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حمد السريع

تعاطي 
املخدرات

صدمة تصيب األب حني يبلغ بأن ابنه ألقي القبض عليه 
بتهمة تعاطي املخدرات وخاصة املخدرات الكميكال التي 
يصعب كشفها ومعرفة املتعاطي إال من خالل املالحظة 

الدقيقة لتصرفات الشاب املتعاطي.
صدمة األب متعددة اجلوان��ب وأولها مفاجأة أن ابنه 
يتعاطى املخدرات ولم يكن يعلم عن ذلك شيئا والصدمة 
األقوى انه يكتشف أن والدته تعلم عن تعاطيه ولكنها 
ل��م تخبره خوفا على ابنها من غضبه، أما الثالثة فهي 
الفضيحة التي عصفت به وابنه مضبوط على قضية 

تعاطي مخدرات وبات من أصحاب السوابق.
الصدمة التي أصابت األب يجب أن يتحملها هو بالدرجة 
األولى وال يلقيها على األسرة أو اآلخرين ألن واجبه 
األول هو احملافظة على أسرته وهو املسؤول عن مشاكلهم 
ومواجهتها حتى ال يبحثوا عن احللول في أماكن أخرى 

مثل تعاطي املخدرات أو التطرف الديني.
األب حني يواجه تلك الصدمة يجب أن يحمل نفس��ه 
املس��ؤولية وحني يس��تطيع احلصول على املساعدة 
من الش��رطة أو من القضاء باعتبار أن االبن ليس من 
أصحاب السوابق ومينح الفرصة وهنا يأتي الدور األهم 
عل��ى األب فحني أهمل أو قصر في رعاية ابنه أو في 
توجيهه إلى الطريق الصحيح فعليه االهتمام به وإعادة 
تأهيله إلى األسرة ومتابعة حالته، بل وااللتصاق به حتى 

يتعافى من مصابه وإدمانه على املخدرات.
إذن يجب أن يعي اجلميع أن مشكلة تعاطي املخدرات تبدأ 
مكافحتها من داخل األسرة وليس من وزارة الداخلية 
أو من وزارة الصح��ة أو وزارة التربية كما يجب أن 
يعلم األب أن متابعة ابنه بعد وقوعه في مشكلة أمر مهم 
واتخاذ القرارات الصارمة ملواجهة املشكلة بحزم حتى 

يتم ردع االبن ومنعه من االستمرار في التعاطي.

مدمن شك في خيانة زوجته فقتل 10 من أفراد أسرته بدم بارد
وكاالت: اليزال الرأي العام 
املغربي حت���ت وقعة صدمة 
قتل مواط���ن مغربي، يعاني 
»اضطراب���ات نفس���ية«، 10 
أفراد من أسرته في قرية في 
ضواحي مدينة اجلديدة، في 

وسط املغرب.
واس���تخدم القاتل لتنفيذ 
مجزرته س���كينا، حيث ذبح 
بدم بارد أفراد أس���رته ال�10، 

كما أص���اب اثنني آخرين من 
اجليران، في »مجزرة رهيبة« 
غير مس���بوقة ف���ي مدينة 

اجلديدة املغربية.
وربطت التحقيقات األولية 
للدرك املغرب���ي بني املذبحة 
وبني شكوك الزوج في خيانة 

زوجته.
الدرك  ونفذت فرقة م���ن 
املغربي، تتكون من 20 عنصرا 

أمنيا، عملية اعتقال للمجرم، 
الذي هدد بذب���ح بناته ال�4، 
قبل أن تتحول قصة »املجرم 
املريض النفساني« إلى خبر 
يتناقل���ه املغاربة، في نهاية 
األسبوع املاضي، عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، مرفقا 
بعبارات احلوقلة والتعويذ 

والتأسف الشديد.
ومن أج���ل إيقاف املجرم، 

إلى اس���تعمال  ال���درك  عمد 
»مسدس بطلقات كهربائية« 
أسقطت اجلاني أرضا، وأوقفت 
مسلسال من القتل املتوحش، 
الذي أخرج قرية من الهامش 

إلى الواجهة مغربيا.
وتبني ان املجرم مدمن على 
تعاطي »عقاقير طبية مهدئة« 

ويدخن احلشيش.

