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العميد محمد قبازرد لـ «األنباء»: قريبًا.. تغليظ العقوبة 
ملروجي «الشبو» و«الكيميكال» لتصل إلى اإلعدام

مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات أكد في أول لقاء صحافي أن هاتني املادتني هما األكثر تداوالً بني الشباب

أكد مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد محمد قبازرد أن الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي مستهدفة من قبل جتار 
املمنوعات مثل املخدرات واخلمور، بسبب الدخل الشهري العالي للمواطن الكويتي واخلليجي والوفرة املادية، باإلضافة الى املوقع اجلغرافي 
وقربنا من أماكن زراعة وصناعة هذه املمنوعات. وكشــف أن ٩٥٪ من جتار املخدرات مراقبون وحتت أعني رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات في الداخل واخلارج، ونعمل على آلية خاصة لضبطهم متلبسني حتى ال يهربوا من العقاب. وأوضح العميد قبازرد لـ «األنباء»، خالل 
أول لقاء صحافي له منذ توليه منصبه، أن تعليمات صدرت من النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد لتذليل 
جميع العقبات التي تواجهها اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وإعطائنا الدعــم الكبير ملتابعة وضبط مروجي وجتار املخدرات واخلمور 
وتقدميهم للعدالة، وذلك مبتابعة وإشراف الوكيل املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء حامد الدواس الذي على اطالع دائم بجميع القضايا. 
وبني ان اللجنة العليا للحملة الوطنية حملاربة املخدرات أوصت بتوفير مواقع ملصحات طبية لعالج وتأهيل مدمني املخدرات وتكون بسرية 
تامة عبر كوادر وطنية. وأضاف املدير العام لإلدارة العامة للمخدرات أن أكثر فئة ضحايا املخدرات هم الشباب ألنهم مستهدفون من عصابات 

املخدرات، كما أن لديهم حب املغامرة والتجربة واإلقدام على املخاطرة، لذلك جتار املخدرات يستهدفون هذه الشريحة.
وقال إن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات لديها دراسة لتحديد الربط بني مدمني املخدرات والقضايا اإلجرامية التي حتدث يوميا للوقوف 
على األسباب احلقيقية ومعاجلتها. وأكد أن جميع البالغات بشأن املدمن التي تأتي لنا عبر الهاتف اخلاص باإلبالغ عن املدمنني، مت التعامل 
معها بسرية تامة والتوعية من مخاطر املخدرات على اإلنسان وإعطائه احللول لإلقالع عن اإلدمان. وكشف العميد قبازرد عن انخفاض نسبة 
الوفيات بسبب التعاطي الى النصف عن األعوام الســابقة، وذلك يدل على جناح اخلطة االستراتيجية التي تتتبعها اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ملواجهة آفة املخدرات. وأشار العميد قبازرد إلى أن هناك مقترحات كثيرة تسهم وتساعد في احلد من تعاطي املخدرات، أهمها 
ضرورة اإلســراع بتغليظ العقوبة على مروجي مادة الشبو والكيميكال ونقلها الى جدول ١ في القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٣ بدل من إدراجها 
احلالي ضمن اجلدول ٢ وبذلك تكون عقوبتها اإلعدام. وأكد ان اكثر مادة مخدرة تتداول في الكويت من قبل املدمنني هي مادة الشبو ومادة 
الكيميكال املخدرة، نافيا ما يشاع ان احلدود الكويتية مخترقة بل ان جميع احلدود البرية والبحرية واجلوية محكمة ومغلقة بوجه جتار السموم. 
وكشف عن استراتيجية جديدة ستطبق قريبا بفتح مكاتب جديدة في املراكز احلدودية البرية والبحرية واجلوية، تهدف إلى سرعة املراقبة 

والتحري والضبط املباشر. في السطور التالية تفاصيل كل ذلك وغيرها من جوانب هذه القضية اخلطيرة التي تطرق إليها احلوار.

أجرى احلوار :  منصور السلطان

في البداية، املخدرات آفة تدمر الشعوب واألوطان، فإلى أي 
مدى الكويت مستهدفة؟

٭ املخدرات مشكلة عاملية وتعاني منها جميع دول العالم، 
والكويت جزء من العالم وتعاني أيضا من هذه املشكلة منذ 
ســنوات، ولكن، وهللا احلمد، هناك جهود كبيرة ونواكب 
التطور والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ ووزير الدفاع باإلنابة طالل اخلالد له اهتمام كبير 
بهذه القضية ووضع أولوية في حل هذه املشكلة، واالدارة 
تقوم يوميا بعملها بالتنسيق مع اجلمارك وخفر السواحل، 
وحققنا اجنازات كبيرة وخصوصا هذه السنة، وهي مميزة 
بسبب عدد كبير من الضبطيات. وهناك شقان في االدارة 
نقــوم بهما وهما خفض الطلب وخفض العرض، وخفض 
العرض يقصد به املكافحة األمنية ومتابعة وضبط مهربي 
وجتار املخدرات، ومن ثم التأكد من صحة املعلومات وإصدار 
اذن قانونــي ومــن ثم يتــم ضبطهم وإحالتهــم الى نيابة 
املخــدرات، وخفض الطلب يقصد به الوقاية من املخدرات 
وتوعية الشــباب وذلــك عن طريق إلقــاء احملاضرات في 
اجلامعات واملدارس وإصدار بروشــورات وإعداد دراسات 
وكتب وتوزيعها على الشباب وإقامة املعارض التوعوية في 
األسواق، والتركيز على كسر احلاجز بيننا وبني اجلمهور 

وتوضيح آفة املخدرات وتأثيرها على املجتمع.

