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اللواء متقاعد حمد السريع

استمعت الى حديث بني شابني أثار استغرابي وهما 
يتحدثان عن قوة تأثير املخدرات على اإلنسان، 

وكانا يتحدثان ليس عن جتربة بقدر ما هي معلومات 
عامة استقياها من البعض ومن مواقع البحث في 

اإلنترنت. املقارنة جاءت ان مخدر احلشيش أقوى 
من املخدرات الكيميكال املصنعة، حيث ان األخيرة 
ال تسبب اإلدمان، أما احلشيش فإن إضراره أكثر 

ضررا ويسبب اإلدمان، أما املقارنة الثانية فإن سعر 
احلشيش أغلى من سعر املخدرات الكيميكال.

هذا املقارنات خطيرة ألن كل املخدرات لها جانبان 
في التأثير على املتعاطي، اجلانب األول حني يكون 

املتعاطي حتت تأثير التعاطي، حيث انه يفقد القدرة 
على السيطرة على حتركاته وسلوكه وقد يؤدي به 
الى القيام بتصرفات وأعمال عدائية جتعلة يرتكب 
جرمية أو يصاب بأضرار جسدية شديدة نتيجة 

حادث سيارة أو نتيجة سقوط من أعلى، أما اجلانب 
الثاني فهو التأثير النفسي بعد زوال املخدر من 
اجلسد وهذا اجلانب األكثر خطورة ألن تعاطي 
املخدرات سواء ذات التأثير النفسي أو التأثير 

اجلسدي كالهما مدمر لإلنسان.
اإلدمان يسبب تأثيرا نفسيا وقوته تنبثق من 

سيطرته على املتعاطي أو املدمن حتى لو تخلص من 
آثار املخدرات على اجلسد سواء باالنقطاع القهري أو 
بالعالج ألن اإلدمان النفسي يسلب اإلرادة ويضعف 

الشخص املتعاطي او املدمن من الناحية النفسية.
املهربون وجتار املخدرات أصبحت مكاسبهم املالية 

من وراء تهريب املخدرات الكيميكال أكثر واخلسائر 
أقل ألن اإلنتاج الوفير يأتي عبر مصانع صغيرة 
منتشرة في العراق ولبنان وإيران وتكلفة إنتاجه 

قليلة مع سهولة تهريبه مبخابئ سرية يصعب 
كشفها من قبل الكالب البوليسية، بينما مخدر 

احلشيش ينتج من زراعة القنب الهندي ويحتاج الى 
مساحات كبيرة وعملية تهريبه أصعب من تهريب 

املخدرات الكيميكال فيكون سعره أعلى.
احلكومة عليها توحيد اجلهود ملكافحة املخدرات 

ومنع تهريبها ألن هناك مخططا إجراميا تقوده إيران 
بواسطة أحزابها إلغراق البلد بكل أنواع السموم، 

بينما شبابنا يتحدث عن أيهما أشد تأثيرا على 
اإلنسان املتعاطي.

احلشيش 
أو الكيميكال

سوالف أمنية

مالبس اإلغراء واملنشطات التي مت ضبطها

اقتيد من منزله بالقرين إلى »املركزي« عقب مقاومة شرسة مع املباحث

ً إغالق وكر يقدم خدمات مشبوهة للمسنني  لـ 11 ساعة يوميا

إنهاء أسطورة سوابق أتلف دوريات واعتدى على رجال أمن

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أغلق رجال مباحث األحمدي وكرا تدار بداخله ممارس��ات مشبوهة 
ومخصصا الستقبال املسنني ووضع في محيطه وأسفله كاميرات 
ملنع الضبط، وضبط بداخل الوكر وقت الدهم مسنون كويتيون و3 
وافدات، وذكر مصدر امني ان معلومات وردت الى مباحث األحمدي 
عن وجود شقة مبنطقة املهبولة تدار لألعمال املنافية لآلداب ومزودة 
بنظام مراقبة من خالل كاميرات مثبتة وموزعة على مداخل العمارة 
وأخرى على باب الشقة لعدم متكن رجال األمن من ضبطهم باجلرم 
املشهود، كما أكدت التحريات ان النسوة يستقبلن فقط كبارا بالسن 
بالزي الوطني وان مدة نشاط الوكر ميتد ل� 11 ساعة يوميا وحتديدا 
من الس��اعة 8 صباحا وحتى 7 مساء فقط باستثناء اجلمع.وأضاف 
املصدر ان مدير املباحث اجلنائية لش��ؤون احملافظات العميد محمد 
الشرهان وبعد إبالغه مبجمل التحريات أمر باتخاذ اإلجراءات القانونية 
على اثر هذه التعليمات قام ضابط مباحث فرقة املهام بعمل دوريات 
مستمرة ومراقبة الشقة على مدى أسبوع كامل وبعد التأكد من جدية 
هذه املعلومات مت استصدار إذن قانوني من النيابة العامة لضبط من 
تدير هذه العملية وكل شخص يتواجد معها أثناء عملية الضبط وعليه 
مت إرسال مصدر خاص من فئة اإلعمار الكبيرة ومتت مداهمة الشقة 
وضبط 3 وافدات )سيريالنكيتني ومدغشقرية( ونزع جميع الكاميرات 

املتواجدة بالشقة مع مبلغ وقدره 49 دينارا حصيلة وشخصني.

