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األدوية وأسعارها
عام 1985 أقرت الدولة قانونا لتنظيم 

الصيدلة وضمنته مواد تتعلق بتسعير 
االدوية حيث كانت تصل نسبة االرباح 

في مبيعاتها الى ما يقارب )%300( 
يتقاسمها الوكيل والصيدلي.

بعد اقرار القانون اجتمعت وزارة 
الصحة ووزارة التجارة لتحديد النسبة 

واتفقتا على ان تكون ارباحها %70 
يحصل التاجر على نسبة 39.5% مقابل 

30.5% يتحصل عليها مالك الصيدلية 
وهذا القانون ظل معلقا ولم يطبق رغم 

ان اشقاءنا باململكة العربية السعودية 
اقروا جدوال لألسعار منذ ذلك الوقت 

بحيث ال تزيد نسبة االرباح عن 40% بني 
الوكيل والصيدلي. 

بعد حترير الكويت من الغزو العراقي 
اضطرت وزارة الصحة لتطبيق القانون 

واقرت النسبة اجلديدة بواقع ربحية 
55% يحصل من خاللها الوكيل احمللي 

على 32.5% النسبة األعلى كالعادة 
بينما يحصل املوزع مالك الصيدلية 

على نسبة 22.5%. احتج املوردون على 
فرض تلك النسبة وقابلوا ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل الذي رفض مطالبهم 
املستنزفة جليب املستهلك واعتمد قرار 

وزير الصحة عبدالوهاب الفوزان. 

استمرت تلك التسعيرة رغم عدم التزام 
بعض املوردين بالنسبة لألدوية اجلديدة 
فعندما يذهب املواطن الكويتي للمملكة 

العربية السعودية ويشتري اي دواء 
يجد الفارق الكبير ويوفر نصف املبلغ.

وقد حاول العديد من وزراء الصحة 
السابقني تخفيض النسبة وتوحيدها 

مع دول مجلس التعاون اال ان غالبيتهم 
رضخوا ملطالب التجار وظلت االسعار 

ملتهبة. 
وزير الصحة احلالي د.محمد الهيفي 

اصدر قراراً خالل االيام املاضية 
بخفض التسعيرة الى 45% وقد احتج 

املوردون وقدموا طلبا ملقابلة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك بعد 

ان رفض مقابلتهم الوزير وكان البعض 
من املوردين يتبجح امام قياديي الوزارة 

بان من يريد ان يشتري الدواء فعليه 
احلصول عليه ليعالج به بأي سعر 

او ليذهب ليحصل على ادوية وزارة 
الصحة التي ال توفر كل االنواع من 

املضادات احليوية. 
شخصيات اصابها اجلشع، همها 

التكسب بأي ثمن حتى على حساب 
صحة الناس دون مراعاة ملقدرتهم 

املالية، نتمنى من سمو رئيس الوزراء ان 
يرفض مقابلتهم وان يعتمد القرار.

لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

تسجيل 8478 مخالفة مرورية 
وحجز 529 مركبة خالل عطلة نهاية األسبوع

 تسرب غاز في الوفرة.. و»نفط الكويت« 
 تخلي املخيمات املالصقة للموقع

م العقيد اخلطيب اللواء الراشد يكرِّ
الفائز باملركز األول ببطولة الشهداء

ستيني مخمور يترنح على األقدام في الساملية

ضبط متعاطٍ.. على »اخلليج«

قام����ت اإلدارة العامة للمرور بسلس����لة من 
احلمالت املفاجئة في احملافظات الس����ت خالل 
عطلة نهاية األسبوع أسفرت عن تسجيل 8478 

مخالفة مرورية وحجز 529 مركبة.
وذكرت االحصائية الصادرة انه مت تسجيل 
1663 مخالفة مرورية في نطاق محافظة العاصمة 
وحجز 18 مركبة، بينما مت توقيع 1104 مخالفات 

وحجز 38 مركبة في محافظة الفروانية.
وأضاف����ت أن محافظة حولي س����جلت 2013 
مخالف����ة ومت حجز 103 مركبات، بينما بلغ عدد 
املخالف����ات املرورية في االحم����دي 928 مخالفة 
وحجز 31 مركبة. وف����ي محافظة مبارك الكبير 

مت تسجيل 136 مخالفة وحجز 24 مركبة، بينما 
بلغت املخالفات في اجلهراء 1153 مخالفة وحجز 
90 مركبة. وأشارت الى أن إدارة العمليات باالدارة 
العامة للمرور سجلت 1189 مخالفة خالل عطلة 
نهاية االس����بوع وقامت بحجز 225 مركبة، ومت 
تس����جيل 292 مخالفة في املطار. وتهيب إدارة 
اإلعالم األمني بقائدي املركبات ضرورة االلتزام 
بقواع����د وآداب املرور والعمل مبدلول العالمات 
املرورية واللوحات اإلرشادية واخلطوط االرضية 
لعدم الوقوع في املخالفات وحماية مستخدمي 
الطريق واملمتلكات العامة واخلاصة من اآلثار 

الناجمة عن احلوادث املرورية.

علمت »األنباء« من مصدر نفطي مس����ؤول 
في شركة نفط الكويت أنه حدث تسرب غاز في 
منطقة الوفرة أم����س على بعد حوالي 700 متر 
من محطة تعزيز الغاز رقم 180، مشيرا إلى أن 
التسرب جاء من خط ينقل الغاز من مديرية غرب 

الكويت إلى مصفاة ميناء األحمدي.
وقال����ت املصادر ان فرق الش����ركة املختصة 
وطبقا ملعايير السالمة حتركت حوالي الساعة 
الواحدة بعد الظهر للسيطرة على الغاز املتسرب 
حتى ال يتس����رب للهواء بشكل كبير، مبينا ان 
الش����ركة قررت إخالء بعض املخيمات املالصقة 
حملط����ة تعزيز الغاز وذلك كإجراء وقائي لرواد 

تلك املنطقة من مرتادي البر.

وذكرت املصادر ان ف����رق البحث واملعاينة 
تواجدت في مكان تسرب الغاز وقامت بقراءات 
متعددة ومتعاقبة للهواء ملالحظة نسب الغازات 
املتسربة وان القراءات أوضحت عدم وجود أي 

خطورة.
وبينت املصادر أن فنيي شركة نفط الكويت 
متكنوا من السيطرة على غاز كبريتيد الهيدروجني 
املتسرب ومتكنوا من التعامل مع التسرب وإغالق 
االنبوب الذي تسرب منه الغاز وإصالحه، مشيرة 
الى ان اجلهات املختصة استأنفت العمل باملوقع 

بعد معاجلة احلادث واالنتهاء منه.

أحمد مغربي  ٭

كّرم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء عبداهلل الراشد في 
مكتبه مبقر وزارة الداخلية صباح أمس العقيد 
زياد جمال اخلطيب مساعد مدير إدارة الرقابة 
والتفتيش باإلدارة العامة ملباحث الهجرة، وذلك 
حلصوله على املركز األول على مستوى قادة 
وزارة الداخلية، وذلك في ختام بطولة شهداء 
وزارة الداخلية للرماية للقطاعات للموس���م 

2012-2013 والتي نظمها احتاد الشرطة الرياضي 
بالتعاون مع ش���ركة امليادين، حيث اشتملت 
البطولة على عدد من املس���ابقات العسكرية 
والرياضية ممثلة في رماية املسدس ورماية 
البندقية. وقد هنأ اللواء الراشد الفائز ومتنى 
له التوفيق في عمل���ه، مؤكدا أن هذا التكرمي 
هو دافع لزمالئه الرياضيني من أجل رفع اسم 

الكويت على املستويني احمللي والدولي

احتسى رجل في الستني من العمر اخلمر 
حتى ترنح على االق���دام امام بنايات منطقة 
الس���املية ومت احالته الى املخفر وتس���جيل 

قضية.
وقال مصدر امن���ي ان مواطنا ابلغ غرفة 
عمليات الداخلية عن شخص ثمل يترنح امام 

العمارات مساء امس االول فانطلق رجال األمن 
الى موقع البالغ في الساملية فتم العثور على 
الرجل الذي تبني انه مواطن 60 عاما خارج نطاق 
التغطية وعليه متت احالته الى مخفر الساملية 

