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الفريق م.طارق حمادة

»الكيميكال« 
في بؤرة االهتمام

خالل عملي مديرا عاما ألمن العاصمة، 
كنت وإخواني وأبنائي ضباط املديرية 

وضباط الصف نضبط شبابا في مقتبل 
العمر، منهم طالب وموظفون مغيبون، 

ونعثر بحوزتهم على مواد يعترفون 
بتعاطيها وأنها السبب في تغييبهم عن 
العالم وحتليقهم في عالم آخر، أال وهي 

الكيميكال. وبحكم اختصاص كل قطاع كنا 
نحيل هؤالء األشخاص إلى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات، وكنا نصدم بإطالق 
سراح هؤالء ألن املواد املضبوطة معهم، 
والتي جعلتهم يحلقون في عالم الوهم 

غير مدرجة في جدول املمنوعات، ضباط 
مكافحة املخدرات وحيال هذا األمر كانوا 
يقفون عاجزين أمام استكمال اإلجراءات 

القانونية ومجبرين على إطالق سراح 
هؤالء املدمنني دون البحث عن مصدر 

شراء هذه السموم التي تعاطاها احملالون، 
ألن األمر حتصيل حاصل، لذا ظلت مادة 

الكيميكال تتفشى في املجتمع لعدم 
التجرمي، هذه الثغرة استغلها جتار هذه 
املادة الفتاكة وواصلوا جتارتهم احملّرمة 
التي تدر عليهم ماليني الدنانير من املال 

احلرام!، واستمر املتعاطون باإلقبال على 
املخدر املباح بجرأة كبيرة، ولَم ال؟ فهم 

يتعاطون - حسب اعتقادهم - مادة تضاهي 
الهيروين والكوكايني في تأثيرها وال 

يساءلون قانونيا! 
هذا اخللل لم تكن »الداخلية« غائبة عنه، 
ألنها تعيش املعاناة يوميا، لذا قامت مبا 

يجب أن تقوم به إلدراج مادة الكيميكال في 
جدول املمنوعات، وظلت املعاناة مستمرة 
حتى وقت قريب، حينما حتقق للداخلية 
ما أردات وأضحى مدرجا ضمن جدول 

املمنوعات. 
وحسب علمي، أخذت اخلطوة تلك جهدا 

كبيرا من قبل وزارة الداخلية، ويحسب 
للشيخ محمد اخلالد إصراره على إدراج 
الكيميكال في جدول املمنوعات، لتضاف 

هذه اخلطوة الى سجل إجنازاته املشهودة. 
قدر الداخلية أن تتحمل تردد البعض في 
احلسم، وما أعنيه أنه لو جتاوبت أجهزة 

الدولة مع مطلب الداخلية سريعا في 
تصنيف الكيميكال كمخدر لتجنبنا خسائر 

صعب تعويضها، بعد إدراج الكيميكال 
كمخدر، راهن البعض على شهرتهم 

وعالقتهم وحبهم للمال وظنوا أنهم في 
مأمن من العقاب، فاستمروا في جتارتهم 

احملرمة، لكن عيون رجال مكافحة املخدرات 
لهم باملرصاد.

قبل أيام، أشرف أخي الفريق الفهد على 
ضبطية لدهم وكر الستيراد وإعداد 

وتوزيع هذه السموم، وصدر بيان عن 
الوزارة بهذا اخلصوص، وخرج العميد 

عادل احلشاش عبر وسائل اإلعالم شارحا 
مخاطر هذه املادة. 

