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اللواء متقاعد حمد السريع

دكاترة 
اجلامعات

عندما تولى د.عبدالرحمن العوضي مسؤولية وزارة الصحة نظر بجدية 
الى مشكلة األطباء وحاجتهم املاسة ملزاولة مهنة الطب في القطاع اخلاص 

أو في العيادات اخلاصة ووضع آلية واضحة ملمارسة الطب بالقطاع اخلاص 
باإلضافة الى ممارسة الطب في وزارة الصحة ومن ضمن تلك الشروط ان 

ميضي 5 سنوات في احلكومة ليسمح له مبزاولة الطب بالقطاع اخلاص 
وليس لديه منصب إشرافي بالوزارة وهذه القرارات نظمت العمل بالقطاع 

الصحي. ولكن ماذا بشأن التعليم اجلامعي؟ فاجلميع يعلم ان غالبية 
الدكاترة يستفيدون من شهاداتهم العلمية مبزاولة أنشطة إضافية إما من 
خالل تقدمي محاضرات عامة أو من خالل العمل في مكاتب استشارية أو 

عملهم في مجال تخصصهم كاحملاماة او الهندسة.
البحث عن مصدر رزق آخر أمر مشروع للجميع ما لم يتعارض مع 

القوانني والقرارات وطبيعة العمل لكل وظيفة، فاألطباء أغلبهم يعملون 
بالفترة الصباحية في املستشفى احلكومي أما الفترة املسائية ففي 

عياداتهم اخلاصة أو املستشفى اخلاص، ولكن غالبية دكاترة اجلامعة 
يلقون محاضراتهم خارج اجلامعة في الفترة الصباحية وهو ما يتعارض 

مع عملهم ومحاضراتهم لطلبة جامعة الكويت.
أبناؤنا يشكون من عدم فهمهم للمادة لعدم حصولهم على الشرح الوافي 
من الدكاترة العتذارهم الدائم عن احملاضرة ولهذا فإن مستوى التحصيل 

العلمي لديهم انخفض كثيرا.
الوزير أحمد املليفي وهو ابن املؤسسة العلمية عليه وضع آلية من 

خالل قانون أو قرار ينظم العملية التدريسية فال يبخس حق الطلبة في 
احلصول على التحصيل العلمي وال يبخس حق الدكاترة في احلصول 

على مصدر رزق إضافي حتى ال نصبح كالنعامة التي تشاهد اخلطر 
وتخفي رأسها في التراب ونحن نشاهد املشكلة ونتجنب حلها.

دكاترة اجلامعة يحتاجون الى قانون أو قرار ينظم عملهم اإلضافي دون 
التقصير في واجباتهم في التدريس باجلامعة الكويتية.

ما بني عل����ى باطل فهو باطل. 
ودفع احملامي ببطالن حتريات 
املباحث وعدم جديتها كما دفع 
بخلو األوراق م����ن ثمة دليل 
يقين����ي يقطع بارتكاب موكله 
إليه، وطلب  للجرائم املسندة 
أصليا براءة موكله مما هو مسند 
إليه واحتياطيا استعمال منتهى 
الرأفة. وتخلص واقعات الدعوى 
فيما ش����هد به ضابط الواقعة 
بأنه ف����ي يوم 2013/8/8 وحال 
قيامه بجولة أمنية أبصر مركبة 
قيادة املتهم األول وعليها ستائر 
بجميع نوافذها، وباستيقافها 
أبص����ر املتهم ومع����ه متهمان 
آخران بحالة غي����ر طبيعية. 
وبتفتيش املتهم األول عثر في 
جيب دشداشته على حبة بيضاء 
اللون مشتبه فيها، وبتفتيش 
الثاني عث����ر معه على  املتهم 

أربعيني سكر في حولي بـ 3 زجاجات كلونيا جاكسون

»اجلنايات« تبرئ مواطناً من تعاطي املخدرات

مجهول سرق من مصري 186 ديناراً خردة

فلبينية تتهم شابًا يصغرها بـ 10 سنوات 
بالشروع في االعتداء عليها

عبدالعزيز فرحان

اتهم وافد مصري ف���ي مخفر ميدان حولي 
شخصا مجهوال بالنصب عليه، وقال الوافد ان 
شخصا دخل الى مقر عمله وهي شركة متخصصة 

في الطباعة والتصوير، وطلب منه ان يأخذ منه 
كل املبالغ اخلردة على ان يعطيه بدال منها اوراقا 
فئة 20 دينارا، وقال الوافد: عندما اخرجت مبلغ 
186 دينارا لعده، قام الشخص املجهول بخطف 

املبلغ مني وهرب الى جهة غير معلومة.