وتسجيل قضية سكر في مكان عام.
محمد الدشيش  ٭

أعلن����ت وزارة الداخلية في بي����ان لها أمس 
ضبط ش����خص متعاط بعد رصده مغمى عليه 
في مركبته ووفق البيان فإنه ضمن جهود أجهزة 
وزارة الداخلي����ة في احلفاظ على األمن، ورصد 
أي سلوكيات خاطئة في الطريق متكنت إحدى 
الدوري����ات من ضبط أحد املواطنني في ش����ارع 
اخلليج العربي يقف مبركبته وهو حتت تأثير 

املخدر. وقد لوحظ عدم وجود لوحات أمامية على 
املركبة، وعلى الفور توجه إليها رجال الدورية 
فوجدوا قائدها مغمى عليه ويضع رأسه على املقود 
املركبة وبجواره أدوات التعاطي »ابرة وملعقة 
وكيس به مادة مخدرة« واستيقظ الشخص من 
إغمائه وجار احالته إلى اإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية حيث جهة االختصاص.

موظف »بدون« يقتل مديره الكويتي بعدة طعنات

وكانت ألسنة النيران إمتدت 
إلى خارج املنزل وسحابات 
الدخان تغط���ي مداخله ما 
استدعى عمل فرقتني، فرقة 
إلخماد احلريق وفرقة لعمل 
التهوية وإنقاذ األشخاص 
احملشورين، وبحمداهلل متت 
السيطرة على احلريق واحلد 
انتشاره وإخراج ثالث  من 

املنزل  أشخاص من سكان 
العمالة اآلسيوية  وهم من 
وقد اصيب���وا باختناق اثر 
الدخان ومت تس���ليمهم إلى 
الطوارئ الطبية وعالجهم في 
موقع احلادث وجار التحقيق 

ملعرفة أسباب احلريق.

هاني الظفيري  ٭

منطقة سعد العبداهلل، وان 
هناك أشخاصا محشورين، 
وعليه هرع رجال إطفاء مركز 
اجلهراء واجلهراء احلرفي 
بقيادة رئيس النوبة النقيب 
العويه���ان، وعند  عبداهلل 
إلى موقع  الفرق���ة  وصول 
احلادث تب���ني ان احلريق 
في منزل مكون من دورين 

كتب���ت النج���اة لثالثة 
آسيويني بعد ان حاصرتهم 
النيران في حريق نش���ب 
في منزل يقطنونه مبنطقة 
سعد العبداهلل. ووفق مصدر 
إطفائي ان بالغا ورد في وقت 
متأخر من مساء أول من أمس 
من مركز العمليات واإلسناد 
يفيد بنشوب حريق منزل في 

اللواء يوسف االنصاري خالل توقيع احد العقود

آثار احلريق كما بدت على الصالة احلريق بدأ من مطبخ الشقة

»اإلطفاء« توقع عقودًا لتوريد آليات متخصصة
وقعت اإلدارة العامة لإلطفاء عددا من العقود مع بعض 
الشركات لتوريد آليات ومعدات وأجهزة تختص مبجال 

اإلطفاء واإلنقا، حيث استقبل مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء يوسف االنصاري مبكتبه ممثلي كل من شركة »بحره« 
التجارية وشركة محمد عبداحملسن اخلرافي ومؤسسة محمد 
عبدالرحمن البحر ومت توقيع العقود الستيراد عدد من اآلليات 

واملعدات واألجهزة التي من شأنها دعم عمل رجال اإلطفاء 
وحتقيق أهداف اإلدارة العامة لإلطفاء بالتميز في مهمتها في 

حماية األرواح واملمتلكات ومواكبة التقنيات احلديثة التي 
تكفل تطوير العمل وضمان السرعة والدقة في األداء. وقد 

حضر اجتماع توقيع العقود كل من نائب املدير العام لشؤون 
املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد خالد املكراد ومدير 

إدارة الشؤون املالية العقيد وحيد بولند.

جناة 3 آسيويني من حريق في »سعد العبداهلل«

www.riyad-center.comمركز رياض
رياض الصانع

حرب الطرق.. 
مرة أخرى!

