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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

مكافأة نهاية 
اخلدمة

قوانني كثيرة حتتاج الى اجراء بعض التعديالت عليها 
او اضافة مواد قانونية لتواكب الظروف املعيشية 

في الوقت احلاضر، خصوصا في ظل الغالء الكبير 
واالرتفاع الفاحش لالسعار.

قانون التأمينات االجتماعية به الكثير من الثغرات او 
املواد القانونية التي ال تتوافق مع ظروف احلياة في 

الوقت احلالي وارتفاع االسعار وغالء املعيشة.
في السابق يحصل املواطن املتقاعد على راتب يكفيه 

ويغطي غالبية مصاريفه، لكن في الوقت احلاضر 
وبسبب غالء املعيشة فإن الكثير من املتقاعدين 

تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر، خصوصا ان 
البعض منهم يتحمل مصاريف ابنائه سواء طلبة 

او موظفني املقيمني لديه في املنزل وقد يكون منهم 
املتزوج ألنهم تعلموا على تلك الطريقة غير املنطقية.
كثير من املتقاعدين والذين امتوا الثالثني عاما وبعد 
مرور سنة او سنتني على تقاعدهم فإنهم يبحثون 

عن وظيفة تساعدهم على حتمل اعباء احلياة 
املعيشة.

بعض املتقاعدين يحصلون على وظائف، وألنهم 
اكملوا الثالثني عاما فإنه حني يقومون بالتسجيل في 
التأمينات االجتماعية يستقطع منهم 10% من راتبهم 
ليحصلوا على راتب عن كل سنة يعمل بها دون ان 

تضاف له اي زيادة في راتبه التقاعدي.
لهذا يتحاشى الكثير من املتقاعدين التسجيل في 

قانون التأمينات عند حصولهم على وظيفة في 
القطاع اخلاص لعدم وجود عائد مادي مجز، لكن 

الغالبية منهم ال تعرف ان قانون التأمينات يلزم اي 
موظف كويتي حتى لو كان متقاعدا على التسجيل، 

وفي حال التخلف فإنه يتعرض لغرامة مالية قد 
تكلفه دفع راتب سنوي عن كل عام قضاه في 

الوظيفة بعد التقاعد.
مجلس االمة مطالب بتغيير هذا القانون بحيث يسمح 

للمتقاعد بالعمل متى ما حصل على وظيفة، ويكون 
التسجيل في التأمينات اختياريا ملن يريد دون الزامه 
ومخالفته بدفع غرامة مالية تعادل راتب شهر عن كل 

عام.
املتقاعدون قدموا لبلدهم كل ما يستطيعون وبسبب 

غالء املعيشة فإنهم مضطرون للبحث عن وظيفة 
تعينهم على تكاليف احلياة، لذا يجب على احلكومة 

واملجلس مراعاة هذه الظروف وتعديل قانون 
التأمينات في اسرع وقت ممكن.

»اجلنح« تبرئ مواطنًا من خطف 
زوجته وسلب والدتها بالقوة

تأجيل قضية مقتل مواطنة على يد 
طليقها لورود تقرير الطب النفسي

»أمن الدولة« يحقق في بالغ فتاة 
دعاها شخص لالنضمام لـ»داعش«

هاني الظفيري

أبلغت أسرة مواطنة غرفة عمليات الداخلية بأن ابنتهم 
تلقت اتصاال مساء امس األول من شخص من خارج البالد 

يطلب منها شخص االنضمام الى تنظيم داعش.
وف���ي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان بالغا 
تلقته غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بأن ابنته 
العشرينية تلقت اتصاال من هاتف خارج البالد وعندما 
أجابت عليه قال الشخص نريدك ان تنضمي جلماعة 
داعش فلم جتد الفتاة حال سوى إغالق الهاتف حتى ال 
يكمل املتصل حديثه، وأضاف املصدر ان املواطن زود 
رجال األمن واملباحث ببيانات اخلط وجار تسليمه الى 
أمن الدولة، وأردف ان الفترة املاضية انتش���رت قصة 
االتصال اخلارجي وقيام أشخاص مبحاولة نشر الفكر 

الذي ينتمون إليه.

مؤمن المصري

قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية ببراءة مواطن من 
تهمة خطف زوجته وسلب والدتها بالقوة.

