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املخدرات نوع من السموم وتعاطيها في 
غير حالة العالج الطبي يعد من ظواهر 
االنحراف والعلل االجتماعية ملا لذلك من 
مضار صحية واقتصادية واجتماعية، 
وتعاط���ي املخدرات يجر في الغالب إلى 
إدمانها وعندئذ حت���دث الكآبة واألكدار 
بحياة املدمن وأس���رته، وتهددها بأفدح 
االخطار، إذ يصاب املدمن بالقلق النفسي 
القدرة على  العقلي ويفقد  واالضطراب 
العمل ويج���د صعوبة في اإلقدام عليه، 
االمر الذي يصبح عال���ة على املجتمع، 
وفي هذه احلالة اخلطيرة من حياة املدمن 
تكون حاجته إلى املخدر أهم من حاجته 
إلى أس���رته وقد يلجأ إلى اجلرمية من 

أج���ل احلصول على املخدر الذي أدمنه وجر عليه وعلى 
ذوي���ه املصائب وإذا تأخر عن موعد تعاطيه يتحول إلى 
كائن هائج، بل ان من املخدرات ما يسبب بطبيعته الهياج 
واإلقدام على العدوان ملتعاطيه واملدمن عليه فيدفعه إلى 
ارتكاب اجلرائم التي متس حياة او س���المة األشخاص، 
ولتعاطي املخدرات في غير حالة العالج الطبي وإدمانها آثار 
هدامة وال تقف عند املدمن وحده وامنا تتعداه إلى ذريته 
وأسرته، ولعل ما دفعني إلى سرد هذه السطور القالئل ما 
قرأته في الصحف اليومية في عددها رقم 12417 الصادر 
في 2010/7/28 عن أن أس���رة مكونة من أربعة أشخاص 
عاشوا حلظات رعب وخوف كادت تصل إلى حد تصفيتهم 
جسديا من قبل االبن األكبر الذي أدمن تعاطي املخدرات 
عندما احتجز أش���قاءه الثالثة ساعات طويلة في إحدى 
غرف املنزل وهددهم بالقتل بسالح رشاش ما لم يحصل 
على املال لشراء مس���تلزماته وما يحتاجه من املخدرات 
وفور ورود البالغ توجه رجال امن مديرية اجلهراء إلى 
موق���ع البالغ وتقابلوا مع والدت���ه التي كانت تنتظرهم 
وأطلعتهم على الوضع فطلب منها رجال االمن مس���ايرة 
ابنها في طلبه وأن حتادثه من وراء الباب وتبلغه بأنها 
ستضع النقود التي طلبها امام باب الغرفة التي يحتجز 
فيها أش���قاءه الثالثة وقامت والدة املدمن بتنفيذ طلباته 
ووضع���ت املبلغ امام باب الغرفة، حيث كان رجال االمن 
مختبئني حلني ظهوره وعندما بل���ع االبن املدمن الطعم 
أطبق رجال االمن عليه وطرحوه ارضا وسيطروا عليه 
وأخذوا السالح الرش���اش منه وحرروا أفراد أسرته من 
قبضته ومت اقتياده إلى مخفر الواحة، حيث مت احتجازه 
حلني عرضه عل���ى النيابة العامة، تلك هي الواقعة التي 
قرأتها وتساءلت: ما املسؤولية اجلنائية لهذا املدمن؟ وهل 
يسأل جنائيا عن فعله اآلثم أم ال يسأل؟ أقول ان القانون 
الكويتي يعتمد في هذا الشأن تفرقة معينة: فإن املسؤولية 
اجلنائية ال متتنع اذا كان الش���خص الذي تعاطى املخدر 
آثما في تعاطيها بان تناولها باختياره وعن علم بطبيعتها 
اما اذا كان مع���ذورا في ذلك بان أخذها قهرا عنه او على 
غير علم منه بها فأفقدته الشعور واالختيار وقت ارتكاب 
اجلرمية فإنه ال يسأل جنائيا، وهذا ما نصت عليه املادة 
23 من قانون اجلزاء حني قالت: ال يسأل جزائيا من يكون 
وقت ارتكاب الفع���ل عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته 
غير املشروعة، او عاجزا عن توجيه إرادته، لتناوله مادة 
مسكرة او مخدرة، اذا تناول هذه املواد قهرا عنه او على 
غير علم بها، اما من يتناول املخدر باختياره وعن علم فال 
متنع مسؤوليته اجلنائية ولو كان وقت ارتكاب اجلرمية 
فاقدا القدرة على فهم طبيعة أعماله ويسأل جنائيا كما لو 
كان مفيقا، وفي حالتنا املعروضة فإن الشاب املدمن كان 
وقت حجز اشقائه ومطالبته لفدية فاقدا القدرة على توجيه 