محمد الجالهمة

تقدمت وافدة فلبينية من مواليد 1979 إلى 
مخفر الواحة وقالت في قضية حملت عنوان 
»هتك عرض« أن شابًا من مواليد 1989 حرضها 
على الفسق وأمسك جزءا من جسدها وطلب 
منها أن ترافقه إلى ش���قة، وس���جلت قضية 
بتصنيف جنائي. أحي���ل مواطن إلى احلجز 

ف���ي مخبر ميدان حولي بعد ضبطه في حالة 
سكر بني في منطقة حولي، وقال مصدر أمني 
ان عمليات الداخلية تلقت بالغا بتعرج مواطن 
وصدور تصرفات غريبة عنه حيث توجهت 
دورية وأوقف���ت املواطن وتبني أنه في عقده 
الرابع وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على 3 
زجاجات كلونيا جاكسون فارغة، وقال املواطن 

انه احتسى ما بداخل الزجاجات الثالث.

باقي املضبوط����ات. وقد دلت 
املباحث على  حتريات ضابط 
أن املضبوط����ات تخص املتهم 

األول.

مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
الرابعة باحملكمة الكلية برئاسة 
املستشار هشام عبداهلل وأمانة 
سر هشام سماحة ببراءة مواطن 
من تهمة إح����راز مواد مخدرة 
بقص����د التعاط����ي. كان دفاع 
املواطن احملامي فيصل العيال 
خالل جلسات احملاكمة قد ترافع 
عن املتهم فدفع ببطالن القبض 
والتفتيش حلصولهما من دون 
إذن من النيابة العامة وفي غير 
حالة من احلاالت املقررة قانونا 
األمر الذي يبطل كل ما تولد عن 
هذا القبض من أدلة الحقة. ودفع 
العيال ببط����الن إجراءات أخذ 
عينة دم وبول املتهم وبطالن 
الدليل املس����تمد منها تطبيقا 
احملامي فيصل العيالللقاعدة املتع����ارف عليها بأن 

جثة آسيوي بجوار حاوية قمامة في العبدلي وترجيحات بشبهة جنائية

»الداخلية«: مواطن وزوجته قتال خادمتها اآلسيوية ضربًا 
حتى املوت وأبلغا عن تغيبها إلبعاد الشبهات حولهما

ومالبسات اجلرمية، كما مت 
التي  التحفظ على السيارة 
الزوج وزوجته  استخدمها 
في نقل جثة اخلادمة القتيلة 
والقائها في منطقة الصديق، 
متهيدا الحال���ة القاتلني الى 

النيابة العامة.
من جهة أخرى، نقلت الى 
ادارة الطب الشرعي جثة وافد 
آسيوي ملعرفة هوية صاحب 
اجلثة والوقوف على أسباب 
العبدلي،  وفاته على طريق 
فيما رجح مصدر امني عاين 
اجلثة ان تكون الوفاة وراءها 

شبهة جنائية.
وق���ال مص���در امني ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلي���ة من عمال النظافة 
التابعة لوزارة البلدية وعليه 
توج���ه الى املوقع مدير امن 
اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
والعقيد صالح الدعاس واملقدم 
مطر السبيل حيث تبني من 
املعاينة األولية للش���خص 
انه آس���يوي بجانب حاوية 
على طريق العبدلي كيلو8، 
ومت تسجيل قضية في مخفر 

اجلهراء.