إطفاء 3 حرائق في سلوى وخيطان وسعد العبداهلل
محمد الجالهمة - هاني الظفيري

تعامل رجال االطفاء في 
عدد من املناطق مع عدة حرائق 
نشبت خالل اليومني املاضيني، 
حيث تلق���ت غرفة عمليات 
االطفاء بالغات بشأنها، وكان 
بالغ قد ورد الى مركز عمليات 
اإلدارة العامة لإلطفاء عصر 
اول من ام���س يفيد باندالع 
حري���ق في من���زل مبنطقة 
س���لوى، وعلى الفور توجه 
مركزإطفاء الساملية اجلنوبي 
بقيادة الرائد عبداهلل اخلباز 
بإسناد من مركز مشرف بقيادة 
الرائد أمين املفرح، وتبني ان 
اندلع بإحدى شقق  احلريق 
املنزل بالدور الثاني، ومت على 
الفور تشكيل فرق من رجال 
اإلطفاء الى مجموعات اخالء 
وإنقاذ وتهوي���ة ومكافحة، 
ومت���ت محاص���رة احلريق 
ومكافحته من كل اجتاهاته 
حتى مت اخماده دون اصابات 
بشرية.  وأفاد بالغ آخر تلقته 

غرفة عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء بوجود حريق منزل 
الس���كنية  مبنطقة خيطان 
وعلى الفور مت حتريك مركز 
الفروانية بإسناد من  اطفاء 
مركز اطفاء صبحان، وفور 
وص���ول رج���ال اإلطفاء مت 
اخالء املنزل ومكافحة ألسنة 
اللهب حتى ال متتد الى الغرف 
املجاورة للحد من انتشارها 

ملنع وقوع كارثة او خسائر 
ف���ي األرواح، ومتكن رجال 
اإلطفاء بالفعل من السيطرة 
على احلريق وإخماده دون 

وقوع اصابات بشرية.
كما ورد ب����الغ ثالث الى 
مركز عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء، صباح امس، يفيد 
بتعطل مصعد مبنطقة املنقف 
وبداخل����ه عدة اش����خاص، 
وتوج����ه مختص����ون بهذه 
احلوادث من مرك����ز اطفاء 
املنقف، وقام رجال اإلطفاء 
بإنزال املصعد الى األس����فل 
وإخراج احملشورين به. وفي 
بالغ رابع تلقته غرفة عمليات 
افاد  العامة لإلطفاء،  اإلدارة 
بوجود حري����ق مبنزل في 
منطقة سعد العبداهلل، وعليه 
توج����ه مركز اطفاء اجلهراء 
احلرفي بإسناد من مركز اطفاء 
اجلهراء الى موقع البالغ، ومت 
اخالء املن����زل وعمل تهويه 
ومكافحة احلريق وإخماده 

دون وقوع إصابات.

إعداد: أحمد خميس

لغم مبنطقة تيماء السكنية

مواطن اعتدى على آخر في القيروان

مجهول ضرب بنغالي وأتلف مركبته

سرقة مركبة مصري في الصليبية

وفاة هندي طبيعيًا بالقشعانية

أبلغت غرفة عمليات اجلهراء مخفر تيماء بوجود 
لغم في ساحة ترابية مبنطقة تيماء السكنية، 

مقابل معهد القوة البرية، وتبعد عن الطريق بنحو 
100 متر، وعلى الفور مت توجيه احدى دوريات 

املخفر الى موقع البالغ واقيم سياج حول اللغم 
ومت االتصال على رجال املتفجرات.

قدم مواطن بالغا الى مخفر القيروان ذكر فيه 
انه تعرض للضرب من قبل مواطن آخر، وقدم 

تقريرا طبيا تضمن وجود كدمة وتورم بالشفتني 
العلوية والسفلية باالضافة الى جرح بالغشاء 

املخاطي لتجويف الفم واحيل البالغ جلهة 
االختصاص.

أبلغ سائق بنغالي مخفر العدان بأنه تعرض 
للضرب واتالف مركبته من قبل مجهول كان 

يقود مركبة قدم رقم لوحاتها، وقال ان االعتداء 
وقع في قطعة 3 بالعدان، واحيل البالغ جلهة 

االختصاص.

تقدم وافد مصري ببالغ الى مخفر الصليبية افاد 
فيه بسرقة مركبته اليابانية وقدم ارقام لوحاتها، 

وقال ان السرقة حدثت بجوار مصنع لاللبان 
مبنطقة الصليبية الزراعية.