حديث أخي العميد احلشاش عن الضبطية 
أثلج صدورنا، ونأمل أن تكون ضبطية 

وزارة الداخلية األخيرة رسالة إلى ضعاف 
النفوس بأن الكيميكال أصبح في بؤرة 

اهتمام الوزارة. 
آخر الكالم:  بدأت االستعدادات للعرس 

الدميوقراطي بفتح باب الترشيح، ووزارة 
الداخلية تبذل جهودا كبيرة ملنع االنتخابات 

الفرعية ومالحقة القائمني عليها لتحقيق 
املساواة بني املرشحني، وهو ما يؤدي 

الى منافسة شريفة، آمل التوفيق لكل من 
يسعى خلدمة وطنه، وأراهن عن حسن 

اختيار الشعب ملمثليه، ألن املجلس املقبل 
عليه مواجهة التحديات. وأطالب إخواني 

املرشحني وضع مصلحة الكويت فوق كل 
اعتبار... واهلل املوفق. 

نافذة على األمن

ضُبط بجوار نادي خيطان عقب بالغات استغاثة

»الكيميكال« غيّب عقل مواطن فنزع مالبسه بالكامل
محمد الجالهمة

الفعــل الفاضح وتعاطي 
مخدرات قضيتــان اضيفتا 
الــى ســجالت مواطــن في 
العقــد الرابع بعــد ان غيب 
عقله مخدر الكيميكال فنزع 

مالبسه بالكامل واخذ يجول 
ليال عاريا في منطقة خيطان، 
وحتديدا بجوار نادي خيطان، 
فانهالــت االتصــاالت علــى 
عمليــات الداخليــة لتنتقل 
دوريتــان وتوقفــا املواطن 
العــاري بعد ان مت تقدمي ما 

يستر جسده، ومت نقله الى 
مخفر خيطان.

وتأكد لرجــال األمن من 
خــالل احلديــث معــه انــه 
مغيب بفعل مادة الكيميكال 
كما كشــف االســتعالم عن 
»العاري« انــه مدين مببلغ 

مالي، وبحسب مصدر امني 
فانــه وفيما تشــير عقارب 
الســاعة الــى نحــو الثانية 
عشــرة بعد منتصف الليل 
توالــت االتصــاالت علــى 
الداخليــة  عمليــات وزارة 
تفيــد بأن شــخصا يتجول 

عاريا بجوار نادي خيطان، 
وعليه نقل البالغ الى مدير 
عــام مديرية أمــن محافظة 
الفروانية العميد صالح مطر 
الــذي بدوره اوعــز بضبط 
الشخص ليتبني انه مواطن 

ومطلوب للتنفيذ املدني.

المالبس الخادشة أثارت الشبهات وكشفت المستور

ً ضبط عربية تبيع الهوى لشابني مقابل ٢٥٠ دينارا
هاني الظفيري

عن أمر مدير عام مديرية 
امن االحمدي العميد عبداهلل 
سفاح احيلت وافدة عربية 
من مواليد ١985 وشــابان 
كويتيان األول من مواليد 
١99٠ والثانــي من مواليد 
١987 وعثر بحوزتهما على 
٦٢ حبــة الريكا، واعترف 
املوقوفــون بانهــم كانوا 
في ســهرة حمراء، وأقرت 

السيدة املوقوفة بأنها بائعة 
هوى.

وبحســب مصدر امني 
فــإن حملــة لرجــال امن 
االحمــدي علــى طريــق 
الشاليهات، حيث مت توقيف 
امرأة ورجلني حينما كانت 
عقارب الساعة تشير الى 
الثالثــة والنصــف بعــد 

منتصف الليل.
الســيدة  ان  وتبــني 
مبالبــس خادشــة ولدى 

التحدث إليهم ملعرفة اين 
كانوا الحــظ رجال االمن 
انهم في حالة ارتباك، وفي 
التحقيقــات اقر الشــابان 
والســيدة انهــم كانوا في 
سهرة حمراء، وأن السيدة 
تقاضت من الشــابني ٢5٠ 

دينارا مقابل السهرة.
هذا، ومت التحفظ على 
٦4 حبة الريكا كانت بحوزة 
الشــابني الــى جانب رنق 

لوكس. رنق بوكس من بني املضبوطات قضية ما بعد السهرة

حصاد حمالت األمن العام خالل 24 ساعة

٥ مطلوبني ألحكام نهائية و16 مديناً و7 متعاطني
هاني الظفيري

واصل قطاع االمن العام 
تنفيــذ اســتراتيجية االمن 
الوقائي التي يحرص عليها 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ويتابع تنفيذها وكيل 
الفريق ســليمان  الــوزارة 
الفهــد، اذ شــن رجال االمن 
العام وباشراف مباشر من 
ابراهيم الطراح  اللواء  قبل 
امنيــة  سلســلة عمليــات 
خالل الـ٢4 ســاعة املاضية 

اسهمت في ضبط 5 مطلوبني 
الحــكام قضائية و١٦ مدينا 
و7 متعاطــني حيــث احيل 
املطلوبون الحكام الى ادارة 
التنفيذ اجلنائي، واملطلوبون 
ملبالــغ ماليــة الــى التنفيذ 
املدنــي، واملتعاطــون الــى 

مكافحة املخدرات.
ففي الضاحية مت ضبط 
مواطــن مطلوب للســجن 
نهائــي  بحكــم  ١٦ شــهرا 
ومواطــن مطلوب حلكم ١٠ 
سنوات بحكم نهائي، وثالث 
مطلوب للسجن 4 سنوات 

بحكم واجب النفاذ، وضبط 
مدين مطلوب لـ٦٠ الف دينار 
ومواطنــة مطلوبة لـ5٣9٠ 
دينارا، كما مت ضبط مواطنني 
بحوزتهم مواد مســكرة في 
القادسية الى جانب ضبط 
8 مخالفني لقانــون االقامة 

وحترير ٦٠ مخالفة.
وفي اجلهــراء مت ضبط 
مواطــن مدمــن وبحوزتــه 
ســيجارة ومواطــن آخــر 
متعــاط، وفــي الفروانيــة 
مت ضبــط مواطــن مطلوب 
للتنفيــذ اجلنائــي بحكــم 

5 ســنوات، وضبــط بدون 
ومصــري مدينني، وكويتي 
مطلــوب لدين قــدره ١4٠٠ 
دينــار، وبدون مببلغ ١5٠٠ 

دينار.
وفي حولي ضبط مواطن 
مديــن بـــ٣٠ الفــا وعراقي 
مديــن مببلــغ 57٦ دينارا، 
وفي االحمدي ضبط مدمن 
بحوزتــه حبــوب ومــواد 

مسكرة.
اما سرية املهام فضبطت 
عددا كبيــرا مــن املخالفني 

واملطلوبني.

اللواء ابراهيم الطراح

سلة عمالت وكوكتيل 
مخدرات في عهدة »اآلداب«

أحمد خميس

أحال رجال مباحث اآلداب الى نيابة املخدرات أمس 
5 وافدين من اجلنسية املصرية، بعد ثبوت تورطهم 
في االجتار باملواد املخدرة، واعترف الوافدون اخلمسة 
بأنهم يبيعــون املواد املخدرة علــى الزائرين، حيث 

يقبلون الدفع بكل العمالت.
وبحســب مصدر أمني، فــإن معلومات وردت الى 
مباحث اآلداب عــن وافدين اعتادوا االجتار في املواد 
املخدرة، وأنهم يستغلون املقاهي لعرض السموم على 
املواطنني واخلليجيني الزائرين، حيث مت استدراجهم 
بكمني بعد التنسيق مع النيابة العامة، حيث مت ضبطهم 
وأرشدوا على ٣ وافدين وعثر بحوزتهم على عمالت 
متنوعة كويتية ومصرية وأميركية الى جانب كوكتيل 

العمالت املضبوطة ما بني مصرية وكويتية ودوالراتمن املواد املخدرة.

