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اللواء متقاعد حمد السريع

دعم مواد البناء

عندما يتصل بك شخص ما سواء كان صديقا أو غريبا وصوته يتهدج 
من الغضب أو الزعل وبالكاد تسمعه، فبالتأكيد أن لديه مشكلة كبيرة 

يحاول رميها عليك لتجد لها حال أو تكتب عنها مقالة تشفي غليله. 
مجلس األمة وقع في مصيدة احلكومة ووزارة التجارة عندما أقر 
قانونا لدعم مواد البناء، بل ان العديد من األعضاء صدقوا اخلدعة 

وأعلنوا عن انتصارهم في مترير ذلك القانون وانهم استطاعوا انتزاع 
اللقمة من احلكومة وتقدميها للشعب الكويتي. 

عضوان في مجلس األمة اعترضا على ذلك القانون ملعرفتهم بعدم 
توافقه مع مطالب املواطن الكويتي.

القانون بني ان دعم مواد البناء ال يتجاوز الثالثني ألفا، وألن املواطن 
الكويتي يحصل مسبقا وقبل إقرار ذلك القانون على دعم يصل إلى 

عشرة آالف دينار متمثلة في االسمنت واحلديد والطابوق األبيض.
فإن وزارة التجارة تدرس حاليا ثالثة خيارات لتقدمي دعم آخر مببلغ 

عشرة آالف يتمثل في )دعم املواد الصحية والكهربائية( ـ )دعم 
اخلرسانة اجلاهزة( ـ )دعم التكييف والبناء األسود( وتلك املقترحات 

موجودة مبكتب وزير التجارة ولم يقرها حتى اآلن، ومع ذلك فقد 
قابلتها زيادة غير منطقية من املقاولون والتجار سواء باأليدي العاملة 

أو مواد البناء.
الدعم املقترح سيكون للمنتج الكويتي فقط ومن يريد احلصول على 

منتج آخر فعليه حتمل التكاليف كاملة.
إذن تصريحات النواب تؤكد انهم في واد والشعب في واد وان 

احلكومة تعمل ما تريد دون ان تضع أي اعتبار لهم وملطالبهم ومن 
يريد التأكد مما استعرضناه فعليه أن يسأل من تقدم من املواطنني 

للحصول على الدعم ليعرف حجم املعاناة لذلك املواطن املغلوب على 
أمره من قبل حكومة تعرف عن غالء األسعار وتتجاهله. 

ما الضير لو قامت احلكومة باستكمال دعم مواد البناء مببلغ الثالثني 
ألف دينار للمواطن الكويتي ألنه في النهاية سيدفعها بأقساط شهرية 
أال يستحق ذلك املواطن الذي انتظر عشرين عاما وأكثر ليحصل على 

سكن له وألسرته ذلك املبلغ.

إثيوبية تعذب رضيعًا في الصباحية
وآثار االعتداء واضحة على الفخذ والساق

بدون سكران ومعاكس ملالزم أول:
»ذابحك ذابحك واهلل ال رميك«

مصرع عراقية بجرعة زائدة والتحفظ
على مواد يشتبه في أنها مخدرة

جلسة تعاطي ثالثية تنتهي بإيداع شاب 
»املركزة« وضبط مطلوب للسجن 15 عاماً

.. وشاب  سكران أفرغ زجاجة خمر في دورية

أمير زكي

يبدو ان جرائم العمالة االثيوبية ال نهاية 
لها، فبعد اسابيع محدودة من اقدام الوافدة 
االثيوبية رابية على قتل ابنة مخدومها في 
منطقة الصليبخات بدماء باردة، تقدم مواطن 
الى مخفر هدية واته���م خادمته االثيوبية 
بتعذيب ابنه الرضيع، وارفق املواطن تقريرا 
طبيا جاء فيه »ادعاء اعتداء بالضرب وآالم 

بالعض���و الذكري للرضيع واملثانة«. وقال 
املواطن الذي يقطن في الصباحية انه كان 
يرصد بكاء ابنه الرضيع بشكل متواصل، 
وهذا ما دعاه الى وضع كاميرات ليكتشف 
مف��اجأة من العي���ار الثقيل، اذ تبني له ان 
خادمته االثيوبية تقوم باالعتداء على ابنه 
ضربا كلما فرغ البيت وبقيت هي والطفل 
الرضيع والذي ال يستطيع ان يقول ما حدث 

له.