عبداهلل قنيص

أنه����ى رج����ال إدارة بحث 
وحتري محافظة مبارك الكبير 
ارباب السوابق  اسطورة احد 
امتد نش����اطه من االجتار في 
املخدرات الى البلطجة واالعتداء 
على رجال األمن والهرب وإتالف 
م����ال الدولة، حي����ث أتلف 5 
النجدة  دوريات تتبع قطاعي 
واألمن الع����ام، وكذلك اعتدى 
عل����ى 4 رجال أم����ن، وضبط 

املتهم في منزله مبنطقة القرين 
عقب مقاومة عنيفة بينه وبني 
رجال املباحث، وانتهت مقاومته 
الس����يطرة واإلمساك  بإحكام 
به وإحالته ال����ى النيابة بعد 

التحقيق معه.
وبحسب مصدر امني، فإن 
رجال مباحث مب����ارك الكبير 
اليه����م معلومات عن  وصلت 
وجود البلطجي وتاجر املخدرات 
)أ.س.أ.ن( في بيته � وهو كويتي 
من موالي����د 1985 � واملطلوب 

القضي����ة 2016/9، وعليه  في 
عدة قضايا حي����ازة وجتارة 
مواد مخ����درة بقصد االجتار 
والتعاط����ي، ومن بني قضاياه 
ان قام باالصطدام بعدة دوريات 
جندة والهرب من دوريات األمن 
العام بع����د إتالفها، وعلى اثر 
ذلك مت رصد الشخص ومراقبة 
منزله عقب استصدار اذن نيابة 
وبعد التأكد من وجوده جرت 
مداهمة املنزل وضبط املتهم بعد 
مقاومة شرسة، وباالستعالم 

عنه تبني انه مطلوب على عدة 
قضايا وانه من أرباب السوابق 
ف����ي قضايا املخ����درات، وأقر 
بأنه قام بالهروب وإتالف عدة 
دوريات في أوقات سابقة، وانه 
قام باالعتداء على رجال األمن، 
ومتت إحالته الى التحقيق، بناء 
على أوامر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
الل����واء عبداحلميد العوضي، 
والتحف����ظ عليه في الس����جن 

املركزي.

تبرئة مواطن  من »االجتار«
 وتغرميه 50 ديناراً  لقيادة مركبة

تصادم خلّف محشوراً على الفحيحيل

عصابة سرقة املركبات املعطلة 
سقطت في قبضة املباحث

آسيويان نصبا على مواطن
 بجلب خادمة

10 سنوات سجنَاَ ملتهمني 
في قضية قتل مواطن باألحمدي 

وتخفيف عقوبة 4

اإليقاع بـ  »بدون« سرق آيفون 
والبحث عن آخر نفذ سرقات 
مشابهة في املرقاب وشرق

مؤمن المصري

قضت الدائرة السادس���ة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستش���ار عبداهلل العثمان بب���راءة مواطن من تهمة 
إحراز احلش���يش واملورفني واملؤثرات العقلية بقصد 

التعاطي بينما غرمته 
احملكم���ة مبل���غ 50 
دينارا لقيادة مركبة 
حت���ت تأثي���ر املواد 
املخ���درة، وتتلخص 
القضية فيما شهد به 
الواقعة بأنه  ضابط 
وأثناء قيامه بعمله في 
إحدى نقاط التفتيش 
املهبول���ة  مبنطق���ة 
تقدمت سيارة أميركية 
دفع رباعي إلى نقطة 
التفتيش فطلب من 
قائده���ا املتهم األول 

ومرافقه املتهم الثاني إثباتاتهما وذلك لالستعالم عنهما، 
وتب���ني أن األول مطلوب إلق���اء القبض عليه بقضايا 
مدنية. وكان املتهمان بحالة غير طبيعية، فطلب منهما 
النزول من السيارة وقام بتفتيش األول احترازيا قبل 
ركوبه الدورية عثر في أحد جيوبه على كيسني بهما 
مادة بيضاء اللون مشتبه بها. وخالل جلسات احملاكمة 
حضر احملامي عبداهلل العلندا عن املتهم الثاني وترافع 
شفاهة دافعا ببطالن استيقاف املتهم النتفاء مبرراته 
وشروطه كما دفع ببطالن القبض وما تاله من إجراءات 
وتفتيش البتنائه على استيقاف باطل والنعدام حالة 
التلبس بجرمية. ودفع العلندا بتجهيل محضر الضبط 
كما دفع ببطالن تفتيش س���يارة املتهم األول وطالب 
أصليا ببراءة موكله مما أسند إليه واحتياطيا االمتناع 

عن النطق بعقابه.

