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صح النوم
ما نشر في جريدة »األنباء« على مدار 

األيام القليلة املاضية بشأن تداول حلوى 
بني طالب املدارس واجلامعات وان هذه 

املنتجات حتتوي على مواد مخدرة تدخل 
في تصنيع حبوب الترامادول املخدرة 

ومنتشرة بني صفوف الطالب وتناولها 
إلى جانب مشروبات الطاقة، بل ان هذه 
املؤثرات العقلية لها تأثير بالغ اخلطورة 

على االجهزة العصبية وتؤدي الى االدمان 
وال يستطيع الطالب االستغناء عنها 

وبالتدريج يتحول تعاطي هذه احللوى 
إلى إدمان قوي.

كل هذه االمور تؤكد ان الكثير من ابنائنا 
دخلوا دائرة اخلطر، وبالفعل فإنني 

ارصد بني الشرائح العمرية الصغيرة 
من بنات وشباب اقباال غير طبيعي على 
تناول مشروبات الطاقة رغم خطورتها، 

ورغم حتذيرات عدم بيعها ملن ال يقل 
عمره عن 18 عاما، وكنت حائرا حتى 

وقت قليل من زيادة االقبال عليها حتى 
جاء مصدر امني وكشف عن ارتباط 

بني هذه احللوى وبني املؤثرات املنبهة 
وهذا املشروب الضار، ال يعنيني في 

هذا املقام املؤثرات واحلبوب املنتشرة 
بني ابنائنا في اعمار حديثة ألنني لو 

تطرقت في احلديث لقالوا ان املدارس 
واجلامعات على ما يرام وإنني اغرد 
خارج السرب، بل ليس من املستبعد 
ان تتطوع التربية والتعليم العالي في 

الرد علّي بتصريح طويل عريض ينكر 
ويضعني في خانة املشككني وإنني 
ابالغ، وغير ذلك من العبارات الرنانة 

والتي ال تغني وال تسمن من جوع، كما 

ال يعنيني في مهاجمة مشروبات الطاقة 
والتي منعت بعض الدول تداولها بل 

وبعض اجلمعيات التعاونية مشكورة 
بيعها مثل جمعية الفحيحيل على سبيل 

املثال ال أقيد تداولها مطلقا حتى ال 
أتلقى ردا عنيفا من هذه الشركات وما 
أكثرها، ولكن ما يعنيني هذه احلبوب 

املغلفة في حلوى وهنا مكمن اخلطورة، 
ألن من يتعاطى احلبوب يدرك انه مدمن 
ولكن هناك عدد كبير ممن يتعاطون او 

باالحرى يأكلون هذه احللوى ال يعلمون 
انها من املؤثرات املخدرة، وهنا مربط 
الفرس، فأين معامل وزارة الصحة؟ 

وأين مختبرات البلدية؟ وأين اجلمارك؟ 
وكيف سمحت بدخولها؟

أليس من املفترض ان حتال اي بضائع 
الى املختبرات ملعرفة محتواها؟ واين 
وزارة التجارة وحماية املستهلك؟ من 
غير املعقول ان نلقي كل االمور على 

وزارة الداخلية بحيث تكون معنية بأمننا 
وسالمتنا وبتطبيق القانون وصوال الى 

القيام بأدوار لوزارات اخرى.
املنطق يقول ان لكل وزارة مهام محددة 
حسب الدستور ولكن ما أملسه في هذه 

القضية وغيرها من القضايا انها ال 
تقوم مبا يجب وتلقي العبء على وزارة 
الداخلية، فرفقا بالداخلية ورفقا بابنائنا 

وصحتنا وادعو اجلهات املعنية ملنع 
دخول هذه احللوى بل حظر دخول اي 
منتج دون التدقيق على محتواه واملواد 
التي تدخل في تصنيعه خاصة البضائع 

املوجهة للبيع والتداول بني ابنائنا.
أال هل ابلغت.. اللهم فاشهد.

محاكمة قاتل طفلة صديقته: »الضحية معاقة سمعياً«
عبدالكريم أحمد

أمــر قاضي جتديد احلبس باســتمرار 
حبس املواطن واملواطنة املتهمني بقتل طفلة 
األخيــرة البالغة 5 أعوام، على أن ُيعرضا 

عليه مجددا يوم 4 من أكتوبر املقبل.
وفجــرت احملاكمة مفاجــأة تتمثل بأن 
املجنــي عليها تعاني إعاقة ســمعية، وقد 

حضر املتهمان وأنكرا االتهامات.
وتعــود وقائــع القضية إلى الســابع 
من أغســطس املاضي، حيث تلقت غرفة 
العمليات بالغا من األم يفيد بتعرض طفلتها 

إلغماء داخل مسكنها في منطقة القصور 
وحاولت إفاقتهــا دون جدوى، وبتوجيه 
مركبة إسعاف تبني وفاة الطفلة ووجود 
كدمات وآثار حروق على جســدها فشــك 
رجال األمن والطوارئ الطبية في رواية األم، 
وباقتيادها للتحقيق اعترفت أن صديقها 
حضــر في اليوم الســابق وقــام بتعذيب 
طفلتها بإطفاء أعقاب الســجائر بجسدها 
وبضربهــا ضربا مبرحا إلــى أن أصيبت 
بإغماء وانها حاولت تقدمي املســكنات لها 
دون جدوى، وأرشــدت عنــه ومت ضبطه 

مبسكنه في منطقة سلوى.

مجهولون استهدفوا ٨ مركبات مبواقف احلرس
هاني الظفيري

انتقل فريق مــن األدلة اجلنائية إلى 
مواقف احلرس الوطني لرفع آثار ميكن 
أن يكــون لــص أو لصــوص مجهولون 
تركوها خلفهم. وجاء التحرك بعد تقدم ٨ 

عسكريني ببالغات إلى مخفر الشويخ بعد 
اكتشافهم تعرض مركباتهم للكسر وسرقة 
محتوياتها وســجلت قضية، فيما أعرب 
مصدر امني عن أمله في وضع كاميرات 
مراقبــة فــي محيط مواقف املؤسســات 

احلكومية واخلاصة.

صندوق سحر وشعوذة بحوزة األمن العام

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات امن محافظة 
الفروانية شــابا »مشــعوذا« ولديه 
صندوق مليء باالحجار التي كتبت 
عليها طالسم وسحر وشعوذة، وعليه 
مت التحفــظ على املضبوطات ورفع 

تقرير بالواقعة.
وقــال مصــدر امنــي ان احــدى 
الدوريــات اشــتبه رجالهــا مبركبة 
في منطقــة االندلس، وعند توقيف 

قائدهــا اتضح انــه مواطن وظهرت 
عليه عالمات االرتباك، فتمت مشاهدة 
صندوق في املقعد اخللفي، فقال قائد 
املركبة لرجال االمن »الصندوق مالكم 
شــغل فيه«، وعند فتحه اتضح انه 
يحوي كميات من االساور واخلوامت 
التي كتبت عليها طالسم وشعوذة، 
وعليه متت احالة الشــاب الى جهة 
االختصــاص حيــث امــر مدير امن 
الفروانيــة اللواء ركــن صالح مطر 

برفع تقرير بالواقعة.

صندوق أدوات السحر والشعوذة

ضبط عسكري في »أمن السجون« بهيروين

مشاجرة نسائية دامية بسبب خطف 
مواطنة لصديق األخرى

القبض على 12 وافدًا ووافدة من اجلنسية 
اآلسيوية بتهمة ممارسة األعمال املخلّة

ذهب إلجراء »سرفيس« لسيارته
في الوكالة فضربه مجهول

محمد الجالهمة

أحــال رجال مباحــث الســجن املركزي 
عســكريا في قطاع أمن السجون وبحوزته 
كمية من املواد املخدرة التي أحيل على أثرها 
الى النيابة العامة، ومت تسجيل قضية ورفع 

تقرير بالواقعة. وقال مصدر أمني إن رجال 
مباحث أمن السجون اشتبهوا في عسكري 
يتبع قطاع السجون، وعند متابعته والتحقق 
من حيازته مواد مخدرة مت ضبطه، وبتفتيش 
سيارته عثر معه على مخدرات )هيروين( مت 
التحفظ عليها، وأحيل املتهم الى التحقيق.

