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املخدر األخطر 
واألكثر انتشاراً 

يدمر شبابنا

متعاطوه يكونون أكثر عنفا من غيرهم املخدر األخطر يأتي على شكل حبيبات بيضاء كريستاليةالشبو يتم تعاطيه باالستنشاق عبر التدخني

الشبو .. صانع القتلة

يجعله األشد خطرا واألشد فتكا 
على اجليل احلالي، ولألس����ف 
ان اجلهات األمنية وغيرها من 
اجلهات املسؤولة ال تتحرك مبا 
يجب ملواجهة هذا اخلطر القاتل، 
فاملتعاطي ميكن أن يرتكب أي 
نوع من أن����واع اجلرائم حتى 
وإن لم يكن له س����جل جنائي 
بل حتى إذا ل����م يكن لديه أي 

يصيب املتعاطي بالهلوس����ة 
ولكنه مينحه اعتقادا بداخله 
أنه شخص خارق للعادة ويقوم 
بتغييبه متاما، وفق ما يروي 
مصدر أمني متخصص، حيث 
يقول: إن ه����ذا املخدر خطره 
األكبر واألبلغ أنه رخيص الثمن 
مقارنة باملخدرات األخرى وميكن 
للمراهقني توفير ثمنه وهو ما 

متعاطي����ه عن الواق����ع متاما 
ويجعله يرتكب أمورا بش����عة 
كالقتل والسرقة واالغتصاب، 
وعندم����ا يلقى القبض عليه ال 
يتذكر اي شيء مما فعله، وهنا 
متكن خطورة هذا املخدر في أنه 
يحول متعاطيه من شخص إلى 
شخص مختلف آخر، بغض 
النظر ع���ن عم���ر أو جنس 

املتعاطي.
ويطرق املص���در ناقوس 
اخلطر قائال: »هذا املخدر اآلن 
هو املخدر األكثر انتشارا في 
الكويت منذ سنتني ومتعاطوه 
يتزايدون ونسبة االقبال عليه 
من كبار السن كبير كما ذكرت 
بس���بب رخص ثمنه مقارنة 
ببقي���ة املخ���درات األخرى، 
ولألسف أنه وعلى الرغم من أنه 
ينتشر انتشار النار بالهشيم إال 
أن أي جهة مسؤولة لم تتحرك 
ملواجهته أو التحذير منه، وأن 
الداخلية تكتفي فقط بالقبض 
على املتعاطني وإرسالهم إلى 
أنه  اجلهات املعنية، في حني 
يجب أن تنطلق حملة وطنية 
شاملة ملواجهة هذا املخدر الذي 
يش���كل خطرا على متعاطيه 

وخطرا أكبر على أفراد املجتمع 
احمليطني به«.

ويكشف مصدر أمني آخر 
مطلع على سير حتقيقات عدة 
أجريت مع متعاطني للش���بو 
بعد إلقاء القبض عليهم قائال: 
»أغلبهم ليس له سجل تعاط 
بل رمبا ليس له جتارب تعاط 
سابقة أصال ولكنه جرب ذلك 
املخدر ألنه األرخص واألكثر 
فاعلية من غيره من املخدرات، 
وأما م���ن يبيعه فه���م أبناء 
اجلالية اآلس���يوية، وأتذكر 
أن بق���االت في اجلليب كانت 
مصدرا للمتعاطني يشترون 
منها الش���بو، تخيلوا: مخدر 
يباع في البقاالت وعن طريق 

سائقي تاكسي جوال!«.
بدوره، دعا املصدر اجلهات 
املعنية سواء الداخلية أو غيرها 
للبدء بحملة وطنية للتحذير 
من هذا املخدر وتوجيه رسائل 
إلى اجلمهور وحتديدا أولياء 
األمور للتحذير من هذا املخدر 
الذي ميكن أن يتسبب في كارثة 
حتى للشخص الذي يتعطاه 

للمرة األولى.
أما أبلغ وص���ف قدمه لنا 

املصدر األمني ح���ول مخدر 
الشبو فقال: »إنه صانع القتلة 
فمتعاطيه يتحول من شخص 
هادئ عادي طبيعي إلى قاتل 
ال يتورع ع���ن قتل ضحيته 
ب���ل والتمثيل  والتنكيل بها 
بها، فهذا املخ���در ومن خالل 
اطالعنا يجعل متعاطيه يتخيل 
أن الشخص الذي يقف أمامه 
عدوا أو كائن���ا غريبا ويقوم 
بقتل���ه ألنه يعتق���د حلظتها 
أنه يدافع عن نفس���ه، بل إن 
املخدر قد يدفع متعاطيه إلى 
إيذاء نفسه بل ورمبا االنتحار، 
املتعاطني لهذا  وأذكر أن أحد 
آثار  املخدر كانت تبدو عليه 
تعذيب وج���روح عميقة في 
ذراعيه وص���دره وبالتحقيق 
اكتش���فنا أنه عندما يتعاطى 
املخ���در ويدخل في نش���وته 
يتخيل أن حش���رات تسري 
في جس���ده وتخترق جسده 
فيقوم باس���تخدام سكني أو 
أي آلة حادة أخرى لقتل تلك 
احلش���رات التي يتوهمها أو 
يقوم بتمزيق جسده إلخراجها 
حيث انه يتخيل أنها تسري 

حتت جلده«.