ابلغت غرفة عمليات اجلهراء مخفر القشعانية 
بوجود حالة وفاة طبيعية لوافد هندي يعمل 

سائق صهريج في منطقة العبدلي، ومت توجيه 
احدى دوريات املخفر الى موقع البالغ، وتبني 

ان الشخص املتوفى داخل احدى شركات النفط 
هندي اجلنسية ويبلغ من العمر 47 عاما، واقرت 
النيابة بتسجيل قضية وفاة طبيعية وندب االدلة 

اجلنائية والطب الشرعي.

موجز أمني

»أسوأ شيء هو أن جنعل اإلسالم عدوا لنا«
نائب رئيس حكومة بلجيكا 
جان جامبون بعد أن أعلن 

أن عدد املسلمني في أوروبا 
أصبح أكبر من عدد املسيحيني 

املتدينني فيها.

»رشاقة اجلسم شيء أساسي للمحافظة 
على املظهر الشبابي«

العارضة السوبر إيل 
ماكفرسون )52 سنة(.

»انتهى كل شيء اآلن«
املمثل واملغني والراقص 

زاك إيفرون يعلن انفصاله 
عن صديقته العارضة سيمي 
ميرو، ويحذف كل صورها 

من على االنستغرام بعد عالقة 
امتدت لسنتني تقريبا.

»لم يقتصر األمر على املوسيقى فقط، فقد 
حولت حفل إصدار البومها ليمونيد 

إلى استعراض صارخ لالزياء«
املنتجة والكاتبة ريبيكا 

كارهارت تنتقد جنمة الغناء 
بيونسيه بعد استعراضها 

ألكثر من 20 زيا خالل حفلتها 
الغنائية األخيرة.

أبعد من الكلمات

االطباء يرفضون العقود اجلديدة 

إضراب األطباء البريطانيني.. »يوم مشؤوم«
ام���س أول إضراب  ب���دأ 
شامل لألطباء في تاريخ هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية في 
اجنلترا، وهو ما وصفه وزراء 
بأنه »يوم مشؤوم« للخدمات 
الصحية، لكن وزير الصحة 
البريطاني جيرمي هانت أكد 
مرة أخرى على أن احلكومة 
لن تتراجع وتتخلى عن فرض 

العقود اجلديدة.
وتوق���ف آالف األطب���اء 
املتدربني عن العمل عن تقدمي 
اخلدم���ات العادية والطارئة 
الثامنة بتوقيت  الساعة  في 
غرينتش، احتجاجا على فرض 
عقود جديدة بداية من فصل 

الصيف.
وهذه أول مرة تتوقف فيها 
خدمات مثل رعاية املس���نني 
والوالدة والعناية املركزة خالل 
هذا النزاع املستمر منذ فترة 

طويلة.
ويعتقد القائمون على هيئة 
اخلدم���ات الصحية الوطنية 

أن اخلطط املوضوعة كافية 
العناي���ة باملرضى،  لضمان 
لكنهم يقولون إنهم سيراقبون 
الوضع عن كثب خالل فترة 
اإلضراب الذي انتهي في متام 

الساعة اخلامسة بعد ظهر امس 
الثالثاء بتوقيت غرينتش.

ومن املقرر أن يكون هناك 
إضراب شامل آخر اليوم خالل 

نفس التوقيت.

دراسة: األرز األميركي ملوث بأعلى تركيزات »الزرنيخ«
رويترز: قالت دراسة حديثة 
ان غ����ذاء األطف����ال م����ن األرز 
والوجب����ات الس����ريعة املعدة 
م����ن األرز حتتوي على بعض 
الزرني����خ، وأن األطفال الذين 
يتناولون هذه الوجبات تزيد 
الزرنيخ في  لديهم مستويات 
البول. ول����م يعرف حتى اآلن 
مدى تأثير الزرنيخ على صحة 

األطفال في املستقبل.
وقالت مارجريت كاراجاس، 
كبيرة معدي الدراسة، في كلية 
جيس����يل للطب ف����ي جامعة 

دارمتوث ف����ي هانوڤر بوالية 
نيوهامبشير: »نعرف أن غذاء 
األطفال من األرز هو أول غذاء 
بشكل منطي بالنسبة لألطفال 
ولكن ال نعرف شيئا يذكر عن 
مدى شيوع إطعام األطفال بغذاء 
األرز ف����ي الواليات املتحدة أو 
متي يتم تقدمي����ه لألطفال«. 
وذكرت أن حبوب األرز ميكن 
أن يصلها الزرنيخ من بيئتها، 
وأن األرز األميرك����ي به بعض 
من أعلى تركيزات الزرنيخ في 

العالم.