أحمد خميس 

ورد بالغ لغرفة عمليات االطفاء صباح امس عن حادث 
تصادم على طرق الفحيحيل السريع، وتوجه على الفور 
فرقة إطفاء مركز املنقف بقيادة الرائد علي بوسكندر، وعند 
وصول احلادث تبني انه يوجد ش����خص محشور داخل 
املركبة، وسرعان ما مت  التعامل مع احلادث واستخراج 

الشخص املصاب وتسليمه لطوارئ الطبية.

محمد الدشيش 

متكن رجال دوريات الليل التابعة للمباحث اجلنائية 
من ضبط عصابة متخصصة في سرقة املركبات املعطلة 
امام املنازل وفي الطرقات وذكر مصدر أمني ان مباحث 
اجلهراء ضبطت 5 آسيويني متورطني مع آخر صاحب 
كراج يعمل في بيع قطع غيار مستعملة وهو من يقود 
العصابة عبر تقطيع املركبات املسروقة وبيع قطعها 
بأس���عار رخيصة، ومت تكليف فري���ق أمني مبتابعة 
الشكاوى، وتوصل رجال املباحث الى التشكيل العصابي 
عن طريق احد املشتبه بهم بعد ضبطه خالل محاولته 
س���رقة مركبة مقابل منطقة الواحة وبالتحقيق معه 
اعترف على جميع شركائه فتم، ضبطهم ومتت إحالتهم 

إلى جهات التحقيق.

محمد الدشيش

تعرض مواطن لعملية نصب من قبل وافدين آسيويني 
أخذا منه مبلغا ماليا مقابل جلب خادمة آسيوية ولكنهما 
لم يحضراها. وقدم املواطن والذي يبلغ من العمر 43 
عاما بالغا الى مخفر النعيم ضد الوافدين اآلسيويني 
وأحضر معه كمبيالة موقعة من اآلسيويني تبني تسلمهما 
مبلغا ماليا منه. ومت تسجيل قضية نصب واحتيال، 

وأحيل اآلسيويان إلى جهة االختصاص.

مؤمن المصري

قضت الدائرة السادسة مبحكمة االستئناف، أمس، 
برئاس���ة املستشار جنيب املال بتأييد حكم أول درجة 
بحبس اثنني من املتهمني في قضية قتل مواطن باألحمدي، 
عش���ر سنوات مع الشغل والنفاذ وخففت احلكم على 
أربع���ة متهم���ني من 
إلى  خمس س���نوات 
احلبس سنة وثمانية 
أش���هر، بينم���ا برأت 
متهما واحدا مما أسند 

إليه من اتهام.
وعقب صدور احلكم 
صرح احملام���ي زيد 
اخلباز املوكل بالدفاع 
عن املتهم السادس بأن 
موكله محبوس على 
ذمة القضية منذ سنة 
وخمسة أشهر أي أنه 
س���يتم إخالء سبيله 
بعد 3 ش���هور فقط. كان اخلباز خالل جلسة املرافعة 
قد دفع بتوافر س���بب من أسباب اإلباحة وذلك لقيام 
موكله املتهم الس���ادس بالدفاع عن صديقه الذي لقي 

حتفه أثناء املشاجرة.
كانت الدائ���رة الثالثة باحملكم���ة الكلية قد قضت 
في وقت س���ابق بحبس أربع متهمني ملدة 10 سنوات 
والثالثة اآلخرين ملدة 5 سنوات في قضية القتل التي 
راح ضحيتها أحد املواطنني مبنطقة األحمدي واملتهم 
فيها 6 مواطنني باإلضافة إلى شخص من غير محددي 

اجلنسية.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني دائرة مخفر 
ش���رطة النويصيب تهما تعلقت بالقتل العمد واعداد 

ادوات اجلرمية »سكاكني« وضرب افضى الى املوت.

