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إعداد: مؤمن المصري

إصدار شهادات ميالد
وبطاقات مدنية لـ »البدون« بأمر »الكلية«

»التمييز« تؤيد حكمًا مؤبدًا
ضد بريطاني جلب 50 كيلو حشيش

»اإلدارية«: يحق لطالب »طب« الجمع بين مكافأتين

أص��درت احملكم��ة الكلية � الدائ��رة اإلدارية 
الس��ابعة  برئاس��ة املستش��ار حم��ود املط��وع 
وعضوية األستاذين محمد مجاهد ووليد املذكور 
وبحضور أمني الس��ر س��يد س��عد حكما قضى 
بإلغاء القرار اإلداري السلبي باالمتناع عن إصدار 
ش��هادات ميالد والبطاقات املدني��ة ألبناء املدعي 
)غير محددي اجلنسية( وما يترتب على ذلك من 

آثار وشملت حكمها بالنفاذ املعجل وبال كفالة.
وكانت احملامية دالل املال أقامت للمدعي دعوى 

اداري��ة ضد اجله��ات اإلدارية طعن��ا على القرار 
االداري الس��لبي بامتناع تلك اجلهات عن اصدار 
األوراق الثبوتية ألوالده، واستندت احملامية دالل 
املال في دعواها الى األحكام املقررة بالقانون رقم 
36 لسنة 1969 بش��أن تنظيم املواليد والوفيات، 
وكذل��ك ال��ى الثاب��ت بجمي��ع األوراق الثبوتية 
للمدعي من كونه وأس��رته من فئة )البدون( وان 
احصاء ع��ام 1969 يثبت ذلك، وه��و األمر الذي 

اعتدت به احملكمة اإلدارية.

قضت الدائ��رة اجلزائية مبحكم��ة التمييز 
أمس برئاسة املستشار أحمد العج��يل وأمانة 
س��ر صفوت املف��تي برفض الطعن املقدم من 
البريطان��ي )غ. روثر ف��ورد( املتهم بجلب 50 
كل�����غ من احلش��يش من الع��راق وب���ذلك 
يت��أيد حكم احلبس املؤب��د الصادر ضده مع 

إبعاده عن الب��الد عقب تنفي��ذ العقوبة، بينما 
ألغ��ت احملكمة تغرمي املتهم مبلغ عش��رة آالف 

دينار.
يذك��ر ان محكمة اجلناي��ات قضت بحبس 
املتهم حبسا مؤبدا وتغرميه عشرة آالف دينار 

وأمرت بإبعاده عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

محمد المجر
أصدرت الدائرة اإلدارية في 
احملكمة الكلية برئاسة املستشار 
جني��ب املاج��د بأحقي��ة طالب 
بكلية الطب باجلمع بني املكافأة 
االجتماعية واملكافأة اإلكلينيكية 
وإلزام جه��ة اإلدارة بصرفهما 

له من تاريخ اقرارهما بالقانون 
رق��م 9 لس��نة 2007 واخلاص 

باملكافأة االجتماعية.
وكان احملامي عادل حس��ن 
شمس الدين تقدم مبذكرة دفاع 
الى احملكمة االدارية مطالبا اياها 
بإلغ��اء ق��رار االدارة اجلامعية 

الس��لبي باالمتن��اع عن صرف 
وإل��زام  االجتماعي��ة  املكاف��أة 
االدارة باجلم��ع ب��ني املكاف��أة 
االجتماعية واملكافأة اإلكلينيكية 
وصرفها بأثر رجعي من تاريخ 
اقرار القانون رقم 9 لسنة 2007 

ونشره باجلريدة.

مركز رياضمركز رياض

نعلم متاما أن التعليم 
هدفه األساسي هو تربية 
الطفل وتهذيبه وإصالحه 
الن يكون إنسانا منتجا في 
املجتمع بدال من أن يكون 
إنس����انا تافها مستهترا ال 
يبالي باألمور، كما أن دور 
التعليم أصبح  املعلم في 
مياث����ل دور األس����رة في 
املنزل، حيث إن دور األول 
خلق جوا من الطمأنينة في 
نفسية التلميذ وبث روح 
احلافز والتفوق لهم، ال خلق 
جو من اخل����وف والرهبة 