وكتبت كاراجاس عبر البريد 
االلكتروني أن »الزرنيخ مادة 
مسرطنة معروفة ميكن أن يكون 
لها تأثي����ر على خطر اإلصابة 
بأمراض شرايني القلب واملناعة 
وأمراض أخ����رى«. وأضافت: 
»هناك مجموع����ة متزايدة من 
األدلة على أنه حتى التعرض 
ملستويات منخفضة نسبيا من 
الزرنيخ قد يك����ون له تبعات 
سلبية على الصحة بالنسبة 
لألطفال الصغ����ار مبا في ذلك 
تأثيرها عل����ى النمو واملناعة 

والنمو العصبي«.
وأكدت أنه من املهم »خفض 
التعرض لذلك من خالل وضع 
ح����د أقص����ى للزرني����خ غير 
العضوي في األرز واملنتجات 

املعتمدة على األرز«.
إدارة األغذية  أن  وذك����رت 
اقترحت  والعقاقير األميركية 
وض����ع ح����د للزرني����خ غير 
العضوي في غذاء األطفال من 
األرز يبلغ 100 جزء في املليار 
وهو ما سيقلل من احلد احلالي 

في االحتاد األوروبي.

ازدياد اخضرار النباتات بفضل ثانى اكسيد الكربون

ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يزيد من ازدهار النباتات
ارتف���اع مس���توى  ادى 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في الهواء بس���بب النش���اط 
إلى من���و هائل  الصناع���ي 
لألشجار وغيرها من النباتات. 
هذا ما اكدته دراس���ة حديثة 
ذك���رت ان األوراق ش���ديدة 
اخلضرة تنمو نتيجة ارتفاع 
مستويات ثاني أكسيد الكربون 
في الهواء إلى حد ميكن معه 
أن تغط���ي ضعف مس���احة 
الوالي���ات املتحدة. ويرفض 
املهتمون باملناخ حول العالم 
مج���رد التفكير في أن يكون 
لثاني أكسيد الكربون أي فوائد 

لكوكب األرض.
في املقاب���ل، يقول علماء 
إن أثر تل���ك االنبعاثات على 
اخلصوبة يتالش���ى مبرور 
الوقت.كما يح���ذرون من أن 
إيجابيات ثاني أكسيد الكربون 
تتضاءل مقابل السلبيات التي 
ارتفاع مستوياته  تنتج عن 

في الهواء.
وقال رانغا مينني، األستاذ 
بجامعة بوسطن واملشرف 

على الفري���ق البحثي الذي 
اعد هذه الدراس���ة، لبي بي 
سي إن منو األشجار شديدة 
اخلضرة لن يعوض األرض 
عن األضرار التي تنتج عن 
االحترار، وارتفاع منسوب 

مياه البحار، وانصهار اجلليد، 
وحتمض مي���اه احمليطات، 
البحر  ف���ي  وفق���د اجلليد 
القطبي، ول���ن يحول دون 
التوقعات بعواصف  حتقق 

استوائية عنيفة.

مركزا إطفاء اجلليب 
وعبداهلل املبارك يفصالن »صهريج« 

وشاحنة تصادما على»السابع«

محمد الدشيش

ورد ب���الغ الى مركز العملي���ات ظهر امس يفيد 
بوقوع تصادم صهريج مملوء مبواد قابلة لالشتعال 
وشاحنة على طريق الدائري السابع مقابل منطقة 
ضاحية عبداهلل املبارك باجتاه اجلهراء وعلى الفور 
مت توجي���ه مركزي اطفاء جليب الش���ويخ بقيادة 
النقيب إطفاء فواز املطيري ومبارك الكبير للمواد 
اخلطرة النقيب إطفاء عبداهلل جنم إلى موقع احلادث، 
ومبجرد الوصول قام رجال االطفاء بعملية التبريد 
باس���تخدام املياه ملنع احتمال وقوع حريق ومتت 
عملية فصل الش���احنة عن الصهريج بنجاح دون 

وقوع إصابات.

