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أي مسيرات قادمة 
يطمح احملرضون 

إلى تنظيمها ستجابه 
بكل احلزم والشدة 
وكذلك التجمعات

مالحقة املتورطني 
مستمرة لضبطهم 
وإحالتهم للعدالة

سالح »تويتر« كشف 
زيف وكذب ادعاءات 
احملرضني وجار ضبط 

مروجي الشائعات 
املغرضة

قررت فرض حجز كلي على عموم قوتها.. وأكدت ضبط عناصر مندسة في املسيرات تعمدت الشروع في القتل

»الداخلية«: مخطط خطير لشحن وحتريض الشباب على العنف 
ورشق رجال الشرطة باحلجارة عمل استفزازي

أص���در وكي���ل وزارة الداخلية 
الفريق غ���ازي العمر قرارا بفرض 
حجز كلي على عموم قوة الداخلية، 
وارتداء الزي امليداني وحظر اإلجازات 

اعتبارا من 3 نوفمبر اجلاري. 
وحول األحداث املؤس���فة التي 
ش���هدتها املسيرة التي انطلقت من 
عدة مناطق الليل���ة املاضية أكدت 
وزارة الداخلية في بيان لها أنه ال 
تهاون مطلقا في تنفيذ القانون على 
كل من ينظم ويحرض ويشارك في 
مثل هذه املسيرات املخالفة ويهدد 
أمن وسالمة الوطن واملواطنني وأنه 
ستتم مالحقتهم وضبطهم وتسليمهم 

للعدالة.
وأعربت عن دهش���تها إلصرار 
املتجمهرين وإمعان من يحرضهم 
على اخلروج في مسيرات للشارع 
غير مرخصة وممنوع���ة قانونيا 
والتي مت رصدها ومتابعتها ميدانيا 
وعبر عدسات املصورين وكاميرات 
التلفزيون وأجهزة الهاتف النقال التي 
مت ضبطها ومصادرتها مع مثيري 
الشغب والعنف والتي تبني خطورة 
ارتكبه هؤالء  الذي  وحجم الضرر 
من ضعاف النف���وس في حق أمن 
وطنهم وسالمة أنفسهم واآلخرين، 
غير عابئني بالبيانات التي تصدر 
عن وزارة الداخلية والتي تعلن من 
خاللها عن عدم قانونية تلك املسيرات 
وما يتخللها من حتريض للشباب 
على ارتكاب أعمال ش���غب وعنف 
الشباب للتعدي والشروع  وإثارة 
بالقتل عن طريق الدهس واالعتداء 
على رجال وأجهزة األمن واإلضرار 

باملصالح العليا ألمن الوطن والتي 
أوقعت عشرة إصابات بني أفراد رجال 
القوات اخلاصة ومن بينهم الشروع 
بالقتل عن طريق الدهس مما أدى 
إلى إصابة أربع���ة أفراد من رجال 
القوات اخلاصة بإصابات مضاعفة 
وذلك مبنطقة احلدث من قبل عناصر 
التحذير منها والتي  مندسة سبق 
كانت تستقل س���يارة دفع رباعي 
والتي فرت هاربة من موقع احلدث 
النكراء في  ارتكاب جرميتها  عقب 
حق رجال األمن ومتكنت األجهزة 
األمنية املعنية من ضبط السيارة 
املستخدمة في الشروع بالقتل عن 
طريق الدهس وجار البحث املكثف 
عن األش���خاص متهي���دا لضبطهم 

وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأك���دت الوزارة ف���ي بيان لها 
تعرض ضابط من ش���رطة جندة 
اجلهراء للشروع بالقتل عن طريق 
الده���س واإلصابة ايض���ا من قبل 
س���يارة فورد مت ضبطها وقائدها 
في موقع احلدث فور وقوع االعتداء، 
مما يكشف عن مخطط للتأثير على 
الش���باب والدفع بهم وحتريضهم 
على ارتكاب جرائم وأعمال الشغب 
والعنف والتعدي على رجال وأجهزة 
األمن وإتالف املرافق وإغالق الطرق 

وتعطيل املصالح.
وذك���رت ال���وزارة ف���ي بيانها 
»ما ارتكبه احملرض���ون من عنف 
وشغب وإغالق للطرق والتقاطعات 
والشوارع وإتالف للمرافق واملمتلكات 
العامة واخلاصة وتعطيل للمصالح 
واله���روب واالختفاء ف���ي املنازل 