هل جهزمت الُعدَّة واإلمكانات الالزمة ملكافحة هذه اآلفة؟
ة، وهناك تعليمــات صادرة من  ٭ نعــم، لقد جهزنــا الُعدَّ
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد والوكيل الفريق أنور 
البرجس والوكيل املســاعد لشــؤون االمن اجلنائي اللواء 
حامــد الــدواس، ومت إعطاؤنا التعليمــات الالزمة والدعم 
لإلدارة وتذليل جميع العقبات امامنا ملتابعة وضبط مروجي 
وجتار املخدرات واخلمور وتقدميهم الى العدالة بالتعاون 

والتنسيق مع اجلهات األخرى.
تنسيق وتعاون

كيف تتعامل اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات مع قضايا 
املخدرات؟

٭ نستقبل جميع قضايا املخدرات في الكويت بالتنسيق مع 
اجلمارك او قطاعات الداخلية األخرى، وعلى ضوء ذلك يتم 
التحقيق بالقضية وعمل البحث والتحري ودراسة احلالة 
وامكانية عالجها في حال التعاطي، أما بشــأن حال ورود 
معلومــات عن مهرب أو تاجر مخــدرات فإنه تتم مراقبته 
ومتابعته وبعد التأكد من املعلومات يتم اصدار اذن قانوني 

من النيابة العامة لضبطه وضبط املواد املخدرة.

هل جتار املخدرات حتت أعني رجال املكافحة؟
٭ نعــم ٩٥٪ منهم مراقبون وبقوة ونعرف حتركاتهم في 
الداخل واخلارج، ولكن ننتظر الفرصة املناسبة والقانونية 

لضبطهم متلبسني حتى ال يهربوا من العقاب.

أي فئة مستهدفة من قبل جتار املخدرات؟
٭ طبعا جتار املخدرات يستهدفون كل الفئات وكسب املال 
بأي طريقة كانت، ولكن هناك اســتهدافا مباشــرا للشباب 
الكويتي، لذلك حرصنا على انتشار التوعية وعمل محاضرات 
في اجلامعات واملــدارس لبيان خطورة املخدرات وكيفية 

االبتعاد عنها.

ما الفئة األكثر تعاطيا بني أبناء املجتمع الكويتي؟
٭ أكثــر فئة تعاطيا هي فئة الشــباب ألنهم مســتهدفون، 
باإلضافة إلى أن أغلب الشباب لديهم حب التجربة واإلقدام 
على املخاطرة، والســبب اآلخر هو اصحاب الســوء الذين 
يحرضون الشباب على التعاطي، واقناعهم بأن من يتعاطى 

هو شخصية مميزة وجريئة.

كثيرا ما نسمع أن مدمنا قتل او مدمنا سرق، هل هناك 
دراسة خاصة بقضايا املدمنني؟

٭ نعم، لدينا دراســة بهذا الشأن، واإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات تتابع جميع القضايا اليومية التي حتدث ملعرفة 
دوافعها ان كانت بسبب التعاطي او بسبب االجتار باملخدرات 
أو ألسباب اجتماعية أو أسباب إجرامية وليست لها صلة 
باملخدرات، وذلك لعمل دراسة خاصة جلرائم املدمنني ملعرفة 

احللول املناسبة وللحد من هذه القضايا في املستقبل.
مصحة عاملية

الكويت تعاني من آفة املخدرات، ملاذا ال نقيم مصحة 
مبستوى عاملي ملعاجلة املدمنني كبقية دول اجلوار؟

٭ هناك اهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح والنائب األول لرئيس مجلس 