التحفظ على سوري لالشتباه بقتل مصري 
باستخدام رافعة في »صباح السالم«

هاني الظفيري

أحال رجال األدلة اجلنائية جثة وافد من 
اجلنسية املصرية إلى الطب الشرعي، بعد 
ســقوطه من أعلى بناية أثناء العمل عليها 

مع قائد رافعة يحمل اجلنسية السورية.
وقال مصدر أمني، إن بالغا ورد إلى غرفة 
عمليات الداخلية عن سقوط وافد من علو في 

منطقة صباح السالم، وعلى الفور توجه رجال 
األمن إلى املوقع ومت إسعاف الوافد الذي لفظ 
أنفاسه في مستشفى مبــــارك، وأفاد املبلغ 
وهو أحد األشــخاص الذين أشاروا بأصابع 
االتهام إلى قائد رافعة وهـــــو سوري بأنه 
هو مـــن تسبــب بسقوط الوافـــد املصري، 
وعليـــــه مت تســجيل قضية وإحالتها إلى 

النيابة.

أغنية عراقية على »اخلامس« تكشف عن مدين بـ 38 ألفاً ومغيب
محمد الجالهمةـ مشاري المطيري

أحيل مواطن من مواليد 
١98٠ إلــى اإلدارة العامــة 
ملكافحة املخدرات للتحقيق 
معه فــي قضيــة تعاطي 
مخــدرات والوقوف على 
مصدره مــن املضبوطات 

املخدرة التي عثرت بحوزته 
علــى أن يحــال الحقا إلى 
التنفيذ املدني لكونه مدينا 

مببلغ ٣8 ألف دينار.
وبحســب مصدر أمني 
فــإن إحدى دوريــات أمن 
الفروانيــة وخــالل جولة 
الدائــري  طريــق  مهــام 

اخلامــس رصــدت مركبة 
يرتفــع منها صوت أغنية 
عراقية فتم الطلب من قائد 
التوقــف لتحرير  املركبة 

مخالفة سير.
وبعــد مراوغات امتثل 
قائــد املركبة لطلب رجال 
األمــن فتبني أنــه متعاط 

العالــم  عــن  ومغيــب 
وباالســتعالم عنــه تبني 
انه مدين مببلـــغ ٣8 ألف 

دينار.
مــن جهة أخــرى القى 
الفروانيــة  أمــن  رجــال 
القبــض علــى مواطن من 
مواليــد ١97٠ حيــث عثر 

بحوزته على مواد مخدرة 
وهيروين.

على صعيــد آخر القى 
رجــال أمن حولي القبض 
على مواطــن في الواجهة 
البحرية وعثر بحوزته على 
١7 حبة كبتــي وكيس به 
مادة يرجح أن تكون شبو.

القوة األمنية الكويتية توجهت إلى البحرين بعد انتهاء االستعدادات اللوجستية

»أمن اخلليج العربي 1« يواجه التهديدات اإلرهابية
توجهت امس القوة االمنية 
الكويتية املشاركة في فعاليات 
التعبوي املشــترك  التمرين 
لألجهزة االمنية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
»أمن اخلليــج العربي ١« الى 
مملكــة البحريــن الشــقيقة 
بعد انتهاء كافة االستعدادات 
الفنية واالدارية والبشــرية 

واللوجستية.
وتأتــي مشــاركة وزارة 
الداخلية الكويتية في التمرين 
املقــرر إجــراؤه خالل شــهر 
نوفمبر املقبل مبملكة البحرين 
مبشاركة قوات االمن من كافة 
وزارات الداخلية بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وســتجري الفرق األمنية 
املشاركة بالتمرين تدريبات 
ميدانيــة علــى التعامــل مع 
التهديــدات اإلرهابيــة التــي 
تواجه املنطقة، واظهار كفاءة 
االجهزة االمنية في التصدي 
لها، مبا يبعث برسالة طمأنة 

للمواطنني تؤكد جاهزية قوات 
األمن، في التصدي للمخاطر 
احملتملــة. ويهــدف التمرين 
إلى رفع مســتوى اجلاهزية 
األمنية بني قطاعات وزارات 
الداخلية لدول مجلس التعاون 
اخلليجــي، وذلك مــن خالل 

تعزيز ورفع درجة التنسيق 
والتعاون فيما بينها ملواجهة 
األزمات واملواقف الطارئة، كما 
يساهم في تبادل اخلبرات في 
مجاالت واسعة مثل التخطيط 
والتنفيــذ املشــترك وتبادل 
املعلومــات األمنيــة واتخاذ 

املناسبة خصوصا  القرارات 
في احلاالت الطارئة.