اخلادمة وتعريضها إلصابات 
بليغ���ة أدت ال���ى وفاته���ا، 
اثره���ا وزوجته  وقام على 
بالتخلص من جثتها بإلقائها 
مبنطقة الصديق حيث عثر 
الذين  املباحث  عليها رجال 
كثفوا جهودهم وانتش���روا 
في عملي���ات بحث وحتري 
واسعة حتى متكنوا من ضبط 
القاتل وزوجته اللذين اعترفا 

بارتكاب اجلرمية البشعة.
هذا فيما تواصل سلطات 
التحقي���ق اجراءاتها ملعرفة 
املزيد من التفاصيل عن ظروف 

هاني الظفيري 

بع���د اقل من 48 س���اعة 
على بالغ بالعثور على جثة 
وافدة آسيوية ملقاه في ساحة 
ترابي���ة في منطقة الصديق 
وهو ما أشارت اليه »األنباء« 
في حينه، استطاعت أجهزة 
وزارة الداخلية فك طالس���م 
القضية ومتكنت من ضبط 
مواط���ن وزوجت���ه اعترفا 
بالتسبب في مقتل اخلادمة 
ومحاول���ة إخفاء جرميتهما 

باالدعاء بأنها تغيبت.
وق���ال بيان ص���ادر عن 
إدارة اإلع���الم األمن���ي في 
الداخلي���ة، ان رجال  وزارة 
مباحث حولي وفريق البحث 
والتحري في منطقتي بيان 
وجن���وب الس���رة متكنوا 
املواطن  الكفي���ل  من ضبط 
وزوجته اللذان تس���ببا في 
مقتل اخلادمة اآلسيوية التي 
عثر على جثتها ملقاه مبنطقة 

الصديق.
واضافت ان الكفيل ادلى 
بأعترافات كاملة عن تقدمه 
بب���الغ وهمي في نفس يوم 
تخلص���ه وزوجته من جثة 
اخلادمة يفيد بتغيبها، البعاد 
الشبهة اجلنائية وعدم حتمل 
املساءلة القانونية، كما اعترف 
بانه هو وزوجته قاما بضرب 

جثة الوافد بجوار احلاوية  اجلثة كما عثر عليها في منطقة الصديق 

باكستاني سلبه منتحل 310 دنانير.. و سرقة 50 ديناراً من مكتب موظفة في »التجارة«

4 انتحلوا صفة مباحث وسلبوا »نارية« بسكني

»السواحل« حررت 30 مخالفة استهتار في عرض البحر 
و أطفال دون السن ضبطوا في حملة أمنية باجلهراء

أمير زكي - محمد الجالهمة

كلف رجال مباحث حولي 
بس���رعة ضبط 4 أشخاص 
انتحلوا صف���ة رجال امن 
وس���لبوا دراجة نارية من 
ح���دث، وبحس���ب مصدر 
امني فإن مواطنا تقدم الى 
مخفر مي���دان حولي، وقال 
ان ابن���ه كان يلهو بدراجة 
الفنادق  نارية خلف اح���د 
حيث وج���د مركبة رباعية 
بها 4 أش���خاص يسكرون 

عليه ونزل اليه ش���خصان 
وسأله أحدهما عن األوراق 
الرسمية للدراجة بزعم انه 
رجل مباح���ث حيث أبلغه 
احلدث ان األوراق في املنزل 
وانه مستعد ألن يحضرها، 
وطلب من الش���خص إبراز 
هويته إال ان منتحل صفة 
املباحث رف���ض ذلك وبدال 
من ان يخرج هويته أخرج 
س���كينا وهدد به الش���اب 
وانطل���ق بالدراجة النارية 
الى جهة غير معلومة، هذا 

وحدد املبّلغ أوصاف املركبة 
وقدم ما لديه من معلومات 

الى رجال األمن.
من جهة اخرى، تقدم وافد 
باكستاني الى مخفر ضاحية 
فهد األحمد، وقال الوافد ان 
مركبة فارهة أوقفه قائدها 
وطلب منه إثباته الشخصي 
واالط���الع على ما بحوزته 
من مال بزع���م انه مباحث 
فسلمه حافظة نقوده، فأخذ 
منها 310 دنانير وس���جلت 
قضية سرقة وانتحال صفة 