الشاحنة التي اصطدمت بالصهريج

رفض دعوى مواطنة اشترت
عقاراً بدون هيكل خرساني

مؤمن المصري

قضت احملكمة الكلي���ة بعدم قبول دعوى مواطنة 
لرفعها على غير ذي صفة ضد صاحب مكتب هندسي 
قام بتصميم معماري ألحد العقارات الذي اشترته من 
صاحب���ه، حيث تبني لها أنه قائم على نظام احلوائط 

احلاملة وليس الهيكل اخلرساني.
حضر أمام احملكمة احملام���ي محمد خليل القطان 
ع���ن املدع���ى عليه 
الثاني وهو صاحب 
مكتب هندسي وأثبت 
أن األخي���ر اقتص���ر 
التصميم  دوره على 
للبن���اء  املعم���اري 
العقار  القائم عل���ى 
موضوع الدعوى وال 
شأن له في التصميم 
اإلنشائي لذلك البناء، 
كما استطاع أن يثبت 
ع���دم تولي���ه تنفيذ 
هذا البن���اء أو حتى 
اإلشراف عليه، األمر 
الذي تنتفي معه أي صفة له في الدعوى التي أقامتها 
املدعي���ة بناء على ما زعمته من أضرار أصابتها جراء 
اكتشافها أن بناء العقار الذي اشترته من املدعى عليه 
األول قائم على نظام احلوائط احلاملة وليس الهيكل 

اخلرساني.

احملامي محمد القطان

استبدال البراءة بالسجن 5 سنوات 
ملواطن ضبط مبخدرات

مؤمن المصري

قضت محكمة االستئناف الدائرة اجلزائية السادسة 
برئاسة املستشار جنيب املال بإلغاء حكم أول درجة 
والذي قضى بحبس املتهم خمس سنوات مع الشغل 

وتغرميه  والنف���اذ 
2000 دينار كويتي 
والقض���اء مج���ددا 
ببراءته م���ن ما هو 

منسوب إليه.
واتهم���ت النيابة 
العامة املتهم بإحراز 
مواد مخدرة بقصد 
التعاط���ي )املورفني 
واألميفيتامني( دون 
ان يثبت انه رخص 

له بذلك قانونا.
وتتلخص الواقعة 
في ان املتهم تعاطى 

املواد املخ���درة واملتهم الثاني فارق احلياة بس���بب 
تعاطيه تلك املواد وبعرض املتهم على وكيل النيابة 
أمر بإحالته الى اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية للفحص 
والتحلي���ل فأظهر حتليل الس���موم بعينة بوله احد 

مشتقات املورفني واألميفيتامني.
وقام احملامي ابراهيم وناس الشمري بصفته وكيل 
املتهم باستئناف احلكم، وحضر وترافع شفاهة مفندا 
اسانيد حكم اول درجة باإلدانة، دافعا ببطالن اجراءات 
التفتيش الواقعة عليه وأخذ عينة دم وبول يجب ان 

تكون مستمدة من إجراء صحيح قانونيا.
وأنه ال يوجد بأوراق القضية ما يشير الى أن املتهم 
كان بحالة تلبس وتعاطيه للمواد املخدرة على الرغم 
من ان هناك احد األطراف توفي جراء تعاطيه جرعة 
زائدة، وهذا ما اكده وكيل املس���تأنف بدفاعه، أن ما 
يثبت من أدلة وبراهني على اجراءات باطلة هو باطل 
قانونا وهذا ما أخذت به محكمة االستئناف وقضت 

ببراءة املتهم من التهم املنسوبة إليه.

ابراهيم الشمري

رجال اإلطفاء اخرجوا 
عدة اشخاص حشروا 

في مصعد
باملنقف

هبوط اضطراري لطائرة كويتية 
في بودابست

هبطت طائرة تابعة للخطوط اجلوية الكويتية رحلة 
رقم 101 املتجهة الى لندن، امس، في مطار بودابست، 
بسبب وجود حالة صحية حرجة إلحدى الراكبات، والتي 
أس���عفت من قبل الطاقم الصحي في مطار بودابست، 
ونقلت الى أحد املستشفيات، ومن ثم استكملت الطائرة 

رحلتها املجدولة الى لندن.