املؤثــرات العقلية، حتى تتحقــق الرقابة املبكرة للحد من 
ادمانها، ثالثا اقتراح باســتحداث نظــام امللف االلكتروني 
فــي وزارة الصحة (إدارة تفتيــش االدوية)، وذلك ملعرفة 
بيانات الصيدليات احلكوميــة واخلاصة والعاملني فيها، 
ومراقبة وتتبع صرف األدوية بصفة عامة، وخاصة املؤثرات 
العقليــة، رابعا اقتراح قانون خاص يلزم فيه املدمن على 
املخــدرات او املؤثــرات العقلية بتطبيــق اجراءات احلجر 
الصحي خالل الفترة العالجية األولى (احلرجة) عند ازالة 
السموم من الدم، ويرجع السبب لهذا االقتراح لعدم التزام 
غالبية املدمنني بالعالج من االدمان، مما يدفعهم لالستمرار 
بالتعاطي وتدهور حالتهم الصحية، خامسا اقتراح بإيجاد 
آلية لتنفيذ حكم االعــدام في احملكومني بقضايا املخدرات 
الذين صــدرت بحقهم احــكام نهائية، خاصــة بعد زيادة 
معــدالت تعاطي املخدرات لردع املجرمــني اآلخرين الذين 
يقومون بجلب او تهريب املخدرات، سادسا تشديد اجراءات 
الرقابة على الســالئف الكيميائية التي تدخل في صناعة 
املخدرات واملؤثرات العقلية، بسبب الضعف في اجراءات 
الرقابة عليها، خاصة املواد التي تدخل في صناعة املخدرات 
واملؤثرات العقلية، سابعا تفعيل القوانني واللوائح املعنية 
مبراقبــة املعاهد الصحية واألنديــة واملراكز، خاصة التي 
تتعلــق ببناء وكمال األجســام، للتأكد مــن خلوها من أي 
ترويــج للمخدرات او املؤثرات العقلية او املواد املنشــطة 

املجرمة وفقا للقانون.

ما أسباب الهجمة الشرسة التي تواجهها الكويت من جتار 
املخدرات إلغراقها بالسموم؟

٭ نعم الكويت تواجه هجمة شرسة من قبل جتار املخدرات 
واخلمور وايضا دول اخلليج، وذلك بسبب الدخل الشهري 
العالي للمواطن الكويتي واخلليجي والوفرة املادية واملوقع 
اجلغرافي لــدول اخلليج وقربها من اماكن زراعة وتصنيع 
املخدرات واخلمور، ولكن نحن لهم باملرصاد، وسنفشل جميع 
خططهم وطرقهم مهما كانت ذكية او مبتكرة او استحدثوا 
وســائل جديدة في عمليات التهريــب، وذلك بجهود رجال 
وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك واملجتمع الكويتي 

حلماية شبابنا من هذه اآلفة.
تأمني احلدود

 هل احلدود الكويتية البرية والبحرية واجلوية مخترقة؟
٭ غير صحيح، فحدودنا جميعها محكمة في وجه املهربني، 
ورجال األمن ورجال خفر السواحل ورجال احلدود واجلمارك 
على يقظة على مدار الساعة، والدليل على ذلك الضبطيات 
األخيرة التي احبطت من قبل رجالنا في االدارة العامة خلفر 

السواحل واجلمارك واملكافحة.

 ما مدى تعاونكم مع االدارة العامة للجمارك فيما يخص 
تبادل املعلومات وعمليات ضبط املهربني؟

٭ هناك تعاون شــبه يومي مع االدارة العامة للجمارك عن 
طريق تزويدهم مبعلومات عن اشخاص وشحنات مشبوهة، 
باالضافة الى تزويدهم بأحدث االساليب التي تصل لنا، وذلك 
إلحباط اي عملية تهريب، كما أن دور مدير عام االدارة العامة 
للجمارك سليمان الفهد كبير في عملية التعاون والتنسيق 
وتذليــل العقبــات وضبط املهربني ودعم اجــراءات الرقابة 
األمنيــة احملكمة من خالل توفير االجهزة التقنية املتطورة 
للكشف عن املخدرات وتشديد الرقابة على الشحن اجلوي 
بالتنسيق والتعاون بيننا وبني رجال اجلمارك، مع املطالبة 
باالســراع بتوفيــر االجهزة املتطورة للكشــف عن الطرود 
والبضائع املســتوردة، خاصة التي حتتوي على املخدرات 
واملؤثرات العقلية ورفع كفاءة التجهيز والتدريب والرقابة 
بني املفتشني واملدققني اجلمركيني، بالتنسيق والتعاون بني 

االدارة العامة ملكافحة املخدرات واالدارة العامة للجمارك.

هل لديكم رقابة أمنية في املنافذ احلدودية؟
٭ نعم نقوم باالستمرار برفع مستوى الرقابة األمنية على 
كل املنافذ البرية والبحرية واجلوية، ومراكز احلدود، واملياه 
اإلقليمية، بالتعاون والتنسيق مع االدارة العامة للجمارك، 
واالدارة العامة خلفر السواحل، واالدارة العامة ألمن احلدود، 

للحد من ممارسة اجلرمية بتهريب املخدرات.

كثيرا ما نسمع ان هناك «رؤوسا كبيرة» خلف عملية تهريب 
املخدرات وان اغلب الضبطيات حتال إلى النيابة بال متهم؟

٭ غير صحيح، جميع القضايا يتم ضبط املهرب او التاجر 
احلقيقي وذلك باجلرم املشهود ومتلبسا وخالل التحقيق معه 
يعترف بقيامه باجلرم حلسابه ومن ثم احالته الى النيابة 
العامة، ومقولة «هنــاك رؤوس كبيرة ال يتم ضبطها» هذا 
غير صحيح، وأي شخص لديه معلومات عن «رأس كبير» 
يروج املخدرات او اخلمور يتوجه لي شــخصيا ويزودني 

الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد الذي وجه خالل عدة اجتماعات معه باإلسراع إلنشاء 
مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشراكة 
مع أفضل املختصني على املســتوى العاملي لتأهيل وعالج 

ضحايا هذه اآلفة املدمرة ألبنائنا.