التي جتعل التلميذ يكره املدرس����ة ومعلمه، 
وكانت املدرس����ة في الس����ابق أداة للترهيب 
أم����ا اآلن فأصبحت املدرس����ة منبع للترغيب 
والتفوق وسبب سردي لتلك املقدمة ما قرأته 
في إحدى الصحف اليومية من تعرض طفل 
في عمر الزهور يبلغ من العمر أحد عشر عاما 
بالضرب املبرح من جانب مدرسته باملدرسة 
التي يتعلم فيها »مدرسة مبنطقة القيروان« 
وس����بب ذلك الضرب هو أنها شاهدت رسما 
كرتونيا ملصقا على يد الطالب وبدال من أن 
تعالج هذا األمر بشيء من الهدوء واملناقشة 
البناءة مع الطالب نهرته وقامت بإطالق أبشع 
األلفاظ عليه، وهو ما جعل أصدقاءه في الفصل 
يقومون بالتقاط تلك األلفاظ وسبه بها، وهو 
ما جعل الطالب يبادلهم بنفس ألفاظ السباب 
املوجه إليه، فتوج����ه املعتدى عليه للمعلمة 
وروى لها ما حدث، وبدال من أن تعالج األمور 
بني الطالبني � وهي السبب في ذلك � توجهت 
للتلميذ الذي سبق أن نهرته وسبته وتعدت 
عليه بالضرب املبرح باستعمال )خيزرانة( 
محدثة به إصابات، وما إن شاهد الطالب والده 
وهو يحضر الصطحابه من مدرس����ته حتى 
أجهش بالبكاء وروى ل����ه ما حدث، فما كان 
من األب إال ان توجه إلى مخفر الشرطة وأبلغ 

عن الواقعة. 
تلك هي رواية األب، وال نعلم مدى صدقها 
من عدمه، ويجب أن نسمع رواية املعلمة في 
هذه الواقع����ة حتى يكون حكمنا على األمور 
واقعيا، واملشرع الكويتي عالج تلك الواقعة 
التي تشكل واقعة ضرب بسيط عمال باملادة 163 
من قانون اجلزاء والتي أفرد لها عقوبة تصل 
إلى احلبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، وذلك 
ألن تعدي املعلم����ة على التلميذ كان لتأديبه 
وتهذيبه ال الس����تعمال القسوة معه، فال شك 
أن التعلي����م ودور املعلم لهما أهمية في بناء 
املجتمع وإفراز مواهب تعليمية تكون مبثابة 
قوى منتجة لهذا البل����د هذا هو هدف وزارة 
التربية، وال شك أن املعلمة الفاضلة استخدمت 
هذا اإليذاء بالتلميذ اعتمادا منها على سلطات 

وظيفتها لتأديبه وبدال من 
احلوار اله����ادئ البناء مع 
التلمي����ذ إلفهامه خطورة 
ما فعله حتى ال يعمد إلى 
تكرار ذلك كانت وسيلتها 
التعدي ظنا منها أنه العالج 
األمثل بدال من احلوار البناء 

والهادف. 
وأقول إن����ه كان يجب 
على مدير املدرسة فور علمه 
بالواقعة من ولي األمر قبل 
اقدامه على االبالغ عنها ان 
يتدخل الزالة هذا اخلالف 
حت����ى ال يص����ل األمر إلى 
مخافر الش����رطة الن املعلمة بال شك أم وظنا 
منه����ا ان التعدي على التلميذ كان لتهذيبه ال 
لقس����وة منها إال أن مدير املدرسة تناسى هذا 
األمر ولم يبال به، كما أن ولي األمر قبل أن يبلغ 
عن الواقعة كان عليه التوجه ملدير املدرسة 
إلخباره بواقعة التعدي حتى يتم جمع املعلمة 
والتلميذ وإزالة اسباب اخلالف وافهام التلميذ 
أن التعدي كان لتهذيبه وتأديبه ال الستعمال 