وخالل جلسات احملاكمة ترافع دفاع املتهمني احملامي 
سعد اللميع شارحا ظروف الدعوى وواقع االتهام فأفاد 

ب����أن موكل����ه فاحش 
الثراء ولم يزج به في 
دائرة االتهام إال من أجل 
االبتزاز واحلصول على 
األموال، حيث إن والدة 
املجني عليها وزوجها 
مطلوبني لقضايا مالية 
والديون أثقلت كاهلهم 
اعتادوا  ولهذا السبب 
توجي����ه االدع����اءات 
الكيدية ض����د موكله 

بقصد ابتزازه.
اللميع:  وأض����اف 
واآلن قام����وا بال����زج 

باس����مه في دائرة االتهام أمال في احلصول على األموال 
وس����داد الديون، إال أنهم تس����ببوا في دمار أسرة كاملة 
وحصل ما لم يرغبوا به حيث قام موكلي بتطليق زوجته 
ابنة الشاكية لعدم رغبته باخلضوع البتزازهم وأطماعهم 

واجلشع الدائر حوله.
وزاد: لق����د قامت األخيرة بالتن����ازل عن حقها املدني 
في القضية املنظورة رغبة منها في احلصول على مبلغ 
يتجاوز مؤخر الصداق من موكلي، وهذا ما يثبت لعدالة 
احملكمة عدم معقولية الواقعة وكيدية االتهام، حيث انه 
من غير املعقول أن يقوم أحد املواطنني وهو فاحش الثراء 
بخطف زوجته وسلب مبالغ مالية زهيدة مقارنة بوضعه 

املادي من والدة زوجته غير الكويتية.

مؤمن المصري

قررت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستش���ار متعب العارضي وأمانة سر أحمد 
عل���ي تأجيل نظر قضية القتل التي ش���هدتها منطقة 
س���لوى والتي راح ضحيتها مواطنة بطعنات نافذة 

على ي���د طليقها كما 
أصيب ابنها بطعنات 
لدى محاولة تخليصها 
جللسة 1 يناير املقبل 
لورود تقرير الطب 
النفس���ي اخل���اص 
بفحص القوى العقلية 

للمتهم.
وخ���الل جلس���ة 
األمس، قال���ت دفاع 
احملامية  املغ���دورة 
ح���وراء احلبي���ب: 
انتهاء  نتمنى سرعة 
األجهزة املعاونة من 

إعداد تقاريرها، ألن التأخير يس���اهم في بطء إجناز 
العدالة.

وأضافت احملامية احلبي���ب: ان أهل املجني عليها 
يتمنون سرعة تنفيذ القصاص من القاتل، وهذه اجلرائم 
ال يوجد أخطر من فداحتها، ألنه من قتل نفس���ا بغير 

نفس فكأمنا قتل الناس جميعا.

احملامي سعد اللميع

حوراء احلبيب

البحث عن مجهولني ضربا مواطناً وسلباه 673 ديناراً

 لصوص السلب وانتحال الصفة جتاوزوا الطرقات
واستهدفوا الوافدين داخل مقار سكنهم

..وسلب هندي يكشف عن تشكيل ثنائي
تخصص في  سلب الوافدين بالفروانية

تصادم بني راعي فارهة ونارية يكشف عن تعاطي األول
.. وتدخّل أمني لفضّ جلسة سكْر جماعي في الرقة

.. وقائد فارهة طحن عسكرياً وموظفاً في البترول

هندي قدّم مركبته 2015 للص على طبق من ذهب

»السري« على قصاصة مكّن لصاً من سرقة أرصدة مدرس

إدارة بحث  ش���رع رجال 
وحتري محافظ���ة األحمدي 
في عم���ل التحريات لضبط 
مجهولني اقتحم���ا منزال في 
منطقة الفحيحيل بزعم انهما 
م���ن رجال املباحث وس���لبا 

وافدين.

واعتبر مصدر امني القضية 
اجلديدة مبثابة جتاوز ملحوظ 
الس���لب بانتحال  للصوص 
صف���ة مباح���ث إذ جت���اوز 
تنفيذ جرائمهم في الطرقات 
واستهدفوا املنازل التي يقطنها 

وافدون.