ما املادة املخدرة األكثر انتشارا في الكويت، وما اخطرها؟
٭ أكثر مادة مخدرة انتشــارا في البالد في الســابق كانت 
احلشيش، بعد ذلك انتشرت مادتا الشبو والكيميكال وحبوب 
«الالريكا»، وجار اإلسراع في نقلها الى جدول املخدرات بدل 
جدول املؤثرات العقليــة وتغليظ العقوبات لتصل عقوبة 
التهريب والترويج لها الى املؤبد أو اإلعدام. وتشارك االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات في اللجنة املشتركة لتنسيق العمل 
في تنفيذ احكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة 
املخدرات وتنظيم استعمالها واالجتار فيها، والقانون رقم 
٤٨ لســنة ١٩٨٧ بشــأن مكافحة املؤثــرات العقلية وتنظيم 
استعمالها واالجتار فيها، التي شكلت برئاسة وكيل وزارة 
الصحة املســاعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، وهي 
جلنــة حديثة من مهامها دراســة كل ما هو جديد من املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية، ونقل املواد من جدول الى آخر 
وفق ما تقتضيه املصلحة العامة، مع اقتراح تغليظ العقوبة، 
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها املستمرة بني احلني واآلخر.

ما اجنازات هذه اللجنة، وهل هناك توصيات خرجت من 
اللجنة؟

٭ مــن اجنازاتهــا في اآلونــة االخيرة جترمي عقــار الريكا 
(بريجابالني) وعقار نيورونتني (جابانتني) وادراجهما ضمن 
اجلدول ٤ املرافق للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة 
املؤثرات العقلية وتنظيم اســتعمالها واالجتار فيها، وفقا 
لقرار وزير الصحة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢١ الذي نشر باجلريدة 
الرسمية بالعدد ١٥٣٣ بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢، كما مت جترمي مادة 
«القرطوم» وادراجها ضمن اجلدول ٥ املرافق للقانون رقم 
٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعمالها 
واالجتار فيها، وفقا لقرار وزير الصحة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢

الذي نشر باجلريدة الرسمية بالعدد ١٥٧٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٦، 
وتقــوم االدارة العامة ملكافحة املخــدرات برصد كل ما هو 
جديد، ونظرا خلطورة عقار فيناسيتني، وهو مركب مشتق 
من االمبيدوفينول الذي يحتوي على مواد كانت تستخدم 
فــي الطب البشــري والبيطــري، ومن احــد مكوناته عقار 
«االســيتانيليد» الذي مت ايقافه لتأثيراته الســمية الكبدية 
والكلوية والدموية، ومت منع العقار من االســتعمال الطبي 
منذ السبعينيات، ألن اغلب مشتقاته قد تؤدي الى الوفاة، 
وانطالقا من الدور التوعوي لرفع مستوى الوعي املجتمعي 
بخطورة آفة املخدرات واملؤثــرات العقلية وخصوصا بني 
فئة الشــباب، لوحظ في الفترة االخيرة انتشار هذا العقار 
اجلديد املغشوش ويباع بني اوساط املتعاطني على انه عقار 
«الريــكا» املجــرم منذ عام ٢٠٢١، اال انــه تبني بعد الفحص 
باالدارة العامة لألدلة اجلنائية (ادارة املختبرات اجلنائية) 
ان العقار ال يحتــوي على املادة الفعالة ألقراص «الريكا»، 
وامنا تبني وجود مادة اخرى هي عقار «فيناســيتني» الذي 
مت ايقــاف صرفه منذ فترة طويلة خلطورته ألنه يســبب 

الفشــل الكلوي ومشــاكل عديدة في القلــب، وتعتبر هذه 
املادة من املواد املســرطنة وتؤثــر في قدرة الدم على حمل 
االكســجني داخل اجلســم، مما يتلف عضلة القلب ويسبب 

مشاكل خطيرة في التنفس تؤدي الى الوفاة.

ما املواد واحلبوب املخدرة التي صنفت أخيرا كعقار مخدر؟
٭ حبوب «الريكا» كانت في األصل تصنع للعالج، وبسبب 
ســوء اســتخدامها من بعض ضعاف النفوس ألنها تعطي 
نوعا من النشوة، مت العمل على ادراجها في جدول ٤ ضمن 
املؤثرات العقلية، ومن يستخدمها دون وصفة طبية يعاقب 
قانونيا، وذلك بقرار من وزير الصحة بناء على توصية من 
اللجنة املشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ احكام قانون ٧٤
لعام ١٩٨٣ وقانون ٤٨ لســنة ١٩٨٧ بشأن مكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية وتنظيم استخدامها واالجتار بها.
منع التهريب

 ما احللول والطرق ملنع تهريب املخدرات الى الكويت؟
٭ هناك عدة طرق للحد من التهريب بالتنسيق مع اجلهات 
االخرى ومراقبة احلدود البحرية واجلوية والبرية وتدريب 
العاملني واطالعهم على آخر أساليب التهريب، باإلضافة الى 
رصد ومراقبة خطوط السير اجلديدة للتهريب، وما يقوم 
به جتار املخدرات من اســاليب وطــرق، كما نقوم مبتابعة 
وتبادل املعلومات ملعرفة املصدر الرئيسي من خارج الكويت 
متهيدا لضبط الشحنات، كما نقوم مبراقبة ومداهمة اوكار 
جتار املخدرات واملروجني لها يوميا بالتعاون مع القطاعات 

االخرى.