أمير زكي

وجهت في مخفر ميدان حولي لشخص من 
غير محددي اجلنس���ية عدة تهم وهي اهانة 
موظف عام واعتداء بالضرب والتهديد بالقتل، 
وبحس���ب مصدر امني فإن حملة تفتيش���ية 
اقيمت على مقربة من املعهد التجاري للحد من 

املعاكسات، رصدت مركبة تلتف حول املعهد 
حيث مت طلب رخص الس���وق اخلاص بقائد 
املركبة، وتبني انه في حالة غير طبيعية وقام 
باالعتداء على رج���ال االمن حيث مت اقتياده 
الى املخفر وخالل قيام ضابط النجدة بتسليم 
املتهم فوجئ بالبدون يقول له »ذابحك ذابحك 

واهلل ال رميك«.

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة ح��ول���ي بإحالة وافدة 
عراقية إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية 
بعنوان »وفاة نتيجة شبهة جنائية«، وكانت 
عمليات الداخلية تلقت بالغا من جانب طليق 

الوافدة أبلغ فيه بأن مطلقته توفيت داخل 
شقتها في منطقة ميدان حولي، وعليه سارع 
رجال األمن إلى إحدى مناطق محافظة حولي 
وشوهدت الوافدة ملقاة على ظهرها ومتوفاة 
وإلى جوار اجلثة مواد يشتبه في أنها مواد 

مخدرة.

محمد الجالهمة

وضع مواطن حتت احلراس���ة املشددة في 
مستشفى العدان، فيما مت ضبط شاب بدون 
تبني انه مطلوب للسجن 15 عاما، كما ضبط 

ثالث كان قد هرب من داخل املستشفى.
وبحسب مصدر أمني فإن شابني دخال الى 
مستشفى العدان وكانا يحمالن شخصا ال يقوى 

على احلركة، وكانا ف���ي حالة غير طبيعية، 
حيث مت اس���عاف الشخص الى غرفة العناية 
املركزية والتحفظ على الشابني املتعاطني، إال 
انهما متكنا من الهرب ليتم تكثيف التحريات 
وضبطهما وتبني ان احدهما مطلوب للسجن 
15 عاما واعترفا بانهما كانوا في جلسة تعاط 
ملادة الهيروين حينما وجدا زميلهما يصارع 

املوت ليقوما بنقله الى املستشفى.

أمير زكي

أحيل شاب من غير محددي اجلنسية الى 
االختصاص بتهمة اش���تباه في تعاطي مواد 
مسكرة ومقاومة رجال األمن، وكانت دورية 
جندة بقيادة املالزم أول خالد املطيري اشتبهت 

في شخص يقود مركبته بصورة غير طبيعية 
في منطقة الصليبية، حيث تبني انه واقع حتت 
تأثير املشروبات الكحولية وفي سيارته زجاجة 
خمر، حيث مت ضبطه بعد مقاومة شديدة ولدى 
إدخاله الى الدورية واملضبوطات قام »البدون« 

بإفراغ زجاجة اخلمر في الدورية.

