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معرس أمضى ليلة زفافه في نظارة »المكافحة« 

أمير زكي  محمد الجالهمة
»الليلة دخلتي تكفون لن أتاجر في احلبوب 
مرة أخرى ولو مس���كتوني اعدموني« هذه 
األقوال صدرت من شخص بدون يوم عرسه 
أمس األول أمام ضابط اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اال ان ه���ذه الطلبات لم تلق آذانا 
صاغية ليحال إلى النيابة العامة بتهمة حيازة 
مؤثرات عقلية »كابتي« بقصد االجتار، فيما 
صدمت الفتاة التي كان من املقرر ان يتزوج 
منها املتهم حينم���ا علمت باحتجازه بتهمة 
االجتار في احلب���وب املخدرة واكدت عزمها 

على إنه���اء أي ارتباط باملتهم.ووفق مصدر 
أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات عن اجتار بدون في 
احلبوب، وعليه كلف إدارة العمليات بقيادة 
املقدم فيصل املطيري ومساعده الرائد محمد 
قبازرد ليتم اس���تدراج البدون إلى بيع 150 
حبة مقابل 250 دينارا ليتم القبض عليه رغم 
ان عرسه كان مس���اء وجهز للعرس بإقامة 
خيمة.واشار املصدر الى ان املتهم اعترف على 
ش���قيقه وانه يتاجر في احلبوب واملؤثرات 
العقلية حلس���اب عمه النزيل في املركزي، 

وان املتهم أحيل صب���اح اجلمعة الى نيابة 
املخدرات فيما لم يوض���ح املصدر ماذا قال 

ذوو املعرس لضيوف العرس. 
من جهة أخرى، أس���فر االنتشار املنظم 
لرجال أمن محافظة األحمدي والذي يشرف 
علي���ه مدير أمن محافظ���ة األحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي عن توقيف آسيويني، أحدهما 
يعمل في جمعية الشرطة، وعثر بحوزتهما 
على 24 زجاجة خمر مس���توردة، واعترف 
اآلسيويان بأنهما يبيعان الزجاجة الواحدة 

ب 60 دينارا.

العميد عبدالفتاح العلي املتهمان وأمامهما املضبوطات العميد الشيخ أحمد اخلليفة

مواقيت الصالة والخدمات ص 20 مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص50
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