ظاهرة انتشار املخدرات في املدارس بني الطلبة، هل مت 
التنسيق مع مديري املدارس للحد من هذه الظاهرة؟

٭ نعــم، هناك حــاالت تعاط في املدارس بنســبة ضئيلة، 
ونحن بدورنا نقوم بالتنســيق مع االدارة العامة للعالقات 
العامــة واالعالم االمني ووزارة التربيــة إللقاء محاضرات 
توعويــة في املدارس احلكومية واخلاصة واقامة املعارض 
التوعويــة، كما يتم التنســيق مع الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي واجلامعات اخلاصة في تنظيم وإلقاء احملاضرات 

واملعارض التوعوية.

هل وضعتم حلوال للحد من هذه الظاهرة، وما املقترحات 
القانونية للحد من انتشار تعاطي وجتارة املخدرات؟

٭ نعم، هناك مقترحات قانونية تراها االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات مناسبة للحد من انتشار تعاطي وجتارة املخدرات، 
اوال ضرورة االسراع بتغليظ العقوبة على مادتي «الشبو» 
و«الكيميــكال» ونقلهما الى اجلــدول ١ في القانون رقم ٧٤

لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافحة املخدرات بدال من ادراجهما احلالي 
ضمن اجلدول ٢ في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ بشأن مكافحة 
املؤثرات العقلية لتكون عقوبة مروج الشــبو والكيميكال 
هي االعدام، حيث ادى عدم تغليظ العقوبة على هذه املواد 
الى ارتفاع في معدالت التهريب والترويج، وهو األمر الذي 
أدى إلى رفع معدالت التعاطي، ثانيا اقتراح بســرعة ادراج 
وزارة الصحة لبعض االدوية التي يساء استعمالها ضمن 
اجلداول املرفقة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ بشأن مكافحة 

العميد محمد قبازرد متحدثا إلى الزميل منصور السلطان                                  (ريليش كومار)

ضبط ٦٫٥ أطنان مخدرات ومؤثرات عقلية و٢٥ مليون حبة مخدرة في ٢٠٢٢ وهي الكمية األكبر في السنوات األخيرة وقيمتها ١٠٦٫٥ ماليني دينار
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النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد لدى اطالعه على إحدى ضبطيات املواد املخدرة 

باملعلومات وستكون بسرية تامة وسيرى هذا الرأس خلف 
القضبان.

حدثنا عن اجنازات املكافحة هذا العام؟
٭ انخفاض نســبة الوفيات بســبب التعاطي وارتفاع عدد 
الضبطيات وكمية املخدرات املضبوطة، وقد استطاع رجال 
املكافحة ضبط اكبر كمية مخدرات دخلت البالد بأكثر من ٣

أطنان ونصف الطن، ولم يتم ضبط هذه الكميات خالل السنوات 
املاضية، وهذا اإلجناز يدل على جناح اخلطة االستراتيجية 
التي تتبعها االدارة العامة للمكافحة في مواجهة تلك اآلفة.

حدثنا عن جهود االدارة العامة ملكافحة املخدرات خالل العام 
احلالي؟

٭ قامت االدارة العامة ملكافحة املخدرات بضبط كميات كبيرة 
من املخــدرات واملؤثرات العقلية قبــل القيام بترويجها في 
البالد، واســتطاع رجال املكافحــة التصدي حملاوالت اغراق 
البــالد باملواد املخدرة على الرغم من تعدد وســائل تهريب 
املخدرات املتطورة، وابتكار خطوط ســير جديدة للتهريب، 
وما يقــوم به جتار ومهربو املخدرات من محاوالت يائســة 
نظرا لقرب املوقع اجلغرافي للكويت من الدول التي تنشط 

بها عصابات تهريب املخدرات.

ماذا عن كفاءة رجال االدارة العامة للمكافحة، وهل هناك 
برنامج تدريبي لرفع الكفاءة واخلبرة؟

٭ نعم، هناك برنامج تدريبي لرفع مستوى الكفاءة والتجهيز 
لـ «الضباط وضباط الصف واالفراد» واستمرار تدريب كوادر 
القوة األمنية املكافحة ملواجهة كل التحديات األمنية، خاصة 
التدريــب في مجــال تطوير البحث والتحري، واالســتعانة 
باملصادر السرية، واستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة 
للحد من جرائم املخدرات واكتشافها قبل ادخالها وترويجها 

في البالد.