القسوة معه.
 أضع تلك األمور أمام أعني السيدة الوزيرة 
الفاضلة ملعاجلة هذا األمر ووضع األمور في 
نصابه����ا والتحقيق مع املربية الفاضلة التي 
عم����دت إلى هذا الفعل باإلضاف����ة إلى تعليم 
التلميذ احلرص عل����ى النظافة في مظهره ال 
رس����م أشكال كرتونية على جسده، وهذا هو 
دور األس����رة التي يجب أن تكون لها الرقابة 
على أوالده����ا في مظهرهم قبل خروجهم الى 
الدراسة، حتى يكون اهتمام التلميذ بدراسته 
بدال من الرسم الذي اتاه على جسده، فالتربية 
والتعليم هي قوام أي مجتمع ناجح... تعليم 
من جانب املدرسة مبا فيها من معلمني ومربني 
أفاضل.. وتربية من جانب األسرة، وذلك حتى 
تصل البالد الى ما تصبو إليه من إيجاد قوة 
منتجة من هؤالء التالميذ املتحلني بالتربية 
والتعليم بدال من أن يكون هؤالء التالميذ قوى 
هدامة تنزلق باملجتمع الى الهاوية، ويجب ان 
تكون هناك وسائل ارشادية من وزارة التربية 
والتعلي����م ومحاضرات لهذه املعلمة واملربية 
الفاضلة لكي تعلم أن أساس التعليم هو التربية 
والتهذيب ال استعمال القسوة، كما انه يجب 
على ولي األمر التروي قبل إبالغه عن الواقعة 
لدى املخفر ومعرفة سبب التعدي من املعلمة 
على جنله التلميذ والعمل على حل املش����كلة 
بأس����لوب حواري مع جنله التلميذ ومعرفة 
السبب الدافع الى الرس����وم التي كانت على 
يده، وإفهامه بخطورة هذا، فضال عن تدخله 
البناء للتقارب ب����ني جنله التلميذ ومعلمته، 
وذلك حتى نصل بالتعليم إلى ما نصبو إليه 

من رفعة ورقي بالبالد.

القسوة... ليست حاًل للتربية والتعليم

بقلم: المحامي رياض الصانع

محمد الجالهمة
متكن رجال مباحث الفنطاس من توقيف شاب من غير محددي اجلنسية ومتت إحالته 

إلى النيابة العامة بتهمة االعتداء على أحد رجال األمن بضرب وإهانة موظف عام.
وقال مصدر امني ان شابا بدون دخل الى مخفر الفنطاس يسأل عن أحد اقاربه احملتجز 
لدى املباحث ليقوم بالصعود الى مكتب املباحث حيث ُأبلغ بأن الشخص الذي يسأل عنه 
يخضع للتحقيق إال ان البدون قام باالعتداء على احد قوة املباحث ليتم ضبطه والسيطرة 

عليه وإحالته لالختصاص.

»بدون« يعتدي على »مباحث« الفنطاس

اللواء أنور الياسني

اللواء إبراهيم الطراح اللواء عبدالفتاح العلي

رجال اإلطفاء البحري يتعاملون مع حريق الزورق

إطالق نار بـ »شوزن«
في الفردوس

محاولة هروب
في »ونش«

مصرع مواطن بـ »زائدة«
وآخر في حادث

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
احتجز ف���ي مخفر الفردوس 
مواطن في العقد الرابع من عمره 
ووجهت إليه تهمة الش���روع في 
القتل وحيازة اس���لحة وذخيرة 
من دون ترخيص وذلك بعد ان 
اطلق النار من سالح شوزن على 
مواطن آخر بس���بب خالف على 
شراء مركبة قدمية. وقال مصدر 
امني ان مواطنا تقدم الى مخفر 
الفردوس وقدم تقريرا طبيا يفيد 
النار على قدمه، مشيرا  بإطالق 
الى انه اتفق مع مواطن آخر على 
شراء مركبة قدمية منه وحينما 
ذهب اليه المت���ام الصفقة طلب 
املتهم زيادة 100 دينار على قيمة 
السيارة، فما كان من املشتري اال 
ان طلب من البائع ان يرد اليه مقدم 
السيارة اال ان البائع دخل منزله 
وخرج بسالح ش���وزن وأصاب 

املجني عليه.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
احيل الى مبنى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ثالثة وافدين، 
اثنان منهم من اجلنسية السورية 
والثالث من جنسية آسيوية حيث 
وجهت لألول والثاني تهمة الشروع 
باخلروج من البالد بصورة غير 
قانونية ام����ا الثالث فوجهت إليه 
تهمة متكني متهم من الهرب، ووفق 
مصدر امني فان رجال منفذ الساملي 
الحظوا ارتباك سائق ونش اثناء 
الكويتية، حيث  جتاوزه للحدود 
مت اخضاع الونش للتفتيش ليعثر 
رجال االمن على وافد سوري داخل 
الونش، اما السوري الثاني فضبط 

من قبل أمن النمرتني.