رجل أمن.
من جانب آخر، تقدمت 
مواطن���ة تعمل موظفة في 
وزارة التج���ارة ببالغ الى 
مخف���ر الزه���راء قالت فيه 
انها تركت حقيبتها اليدوية 
وكان بداخلها 50 دينارا داخل 
مكتبها وخرجت من املكتب 
لدقائق وحينم���ا عادت لم 
جتد املبلغ داخل حقيبتها، 
ورفضت املبلغة اتهام احد 

بسرقة املبلغ املالي.
من جهة أخ���رى، تقدم 

مواطن ال���ى مخفر الواحة 
وقال ان مجهوال كسر زجاج 
مركبته ولكن���ه لم يتمكن 
من س���رقة اي أغراض من 
داخل املركبة لعدم وجود ما 
يستحق السرقة، كما تقدمت 
فتاة غير كويتية الى مخفر 
الواحة وأبلغت عن تغيب 
شقيقها وهو من غير محددي 
اجلنسية ويبلغ من العمر 44 
عاما، مشيرا الى ان شقيقها 
خرج بتاريخ 19 اجلاري ولم 

يعد.

ش���نت اإلدارة العام���ة 
الس���واحل حملة  خلف���ر 
مفاجئة لوضع حد ملخالفات 
الدراجات البحرية »الطراريد 
واجلت س���كي« في منطقة 
ج���ون الكوي���ت ومتك���ن 

العامة خلفر  االدارة  رجال 
السواحل من رصد العديد 
م���ن املخالفات م���ن بينها 
استخدام دراجة بحرية غير 

مسجلة وفقا للقانون.
وأس���فرت عن حترير 

30 مخالف���ة متمثل���ة في 
»االس���تهتار والرعون���ة، 
عدم حمل أو انتهاء الدفتر، 
عدم التقيد بإجراءات األمن 
والسالمة« وحجز 15 جت 
س���كي في قاع���دة صباح 

األحمد.
من جهة أخرى أسفرت 
الهجرة عن  حملة ملباحث 
ضب���ط 102 مخال���ف من 
مخالف���ي قان���ون اإلقامة 
واملطلوب���ني واملتغيب���ني 

والعمالة السائبة ومن بني 
املضبوطني أش���خاص من 
دون إقامة، ومن يعمل لدى 
إلى خدم  الغير، باإلضافة 
منازل مادة 20 مت حتويلهم 

إلى جهة االختصاص.

لهم باملرصاد وقد أشرف على 
الضبطية مدي���ر عام اجلمارك 
الس���يف ومدير  باإلنابة خالد 
الشمالية وليد  املوانئ  جمارك 

الناصر.

جمارك الشويخ حتبط تهريب ديزل 
باستخدام عبوات زيت مسموح للتمويه

أمير زكي - هاني الظفيري

أحبط رجال جمارك الشويخ 
ي���وم أم���س محاول���ة تهريب 
ديزل مسروق كان في طريقه 
إلى التهري���ب على منت حاوية 
إل���ى دولة خليجي���ة. وتطرق 
مدير إدارة العالقات العامة في 
إلى  اجلمارك مش���عل اجلريد 
تفاصيل قضية التهريب بالقول 
إن املهرب وضع جربتني فوق 
بعضهما ومتت تغطيتهما بحاجز 
مشابه لقماش اجلربة للتمويه 
بأنها جربة واحدة فقط ويسحب 
عينات للكش���ف م���ن اجلربة 
األعلى والتي ه���ي عبارة عن 
زيت تزييت مسموح تصديره 
مبوافقة البيئة فقط أما اجلربة 
التي باألسفل فتحتوي على ديزل 
صافي. وأفاد املصدر، أن يقظة 
الديزل املسروق في احلاويةاملفتشني، واحلس واخلبرة كانت 