وبحسب مصدر امني فإن 
كال من املدعو ارشيد اقبال � 
باكستاني مواليد 1961 يسكن 
الفحيحيل ق 1 واملدعو محمد 
نواز � باكستاني مواليد 1980، 
الس���كن نفسه،  يسكن في 
حيث أفادوا بقيام شخصني 

الى  مجهول���ني بالدخ���ول 
منزلهما وأوهموهما بأنهما 
من رجال املباحث واستوال 
من األول عل���ى 250 دينارا 
والثان���ي 280 دينارا والذا 
بالفرار، وسجلت قضية برقم 
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محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

متك����ن رج����ال إدارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية من 
إغالق ما ال يقل عن 12 قضية 
س����لب بالقوة كانت جميعها 
مس����جلة ضد مجهول، وجاء 

ضبط املتهمني وهما س����وري 
ومواطن عقب تقدم وافد هندي 
ببالغ عن تعرضه للس����لب، 
وبحسب مصدر أمني فإن هنديا 
يدعى )ه�( أبلغ مخفر الفروانية 
عن ش����خصني أوقفاه وسلباه 
النقال، وق����ال املصدر  هاتفه 

شاءت األقدار أن تقع الواقعة 
البنوك  على مقربة من اح����د 
لتقوم اح����دى كاميرات البنك 
بالتقاط صور اللصني وهو ما 
مكن رجال املباحث من ضبطهما 

ليعترفا بسرقة 12 وافدا.
من جهة أخرى، اتهم شاب 

كويتي 20 عاما شخصا لديه 
مركب����ة اميركي����ة بخطفه في 
منطقة اجلليب، واستطاع رجال 
مباح����ث الفروانية من ضبط 
اجلاني وهو كويتي من مواليد 
1988 واعترف بوجود اشكاليات 

بينه وبني املدعي.

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

اقتيد مواطن من مواليد 1987 
إلى نظارة مخفر ضاحية عبداهلل 
الس����الم متهيدا للوقوف على 
حال����ة مواطن تعرض للدهس 
من قبل االول، على أن تسجل 
بح����ق صاحب مركب����ة فارهة 
قضية قي����ادة مركبة في حالة 
سْكر واالصطدام بدراجة نارية، 
وبحسب مصدر امني فإن بالغا 
ورد إلى عملي����ات »الداخلية« 

عن حادث تصادم في ضاحية 
عبداهلل الس����الم، وعلى الفور 
توجه رج����ال األمن إلى موقع 
البالغ وتب����ني ان احلادث بني 
س����يارة رباعية فارهة موديل 
2012 ودراج����ة ناري����ة بقيادة 
املركبة اصطدمت  مواطن وان 
بالدراجة وذلك بفعل قيادة راعي 
الفارهة لسيارته حتت تأثير 
البنْي، من جهة أخرى،  السْكر 
انهى رجال أمن األحمدي جلسة 
سْكر جماعي في منطقة الرقة، 

وبحسب مصدر امني فقد ورد 
بالغ من العمليات مفاده وجود 
اشخاص بحالة غير طبيعية 
في منطقة الرقة ق3 ش 11 أمم 
روضة التحرير وذهبت دورية 
من قبل ضابط الزام إلى موقع 
الب����الغ لتتم مش����اهدة املبّلغ 
املذكور اعاله والذي يشتبه في 
ثالثة اشخاص متواجدين في 
موقع البالغ بحالة غير طبيعية، 
وهم )ي. ح س( هندي ويقود 
املركبة، والثاني )ع( هندي وال 

يحمل أي إثب����ات والثالث )أ( 
هندي وال يحمل أي إثبات رسمي 
علما بأنه مت العثور على عدد 6 
قنينات بالستيكية ممتلئة مبادة 
شفافة يش����تبه بأنها مسّكرة 
وكذلك قنينة فيها مادة شفافة 
وان جمي����ع القنينات حجمها 
واحد )ليت����ر ونصف الليتر(
ومبل����غ مالي وق����دره مائتان 
وأربعة وعشرون دينارا وتلك 
املقتنيات واملبلغ املالي ضبطت 

في مركبة الوافد األول.

أحمد خميس

أقدم صاحب سيارة فارهة 
سوداء باالعتداء بالضرب على 
عس���كري باحلرس الوطني 
وموظف بالبت���رول ومن ثم 

التفاصيل تقدم  اختفى. وفي 
ملخفر بيان العسكري واملوظف 
وقدما بالغا ضد قائد الفارهة 
الذي اعتدى عليهما حيث اتضح 
انه رمب���ا يكون العبا إلحدى 

اللعبات القتالية.