 اللواء صالح الغنام 

عبداهلل قنيص

أحال مدير ع���ام االدارة 
العامة ملكافح���ة املخدرات 
اللواء صال���ح الغنام وافدا 
بنغاليا بتهمة االجتار باملواد 

املخدرة.
وكانت معلومات وردت 
الى اللواء الغنام عن اجتار 
آس������يوي يع���مل حارس 
بناية قيد االنشاء في منطقة 
جن���وب الس���رة، حيث مت 
استدراجه لبيع 7 غرامات 
شبو مقابل 200 دينار، وبعد 

حارس بناية وحداد إيراني وسائق باكستاني 
في شباك »املكافحة« بهيروين وشبو

ان سلم املخدرات مت ضبطه 
وعثر معه عل���ى 100 غرام 

اخرى.
من جه���ة اخرى، ضبط 
ايرانيا عثر  رجال املكافحة 
معه على 7 غرامات من مادة 
الشبو، وجار ضبط االيراني 
بعد معلوم���ات عن اجتاره 

باملخدرات.
كما ضبط رجال املكافحة 
وافدا باكستانيا بعد ان باع 
الهيروين الحد  كمية م���ن 
املصادر وعثر بحوزته على 

100 غرام هيروين.

املخدرات املضبوطة في املطار

آسيوي حاول تهريب »ماريغوانا« في علب أدوية
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أحبط رجال جمارك مطار 
الكويت أمس محاولة تهريب 

نحو كيلو »ماريغوانا«.
وقال مراقب ع���ام مطار 
الفهد في  الكويت س���ليمان 
تصري���ح صحاف���ي: مهم���ا 
تنوعت طرق التهريب، ومهما 
تفنن املهربون في أساليبهم 
فان فريق اجلوالة في مطار 
الكويت يتمتع بخبرة كبيرة 
في مواجهة املهربني، ولفت الى 
ان إدخال العنصر النسائي في 
فريق اجلوالة اثبت جناحه من 

خالل ضبطياتهم املتنوعة.
وأضاف الفهد انه مت ضبط 
وافد آس���يوي حاول تهريب 
املاريغوانا في علب أدوية ولكن 
املفتش���ني واملفتشات  يقظة 
حالت دون ذل���ك، حيث قدر 

وزنها كيلو تقريبا.

محامية وطبيبة تتبادالن 
االتهامات بشأن قضية إهانة 

وسب وقذف

إحالة وافدين يعمالن في 
فرع جمعية تعاونية للنيابة 

بتهمة االختالس والتزوير

مصري يبلغ عن باكستاني
داخل غرفة خادمته الفلبينية

انفجار بايب أكسجني يودي بحياة
جنوب أفريقي على منت باخرة هولندية

نيابة حولي توجه تهمة اخلطف لعشريني
..ولبنانية تبلغ عن التحرش بها من قبل زميل

لص سرق شنطة ُمدرسة
واملسروقات هويات رسمية 

وبنكية ورخصة ودفتر

4 بجينز وقمصان سلبوا 
سائق تاكسي حصيلة عمله

ضرب حارس في »املعارض« 
وزوجة في قرطبة

البحث عن مجهول حرق 
سيارة مسروقة بعد 

استخدامها لـ 13 يوماً

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

تبادل���ت مواطنة تعمل محامية وطبيبة 
مصرية االتهامات فيما بينهما داخل مخفر 
جنوب الس���رة. ففي الوقت الذي قالت فيه 
احملامي���ة ان الطبيبة التي ت���رددت عليها 
اهانتها وسبتها، قالت الطبيبة ان احملامية 
هي من فعلت ذل���ك، وازاء اصرار الطرفني 
عل���ى ما قااله مت تس���جيل قضية واحالتها 

الى االختصاص.

أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان

أحال محقق مخفر عبداهلل السالم وافدين 
من اجلنس���ية املصرية إلى النيابة العامة 
بتهمة التزوير واالختالس، وجاءت اإلحالة 
بع���د التحقيق معهما بع���د ان تبني ملجلس 
االدارة ان الوافدي���ن يقومان بأعمال تزوير 
ومبوجب هذا التزوير يتحصالن على بضائع 
تخص جهة عملهما باعتبارها مدعومة ومن 

ثم يقومان بإعادة بيعها مرة أخرى.