وما س���ببه هؤالء من أعمال إثارة 
باستعمال مكبرات الصوت احملمولة 
على سيارات من هلع وخوف ورعب 
في نفوس األسر والعائالت وخوفهم 
على أبنائهم وسالمتهم جراء حالة 
الهياج التي انتابت العش���رات من 
الشباب املغرر بهم الذين مت الدفع 
به���م الرتكاب أعمال وس���لوكيات 
مخالفة للقان���ون والنظام واآلداب 
العامة والذين متكنت أجهزة األمن 
املعنية من ضبط رؤوس التحريض 
والعنف والشغب واإلثارة وإحالتهم 
إلى جهات التحقيق والذين لن يفلتوا 
بأي حال من العق���اب الصارم مبا 
يتوافر من أدلة إثبات دامغة تدين 
هؤالء على م���ا ارتكبوه من أفعال 
الوطن وتعطيل مصاحله  في حق 
وما تكبده املواطنون من خس���ائر 

وتهديد وترويع«.
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها 
إلى أن أي مس���يرات قادمة يطمح 
احملرضون إلى تنظيمها س���تجابه 
بكل احلزم والشدة، وكذلك التجمعات 
التي س���تقام خارج نطاق الساحة 
املخصصة للتعبير السلمي عن الرأي 
مقابل مجلس األمة ستعامل باملثل 
إذا لم تذعن للقانون والنظام وعدم 
اإلساءة للغير أو اللجوء إلى الشغب 
أو العنف ولن نسمح مطلقا باخلروج 
القانون والتعدي على رجال  على 
األمن والشروع في القتل مهما كانت 
األسباب واملبررات وعلى اجلميع أن 
يعي دوره ومسؤوليته جتاه أمن 
الوطن وسالمة املواطنني ومصاحلهم 

التي ال تعلوها أي مصالح أخرى.

أحد رجال األمن خالل نقله للعالج

املسيرة فى طريقها للسجن املركزي قبل التعامل معهاحجارة وأطفال وشغب

)صور ارفقتها وزارة الداخلية مع بيانها( إغالق طرقات   صورة وزعتها الداخلية توضح عرقلة السير

ضبط املتهم بالشروع في قتل رجال القوات اخلاصة

»اإلعالم األمني«: ال صحة ملا أشيع عن استعانة »الداخلية« بقوات أجنبية لتفريق املسيرات

الوضع داخل السجون هادئ وادعاءات املغردين عن شغب كذب وتضليل متعمد

أعلنت وزارة الداخلية متكن رجال 
مباحث الفروانية باإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية من ضبط املتهم بالشروع في 
القتل عن طريق الدهس لعدد من رجال 

القوات اخلاصة، وذلك خالل املسيرة التي 

حدثت يوم أمس االول، وقد أدلى املتهم 
باعترافات كاملة حول تفاصيل جرميته فيما 

التزال التحقيقات جارية معه ملعرفة املزيد 
من التفاصيل.

وقالت الوزارة ان أجهزة األمن متكنت 

أيضا من العثور على سيارة الدفع الرباعي 
التي استخدمها املتهم في الشروع بالقتل 
عن طريق الدهس لعدد من رجال القوات 

اخلاصة والتي فر بها مسرعا محاوال الهرب 
من منطقة التجمهر في املسيرة.

نفت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
مجددا االدعاءات التي روجت من قبل احملرضني 
واملضللني عبر مواقع شبكة التواصل االجتماعي 
ومفادها أن أجهزة األمن استعانت بقوات أجنبية 

لتفريق جتمعات ومسيرات املتجمهرين وقالت 

انها باطلة. وقالت إدارة اإلعالم األمني في بيان 
لها أن أجهزة األمن املشكلة لفريق العمليات 

امليدانية هي من تولت فض املسيرات وتفريق 
املتجمهرين ووقف أعمال الشغب والعنف وضبط 

وإحالة احملرضني واملشاغبني وغيرهم جلهات 

التحقيق ممن ارتكبوا أعماال مخلة باألمن والنظام 
ومخالفة القوانني وأنه ال وجود لقوات أجنبية على 

حد زعم من يحاولون التحريض عبر شبكات 
التواصل االجتماعي والذين سيتم الكشف عن 

مواقعهم وضبطهم وإحالتهم للعدالة.