العلي ناقش ووفد احتاد الطلبة املشاكل املرورية أمام اجلامعة

الطلبة.
كم���ا متت مناقش���ة كل 
املش���اكل املتعلقة بالزحام 

املروري واملخالفات املرورية 
حول تلك األماكن ومحاولة 
التوص���ل ألفضل الس���بل 

حللها.
وأوضح اللواء العلي ان 
االدارة العامة للمرور سبق ان 
تقدمت بعدة اقتراحات ومنها 
تغيير أوقات احملاضرات في 
فترات متعددة او بناء مواقف 
آلية متعددة األدوار إلدارة 
اجلامع���ة. وقد أبدى اللواء 
العلي استعداد اإلدارة العامة 
للم���رور للتعاون مع إدارة 
اجلامعة واحتاد الطلبة فيما 
يضمن عدم مخالفة القانون 
وتف���رغ الطلبة للدراس���ة 
التعرض للمش���اكل  وعدم 

املرورية.

أم���ام املنازل التي يش���كو 
بعض سكانها من املخالفات 
املرورية التي يرتكبها بعض 

اس���تقبل وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
امل���رور الل���واء عبدالفتاح 
العلي ف���ي مكتبه وفدا من 
احتاد طلبة جامعة الكويت 
ممثال في نائب رئيس االحتاد 
علي الراجحي ونائب رئيس 
االحتاد لش���ؤون العالقات 
العامة محمد الهاجري ونائب 
رئي���س االحتاد للش���ؤون 

اإلعالمية شبيب الزعبي.
وف���ي البداية رحب بهم 
اللواء العلي، مؤكدا ضرورة 
التعاون مع رجال املرور للحد 
من املشاكل املرورية التي تقع 
بالقرب من احلرم اجلامعي 
وعدم عرقلة حركة السير 
أو إغ���الق الطرق وخاصة 

 اللواء عبدالفتاح العلي خالل لقائه بوفد احتاد الطلبة 

سوابق غرز في الرمال فضبط على »مسروقة« 
بكالش وذخيرة و6 قطع حشيش

أمير زكي ـ هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن اجلهراء مواطنا 
إلى مباحث اجلهراء ملعرفة أسباب وجود 

أسلحة متنوعة بحوزته، وكيف وصلت إليه؟ 
وبحسب مصدر أمني فإن دورية بقيادة 

املقدم عبداهلل حبيب وأثناء جتوالها في قطعة 
8 وحتديدا حول املدارس التعليمية لضبط 

املستهترين متت مشاهدة مركبة حتمل 
لوحات معدنية سعودية، تاهو اللون اسود 

متوقفة على جانب الطريق فتوجهت الدورية 
وعندها الذ بالفرار إلى منطقة سكراب أمغرة. 

إال أن املركبة توقفت في الرمل فنزل منها 

املتهم )س. ع( كويتي اجلنسية جريا على 
األقدام فتمت مطاردته واإلمساك به وبسؤاله 

عن سبب الهرب أفاد بأن بحوزته سالح 
باملركبة فتم تفتيشه وتفتيش املركبة فتم 

العثور على اآلتي: 
سالح ناري اللون أسود و 5 طلقات حجم 

كبير و طلقتي كالش و 12 طلقة 6 ملم و 5 
مفاتيح ملركبات متنوعة و6 قطع بنية اللون 

داكنة يشتبه فيها بأنها مادة احلشيش.
وبعد االستعالم عن املركبة عن طريق رقم 

القاعدة تبني أن املركبة مطلوبة ملخفر اجلليب 
الشيوخ بقضية سرقة، كما أن املتهم من 

السوابق وأمامه السالح والذخيرة واحلشيش أرباب السوابق.

4 اعتدوا ضرباً على مواطن في صالة أفراح
عبدالعزيز فرحان

اتهم شاب كويتي 4 اشخاص باالعتداء 
علي���ه بالضرب وذلك داخ���ل صالة افراح، 
وقال ان الضرب حدث خ���الل تواجده في 

عرس وعلى أثر خالف مع احد املدعى عليهم 
وذود رجال االمن ببيانات احد اجلناة وقدم 
تقريرا طبيا، مشيرا الى انه تعرض خلدوش 
وسحجات طولية، وسجلت قضية اعتداء 

بالضرب.