ملاذا ال يتم فتح مكاتب تابعة لالدارة العامة ملكافحة املخدرات 
في املنافذ احلدودية؟

٭ قدمت االدارة العامة ملكافحة املخدرات مقترحا بفتح مكاتب 
تابعة لها باملنافذ البرية والبحرية واجلوية، اســوة مبا هو 
معمول بــه في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وذلك لتحقيق سرعة املراقبة والتحري، والضبط في املوقع 
املباشر الذي ترتكب فيه جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية.

ما اغرب القضايا التي مت ضبطها؟
٭ اغرب قضية مت ضبطها هي قضية استيراد اغنام حية من 
احدى الدول املجاورة عثر بداخل احشائها على كمية كبيرة 
من مادة الشــبو املخــدرة، ومت ضبط املتهمني واحالتهم الى 
النيابــة العامة، والقضية االخرى ضبط كمية من األســماك 
بداخلها مواد مخدرة (شــبو) قادمة مــن دولة مجاورة ومت 
ضبــط املتهمني، كما مت مؤخــرا ضبط احجار (جبس) معبأ 

بكمية تقدر مبليون حبة مخدرة.

هل مت االطالع على جتارب الدول االخرى التي جنحت في 
احلد من هذه الظاهرة والعمل على تطبيقها داخل الكويت؟

الصباح حول كل أبعاد هذه اآلفة االجتماعية اخلطيرة من 
واقع اإلحصاءات والبيانات في شــأن ضحايا املخدرات من 
الوفيات واملدمنني وكميات املواد املخدرة التي يتم ضبطها 
واالســاليب املتبعة فــي تهريبها وترويجهــا داخل البالد، 
وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١١٣٤ املتضمن 
إطــالق حملة وطنية حملاربة املخــدرات من خالل التوعية 

واملكافحة واملعاجلة.

ما اهداف هذه اللجنة؟
٭ اهداف احلملة الوطنية ملكافحة املخدرات ورؤيتها تقوم 
علــى ثالثــة محاور رئيســية وهــي اوال التوعية مبخاطر 
املخدرات وآثارها، ثانيا املكافحة والقضاء على هذه السموم، 
ثالثــا العالج ملن ابتلي بهذه الســموم وتأهيلهم من جديد 

لالنخراط باملجتمع بعد التشافي.

ملاذا ال يتم تخصيص مواقع خاصة ملصحات طبية لعالج 
املدمنني وتأهيلهم لالنخراط في املجتمع؟

٭ هذا احد مقترحات اللجنة العليا للحملة الوطنية حملاربة 
املخدرات، حيث أوصت بتوفير مواقع لعالج وتأهيل املدمنني 
بســرية تامة عبــر افضل الكوادر الوطنية مع االســتعانة 
بالكــوادر العاملية وتكليف وزارة الداخلية بالتنســيق مع 
وزارات الصحــة والتربية والشــؤون واالوقــاف واالعالم 
وشــؤون املرأة والطفولة والهيئة العامة للشــباب لتنفيذ 
تلك احلملــة، وتكليف وزيــر الصحة بتقــدمي التصورات 
املناسبة إلنشاء مصحات خاصة لعالج املدمنني على املخدرات 
يتوافــر فيها افضل وســائل العالج املتطــورة، وقد ترأس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدفاع  باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد الجتماع األول للجنة 
العليا للحملة الوطنية ملكافحة املخدرات، وطالب باإلسراع 
بتوفير مواقع لعالج وتأهيل املدمنني، وإنشاء مركز تأهيلي 
يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشــراكة مع افضل 
املختصني على مستوى العالم لتأهيل وعالج ضحايا هذه 

اآلفة من أبناء هذا الوطن.

حدثنا عن برنامج توعية املتهمني في قضايا املخدرات 
واملدمنني؟

٭ وهو برنامج يهدف الى توعية املتهمني وخاصة الشباب 
منهم، وذلك لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وحتذيرهم من عواقب 
اجلرائم من خالل استثمار مدة التوقيف في اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات التي يوقف بها املتهمون بقضايا احليازة 
وتعاطــي املخدرات واملؤثرات العقلية، وذلك اســتنادا الى 
الدور الــذي تقوم به اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات في 
مواجهة آفة املخدرات بشــقيها األمنــي والوقائي من خالل 
جميع الوسائل املتاحة لضمان امن وسالمة افراد املجتمع، 
وقد شــمل حرص اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات في هذا 
املجــال على الســعي الى تلمــس مواقع اخللل مــع ارتفاع 
عدد مرتكبي قضايا املخدرات واملؤثرات العقلية (احليازة 
والتعاطي) خاصة بني الشباب، وهو االمر الذي يستوجب 
منــا احتواء الطاقات الشــبابية وإزالــة كل املعوقات التي 
تعترضهم على أســس سوية سواء من الناحية القانونية 

أو األمنية أو النفسية أو االجتماعية.