ارادته وسلوكه، حيث انه أدمن املخدرات 
وأن تناوله للمخدر كان باختياره لذا يكون 
مسؤوال جنائيا عن أفعاله االجرامية وال 
متنع مسؤوليته اجلنائية عنه حتى لو 
كانت وقت ارتكاب جرائمه فاقدا القدرة 
على فهم طبيعة أعماله وهنا الشاب لم 
يثبت انه بحوزته مخ���درات يتعاطاها 
وإمنا جرائمه التي ارتكبها كانت مبناسبة 
تعاطيه للمخدرات وعليه يسأل الشاب 
املدمن عما اذا كان تناوله للمخدرات بإرادته 
وعن جرميتي احراز سالح وذخائر دون 
ترخيص وحجز دون وجه حق، فاجلرمية 
األولى هو ضبطه وبحيازته رشاش معمر 
بالذخائر واحملظ���ور بنص املادة 2 من 
القانون 13 لسنة 1991 في شأن األسلحة والذخائر والتي 
سطر بها »ال يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية او 
من يفوضه حيازة او احراز األسلحة والذخائر«، وهو االمر 
الذي أوقعه حتت عقاب ذلك القانون في مادته 21 فقرة 2  
»يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على س���بع سنوات كل من 
حاز او احرز او استعمل بنفسه مدفعا او رشاشا« فضال 
عما أوردته املادة بعقوبة تبعية هي مصادرة األس���لحة 
والذخائر محل اجلرمية فضال عن أن الشاب املدمن ارتكب 
جرمية احلجز دون وجه حق من احتجازه ألشقائه الثالثة 
طلبا للمال لش���راء احتياجاته من املخدرات، االمر الذي 
أوقعه حتت نص املادة 2/184 من قانون اجلزاء الن حجزه 
ألشقائه كان بالتهديد بقتلهم اذا لم تذعن والدته له وتوفر 
له املال لش���راء املخدرات، االمر الذي أوقعه حتت عقاب 
تلك املادة والتي افرد لها املش���رع عقوبة احلبس التي ال 
جتاوز مدته سبع سنوات وإذا كنا قد حللنا تلك اجلرمية 
مبنظارنا القانوني سواء اذا كان الشاب مدمنا أي تناول 
امل���واد املخدرة باختياره او قهرا عنه، إال أننا ال يجوز ان 
يفوتنا ان املشرع الكويتي نص في املادة 2/33 من قانون 
املخدرات في حالة إحالة الشاب املدمن حملكمة اجلنايات 
على انه »يجوز لتلك احملكمة بدال من ان توقع العقوبات 
عليه ان تأمر بايداعه احدى املصحات ليعالج فيها«، فضال 
على ان املادة 35 من قانون املخدرات 74 لسنة 1983 نصت 
على انه » يج���وز ألحد الزوجني او أي من األقارب حتى 
الدرج���ة الثانية ان يطلب من النيابة العامة ايداع زوجه 
او قريبه الذي يش���كو ادمانه اح���دى املصحات للعالج« 
وعلى النيابة العامة متى اس���تظهرت من التحقيق ومن 
تقرير مستش���فى الطب النفسي جدية الطلب ان حتوله 
إلى محكمة اجلنايات لتفصل فيه اما بالرفض او بايداع 
الشاب املدمن احد املصحات للعالج عمال باملادة 2/33 من 
قانون املخدرات، وبعد هذا العرض للموضوع الذي قرأته 
وفقا للمنظار القانوني له أقول ان لألس���رة دورا رئيسا 
فيما وصل اليه أحد أبنائها من إدمانه للمخدرات وهو ما 
أوصل هذا الش���اب للتطاول على أسرته فكثرة املال بني 
أيدي أوالدنا وشبابنا والفراغ وانتفاء املسؤولية لديهم 
من األس���باب املهم���ة التي تؤدي بهم إل���ى هذه النتيجة 
التي نحن بصددها فالبد ان تتكاتف األسرة ومؤسسات 
املجتمع لتراقب س���لوك أوالدنا وان يكون هناك تواصل 
بني أفرادها وان يكون هناك يوم كل أس���بوع جتتمع فيه 
األسرة للجلوس مع بعضها البعض للحوار والتفاهم بدال 
من ان نترك أبناءنا ونزواتهم ثم نبكي على ما وصل اليه 
احل���ال، فالبد من العالج في بادئ األمر بدال من ان ينخر 
املرض في أوالدنا ثم نقوم بعالجهم عندما يكون املرض 
قد تفشي في أجسادهم مما يوقعهم في براثن اجلرمية.
www.riyad-center.com

محمد الدشيش
»رمض���ان كرمي كلها 48 س���اعة ورادد الكويت بإذن 
اهلل« بهذه الكلمات حاول شاب كويتي تبرير محاولته 
اخلروج م���ن الكويت عبر منفذ النويصب باس���تخدام 
جواز س���فر شقيقه، اال ان تبريراته لم تشفع له وأحيل 
الى املباحث اجلنائية بتهمة محاولة اخلروج من البالد 

بصورة غير شرعية.