محمد الدشيش
العقد  لقي شاب كويتي في 
الراب�����ع من ع���م���ره مصرعه 
نتيجة تناوله جرعة زائدة من 
أكده  املواد املخدرة ووف���ق ما 
الذي عاين  الش���رعي  الطبيب 

اجلثة.
وكان���ت عملي���ات الداخلية 
أبلغت عن مصرع مواطن داخل 
منزله في منطقة الواحة وعلى 
اثره اجته رجال األمن يتقدمهم 
العقي���د عبدالرحمن الش���راح 

وسجلت قضية.
ومن جهة أخرى لقي مواطن 
في العقد الثامن من العمر مصرعه 
اثر انقالب مركبته على طريق 

الساملي السريع باجتاه املنفذ.
وكان���ت عملي���ات الداخلية 
أبلغت عن وقوع انقالب مركبة 
على الساملي وبانتقال رجال األمن 
تبني ان قائدها ف���ارق احلياة، 
ليحضر ضابط االرتباط ماجد 
الصليلي ومت نقل اجلثة للطب 

الشرعي.

هاني الظفيري
اتهمت وافدة آس����يوية وافدا آسيويا من نفس جنسيتها بتحريضها 
على الفسق والفجور، مشيرة الى انها وفيما كانت تعمل في محل مالبس 
نس����ائية فوجئت بالوافد يدخل عليها احملل ويس����أل عن سعر احدى 
امللبوسات الداخلية، وإذ به يقول لها »أنا أبي اعرف قياس املالبس ممكن 
أش����وفهم عليك« ومت تس����جيل قضية وضبط الوافد بعد ان استغاثت 

اآلسيوية البائعة باملارة.
من جهة اخرى، تقدمت وافدة عربية ببالغ ضد عاملة صالون آسيوية 
متهمة إياها بإحلاق أذى بليغ بها وذلك بعد ان سكبت عليها مادة الشمع 

اثر خالف على سعر عمل أجرته املجني عليها داخل الصالون.

محمد الجالهمة
بعد س���اعات من ضبط وافدين بنغاليني حاوال رش���وة رئيس 
ش���عبة في املرور ب� 100 دينار إلخراج س���يارتهما من كراج احلجز 
مت تس���جيل قضية جديدة حملت عنوان رش���وة موظف عام، وقال 
مصدر امني حول القضية اجلديدة ان عس���كريا يعمل في املباحث 
اجلنائية ابلغ مسؤوليه بأن وافدا من اجلنسية اآلسيوية طلب منه 
إخراج صديقته اآلسيوية والتي ألقي القبض عليها قبل ايام في شقة 
لألعمال املشبوهة في منطقة حولي حيث مت إبالغ مدير عام اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف والذي بدوره 
طلب وضع كمني لضبط اآلسيوي باجلرم املشهود كما أعطى أوامره 

للعسكري بأن يساير اآلسيوي فيما طلبه. 
واض���اف املصدر ان اآلس���يوي حدد مواقف جمعي���ة الرميثية 
لتس���ليم 500 دينار للعس���كري ليتم ضبطه فور تس���ليمه املبلغ 
لرجال املباحث ليلحق بصديقته داخل نظارة الرجال التابعة الدارة 

املباحث اجلنائية.

غرق زورق أميركيين ومواطن ينتشل آسيويًا من الماء
محمد الجالهمة

العامة  االدارة  متكن رج���ال 
خلفر السواحل من انقاذ وافدين 
من اجلنسية االميركية بعد غرق 
زورقهم على مقرب���ة من نقعة 
الصيادي���ن، فيم���ا اوقف رجال 
احلراسة في قصر السيف وافدين 
آخرين متكنا من السباحة حتى 
منطقة قريبة من القصر ومتت 
احالتهما ال���ى مخفر الصاحلية 
كاجراء اعتي���ادي. وقال مصدر 
امني ان االميركيني االربعة كانوا 
على منت زورق ق���ادم من دولة 
خليجية ف���ي نزهة بحرية، من 
جهة اخرى تعامل رجال منطقة 
االطفاء البحري مع حريق زورق، 
وقال مدير ادارة العالقات العامة 
في االطفاء املقدم خليل االمير انه 
ورد ب���الغ عصر امس الى مركز 
العمليات يفيد باندالع حريق في 
يخت مقابل ن���ادي اليخوت في 
شارع اخلليج العربي، حيث مت 
حتريك زورق مباشر وزوق منقذ 
من مركز االنقاذ البحري بقيادة 
املالزم اول اس���ماعيل اخلزعل، 
وعند وصول زوارق االطفاء اتضح 