محمد الدشيش 

وقعت مشاجرة بني مواطنتني كانتا أعز 
صديقتني قبل أن يفرق بينهما الشــيطان 
الــذي جعل احداهما تأخذ صديق األخرى 
وتزوجته وقطعت عالقتها باألخرى. وكانت 
غرفــة عمليــات وزارة الداخلية قد تلقت 
بالغــا يفيد بأن عامــالت احد الصالونات 
مبنطقة خيطان حاولن فض شــجار بني 
مواطنتني، حيث أصيبت إحداهما بإصابة 

بالوجه وحدوث نزيف، وعلى الفور توجهت 
دوريات األمــن وفنيو الطــوارئ الطبية 
الى موقع املشــاجرة ومت إسعاف املصابة 
باملوقع، واصطحب عناصر األمن املواطنتني 
للتحقيق في املخفر. وكشف التحقيق أن 
سبب املشاجرة هو أنهما تواجدتا في مكان 
واحــد بعد ان تزوجــت احداهما بصديق 
األخرى وأصبحت »تتطنز« عليها بكلمات 
تدل على أنها ســتظل عانســا، وســجلت 

قضية في مخفر خيطان.

مشاري المطيري

متكن رجال إدارة البحث والتحري اإلدارة 
بالعامــة ملباحث شــؤون اإلقامة من إلقاء 
القبض على ١٢ وافداً ووافدة من اجلنسية 
اآلسيوية يقومون بأعمال منافية لآلداب 

وآخرين مخالفني لقانون االقامة.
وكانت معلومات تفيد عن قيام أشخاص 
من اجلنسية اآلســيوية يقومون بأعمال 
منافية لــآلداب مقابل مبالغ مالية، وعلى 

الفــور مت جمع املعلومات واالســتدالالت 
والقيام باملزيــد من التحريات التي أكدت 
صحة املعلومة، وبعد اتخاذ اإلذن القانوني 
الــالزم مت مداهمة املوقع والقبض على ١٢ 
وافدا ووافدة اعترفوا جميعا مبا نسب إليهم، 
وباالســتعالم عنهم تبني بأنهم مخالفون 
لقانون اإلقامة وصادر بحقهم أوامر إلقاء 
قبض بتهمــة التغيب، وإحيــل املتهمون 
إلــى جهة االختصاص التخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم.

سعود الدعيج

سجل وافد مصري بالغا في مخفر شرطة 
األحمدي افاد فيه بتعرضه العتداء بالضرب 
املبرح من قبل مجهول، ومن املقرر حسب 
مصدر أمني االســتعانة بكاميرات شركة 

سيارات كبرى كان الوافد املصري متواجدا 
فيها، وقال انه كان يجري صيانة لسيارته 
احلديثة وفوجئ بشخص مجهول يرتدي 
الزي الوطني يضربه وارفق تقريرا طبيا 
باالصابات التي حلقت به في القضية التي 

حملت مسمى اعتداء وبرقم ١٧.

121 »بطل محلي« مع 3 وافدين باألحمدي
عبداهلل قنيص

القى رجال أمن محافظة 
علــى  القبــض  االحمــدي 
وافدين في منطقة املهبولة 
وبحوزتهــم ٧٢ بطــل خمر 
محلي ومتت احالة املتهمني 
الى احلجز متهيدا البعادهم 
عن البالد بأمر من مدير االمن 
العميد عبداهلل سفاح. وقال 
مصدر امني ان احدى دوريات 
األمن خالل جولة اعتيادية 
لها اشــتبهت في شــخصني 
في احدى الساحات الترابية 
مبنطقــة املهبولــة وعنــد 
االقتــراب منهما الذا بالفرار 
فتمت مطاردتهما وضبطهما 
حيث تبني انهما كانا يحمالن 
قناني خمــر بداخل اكياس 
وحقيبــة ومت رفــع تقريــر 
بالواقعــة. ومن جانب آخر 
مت ضبــط وافد آســيوي ي 
منطقــة الفحيحيل ال يحمل 
أي اثبات وكان بحوزته 49 
خمور محليةبطل خمر محلي واحيل الى 