يقول احد املجني عليهما انه 
حدث خالف على اولوية املرور 
مع صاحب الفارهة وطلب من 
السائق التوقف فنزل االثنان 
من السيارة ليتفاهما معه ولكن 
حدث س���وء تفاهم وصل إلى 

الضرب فأصيب االثنان بجروح 
قطعية وكس���ور وسحجات 
وانفجار طبلة االذن ونزيف 
بأنحاء متفرقة باجلسم وعليه 
مت تسجيل قضية والبحث عن 

صاحب الفارهة السوداء.

أحمد خميس

أدرج محقق مخفر الفحيحيل 
مواصف����ات مركب����ة ياباني����ة 
موديل 2015 على عموم أجهزة 
وزارة الداخلية بقصد ضبطها 
كما ح����رر محقق املخفر لوافد 
هندي مخالفة مرورية متثلت 

في ترك س����يارة في وضعية 
تشغيل، وبحسب مصدر امني 
فإن الهندي قال في البالغ الذي 
حمل رقم 2015/474 جنح انه 
ترك سيارته 2015 في وضعية 
تشغيل ودخل إلى بقالة ملدة ال 
تزيد عن دقيقة ولدى خروجه 
فوجئ بالسيارة تتحرك أمامه 

حيث ح����اول اللحاق باملركبة 
دون جدوى ليهرب بها اللص 

إلى جهة غير معلومة.
من جهة اخرى، سجلت وافدة 
سويدية من مواليد 1979 قضية 
سرقة عن طريق حتطيم حرز 
في مخفر شرطة بيان، وقالت 
الوافدة ان مركبتها موديل 2015 

فضية اللون وخالل وجودها في 
املمشى ُكسر زجاجها اجلانبي 
وسرق من داخلها حقيبة بها 
هاتف نق����ال وحافظة بداخلها 
بطاقة مدنية ورخصة س����وق 
وبطاقة بنكية ومبلغ 150 دينارا 
وقام رجال األدلة اجلنائية برفع 

البصمات من على املركبة.

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

س���جل مدرس موسيقى 
مصري اجلنس���ية في مخفر 
شرطة خيطان قضية حملت 
عنوان »سرقة عن طريق الكسر 
وتزوي���ر في مح���رر بنكي«. 
أمني، فإن  وبحس���ب مصدر 
مدرس املوسيقى وهو مصري 

اجلنسية قال إنه ترك سيارته 
في خيطان ق6 وإذ بشخص 
مجهول يكسر املثلث اجلانبي 
ويس���رق حافظة نقود كانت 
بداخلها 260 دينارا إلى جانب 3 
بطاقات بنكية. وأضاف الوافد 
أنه كان يدون األرقام السرية 
للبطاقات أسفل  قصاصة ليقوم 
اللص املجهول بعمليات سحب 

متكررة مبوجبها س���رق كل 
أرصدة الوالد وهي 240 دينارا 

و75 دينارا على دفعات.
كما تقدم مواطن إلى مخفر 
النقرة ببالغ عن سرقة متت 
من داخل مركبته بعد كس���ر 
زجاجها جلهة اليسار )املثلث( 
وس���رق منها هاتف آيفون 4 
وزجاجة عطر، كما أفاد املبلغ 

بأنه عند اكتشافه هذه الواقعة 
قام شخصان بسلبه مبلغ 673 
دينارا وأن���ه قاومهما لكنهما 
الواقعة.  بالف���رار بع���د  الذا 
وباالتصال على وكيل النيابة 
ناصر احلقان، أف���اد بأنه مت 
تقييد قضي���ة حملت عنوان 
»س���رقة عن طري���ق حتطيم 

حرز وسلب«.

احلبوب املضبوطة

جثة الوافد إلى الطب الشرعي

إحباط محاولة تهريب 
ألف حبة مخدرة باملطار

مصرع مصري في سقوط من علو

محمد الدشيش

ضبط فريق جوالة املطار باإلدارة العامة للجمارك مساء 
السبت وافدا آسيويا حاول تهريب 1000 حبة مخدرة من نوع 
ترامادول بداخل حقيبة، وقد أحيل مع املضبوطات إلى جهات 

االختصاص.