الذي كان يقوم بنزهة على قاربه 
فتصادف وجوده مع وجود ربان 
القارب الذي كان وحيدا على ظهر 

اليخت وقام بانقاذه.
هذا وقال مدير االطفاء البحري 
العقي����د خالد املكراد ان موس����م 
الصيف يعج بالكثير من احلوادث 
املش����ابهة لكننا نهيب باخواننا 
املواطن����ني واملقيمني الى ضرورة 
اتباع اجراءات السالمة البحرية قبل 
االبحار والتأكد من حالة الطقس 
قبل النزول الى البحر والتأكد من 
عدم وجود مواد قابلة لالشتعال 
واحلرص على توفير مطفأة احلريق 
ملا له����ا من فائدة، حي����ث تعتبر 
مبنزلة االسعاف االولي عند وقوع 
احلريق. واضاف العقيد املكراد انه 
من الضروري وجود طاقم متكامل 
على ظهر الق����ارب، بحيث تكون 
لديهم اخلبرة الكافية للتعامل مع 
القارب والبحر واساليب املالحة 
وذلك لتوفير اعلى معدالت احلماية 
واالمان لركاب القارب ورواد البحر. 
وشكر العقيد خالد املكراد االدارة 
العامة خلفر السواحل لتواجدهم 

باملوقع وتأمني مكان احلادث.

حيث استخدم رجال االطفاء مادة 
الفوم في عملية اخماد احلريق. 
يذكر ان الزورق احملترق كان على 
ظهره فقط الربان وهو آسيوي 
اجلنس���ية حيث قفز من اليخت 
عندما اشتعل وانقذه احد املواطنني 

العمليات باحلريق كان له دور 
في تفاقم احلريق، لكن قام رجال 
االطفاء عند وصولهم مبكافحة 
ان اس���تعانوا  الني���ران، وبعد 
بجهود مركز رأس الساملية لالنقاذ 
البحري س���يطروا على احلريق 

لهم ان احلريق التهم معظم اجزاء 
اليخت وذلك بسبب سوء االحوال 
اجلوية وسرعة الرياح وتفاعل 
احلريق مع م���ادة الفيبرجالس 
املصنوع منها اليخت، واشار املقدم 
االمير الى ان التأخر في ابالغ مركز 

»تحريض على الفجور« بمالبس داخلية

إلطالق سراح صديقته الموقوفة في وكر مشبوه

بنغالي يعرض 500 دينار على عسكري مباحث

عبداهلل قنيص محمد الجالهمة
أسفرت حملة مفاجئة جاءت بتعليمات من 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتن����فيذ األحكام اللواء أنور الياسني 
عن ضب���ط 15 هاتفا نق���اال و10 غ���رامات من 
الهيروين و8 ش���رائح هاتفية وذلك في عنبر 

املخدرات.
فيما أكد مصدر امني ان كمية من املضبوطات 
مت العث���ور عليها داخل عنب���ر النزالء للمواد 

املخدرة.
واش���ار الى ان أي من الن������زالء رفض��وا 
االعتراف ب���ان املض��بوطات تخ��صهم وعليه 
مت التحفظ على اله��واتف وامل���واد املخ���درة 

وتكلي���ف ادارة مباح���ث الس�����جن املركزي 
بعمل التحريات بهدف احلصول على اصحاب 

املضبوطات.
يذكر ان اللواء الياسني يشن حمالت مباغتة 
على مختلف العنابر سواء في السجن املركزي 
او املرافق االخرى مثل ادارة اإلبعاد وس���جن 

طلحا.
كما يح���اول الياس���ني وض���ع خطط ملنع 
تهريب تل���ك املمنوعات ال���ى أي����دي النزالء 
خاصة من الهواتف الن���قالة وامل���واد امل��خدرة 
السيما في ظل ارتب���اط بعض النزالء بقضايا 
التجار التي تتم من خالل النزالء في الس���جن 

املركزي.

العلي والطراح لتأمين منازل المسافرين في العطلة

مواطن لطليقته: عيالك ما راح تشوفينهم 
محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة الى مخفر اجلهراء مبلغة عن طليقها 
الذي ق���ام بتهريب ابنائها الثالثة الى دولة مجاورة 
بعد خالف���ات حدثت بينهما، مؤكدة ان هناك قضية 

معروضة على القضاء، وطلبت املواطنة فتح حتقيق 
في كيفية متكن زوجها من تهريب ابنائها الى الدولة 
املجاورة، مشيرة الى انها تلقت اتصاال هاتفيا من قبل 

زوجها قال فيه: »عيالك ما راح تشوفينهم«.