٭ نعم، تقوم االدارة العامة ملكافحة املخدرات مبتابعة مستمرة 
لكل التجارب، وهــي تتبادل املعلومات واخلبرات وتعزيز 
التواصل للحد من انتشار املخدرات واالستفادة من التجارب 
الدولية وتطبيق ما تراه مناسبا وفق القانون، علما ان وزارة 
الداخلية ممثلة بقطاع االمن اجلنائي (االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات) تشارك في االجتماعات التي تعقد على مستوى 
اصحاب السمو واملعالي وزراء دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، واجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، 
واجتماعات رؤساء اجهزة مكافحة املخدرات في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، واجتماعات رؤساء اجهزة 
مكافحة املخدرات في الدول العربية، واالجتماعات الدولية 
مــع جلنة املخدرات واجلرمية التابعة ملكتب االمم املتحدة، 
واجتماعات الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وجلانها الفرعية.

ما خطة االدارة العامة ملكافحة اخلدرات للحد من آفة 
املخدرات؟

٭ اعــدت وزارة الداخلية العديد من اخلطط للحد من هذه 
اآلفة، وانطالقا من اهتمام مجلس الوزراء وادراكه باملخاطر 
اجلسيمة املرتبطة بآفة املخدرات التي تتنافى مع تعاليم ديننا 
اإلســالمي احلنيف، وحرصا على دعم اجلهود التي تبذلها 
وزارة الداخلية واجهزة الدولة املختلفة في سبيل مواجهة 
هذه اآلفة واحتواء آثارها املدمرة على الفرد واملجتمع، فقد 
قــدم النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد عرضا شــامال 
امام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف األحمد 

ه  وزير الداخلية الداعم الرئيسي واملوجِّ
لضباط وأفراد مكافحة املخدرات

وجه مدير عام اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد محمد 
قبازرد الشكر والتقدير والثناء 
إلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية ووزير 
الدفــاع باإلنابة الشــيخ طالل 
اخلالد لدعمه غير احملدود في 
مواجهة آفة املخدرات وتذليل 
كل العقبات أمام أبنائه من أجل 
احلفاظ علــى البــالد والعباد 
وحرصــه على أن يكون قريبا 
مــن جميــع منتســبي وزارة 
الداخليــة وأبنائــه منتســبي 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وإعطائه النصائح والتعليمات 
واالرشــادات الالزمة واشرافه 
املباشــر على اخلطة اخلاصة 
مبتابعة وإيقاع مهربي املخدرات 
واخلمور. وأكد العميد قبازرد 
أن وزيــر الداخلية على اطالع 
دائم بإحصائيــات االدارة من 
ضبطيات وعمل ونشاط اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

رسالة العميد قبازرد ألسرة «املدمن»

خطوات التقدم الطوعي 
إلى مركز عالج اإلدمان

إبعاد ٨٤٨ وافدًا خالل عام ٢٠٢٢
بسبب املخدرات

بلغ عدد الوافدين املبعدين املتورطني بقضايا 
املخدرات خالل العام املاضي ٨٤٨ وافداً من مختلف 

اجلنسيات.

الشيخ طالل اخلالد يعاين مواد مخدرة مت إحباط تهريبها

إعداد دراسة تكشف صلة القضايا اإلجرامية باملدمنني ملعرفة األسباب والعالج

انخفاض نسبة الوفيات بسبب التعاطي إلى النصف عن األعوام املاضية

رصد ومراقبة جميع خطوط سير تهريب املواد املخدرة في الكويت واخلارج

نعم هناك ظاهرة تعاٍط بني الطلبة في املدارس لكن النسبة ضئيلة

جترمي مادة «القرطوم» وإدراجها ضمن جدول «٥» ملكافحة املخدرات   

مصحات لعالج وتأهيل مدمني املخدرات بسرية تامة عبر كوادر وطنية

تعاون وثيق مع «اجلمارك» في تبادل املعلومات بشأن تهريب املخدرات

حدودنا البرية واجلوية والبحرية بأيٍد أمينة ومغلقة في وجه جتار املخدرات

ال توجد «رؤوس كبيرة».. فمن ُيضبط متلبسًا أيًا كان ُيحال إلى النيابة

حبوب «الريكا» تصنع للعالج ولكن سوء االستخدام أدرجها في جدول «٤»

وّجه العميد محمد قبازرد رسالة خاصة الى 
جميع االســر التي يوجد بــني افرادها مدمن او 
متعاط للمخدرات، وإلى من ابتلوا باإلدمان بأن 
يغتنموا الفرصة التــي كفلها القانون الكويتي 
ويسارعوا في التقدم للعالج سواء طوعا، او من 

خالل التقدم ببالغ شكوى اإلدمان.
ولهؤالء يقول قبازرد: نحن ننصحكم بعيدا 
عــن الضياع ال بد من التحــاق املدمن ببرنامج 
تأهيلي يقدمه أي مركز مختص بعالج اإلدمان، 
وهي مرحلة أمل بالشفاء وبدء مرحلة التعايش 
مجــددا واالنخراط في املجتمع كإنســان ينتج 

ويعطي.
هــذا، ويعد مركــز عالج االدمان مــن املراكز 
الصحيــة املهمة في البالد ملســاهمته في عالج 
املدمنــني وفق برامج عالجيــة وتأهيلية تهدف 
إلــى اعادة دمــج جديد للمدمنــني ليخلق منهم 
عناصر فاعلة في املجتمع، علما أن الذين يحق 
لهم التقدم ببالغ شكوى االدمان هم: االقارب من 
الدرجة األولى، األب، األم، االبن، االبنة، الزوج، 
والزوجــة، االقــارب من الدرجــة الثانية، وهم: 
اجلد، اجلــدة، األخ، االخت، واألحفاد. كما يحق 
أيضا للجهة احلكومية التي يعمل بها املدمن أن 

تتقدم ببالغ شكوى اإلدمان. 