محمد الجالهمة

أمر محقق مخفر الس���املية بتوجيه تهمة 
الزنا لوافد من اجلنسية الباكستانية ووافدة 
من اجلنسية الفلبينية، وذلك بعد ان أبلغ كفيل 
الفلبينية وهو وافد مصري بأنه عاد الى منزله 
بشكل مفاجئ إلحضار جواز سفره، وفوجئ 
بوجود وافد في غرفة اخلادمة، حيث بادر الى 
إبالغ عمليات الداخلية، والتي أوقعت بالوافدة 
وصديقها الباكستاني واعترفا بوجود عالقة 

غير شرعية.

هاني الظفيري

تقدمت وافدة مصرية تعمل مدرسة ببالغ 
إلى مخفر خيطان واتهمت لصا مجهوال بكسر 
زجاج مركبتها موديل 2004 وانه س���رق من 
داخل املركبة ش���نطتها والتي كانت بداخلها 
هويات رسمية عبارة عن رخصة سوق ودفتر 
س���يارة وبطاقات مدنية وصحية إلى جانب 

بطاقتني بنكيتني.

هاني الظفيري

تقدم وافد بنغالي يعمل س���ائق تاكسي 
جوال الى مخفر خيطان ببالغ عن 4 اشخاص 
اوقفوه ف���ي منطقة خيطان وطلبوا منه ان 
يوصلهم الى منطقة قريبة من نادي خيطان، 
ولدى وصوله خلف النادي فوجئ باألشخاص 
االربعة وكانوا يرت���دون بنطلونات جينز 
وقمصانا يضربونه وسلبوه 86 دينارا، وهي 
حصيلة عمله خالل يومني، وسجلت قضية 

سلب بالقوة.

عبدالعزيز فرحان

تقدم وافد مصري يعمل حارسا الى مخفر 
بيان وارفق تقريرا طبيا يشير الى كدمات في 
الوجه والكتف وابلغ عن ان شخصا يستقل 
مركبة )قدم بياناته( ضربه خالل وجوده في 
مقر عمله بأرض املعارض السباب ال يعلمها، 
وسجلت قضية اعتداء بالضرب واحيلت الى 
االختص���اص لضبط املدعى عليه، من جهة 
اخرى تقدمت سيدة الى مخفر قرطبة وابلغت 
عن ان زوجها ضربها على اثر خالف عائلي 
وقدمت تقريرا طبيا في ملف قضية حملت 

عنوان »اعتداء بالضرب«.

عبدالعزيز فرحان

سجلت قضية حريق عمد في مخفر ميدان 
حول���ي بعدما تقدم مواطن وابلغ عن س���رقة 
مركبته بتاريخ 13 ابريل املاضي، وقد ابلغ من 
قبل رجال االم���ن ان مركبته مت العثور عليها 
محروق���ة يوم امس، اي بعد نحو 13 يوما من 

سرقتها.

اللواءان عبداهلل املهنا وجمال الصايغ خالل االجتماع مع مسؤولي شركات احلراسة

»الداخلية« تدعو شركات احلراسة لزيادة 
جرعات تدريب ورفع كفاءة ومهارات عامليها

تفاعلت وزارة الداخلية مع تداعيات حادث 
السطو املسلح األليم الذي شهده سوق اخلضار 
)الفرضة( وأسفر عن وقوع اعتداء وسقوط 
ضحايا، األمر الذي يعد غريبا على مجتمعنا 
اآلم���ن والذي لم يش���هد مثل تل���ك اجلرائم 
الدخيلة، حيث عقد وكيل املس���اعد لشؤون 
العمليات اللواء عبداهلل املهنا، واملدير العام 
لإلدارة العامة املركزية للعمليات اللواء/ جمال 
الصايغ اجتماعا مع مسؤولي شركات احلراسة 
اخلاصة لتفعيل الدور الرقابي واملساند ألجهزة 
األمن في إحكام السيطرة األمنية املشتركة من 
خالل رفع كفاءة وتدريب وجتهيز واستعداد 
عناصر احلراسات اخلاصة وزيادة إجراءات 

