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)محمد ماهر( الزميل مفرح الشمري وأكوام من األدوية  

الكرتون يحتوي على معدات طبية

..ومئات األدوية التي تقدر قيمتها مبئات اآلالف من الدنانير ملقاة على األرض معدات العمليات والعشرات من املفاصل الطبية

مواطن غيور أبلغ »األنباء« عنها وتقدر بمئات اآلالف

أكوام من »األدوية« و»المعدات الطبية« في »النهضة«
 مفرح الشمري

مئات م���ن أدوية الضغط والس���كري والربو 
واحلساسية تقدر مبئات اآلالف من الدنانير ملقاة في 
مكان مهجور مبنطقة النهضة وحتديدا بالشارع الذي 
يفصلها عن مقبرة الصليبخات، وعشرات املفاصل 
الصناعية املصنوعة من الكروم والبالتينيوم الغالي 
الثمن لم متس ألقيت في ذلك املكان الذي جالت به 

»األنباء« بصحبة مواطن غيور كان 
قد اتصل بها مبلغا عن عثوره 

على »مقبرة لألدوية« في 
النهضة حسب وصفه، 

رغم ان هناك دراسة 
ميداني���ة أجرتها 
الصحة  منظمة 
العاملي���ة ف���ي 
الكوي���ت قبل 
أشارت  أشهر 
الى ان  فيه���ا 
أدويتها »غالية 
ج���دا« األم���ر 

ال���ذي يصعب 
احلص���ول على 

ع���الج منوذجي 
يوص���ف ألمراض 

شائعة مثل التقرحات 
املعدية وارتفاع ضغط الدم 

والسكري والربو واحلساسية، 
مؤكدة ان نظام ش���راء األدوية فيها 

محكم وشديد الفاعلية وأسعار األدوية في القطاع 
اخلاص قد تصل أحيانا الى الضعف.

هذه املقدمة كانت مهمة، وذلك لتذكير املسؤولني 
في وزارة الصحة بعدما جالت »األنباء« مع املواطن 
الغيور بني »أكوام األدوي���ة« املوجودة في املكان 
املهجور والتي توصف ألمراض شائعة ومستعصية 

باإلضاف���ة الى معدات طبية تس���تعمل في إجراء 
العمليات اجلراحية ب� »قراطيسها« بعد ان هدمت 
جرافات »البلدية« ذلك املكان لينكش���ف املستور، 
خاصة ان اس���عار هذه األدوية قد تصل الى مئات 
اآلالف، األمر الذي رمبا يستغله أصحاب النفوس 
الضعيفة باالس���تيالء عليه���ا وبيعها للمواطنني 
واملقيمني في »سوق اجلمعة« بأسعار زهيدة رغم 
ان أس���عارها عالية في صيدليات 

القطاع اخلاص.
وبعد جولة »األنباء« 
بصحبة املواطن الغيور 
في ذلك املكان الذي 
يضم أدوية غالية 
الثم���ن تبادرت 
عشرات األسئلة 
أذهاننا،  ال���ى 
وهي: من جلب 
تل���ك األدوية 
الى هذا املكان؟ 
وه���ل تعل���م 
وزارة الصحة 
بفق���دان ه��ذه 
الكبيرة  الك�مي��ة 
جدا والتي كان يجب 
ان تتم مالحظة اختفائها 
بأي جرد عادي؟ ولنفترض 
انها منتهية الصالحية او غير 
صاحلة لالستخدام، ألم يكن األجدر 
التخلص منها بطريقة فنية خاصة وآمنة بدال من 

تركها في مقبرة »دوائية« في »مكان مجهول«؟
كل هذه األسئلة وعشرات غيرها نتركها تبحث 
عن إجابة من املسؤولني بوزارة الصحة، فهل من 

مجيب؟!

لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة

مكرم يتسلم شهادة التقدير تكرمي أحد اخلريجني

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

�إعـــــــــــالن

وفقًا لل�سروط التالية:

تــــقدم الطلبات مدعمة بامل�ستنـــدات علــــى النمـــــوذج املعد لـــذلك لدى اجلمعية نظري مبلغ   -1
)30 د.ك( غري قابل للرد.

يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ )250 د.ك( يتم رده يف حالة عدم الفوز.  -2
يرفق بالطلب �سيك م�سدق مببلغ الدعم املقدم للجمعية ولن يلتفت لأي طلب غري م�ستوفى   -3

لهذا ال�سرط.

على الراغبني التقدم لإدارة اجلمعية الكائن بال�سوق املركزي رقم )3( قطعة )4( خالل اأوقات 

العمل الر�سمية من ال�ساعة 8:00 �سباحًا وحتى 3:00 ع�سرًا لتقدمي طلبات ال�ستثمار اعتبارًا 

من يوم الثنـــني املوافق 2010/2/1 لغايــة نهـايـة دوام يوم الأربعـــاء املــوافــق 2010/2/10 

ول يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.

امل�ستندات املطلوبة:

1 - �سورة من الرتخي�ص التجاري للن�ساط املطلوب من وزارة التجارة وال�سناعة.
2 - �سورة من ح�سر العمالة للرتخي�ص التجاري من وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل.

3 - �سورة اعتماد التوقيع للن�ساط املطلوب.
4 - �سورة البطاقة املدنية للمفو�ص بالتوقيع.

واهلل ويل التوفيق

مع حتيات جمل�ص الإدارة

تعلن جمعية �ساحية �سباح ال�سامل التعاونية عن رغبتها يف

طرح حمالت ا�ستثمارية
بناء على موافقة ال�سوؤون االجتماعية والعمل رقم 141 بتاريخ 2010/1/26

لطرح عدد من املحالت لال�ستثمار من قبل الغري من اأ�سحاب االخت�سا�ص

حلويات

اأدوات الزينة

واملجوهرات التقليدية

الع�سائر واالآي�ص كرمي

القيمة

اال�ستثمارية
اجلهة املطلوبة املــــوقــــــع امل�ساحةالـنــ�ســـاط م

داخل ال�سوق املركزي )3(

داخل ال�سوق املركزي )3(

داخل ال�سوق املركزي )3(

اأ�سحاب اخت�سا�ص

اأ�سحاب اخت�سا�ص

اأ�سحاب اخت�سا�ص

4 م2

30 م2

2 م2

300 د.ك

400 د.ك

250 د.ك

1

2

3

 املكان املهجور الذي يحتضن »مقبرة األدوية«

العسكرية  الهيئة  شهد مدير 
الركن  العميد  الوطني  باحلرس 
زايد ناصر حف���ل تخريج دورة 
املشاة التأسيسية للضباط رقم 
17 في معس���كر الصمود والتي 
ش���ارك فيها ضابط من اجليش 
الكويتي، وذلك ضمن انش���طة 

املوسم التدريبي اجلاري.
وهنأ العميد الركن زايد عبداهلل 
ناص���ر اخلريجني عل���ى ادائهم 
املش���رف خالل فت���رة التدريب 
بالدورة، ونقل اليهم تهاني القيادة 
العليا للحرس الوطني ممثلة في 
سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطن���ي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ مشعل 
الوطني  االحمد ووكيل احلرس 
اللواء ناصر الدعي، مشددا على 
اهمية مواصل���ة البحث العلمي 
امليدان���ي واألخ���ذ  والتدري���ب 
باالساليب احلديثة في شتى فروع 
العلم العسكري ملا لها من تأثير 
ايجابي على مستوى اجلاهزية 
والكفاءة القتالية واالستعداد التام 
الداء املهام في كل االوقات ومختلف 

الظروف.
في خت���ام احلفل ق���ام مدير 
الهيئ���ة العس���كرية باحل���رس 
الوطني بتوزيع شهادات التخريج 
الدارسني بالدورة ودعاهم  على 
ملواصلة اجلهد والعطاء حلماية 
مقدرات الوطن واحلفاظ على أمنه 
واستقراره في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب الس���مو االمي���ر القائد 
االعلى للقوات املس���لحة وسمو 
ولي عهده األم���ني حفظهما اهلل 
ورعاهما، حضر احلفل كبار القادة 

والضباط باحلرس الوطني.

مدير الهيئة العسكرية شهد حفل تخريج دورة المشاة التأسيسية للضباط

ناصر: أهمية مواصلة البحث العلمي والتدريب الميداني 
واألخذ باألساليب الحديثة لتطوير أداء الحرس الوطني

املواطن الغيور يعرض لـ »األنباء« بعض األجهزة