الداخلية  اعتمد وكيل وزارة 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل يوسف الشمالي اإلجراءات 
التنفيذي���ة خلطة أمن العطالت 
الصيفية، وقد مت تشكيل فريق 
أمني لقطاع األمن العام برئاسة 
مدير عام مديرية أمن األحمدي 
اللواء عبدالفتاح عبداحملس���ن 
العلي، ويضم في عضويته مساعد 
مدير عام مديرية أمن مبارك الكبير 
اللواء  ابراهيم ياس���ني الطراح 
ومدي���ري ادارات عمليات االمن 

العام في احملافظات الست.
وذلك لتفعيل املهام والواجبات 
املنوطة بأجهزة األمن خاصة أن 
البالد مقبلة على العطلة الصيفية 
لطالب وطالبات املدارس وبدء 

موسم السفر مما يتطلب تأمني 
سالمة املنازل ضد السرقات لعدم 
وج���ود اصحابها باالضافة الى 

انطالق بطولة كأس العالم لكرة 
القدم وما تش���هده املقاهي من 

ازدحام ومظاهر التشجيع.

حملة »المركزي« حصدت 15 هاتفًا و8 شرائح و10 غرامات هيروين

مواطنان و4 وافدين إلى نيابة المخدرات

ضبط مليون حبة و44 حالة وفاة في 2009

عبداهلل قنيص
احال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
اللواء الشيخ احمد اخلليفة 6 اشخاص الى نيابة 
املخدرات حيث وجهة الى 4 من املتهمني وهم ثالثة 
ايرانيني وباكستاني تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجت����ار، فيما وجهت ال����ى املواطنني تهمة حيازة 
مواد مخدرة بقصد التعاطي. وقال مصدر امني ان 
معلومات وصلت الى اخلليفة عن ايرانيني يتاجران 
في املواد املخدرة وأوعز ال����ى النقيب عبدالعزيز 
العقيلي واملالزم اول علي عبداهلل بضبط املتهمني، 

حيث متكنا من استدراجهما لبيع اصبع من احلشيش 
وعثر بحوزتهما على كيلو من مادة احلشيش و300 
غرام من مادة االفيون. واضاف املصدر ان معلومات 
وردت الى اخلليفة عن اجتار باكس����تاني وايراني 
يعمالن في شبرة اخلضار باملواد املخدرة ليكلف 
العقيلي واملالزم العبدهلل بضبطهما وعثر معهما 
على نصف كيلو حشيش. اما بالنسبة للمواطنني 
فقد احي����ال لالدارة العامة للمكافحة بعد ان ضبط 
بحوزتهما 30 حبة من الكبتاغون ليعترفا امام رجال 

املباحث بان ما وجد بحوزتهما للتعاطي.

دانيا شومان
قال رئيس قسم التوعية في االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات النقيب ثامر الهاجري انه مت ضبط حوالي 
مليون حبة مخدرة من نوع الكبتي خالل عام 2009 

من قبل االدارة العامة ملكافحة املخدرات.
وعدد الهاجري اساليب تعاطي املخدرات خالل 
محاضرة في مركز تنمية املجتمع بضاحية الزهراء 
في االستنشاق او الشم او احلقن بالوريد وبالذراعني، 
مشيرا الى ان بعض املواد املخدرة توضع حتت اللسان 
او اللثة، مبينا ان هناك عددا من هذه االساليب تودي 

بحياة املتعاطي نتيجة لآلثار السلبية التي حتتوي 
عليها تلك املواد، مستنكرا بشدة ما يروجه بعض 
بان بعض احلبوب املخدرة تس����اعد على املذاكرة 

بشكل جيد بالنسبة للطالب.
اما خبير املخدرات واملؤثرات العقلية في االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات د.عايد احلميدان فأشار الى 
ان عام 2009 س����جلت فيه 44 حالة وفاة باجلرعة 
الزائدة، مش����يرا الى ان الفرص العالجية للمدمن 
متواف����رة في املادة 40 اخلاص����ة بالتقدم الطوعي 

للعالج واملادة 41 اخلاصة بشكوى االدمان.