القــوة  وداع  فــي  وكان 
املشاركة رئيس اللجنة العليا 
للتمرين العميد وليد الصالح 
ونائب رئيس اللجنة العقيد 

عبداهلل احمد العتيقي.

القوة األمنية الكويتية في طريقها إلى البحرين

إصابة 3 أحداث مبشاجرة في »سعد العبد اهلل«
محمد الدشيش

أدخل ثالثة أحــداث كويتيني )١4 - ١5 
- ١5( عاما مستشفى اجلهراء للعالج بعد 
إصابتهــم بجروح قطعيــة وكدمات جراء 
تشــاجرهم وتبادلهم الضرب مساء امس 

مبنطقة سعد العبداهلل.

وفــي التفاصيل تلقت غرفــة عمليات 
وزارة الداخلية بالغا بـ )الهوشة( فتوجه 
الى املــكان رجال األمن وفنيــو الطوارئ 
الطبية ومت تقدمي االسعافات األولية لألحداث 
املصابــني باملوقع ونقلهم الى مستشــفى 
اجلهراء للعــالج وجــار التحقيق ملعرفة 

أسباب املشاجرة.

ً قفزة تنقذ شاباً من املوت حرقا
هاني الظفيري

كتبت النجاة لشاب على 
طريق الساملي بعد اصطدام 
ســيارته مبركبــة أخــرى 
وانقالبها والقفــز منها قبل 
اشتعالها، وتعامل مع احلريق 
رجال إطفاء اجلهراء احلرفي.
وقــال مصــدر امنــي: إن 
بالغا ورد مساء امس االول 
من املارة عــن وجود حادث 
اصطدام على طريق الساملي 
وإصابة شــخص عند كيلو 
٣ فانطلــق رجــال االطفــاء 
الي موقع البالغ، وأفاد احد 
شهود العيان بأن الشاب قام 
بالقفز بعد انقالب ســيارته 
اثر االصطدام مبركبة أخرى 
واشتعال النيران باملركبة بعد 
خروج قائدها الذي نقل إلى 
املستشفى، وكان في استقبال 
ضابــط  املصــاب  الشــاب 

املركبة وقد تفحمت نتيجة احلادثاالرتباط ماجد الصليلي.

باكستاني دخل متسلاًل قبل 3 أشهر 
سقط في قبضة أمن العاصمة

هاني الظفيري

أســفر االنتشــار األمني لرجــال محافظة 
العاصمة بتعليمات من الوكيل املساعد لقطاع 
األمــن العــام باإلنابة اللــواء إبراهيم الطراح 
وإشــراف مســاعده العقيد ناصــر العدواني 
عن ضبط وافــد دخل إلى البالد بصورة غير 

مشروعة.
وقــال مصدر أمنــي: ان دورية تابعة ألمن 

العاصمة اشــتبه رجالها بشخص كان يسير 
على قدميه، وعند طلب اثباته تبني عدم وجود 
أي اثبات لديه، وعند تبصيمه بجهاز البصمة 
التعريفيــة لــم يتم العثور علــى أي بيانات، 
وبسؤاله عن كيفية دخوله البالد أفاد بأنه دخل 
البالد عن طريق البحر، وعليه متت إحالته إلى 
احلجز وجار التحقيق في الواقعة، حيث افاد 
بأن رجال االمن قامــوا بتحديد هوية اجلاني 

بأنه من اجلنسية الباكستانية.

هدف التمرين رفع 
مستوى اجلاهزية 
األمنية للمشاركني