أمير زكي
أخضع مواط����ن في العقد الراب����ع من عمره 
لتحقيقات مكثفة في محاولة من رجال مباحث 
اجلهراء للوصول الى معلومات كافية متكنهم من 
ضبط 3 ش����بان اعترضوا طريقه وسلبوه 350 
دينارا كان قد سحبها للتو من أحد افرع البنوك 
احمللية في اجلهراء. وكان مواطن تقدم الى مخفر 

اجله����راء مبلغا عن اعت����راض طريقه من قبل 3 
اشخاص بعد خروجه من البنك وضربه وسلب 

350 دينارا كان قد سحبها من البنك.
على صعيد آخر أمر مدير أمن اجلهراء بحلق 
رؤوس نحو 25 شابا مت ضبطهم في حملة أمنية 
في احد املتنزه����ات الترفيهية في اجلهراء جراء 

حترشهم بالنساء والفتيات.

مواطن في منفذ النويصب بجواز سفر شقيقه حلق رؤوس 25 شابًا في الجهراء و3 سلبوا مواطنًا 350 دينارًا
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الرئتان بهما ماليني احلويصالت الهوائية التي يحدث 

بها تبادل الغازات حيث يحصل اجلسم على األكسجني 

ويتخلص من ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء – كم عدد 

احلويصالت الهوائية بالرئتني؟

500 مليون حويصلة هوائية
50 مليون حويصلة هوائية

5 مليون حويصلة هوائية

»المكافحة« أحالت المتهمين األربعة بتهم االتجار والتعاطي وحيازة سالح

ضبط عسكري في »مرور المطار« ينّظم السير بأصبع حشيش
ومواطن في الفردوس أرشد عن شريكيه في النهضة وسلوى

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
يوم أمس عس���كريا في وزارة 
الداخلية يعمل في مرور املطار 
بعد ان ضب���ط بحوزته أصبع 
الرسمي  اثناء دوامه  حش���يش 
وهو يرتدي لباسه العسكري، 
املكافحة على  كما حتفظ رجال 
بقايا سيجارة كان يدخنها وبها 
آثار من مادة احلشيش، كما أحال 
اللواء اخلليفة أيضا 3 مواطنني 
أحدهم يعمل في وزارة الصحة، 

الى نيابة املخدرات أيض���ا ووجهت اليهم تهمة حيازة مواد مخدرة 
بقصد االجتار وأرفق في ملف القضية 1000 دينار ونحو 500 غرام 

من احلشيش.
واس���تنادا الى مصدر امني، ف���إن معلومات وردت الى مدير عام 
املكافحة عن ان هناك عس���كريا يعمل في م���رور املطار اعتاد على 
االجتار وحيازة املواد املخدرة بزيه الرسمي، حيث أمر اللواء اخلليفة 
إدارة العمليات والتي يرأس���ها املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد 
محمد قبازرد مبتابعة حقيقة املعلومات عن العسكري، وعليه شكل 
املقدم الهزمي والرائد قبازرد فريق عمل مكونا من النقيب عبدالعزيز 
القبندي واملالزم���ني أولني زيد صلبوخ وعبدالعزيز اظبيه واملالزم 
عبداللطيف الراشد لعمل التحريات، وقد اسفرت التحريات � حسبما 
أكد املصدر األمني � عن حيازة العس���كري للمخدرات اثناء تواجده 
في الكش���ك املقابل ملطار الكويت الدولي، ليتم التنسيق مع النيابة 
العامة ومن ثم ضبط العسكري في زيه الرسمي وكان يدخن سيجارة 
معلومة باحلشيش وعثر معه على اصبع من احلشيش حيث أحيل 

لالختصاص.
اما القضية الثانية والتي قام بالتحري فيها وضبطها إدارة العمليات 
بقيادة املقدم الهزمي والرائد قبازرد، فقد تضمنت اجتار مواطن يقطن 
في الفردوس في املخدرات، حيث اس���تدرج لبيع 3 أصابع من مادة 
احلش���يش ومت القبض عليه بعد استدراجه، وبتفتيش منزله عثر 
رجال العمليات على كمية أخرى وارشد املتهم األول عن شريكه في 
االجتار وهو مواطن آخر يقطن منطقة النهضة ليتم مداهمة منزله 
بعد إذن من النيابة وعثر في منزل املتهم الثاني على مسدس ومبلغ 

مالي و200 غرام من احلشيش، وارشد املتهم الثاني عن متهم ثالث 
يقطن س���لوى عثر معه على كمية أخرى لتصل الكمية املضبوطة 

الى نحو 500 غرام حشيش وسالح ناري.