كثيرا ما يصدق املثل القائل »في التأني السالمة وفي العجلة 
الندامة«، ولكن نادرا ما يؤخذ به، فأمام إغراء السرعة 

والتحدي ورمزية االنتصار املزعوم، واالفتخار الال محدود 
بتقنيات السياقة وجودة السيارة، تضيع األرواح وتتحول 

بعض االحتفاالت الشبابية إلى مأمت، تسودها اآلهات بعد 
ما كانت تهلل فيها الشيالت وعبارات الدعم لكل فريق أو 

صاحب سيارة.
وما حدث باألمس القريب ما هو إال سيناريو متكرر للحوادث 
املميتة التي حتصد أرواح أبنائنا مجانا، شباب املفترض أنهم 

مستقبل البلد وسواعدها، يذهبون كعابري سبيل، ما بني 
مكبس السرعة وعجلة القيادة، فبعد حادثة وصلة الدوحة، ها 
هي اليوم صبحان تدلو بدلوها وتأخذ معها شبابا في مقتبل 

العمر لتسكنه ما بني البرزخ والهيام، وترسل آخرين إلى 
املستشفى ما بني أمل ودعاء.

واألحداث تتمثل في سباق بني مركبات رياضية، فوجئ على 
إثره أحد املتسابقني مبركبة خرجت أمامه من بني املتجمهرين 

مما أدى إلى اختالل توازنه وبالتالي االصطدام وتضرر كل 
من املتسابقني واملتجمهرين.

وأمام هذا الواقع وتكرار املشهد، في مدد زمنية متباعدة، 
تبرز احلاجة إلى ضرورة البحث عن معاجلة جذرية 

للموضوع، فإن كان املتسابقون يتحملون مسؤولية كبيرة 
في احلادث، نتيجة استعمالهم طرق عمومية للتسابق 

وسرعات فائقة جداً ال تتناسب ووضعية الطرق، باإلضافة 
إلى التجمهر، فهذا ال يلغي مسؤولية وزارة الداخلية واإلدارة 
العامة للمرور عن احلادث، فهي ملزمة بتطبيق قواعد قانون 

املرور رقم 1976/67 وتعديالته ويجوز لها فورا القاء القبض 
على اي من املتسابقني وحجزهم وعرضهم على احملكمة 

املختصة وفق احكام املادة 44، كما ان املادة 43 جتيز 
للداخلية حجز مركباتهم، كما انهم قد يواجهون عقوبات 

قضائية قد تصل الى احلبس ثالثة شهور حسب احكام املواد 
33 و33 مكرراً من قانون املرور، كما يجب عليهم ان يفكروا 

في حلول تساعدهم على حل هذه املسألة املهمة مثل وضع 
كاميرات مراقبة دائمة على الطرق التي ينشط فيها الشباب 
املتسابق، أو سحب رخص السياقة ممن يثبت في حقه ذلك 
مدة معينة مينع فيها من السياقة وإن أخل بذلك الشرط يقع 

أمام املسؤولية اجلزائية، أو التفكير في أي من الطرق الوقائية 
التي تساهم في تقييد الظاهرة، وضبط رعونة املتسابقني.
كما تتحمل هيئة الشباب والرياضة مسؤولية أخرى بعدم 

توفيرها للشباب حلبات للسباق مبواصفات السالمة واألمن 
املتعارف عليهما عامليا، حتى يجد الشباب متنفسا شرعيا 
وقانونيا ألنشطتهم، وتساهم بقدر املستطاع في توظيف 

طاقات الشباب ودعمها لتمثيل البلد وتشريفه في امللتقيات 
الدولية بدل املوت في حوادث على الطرق.

إن مسألة معاجلة مثل تلك احلوادث تكمن في توافر إرادة 
تشريعية قوية وأخرى تنفيذيه أقوى تسهم في تطوير 

مواهب الشباب، وإن كانوا مسؤولني، فالبديل غير موجود، 
لذلك وجب العمل على توفير بدائل ناجحة إلنقاذ الشباب 

من حرب الطرق، فهم كما أشرنا سابقا سواعد األمة وقلبها 
النابض.

واهلل ولي التوفيق.