اإلفراج عن 3 أشقاء اتهموا
بإحداث عاهة مستدمية لشاب

عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة اجلزائية 
االستئنــــاف  مبحكمــــة 
حكمــا ببراءة ثالثة أشــقاء 
وباالمتنــاع عــن عقابهــم 
عن تهمتني تتعلقان بســب 
وضرب مواطن شاب وإحداث 

عاهة مستدمية به.
وتعود الواقعة إلى التقاء 
املتهمني باملجنــي عليه في 
الشارع حيث دخلوا معه في 
تالسن بســبب »النظرات« 
تطــور إلــى شــجار، وأبلغ 
األخيــر بأنه تعرض لعاهة 

مستدمية بســبب تعرضه 
للضرب خالل املشاجرة.

املتهمــني  وقــال وكيــل 
احملامــي د.خالــد الكفيفــة 
لـــ »األنباء« انــه أكد لهيئة 
أقــوال  احملكمــة تناقــض 
الشاكي، حيث ذكر أن املتهمني 
قاموا بضربه على يده بينما 
إصابته موصوفة بالتقرير 
الطبي في منطقة الظهر ما 
يعني أن هذه اإلصابة قدمية 

ال عالقة ملوكليه بها. 
وأضاف الكفيفة أن قرار 
احملكمــة انتهى إلــى إخالء 

سبيل موكليه. احملامي خالد الكفيفة

أمن املنافذ البرية ينقذ أّمًا وابنها انقلبت 
سيارتهما بني منفذي الساملي والرقعي

مصدر قضائي ينفي وقوع مشاجرة
بني قضاة في محكمة االستئناف

هاني الظفيري

في موقف بطولي لرجال قطاع أمن املنافذ البرية بقيادة الوكيل 
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام اإلدارة 
العامــة العميد اياد احلــداد، مت إنقاذ امرأة خليجية وابنها من موت 
محقق بعد انقالب ســيارتهما بني املنفذ الكويتي »الساملي« واملنفذ 
السعودي »الرقعي«، حيث خلف احلادث وفاة قائد املركبة وهو األب 
الذي مت نقل جثته الى الطب الشــرعي. وقال مصدر أمني إن بالغا 
ورد من املسافرين عن وجود حادث انقالب مركبة ووجود 3 حاالت، 
وعندهــا مت إخطار اللواء العوضي الذي أوعــز الى العميد احلداد، 
حيث مت خروج اإلسعاف الكويتي الى موقع احلادث، ومت نقلة سيدة 

خليجية وابنها، فيما توفي في املوقع قائد املركبة وهو خليجي.

عبدالكريم أحمد

نفى مصدر قضائي مطلع لـ »األنباء« ما مت تداوله بشأن وجود 
مشاجرة بني رئيس إحدى الدوائر القضائية في محكمة االستئناف 
واثنــني من أعضاء الهيئــة القضائية، مؤكدا أن هذا األمر عار عن 
الصحة متاما. وأوضح املصدر أن رئيس الدائرة املعني كان مجازا 
يوم أمس لظروف طارئة ومت انتداب مستشــار آخر حضر مكانه 
ومت نظر جميع الدعاوى وسارت اجللسة طبيعية دون أن حتدث 
هناك أية مشــكلة أو اختالف بــني أعضاء الهيئة القضائية. ودعا 
املصدر مروج اإلشاعة إلى إثباتها، مشيرا إلى أن اجلسم القضائي 
يعتــزم تتبعه واتخاذ اإلجراءات القانونية ضده على اعتبار أنه 
بث ما يســيء إلى الدائرة املعنية ورجال القضاء الذين يلتزمون 
بإجــراءات التقاضي واحترام قدســية املهنة والــدور املنوط بكل 

منهم وال يوجد ما يستدعي اختالفهم بنظر أي دعوى قضائية.