العميد محمد الصبر

اللواء الشيخ احمد اخلليفة

املتهمون وأمامهم املضبوطات 

مركز رياض

اإلدمان.. والجريمة

بقلم: المحامي رياض الصانع

هاني الظفيري
»لن أتركها تتزوج بغيري وإذا كانت قد جنت من املوت فسأكرر 

محاولتي لقتلها حتى لو دخلت السجن ألعوام«.
بهذه العبارة برر املواطن »ع.ن.خ« املتهم بالشروع في قتل 

زوجته، برر فعلته ومحاولة قتله لزوجته ب� 4 طعنات.
وق���د أكد مصدر أمني ان نيابة اجلهراء أمرت باحتجاز املتهم 
واحالته الى احملكمة بتهمة الش���روع ف���ي القتل. وكان املواطن 
)ع.ن.خ( قد ألقي القبض عليه من قبل رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء بقيادة املقدم سعد العدواني والرائد عمر الرشيد 

حيث كان مختبئا في احدى شقق اجلهراء االستثمارية.
واش���ار املصدر الى ان املتهم كان يعلم ان احملكمة س���تحكم 
لصال���ح زوجته في قضية الط���الق املرفوعة ضده لذلك خطط 

لقتلها انتقاما منها.

المتهم بمحاولة قتل زوجته: لن أتركها 
تتزوج بغيري وسأعاود محاوالتي

الصبر: االلتزام بقانون المرور يحقق السالمة ويخفض أعداد الحوادث
ناش���د مدي���ر ادارة االع���الم 
االمني الناطق الرس���مي باس���م 
وزارة الداخلي���ة العمي���د محمد 
الصبر االخ���وة قائدي املركبات 
من املواطن���ني واملقيمني االلتزام 
التجاوز  املقررة وعدم  بالسرعة 
الط���رق خلف���ض معدالت  على 
احلوادث املؤسفة التي تسفر عن 
خسائر في االرواح باالضافة الى 

اخلسائر املادية. 
واوض���ح ان االلتزام بقوانني 
املرور وتعاون مستخدمي الطريق 
عامل رئيسي في عودة االمان الى 
الطرق وحتقيق السالمة املرورية 

وخفض عدد الضحايا االبرياء.
واضاف ان شهر رمضان املبارك 
يفرض علينا جميعا االلتزام بآداب 
الطريق وقواعد قان���ون املرور 
واحلفاظ على سالمتنا وسالمة 

اخواننا املواطنني واملقيمني.
واشار الى انه من املؤسف ان 
شهر رمضان شهر الصوم والعبادة 
شهر املغفرة والسكينة شهد خالل 
االعوام السابقة ارتفاعا ملحوظا في 
عدد من االمناط السلوكية السلبية 
على الطرق مثل زيادة اعداد حاالت 
الدهس وتصاعد معدالت املخالفات 
اجلس���يمة مثل جتاوز االشارة 

احلمراء والسرعة املقررة خاصة 
في الفترة التي تسبق اذان املغرب 

مما يسفر عن حوادث قاتلة.
ودعا العميد الصبر مستخدمي 
الطريق الى توخي احلذر والتقيد 
امل���رور ضمانا  بقواعد وقوانني 
لسالمة اجلميع، خاصة ان اخالقيات 
الصيام يجب ان حتول دون ارتكاب 
السائقني لهذه املخالفات، مؤكدا 
ان رجال املرور يقفون باملرصاد 
لكل متجاوز ويعملون جاهدين 
على تأمني الطرق واحلفاظ على 
سالمة مرتاديها بضبط املخالفني 
واتخاذ االجراءات القانونية املقررة 

ضدهم.
واهاب العميد الصبر باملواطنني 
واملقيمني الذين يس���افرون الداء 
العم���رة عن طريق الب���ر التزام 
احليطة واحلذر والقيام بالصيانة 

الدورية واملوسمية للمركبات.

املتهم اثناء نقله إلى النيابة