نفت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
في تعقيب لها حول ما بث وتداول عبر 

مواقع التواصل االجتماعي من ادعاءات باطلة 
وشائعات كاذبة عن وجود حاالت شغب 
واعتصامات واضرابات داخل السجون، 

مؤكدة ان ذلك عار عن الصحة متاما، حيث 
افادت اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 

بأن األوضاع مستقرة داخل مجمع السجون 
واخلدمات تسير وفقا للوائح واالنظمة 

املعمول بها وال توجد أي ادعاءات مما يتردد 
ويشاع بهذا الصدد.

وذكرت إدارة اإلعالم األمني أن األجهزة 
األمنية املعنية مبكافحة اجلرائم االلكترونية 

تتولى رصد ومتابعة والكشف عن املواقع 
التي تثير مثل هذه الشائعات الكاذبة واملضللة 

واحملرضة وأنها تعمل على سرعة التوصل 
إلى أصحاب تلك املواقع وضبطهم وما 

يروجون له وتقدميهم للعدالة.

وحذرت في الوقت ذاته جميع مستخدمي 
مواقع التواصل بعدم تصديق أو ترديد 
ما يشاع والتداول عبر تلك املواقع حتى 
ال يعرضوا أنفسهم للمساءلة واملالحقة 

القانونية وأن عليهم حتمل مسؤوليتهم جتاه 
حرصهم على أمن الوطن وعدم االنسياق 

وراء محاوالت الشحن والتحريض ودفعهم 
للمشاركة في تعريض سالمة الوطن 

واملواطنني ومصاحلهم للخطر.

»جرائم املال« أوقفت فلبينية
 امتهنت الربط بالشعوذة

سلب دليفري 80 ديناراً بعد طعنه 

إصابة 4 وافدين في مشاجرة بسبب دينار!

متكن رج����ال االدارة العام����ة للمباحث اجلنائية 
وحتديدا ادارة جرائم املال من توقيف وافدة فلبينية في 
العقد الرابع بعد ان امتهنت اعمال السحر والشعوذة 
ومن بني االمور التي ذاع صيتها فيها »الربط«. وقال 
مصدر ان معلومات وصلت الى رجال اجلنائية عن 
ان فلبينية تقيم في حولي تسببت في خراب بيوت 

جراء ممارستها السحر والشعوذة حيث ابدت الوافدة 
استعدادها لفعل ذلك وطلب منها مقابل 300 دينار ليتم 
ضبطها من قبل املباحث بعد ان اعطت املصدر اشارة 
لرجال املباحث وعثر معهم على املبلغ املرقم واعترفت 

بانها امتهنت السحر والشعوذة قبل 3 أعوام.
عبداهلل قنيص  ٭

اسعف وافد آسيوي يعمل سائق توصيل طلبات 
الى مستشفى الصباح وبعد تقدمي االسعافات اليه 
قام بتس���جيل قضية سلب باالكراه والشروع في 
القتل منها شخصان ال يعرفهما حيث اوقفاه خالل 
قيام���ه بتوصل احد الطلبات ف���ي منطقة الواحة 

وق���ال الوافد ان مركبة يابانية اوقفته وطلب منه 
شخصان كانا بداخلها ان يسلمهما ما بحوزته من 
مبالغ مالية وحينما رف���ض قاما بضربه وطعنه 

وسلبه 80 دينارا كانت بحوزته.
محمد الجالهمة  ٭

سجل رجال مخفر خيطان قضية تبادل اعتداء 
بالضرب بني 8 وافدين منهم 4 قدموا تقارير طبية. 
وقال مصدر امني ان التحقيقات في اسباب املشاجرة 
تبني انها بدأت حينما قال طفل عربي ان طفال آخر 
اخذ منه دينارا، حيث قام والد الطفل الذي اخذ منه 

الدينار بالذهاب إلى منزل الطفل اآلخر متهما اياه 
بالس���رقة، فما كان من والد الطفل املدعى عليه اال 
ان دخل معه في مشادة كالمية تطورت الى تشابك 

بااليدي وتدخل في املشاجرة اقارب الطفلني.
محمد الدشيش  ٭

alsraeaa@live.com
حمد السريع

لواء شرطة متقاعد

سوالف أمنية

اإلدمان
تنتشر زراعة نبات اخلشخاش في منطقة املثلث 

الذهبي الواقعة على أطراف ايران وأفغانستان 
وباكستان وتقوم العصابات باستخراج األفيون 

