـــة مبنطقـــة هدية ليتم 
توقيفه، وعثروا بحوزته على 
٤٠٠ دينار قام باالستيالء عليها 
من داخل التاكسي ليتضح انه 
عسكري في وزارة الدفاع وعليه 
مت ضبطـــه وإحالتـــه الى جهة 

االختصاص. 