محمد الدشيش

ورد بالغ من عمليات الوزارة بوجود حالة سقوط من علو 
مبنطقة اجلليب وعلى الفور مت االنتقال للموقع، وتبني أنه 

مشروع مدرسة أم القري خلف املدرسة الهندية ومن خالل 
املعاينة تبني سقوط مصري اجلنسية أثناء قيامه بعمله 

واصطدم باحلديد وهو ما تسبب في وفاته.

مداهمة مصنع للخمور في كبد
ومطاردة تنتهي بـ 160 بطالً محلياً

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

متكن رجال أمن الفروانية من إلقاء القبض على وافد 
آسيوي وبحوزته نحو 160 بطل خمر محلي في منطقة 
األندلس جاهزة للبيع والتناول فتم احتجاز الوافد مع 
اخلمور متهيدا إلبعاده عن البالد ومت تسجيل قضية.

من جهة اخرى، داهم رجال مباحث مبارك الكبير أكبر 
مصنع إلعداد اخلمور احمللية في منطقة كبد.

وق���ال مصدر أمني انه مت القب���ض على 3 كوريني 
يقومون بتصنيع املشروبات املسكرة وترويجها، الفتا 
الى معلوم���ات وردت الى رجال املباحث عن نش���اط 
املصنع وبعد عمل املزيد م���ن التحريات مت التأكد من 
صحة املعلومة وعلى ضوء ذلك مت استصدار إذن من 

النائب العام.
وأضاف: مبداهمة اجلاخور الكائن مبنطقة كبد مت 
ضبط سالفي الذكر اثناء قيامهم بتصنيع املشروبات 
املسكرة، حيث متت مشاهدة عدد 50 برميال معبأ وعدد 
580 بطل مشروب مسكر، كما متت مشاهدة عدد 11 برميال 

يتم استخدامها لتصنيع املشروبات املسكرة.

الوافد اآلسيوي وأمامه املضبوطات

معدات مصنع اخلمور في كبد مت التحفظ عليها

النصب على لبنانية هاتفيًا
سجلت وافدة لبنانية في مخفر شرطة 

الفحيحيل قضية إساءة استعمال هاتف 
والنصب واالحتيال، وقالت ان شخصا اتصل 

بها وعرض عليها شراء أغراض بأسعار زهيدة 
واتفقت معه على شراء أغراض وحولت له قيمة 
األغراض إلى حساب بنكي واكتشفت تعرضها 

للنصب.

تربوية »طقها« زوجها األمني
أرفقت مواطنة تعمل في وزارة التربية في قضية 

حملت رقم 2015/189 تقريرا طبيا حافال باالصابات 
والكدمات وقالت املبلغة ان زوجها يعمل في وزارة 
الداخلية رجل أمن قام بضربها، وتضمن التقرير 

الطبي املقدم من قبل الزوجة خدوشا في انحاء 
متفرقة واشتباه في ثقب في طلبة األذن وألم في 

االسنان.

مركبة مستأجرة بخيانة أمانة
سجل مواطن لديه مكتب لبيع وتأجير السيارات في 

مخفر شرطة الفحيحيل بالغا حمل عنوان خيانة 
أمانة، وقال املبلغ ان شخصا من غير محددي 

اجلنسية استأجر منه مركبة موديل 2014 قبل 3 
أشهر ولم يرجع املركبة أو يسدد قيمة التأجير.

سّب وقذف في الشارع
تقدم مواطن إلى  مخفر شرطة الفحيحيل مبلغا عن 
تعرضه للسب والقذف والضرب من قبل قائد مركبة 
يابانية وانيت، وقال املبلغ ان الواقعة حدثت في أحد 

الشوارع اجلانبية في منطقة الفحيحيل.

تعٍد خفيف في »بيان«
سجل مواطن في مخفر شرطة بيان قضية حملت 

عنوان السب والتعدي ، وقال املبلغ ان مشادة 
كالمية حدثت بينه وبني شخص كان على مركبة في 
الشارع العام، وقام املدعى عليه حسب أقوال املدعي 

بالنزول وضربه وسبه.

مصرع سوري في سيارة
نقلت جثة وافد سوري 65 عاما الى الطب الشرعي 
للوقوف على سبب وفاته، وذلك عقب بالغ بالعثور 
عليه متوفى داخل سيارته في ساحة ترابية مبنطقة 

صناعية الفحيحيل ، ومن املقرر ان يحدد الطب 
الشرعي سبب وفاته.

موجز أمني