والهيروين لبيعه محليا وتهريبه خارجيا.
تعاطي األفيون واإلدمان عليه منتشر بني 

اإليرانيني منذ مئات السنني حتى ان الشاه سمح 
بصرف األفيون للمدمنني بوصفه طبية خاصة.
األفيون يتم تعاطيه بطريقتني األولى التدخني 
بواسطة البافور وتلك طريقة منتشرة بشرق 

آسيا حيث يقوم املتعاطي باستخدام آلة شبيهة 
بالشيشة توضع قطعة من األفيون فوق فتحة 

صغيرة برأس اآللة وفوقها جمرة من الفحم 
والستكمال النشوة والشعور باملخدر يستلقي 
املتعاطي على األرض فيسحب الدخان ليدخل 

مباشرة الى مخه فيجعله في واد بعيد، أما 
الطريقة الثانية وهي االستحالب حيث توضع 

قطعة من األفيون حتت اللسان ومتتص 
)تستحلب( مع الشاي وتناول القند )السكر(.
احد العاملني في قصر الشاه اتفق مع تاجر 

مخدرات لبيع األفيون على سكان القصر ومتكن 
من إدخالها وبعد مرور ستة أشهر زاد عدد 

املتعاطني من الشعب وسكان القصر لم يتأثروا 
ألن من اشتراها باعها على الشعب وليس لسكان 

القصر. تصريحات القادة اإليرانيني هذه األيام 
يجب قراءتها حسب طريقتهم لتعاطي األفيون 
فإن كان بواسطة البافور والتي تصل مباشرة 
الى املخ ستكون رسائل تهديد هجومية موجهة 

الى دول مجلس التعاون ألن مواطني تلك الدول 
يتمتعون برفاهية يعجز القادة اإليرانيون عن 

توفيرها لشعبهم بل حتى ألنفسهم.
اما تعاطيهم بواسطة االستحالب وتناول الشاي 

والقند بعده وألنها حتتاج الى وقت طويل 
لوصول املخدر الى املخ فإن تهديدهم موجه الى 

اسرائيل.
رغم عملي ألكثر من عشرين عاما في مكافحة 

املخدرات اال ان بعض التصريحات التي يطلقها 
القادة السياسيون والعسكريون اإليرانيون 

أربكتني وأشعرتني بالعجز عندما أطلقت فهل 
كانوا متعاطني بواسطة البافور او االستحالب.
تصريحاتهم املنطلقة شبيهة بالدخان املنطلق 
من صدورهم بعد حرقه فهي لتخدير شعبهم 

ليس اال.

غرامة 200 دينار 
ألربعة عسكريني 

في املباحث ضربوا مواطنًا
قضت الدائرة اجلزائية مبحكمة اجلنح بتغرمي 
أربعة من عناصر املباحث مائتي دينار لكل منهم 

في واقعة االعتداء على أحد املواطنني.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني األربعة 
تهمة استعمال القس���وة ضد املواطن حيث قاموا 
بخطفه ومحاولة الضغط عليه باستعمال القسوة 
كي يتم أخذ اعترافات منه ضد آخرين، وقد نتج عن 
ذلك ترك أثر من تلك اإلصابات على أنحاء متفرقة 

من جسم املجني عليه.
ونظرت احملكم���ة الدعوى وحضر عن املواطن 
احملام���ي منيف جبر الظفيري ال���ذي ادعى مدنيا 
قبل املتهمني األربعة مببلغ 5001 دينار على سبيل 
التعويض املؤقت ملا ألم مبوكله من اعتداء وضرب 
أّثر في نفسية موكله الذي عانى القهر والسب، وقد 
قضت احملكمة بإدانتهم وتغرمي كل متهم مبلغ 200 
دينار. وأعرب احملامي الظفيري عن نيته باحلضور 
أمام محكمة االستئناف للترافع حيث إن هذه العقوبة 
ال تعتبر رادعة فالبد من تشديد وتغليظ العقوبة 
ك���ون املتهم هو رجل أمن فالبد أن تكون العقوبة 

على قدر جسامة الضرر الذي تسبب فيه.
وأضاف أنه سيطلب تغليظ العقوبة أيضا حتى 
تكون هذه الواقعة عبرة للغير فينبغي على رجال 
األمن أن يطبقوا القانون وأال يضعوا أنفسهم ضمن 
إطار الدولة البوليسية، فقضاؤنا نزيه وكلنا ثقة 
فيه، وأعرب احملامي الظفيري عن شكره للمحكمة 

اجلزائية وأنه على ثقة كاملة بقضائها.
مؤمن المصري  ٭