التحقيق مع مواطن مزق العلم 
في »سعد العبداهلل«

محمد الدشيش

بدأت أجهزة األمن التحقيق مع مواطن في جرائم متعلقة 
بتمزيــق علم الدولة والتلفظ بعبــارات غير الئقة بحق احد 
رموز الدولة ومن املقرر احالة املواطن إلى النيابة في قضية 
إهانة علم وسب وقذف، وقال مصدر امني إنه مت طلب دورية 
في منطقة ســعد العبداهلل عقب بالغ بوجود شــخص يقوم 
بتمزيق علم البالد وسب الذات األميرية ومت إبالغ مخفر سعد 
العبداهلل، فتوجهت احدى دوريات املخفر ومت توقيفه واقتياده.

وفاة فتاة اصطدمت بحاجز 
إسمنتي في اجلهراء

عبداهلل قنيص

فتــح رجال مباحث اجلهراء حتقيقًا على خلفية مصرع فتاة 
اصطدمت سيارتها باحلاجز األسمنتي، اجلسر الفاصل بني منطقتي 
سعد العبداهلل وجابر األحمد. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد إلى 
غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث اصطدام ووفاة مســاء 
أمــس األول. وعلى الفور توجه رجال االســعاف بأمر من مدير 
املنطقة عبداهلل السعيدي وتبني ان الفتاة مواطنة في العقد الثاني 
من العمر اصطدمت ســيارتها باحلاجز اإلســمنتي، مما أدى الى 
إصابتها بإصابات متفرقة تسببت في وفاتها، وسجلت قضية.

مواطنة تتهم طليقها بخطف أبنائها
سعود الدعيج

أحال وكيــل نيابة اجلهراء الى مخفر الصليبية كتابا يفيد 
بتسجيل قضية خطف ابناء ضد مواطن من مواليد ١9٧٧، وقال 
مصدر امني ان الشكوى قدمتها مواطنة وافادت فيها بأن طليقها 
املواطن اخذ ابنتها اوائل اغسطس املاضي دون ان يعيدها حتى 
اآلن، وســجلت بحقه قضية حتمل اســم خطــف ابناء وقيدت 
برقم ٢٠١٧/٢٧ جنايات القيروان واحيلت الى جهة االختصاص.

خمسينية مطلوبة مبليون دينار 
من العاصمة إلى »التنفيذ«

تأييد براءة مواطن من االنضمام
إلى جماعة محظورة

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

متكنت سرية املهام اخلاصة من ضبط امرأة مدينة مببلغ مليون 
دينــار ومواطن صادر بحقه حكــم قضائي باحلبس، ومتت إحالة 
الشخصني الى التنفيذ . وذكر مصدر أمني ان حملة قام بها رجال 
ســرية املهام اخلاصة على عدد من املناطق أســفرت عن ضبط 3 
أشخاص بينهم امرأة خمسينية مطلوبة إحضار مدين مببلغ مليون 
دينار. كما مت ضبط مواطن من مواليد ١9٨١ في منطقة الصليبخات 
مطلوب حبس سنتني واجب النفاذ ومطلوب للتنفيذ املدني مببلغ 
4٨ ألف دينار. كذلك مت ضبط شاب من غير محددي اجلنسية في 
منطقة الفحيحيل ومســجل بحقه مطلوب مديــن 963 ألف دينار 

إلحدى الشركات اخلاصة وأحيل املطلوبون الثالثة إلى التنفيذ.

عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة االستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن من 
االنضمام إلى تنظيم محظور. وكانت األجهزة األمنية قد ألقت 
القبض على املتهم وأحالته إلى احملاكمة بعدما اتهمته باالنضمام 
إلى تنظيم محظور في سورية يستهدف هدم النظم األساسية، 

وتعريض البالد خلطر قطع العالقة مع دولة صديقة.

ً سرقة كيبالت كهرباء قيمتها 3٨90 دينارا
تقدم ممثل قانوني لتســجيل شكوى ضد شخص مجهول، 
حيث قام باقتحام سور شبك لشركة نفط وقام بسرقة كيبالت 
الكهرباء التابعة لنفس الشــركة ويقــدر ثمنها بـ 3٨9٠ دينارا 
والذ بالفــرار جلهة غير معلومة وجار البحث عنه وســجلت 

قضية سرقة عن طريق الكسر وإحالتها جلهة االختصاص.