وأوض���ح املص���در أن 
التحقيق األول���ي أثبت أن 
البدون وهو موظف يعمل 
في الش���ركة اقتحم مكتب 
املدير صاحب الشركة ودخل 
معه في نقاش حاد، خاصة 
أن املدي���ر س���بق أن عنفه 
بس���بب إهماله في العمل، 
وتط���ور األمر إل���ى نقاش 
حاد ق���ام خالل���ه املوظف 
البدون باستالل سكني كان 

يحملها وتوجيه طعنات إلى 
املدي���ر، وأصابت الطعنات 
وفق املعاينة األولية املدير 
اخلمسيني في صدره وثانية 
في رقبته ووجه البدون عددا 
آخر من الطعنات إلى  يديه 
خالل محاولة املجني حماية 
نفسه من الطعنات التي كان 

يوجهها له القاتل.
وبحسب املصدر، فان القاتل 
وبعد أن نفذ جرميته خرج إلى 
الش����ارع وكان يهدد كل من 
يقترب منه أو يحاول إيقافه 
الشارع  بالقتل، حتى وصل 
الرئيس����ي وق����ام باعتراض 
س����يارة يقودها وافد هندي 
واستيقافه، وإنزاله منها ومن 
ثم االستيالء عليها والفرار 
به����ا، إال أنه وم����ا ان جتاوز 
اإلشارة األولى التي تبعد 50 
مترا من موقع الشركة اصطدم 
بسيارة أخرى وتزامن احلادث 
مع وصول رجال دوريات أمن 
حولي املنتشرين بعد البالغ 
عن اجلرمية والذين رصدوه 
وقاموا بالقب����ض عليه في 
موقع احلادث. هذا، ومت اقتياد 
القاتل إلى التحقيق، الستكمال 
اإلج����راءات معه خاصة بعد 
اعترافه وشهادات الشهود، 
فيما مت نقل جثة املجني عليه 
إلى الطب الشرعي، وسجلت 

قضية قتل.

أمير زكي ـ هاني الظفيري   ٭
محمد الجالهمة

عثر على مديرها اخلمسيني 
جثة هامدة ف����ي مكتبه وقد 
تلقى 3 طعنات نافذة، وبينما 
رجال األمن يجمعون اإلفادات 
األولى ملوظفي الشركة، ورد 
بالغ من رجال دوريات األمن 
املنتشرين في شارع تونس 
عن القبض على القاتل بعد 
أن تسبب في حادث مروري 
على بعد 50 مترا من موقع 

جرميته.

أقدم موظف بدون على قتل 
مديره اخلمسيني بعدة طعنات 
نافذة وذلك بعد أن تهجم عليه 
بداخل مكتبه إثر خالف حول 
طبيعة العمل، وسدد له ثالث 
طعن����ات إحداها كانت قاتلة 
حيث لقي املدير اخلمسيني 
)مواطن( مصرعه على الفور 
في مقر ش����ركته الكائنة في 
شارع تونس مبنطقة حولي، 
فيما ألقي القبض على القاتل 
خالل محاولته الفرار بسيارة 
قام بس����رقتها لهذا الغرض، 
ولكنه اصطدم بسيارة أخرى 
عل����ى بعد أقل م����ن 50 مترا 
من موق����ع جرميته، خاصة 
مع وص����ول رجال األمن إلى 
ش����ارع تونس عند تلقيهم 
البالغ عن اجلرمية ومتكنوا 
من رصده والقبض عليه في 
موقع احلادث املروري الذي 

تسبب به.
وفي التفاصيل كما يوردها 
مصدر أمني أن بالغا ورد إلى 
غرف����ة عمليات الداخلية من 
موظفي شركة تقع في شارع 
تونس عن قيام موظف بطعن 
مدير الشركة، وعليه توجهت 
دوريات أمن محافظة حولي 
بقيادة مدير األمن العميد غلوم 
حبيب، ومت تطويق الشارع 
بعدد م����ن الدوريات خاصة 
م����ع تضمن الب����الغ هروب 
القاتل بس����يارة مس����روقة، 
وقال املصدر ان رجال األمن 
توجهوا إلى مقر الشركة حيث 

رجال االدلة اجلنائية خالل نقل جثة القتيل