تأمني مركبات نقل األموال واملنقوالت الثمينة، 
وكذلك االستعانة باألجهزة التقنية احلديثة 
للكشف والرؤية واملراقبة واملتابعة والتأكيد 
على موافقة وزارة الداخلية على املقترحات 
التي عرضها مس���ؤولو  العملية وامليدانية 
شركات احلراسة اخلاصة ألهميتها، على أن 
يتم إخضاع كل التوصيات التي متخض عنها 
االجتماع املشترك للمزيد من الدراسة متهيدا 
إلقرار املتوافق منها م���ع اخلطط الوقائية، 
والتعامل القوي واملش���دد مع أي محاوالت 
مس���تقبلية قد تعرض أمن املجتمع وسالمة 
أفراده ومصاحلهم للخطر وقطع دابر كل من 

يقوم مبثل هذه األعمال اآلثمة.

للحد من جرائم السطو

مصرع ثمانيني في سقوط على األرض في الساملية

سائق كورية بسالح ناري سلب هنديًا
23 ديناراً ورخصة سوق و»بنكية«

أمير زكي  ـ محمد الدشيش

تقدم وافد من اجلنسية الهندية صباح امس 
الى مخفر الس����املية مبلغا عن تعرضه للسلب 
بالقوة من قبل شخص يس����تقل مركبة كورية 
يرجح ان يكون مبلغا عن سرقتها، او موضوعا 
عليها لوحة مزورة، وقال الوافد انه وخالل توجهه 
الى عمله اوقفه املدع����ى عليه حيث ابلغه بانه 
رجل مباحث واخرج س����الحا ناريا لونه سلفر 
وس����لبه حافظة نقوده وكان بداخلها مبلغ 230 

دينارا ورخصة س����وق وبطاقة مدنية وبطاقة 
بنكية وسجلت قضية واحيلت الى مباحث حولي 

لضبط املدعى عليه.
من جهة اخرى، رفض وافد هندي اتهام احد 

بسرقة سيارة كفيله املستشار.
وقال الوافد ان السيارة موديل 2011 سرقت 
باس����تخدام مفتاح مصطنع كان����ت متوقفة في 
منطقة قرطبة، حيث وجد زجاج منثور في مكان 
السيارة نفسه، وسجلت قضية ومت تعميم اوصاف 

املركبة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أمر وكيل نيابة حولي بسرعة ضبط شاب 
في مطلع العقد الثالث من عمره وتوجيه تهمة 
اخلطف واالعتداء، وجار تسجيل القضية بعد 
ان تقدمت سيدة وأبلغت ان املدعى عليه اختطف 

ابنتها واعتدى عليها في منطقة النقرة.

من جهة أخرى، تقدمت لبنانية تعمل في 
مركز طبي ببالغ الى مخفر النقرة، مش���يرة 
الى انها فوجئت بزميله���ا في العمل يقترب 
منها بطريقة مريبة ليقبلها، ومت ابالغ وكيل 
نيابة حولي وال���ذي أمر بضبط املدعى عليه 
وعرضه عليه مع تس���جيل القضية مبسمى 

هتك عرض.

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

مت تسجيل قضية في مخفر شرق حملت عنوان 
»وفاة اثناء الغوص«، وجاء تسجيل القضية بعد 
ان ابلغ كابنت باخرة هولندية بوجود وافد جنوب 
افريقي جثة هامدة داخل الباخرة. وعلى الفور 
انتقل رجال االمن ومت س����ؤال الكابنت عن األمر، 
حي����ث قال: ان الوافد يعمل على منت الس����فينة 

كغواص، وانه نزل الى اعماق البحر في منطقة 
خارج املياه االقليمية، وحدث ان تعرض بايب 
االكس����جني الى االنفجار اثناء الغوص، وهو ما 
ادى الى وفاته، ومن ثم جرى انتشاله من البحر 

بواسطة االحبال جثة هامدة.
من جهة اخرى، توفي مواطن من مواليد 1932 
وتبني من خالل املعاينة ان املواطن سقط على 

األرض وهو ما ادى الى كسور في الفخذين.