ميكن التقدم إلى مركز عالج اإلدمان من خالل 
طريقتني، إما بقرار من املدمن نفسه، أو بخطوة 

يتخذها ذووه. 
- خطوات تقدم املدمن بنفسه:

٭ يذهــب الشــخص املتعاطــي أو املدمن على 
املخدرات او املؤثرات العقلية مبفرده او مع اي 
من افراد اسرته الى مركز عالج االدمان (الكائن 
فــي منطقة الصباح الصحية خلف مستشــفى 

الراشد للحساسية).
٭ يتــم بعد ذلك فحصــه للتأكد من تعاطيه او 
ادمانه املخدرات او املؤثرات العقلية، واذا ثبت 
تعاطيــه يقوم الطبيــب املعالج في مركز عالج 
االدمان بفتح ملف له ثم يوجه اما بدخوله املركز 
او مراجعته للعيــادة اخلارجية، بعد ان يوقع 

اقرارا بقبول العالج.
٭ اولى خطوات عالج املتعاطي او املدمن سحب 
السموم (املخدرات) من الدم خالل فترة من ٧ الى 
١٠ ايــام وفق برنامج عالجي طبي، يليه العالج 
النفسي واالجتماعي والعديد من البرامج التي 

تدعم تعافيه ومنع انتكاسته.
ثانيا: إبالغ ذوي املدمن 

٭ يتقدم ذوو املتعاطي او املدمن على املخدرات 
او املؤثرات العقلية ببالغ شــكوى االدمان الى 
نيابة املخدرات واخلمور وفقا للقانون رقم ٧٤

لسنة ١٩٨٣ او القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وتتم 
بعد ذلك احالة بالغ الشكوى الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات للتنســيق وتنفيذ ما تأمر به 

النيابة.
٭ يتم تكليف املشــكو بحقه للحضور، وان لم 
ميتثل لذلك يتم ضبطه واحضاره ليرســل الى 
العــالج في مركز عالج االدمان، ويقوم الطبيب 
املختــص بفحصه وان ثبت تعاطيه تبلغ بذلك 
النيابــة، ويصــدر األمر بحجــزه لفترة ال تزيد 
على ٣ أسابيع وجتدد وفق االجراءات املتبعة.

الشيخ طالل اخلالد واللواء حامد الدواس

اللواء الدواس يضع خارطة طريق ملكافحة املخدرات
أكــد العميــد محمد قبــازرد أن 
الوكيــل املســاعد لشــؤون األمــن 
اجلنائي اللواء حامد الدواس حريص 
على ان يوفر ملنتسبي اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات االجواء الالزمة 
للعمــل من خالل توافر احتياجات 
اإلدارة مــن كوادر بشــرية وآليات 
باإلضافة الى دعمه الالمحدود من 
اجــل احلد مــن انتشــار املخدرات 

وضبط املروجني.
وأشاد العميد قبازرد بالدور الكبير 
الذي يقــوم به  اللــواء الدواس في 
وضع االستراتيجية األمنية واخلاصة 
باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات التي 
تعتبــر خارطة طريــق يعمل عليها 
جميــع ضباط وأفــراد اإلدارة للحّد 
والقضاء على آفة املخدرات التي تدمر 

الشباب والبالد.

إحصائية شبه رسمية لسنة ٢٠٢٢
٢٦٦٢ قضيةمجموع القضايا
٣٣٧٩ متهمامجموع املتهمني

٤٫٢٤٥٫٩٤٢ أطنانحشيش
٤٤٧٫١٧١ كيلوشبو

٩٦٫٣٧٧ كيلوكيميكال
١٫٨٠٦ كيلوأ فيون
٢٣٠٫٢٥١ كيلوقرطوم
١٫٧٢٤ كيلوكوكايني

٩٥٫٠٥٦ كيلو + ٩٧٢ شتلة وبذورماريغوانا
١٢٫٦٣٣ كيلوهيروين

٢٥٫٩٤١٫٢٣٧ مليون حبة مخدرةمؤثرات عقلية
١ طن أقراص الريكا

٣٥١٫٥٤٧ كيلو بودر الريكا
٧٤٤٣١ زجاجةخمور

القيمة السوقية 
للمضبوطات تقديريا

١٠٦٫٥٨٢٫٩٤٤
ماليني دينار كويتي

رجال الداخلية يحبطون محاوالت عديدة لضخ كميات كبيرة من املواد املخدرة إلى البالد 