ميول إجرامي����ة أصال، ميكن 
أن يقت����ل دون أن يع����رف أنه 
ارتكب تلك اجلرمية، حيث ان 
هذا املخدر يعزل املتعاطي عن 
الواقع ويجعله يتخيل أشياء 

غير موجودة.
وطرح املص����در مثاال على 
جرمية حصلت بسبب مخدر 
الشبو قائال: تخيل أن شخصني 
كانا يتعاطيان مخدر الشبو في 
البر قبل شهرين، أحدهما قتل 
الثاني بثالث رصاصات ثم توجه 
بسيارته إلى منزله، وعندما مت 
االبالغ ع����ن وجود جثة األول 
بدأ رج����ال املباحث بالتحقيق 
وتوصلوا إلى الشخص الثاني 
واس����تطاعوا إيج����اد عنوانه، 
وعندما قبضوا عليه، وأبلغوه 
بأنه متهم بجرمية قتل صديقه 
صدم، واصيب بالذهول إذ انه 
لم يتذكر ابدا أنه استل سالحه 
وأطلق ث����الث رصاصات على 
صديق عمره، وبالفعل كنا نعلم 
أنه ال يتذكر اي شيء كونه كان 

حتت تأثير مخدر الشبو.
وميضي املصدر بالقول: إن 
هذا املخدر ل����ه مفعول خطير 
للغاية فهو كم����ا ذكرت يعزل 

عبدالعزيز فرحان 

يجهل كثيرون خطر أو تأثير 
أو »الكيميكال«،  الشبو  مخدر 
وبالنسبة للجمهور هو مجرد 
مخدر آخر يض����اف إلى قائمة 
املخ����درات التي يقرأون أخبار 
ضبطها م����ع متعاط����ني مثل 
احلش����يش وحبوب الهلوسة 
والروش والكبتي والهيروين 
والكوكايني، غير أن مخدر الشبو 
هو أخط����ر تلك املخدرات على 
اإلطالق بل أكثرها فتكا باملتعاطي 
وأكثرها خطرا على احمليطني به 
سواء اسرته أو حتى أصدقاؤه 
أو حتى أي ش����خص ميكن أن 

يلتقيه بالشارع.
مخدر »الش����بو« هو مخدر 
مصن����ع كيميائي����ا م����ن مواد 
متوافرة يت����م تصنيعه غالبا 
خارج الكويت، وهناك كميات 
منه تصنع داخل البالد، وتكمن 
خطورته في أمرين رئيسيني: 
أوال أن تأثيره نشوته يستمر 
12 ساعة على عكس احلشيش 
أو الكوكايني الذي قد يس����تمر 
تأثيره لس����اعتني على أقصى 
تقدير، ثانيا أن مخدر الش����بو 

متعاٍط يحرق سيارة صديق شقيقه
بعد أن اعتقد أنه لص جاء ليسرق منزلهم

عبدالعزيز فرحان

أقدم متعاط على إحراق 
مركبة صديق شقيقه بعد 
أن اعتقد انه جاء ليسرق 
منزله برفقة عمال وذلك 
في منطقة الواحة صباح 

أمس.
وف����ي التفاصي����ل قال 
مصدر أمني إن متعاط شاهد 
من خالل نافذة منزله عددا 
من العمال كانوا بالقرب من 
اخليام التي كانت بحديقة 
املنزل، فنزل لهم وشاهد 
العمال الذين كانوا برفقة 
أحد أصدقاء شقيقه، فحاول 
منعهم من أخذ االغراض، 
فأخبره صديق شقيقه بأن 
اخاه على علم باملوضوع 
وانه سيوافيهم بعد صالة 
اجلمع����ة لتحدي����د موقع 
املخيم، إال أن املتعاطي لم 
يعجبه األمر طالبا منهم 
االتصال بشقيقه الذي لم 
يرد عل����ى املكاملة، فحاول 
صديق شقيقه إقناعه إال انه 
انفعل وأخرج سالحا ابيض 
عليهم الذي م����ا أن رأوه 
العمال حتى الذو بالهرب 
وكذلك صديق شقيقه الذي 
فر من أمام املتعاطي تاركا 
س����يارته، ولم متر ساعة 
حتى اتصل املتعاطي على 
صاحب املركبة مهددا إياه 
بح����رق مركبت����ه، ونظرا 
لقرب منزل صاحب املركبة 
لبيت صديقه، قرر الذهاب 
إلحض����ار مركبته، إال انه 
فوجئ بأن املتعاطي نفذ 
تهديده وأحرق سيارته وأن 
رجال اإلطفاء بطور اطفاء 
الذي تسبب فيه  احلريق 

املتعاطي.
 واض����اف املصدر أن 
صاح����ب املركب����ة طلب 
الش����رطة عدم  من رجال 
القضية راغبا  تس����جيل 
في حلها وديا بينه وبني 
ذوي����ه كونه����م جيرانه 
وكونه صديق شقيقه، إال 
أن رجال الداخلية رفضوا 
الواقعة جناية وان  كون 
املمكن ان  الش����خص من 
يتسبب في ضرر اآلخرين 
غيره ويجب ردعه وذلك 

حلماية اآلخرين.

احلريق أتى على السيارة بالكامل

املخدر األكثر انتشارا هو األرخص بني جميع املخدرات املنتشرة بني املتعاطني