محمد الدشيش

اغلق رج���ال ادارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
قضية س���لب باس���لوب الركض بتوقيف شخص من 
غير محددي اجلنس���ية نفذ آخر جرائمه في محافظة 
اجلهراء، حينما سلب هاتف آيفون من محل للهواتف، 

يعمل به موظف مصري.
وكان الوافد قد ابلغ االجهزة األمنية ان شخصا مجهوال 
دخل الى احملل وطلب االطالع على الهواتف واتفق على 
ش���راء آيفون 6 وحينما اخرج البائع الهاتف الطالع 
الزبون عليه سارع بخطف الهاتف والركض به، ليقوم 
الوافد باللحاق به والتقاط رقم مركبته ومن خالله مت 
التوصل الى هوية املتهم الذي تبني انه من غير محددي 
اجلنسية، ومت عرض املتهم في طابور عرض فتعرف 

عليه البائع واعترف البدون بسرقة الهاتف.
على صعيد ذات صلة عمم رجال مباحث العاصمة 
اوصاف ش���خص مجهول اعت���اد الدخول الى محالت 
لبيع الهواتف في منطقتي ش���رق واملرقاب وس���رقة 
الهواتف باسلوب الركض، وقال مصدر امني ان عددا 
من اصحاب احملالت زودوا رجال املباحث مبقاطع تشير 
الى اجلاني وهيئته وشكله بشكل دقيق وتصور املقاطع 
تلك دخول اللص الى احملالت ومن ثم انتهاز الفرص 

لسرقة الهواتف اجلديدة والركض بها.

احملامي عبداهلل العلندا

احملامي زيد اخلباز

ضبط »مطلوب« يستخدم املسروقات في  »الكد«
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

العامة  اإلدارة  متكن رجال 
للمباحث اجلنائية برئاس����ة 
اللواء محمود الطباخ وحتديدا 
مباحث الفروانية من إغالق 8 
قضايا س����رقة وسلب بضبط 
مواطن من موالي����د 1993 من 
أرباب السوابق، واعترف املواطن 

بارتكابه اجلرائم وأنه يستخدم 
السيارات ألسابيع في ارتكابه 
جرائم سلب و»الكد« بالسيارات 
ومن ثم تركها في أماكن نائية 

بعد أن تعطب.
وبحسب مصدر أمني فإن 
الفروانية وبعد  مدير مباحث 
العثور على سيارات مبلغ عن 
سرقتها من محافظتي الفروانية 

أماكن  واجلهراء وترك����ت في 
نائية شكل فريق عمل لضبط 
املتهم، وخلصت التحريات إلى 
أن مواطن����ا وراء هذه اجلرائم 
ليتم ضبطه واعترافه تفصيليا 
وتبني انه ارتكب القضايا التالية: 
قضية 2015/66 جنايات االندلس 
سلب بالقوة، قضية 2015/135 
جنح الفروانية سرقة مركبة، 

قضية 2013/223 جنح الفروانية 
سرقة مركبة، قضية 2010/43 
جنح اجلليب س����رقة مركبة، 
قضية 2010/229 جنح اجلليب 
سرقة مركبة، قضية 2013/144 
جنح األندلس س����رقة مركبة، 
قضي����ة 2014/911 جنح تيماء 
سرقة مركبة، قضية 2015/105 

جنح االحمدي سرقة مركبة.

التحقيق  في مالبسات التهام 
النيران خليمة في الصباحية

أحمد خميس

أثار حريق اندلع في خيم���ة مقامة في أحد بيوت 
الصباحية عالمات استفهام كثيرة وبدأت وحدة التحقيق 
في االطفاء بالبحث عن اس���باب اندالع السنة اللهب 

في اخليمة.
 وكان بالغ قد ورد صباح امس الى غرفة العمليات 
عن نشوب حريق في منزل بالصباحية، وعلى الفور 
حتركت فرقة إطفاء مرك���ز املنقف بقيادة الرائد علي 
بوسكندر الى مكان احلادث حيث تبني ان حريقا نشب 
في خيمة بحوش املن���زل ومت اخماده دون وقوع اي 

اصابات تذكر.

اخليمة احملترقة 

د

السفير/ يوسف حسين القبندي
وآل الـقــبــنــــــــــــدي

يتقدمون بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شـيـخ/ �شباح �الأحمد �لجابر �ل�شبـــــاح

و�شمـــــــــو ولــــــي �لــــعــــهـــــد �الأمــــني

�ل�شـيـخ/ نـــو�ف �الأحمــد �لجــابـر �لــــ�شبـــاح

ومعايل رئي�س جمل�س �الأمة

�ل�شيــــد/ مــــــرزوق عـــلــــــي �لــــغــــانـــــــم

و�شمو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء 

�ل�شـيـخ/ جابر �لمبــــارك �لحمــــــد �ل�شبـــــاح

ومعايل �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �خلارجية

�لــ�ــشـــــيـــــخ/ �شباح �لــخــالــد �لحمد �ل�شباح

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء و�أع�شـاء جمل�شي �الأمــة و�لبـلـدي

و�لعاملني يف وز�رة �خلارجية و�ل�شلك �لدبلوما�شي ولكل من تف�شل مبو��شاتهم

من د�خل �لكويت وخارجها فـي وفاة فقيدتهم �لغالية  �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل

مريم حاجي علي القبندي
�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر يف �ل�شحف

�شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز


