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سوالف أمنية

أدوية للتصدير
يترقب املواطن في ه��ذه األيام إجراءات احلكومة 
حيال خفض املصروفات والنفقات التي ستطبقها 
على أجهزتها قبل ان تفرض الرسوم على خدماتها 
املتهالكة نوعا ما مقارنة مبا يقدم من خدمات حكومية 

مميزة في الدول اخلليجية. 
املواطن مستعد لتحمل مسؤولياته ولكنه يرى ان 
ل��دى بعض أجهزة احلكومة أبوابا كثيرة مفتوحة، 
وغير قادرة على اتخاذ القرارات احلازمة جتاه وقف 
الهدر في النفقات. أح��د أوجه الهدر غير املنطقي 
هو صرف األدوي��ة املخصصة للمواطن الكويتي 
ذات األس��عار العالية على املقيم��ن، حيث أصدر 
وزير الصحة األس��بق د.هالل الساير قرارا سمح 
فيه بصرف األدوية املخصصة للمواطن الكويتي 
للمقي��م الذي يعمل في وزارة الصحة، وقد يصل 
س��عر احلقنة أو العلبة في بعض األدوية الى أكثر 
من ألف دينار حلاالت مرضية معينة، وهذا أدى الى 

رفع امليزانية املخصصة الستيراد األدوية.
كما ان هن��اك العديد من املقيمن يرفعون دعاوى 
قضائية يلزمون بها وزارة الصحة بصرف األدوية 
ذات التكلفة العالية واملخصصة للمواطن الكويتي 

باعتبارهم يدفعون التأمن الصحي والبالغ )50( دينارا، 
بينما هو يحصل على أدوية بآالف الدنانير.

ما يثير االستغراب اننا نسمع عن العديد من ضبطيات 
تهريب األدوية من الكويت، حيث ان البعض ممن 
يستفيد من التس��هيالت أو من حصل على حكم 
قضائ��ي يقوم بتهريب األدوي��ة الى دولته لبيعها 

بأسعار خيالية.
ولكن يبقى السؤال األهم والذي يشغل بال املواطن 
الكويت��ي وهو أين تذهب مبال��غ التأمن الصحي 
احملصلة من اخلدم أو العمالة والتي تتجاوز املالين 
من الدنانير؟ وملاذا ال تس��تفيد منها احلكومة في 
توفير العالج الصحي للمقيم باملستشفيات اخلاصة 
أو إنشاء مستشفيات حكومية يعالج فيها املقيم بتلك 

املبالغ احملصلة منه؟
وزير الصحة د.علي العبيدي: لو جنحت في إنشاء 
مستش��فيات بتلك املبالغ للمقيمن فإن الكويتين 
سيتذكرونك، كما يتذكرون د.عبدالرحمن العوضي، 
أط��ال اهلل في عمره وأمده بالصحة والعافية، حن 
أنشأ املستشفيات اخلمس منذ سنوات بعيدة حن 

كان وزيرا للصحة.

»فاضح« يكشف عن متشبهة ومتعاطية ومطلوبة بـ 70 ألف دينار 
وأربعينية وفتاة خارج التغطية في العاصمة

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

احال قطاع األمن اجلنائي ممثال في ادارة عمليات املباحث اجلنائية 
فتاتن الى النيابة العامة بتهم متعلقة بالفعل الفاضح في مكان عام 
والتشبه باجلنس االخر الحداهما الى جانب حيازة مواد مخدرة 
وتعاطيها على ان حت��ال احداهما الى ادارة التنفيذ املدني الحقا 

لكونها مدينة مببلغ 20 ألف دينار.
وبحسب مصدر امني فان احدى دوريات الليل وخالل جولة داخل 
مركبة متوقفة في ساحة ترابية بها في منطقة حولي شاهد رجال 

االمن فيها فعال فاضحا حيث كان االعتقاد بان الفعل الفاضح بن 
شاب وفتاة ولكن تبن لرجال املباحث انه يجمع فتاتن وتبن انهما 
في حالة غير طبيعية واحداهما في حالة تعاط ومطلوبة لدين قدره 
70 ألف دينار وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. 

هذا وأمر اللواء عبداحلميد العوضي بإحالة القضية للنيابة.
كما ضبط رجال أمن العاصمة سيدتن كانتا في حالة غير طبيعية 
وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة وادوات تعاط وجرى حتويلهما 
الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات وقال مصدر امني ان السيدتن 

احداهما من مواليد 1976 واالخرى مواليد 1991.

اللواء عبداحلميد العوضي

مجهول فشل في سلب سيارة مواطن فبتر أصبعه اخلامس

..وسلب مركبة باالصطدام املتعمد في الثامنة مساء

..وسرقة »آيفون 6«  عبر أسلوب الركض واالصطدام باملرآة

اختالس بـ 10 آالف دينار في الفحيحيل

 احمد خميس

أمر مدير مباحث الفروانية 
بحصر مركبات يابانية نوعها 
)...( لونها برتقالي متهيدا 
لتحديد هوية لص مجهول 
فشل في سلب سيارة مواطن 

فبتر اصبعه. ورجح مصدر  
امني ان تكون املركبة التي 
نف���ذ اجلاني به���ا جرميته 
مس���روقة وان���ه كان يريد 
استبدال سيارته املسروقة 

بأخرى أحدث.
وكان مواطن قد تقدم الى 

مخفر صباح الناصر مسجال 
اعت���داء بالضرب  قضي���ة 
وإتالف وشروع في السلب 
وتعرض ش���قيقه للضرب 
وات���الف مركبت���ه من قبل 
مجهول يقود مركبة اميركية 
برتقالية حيث قام اجلاني 

باالصطدام به عمدا من اخللف 
خالل التوقف في اإلشارة ثم 

اعتدى عليه بسكني.
وأرف���ق املواطن ببالغه 
تقريرا طبيا يفيد ببتر شبه 
كامل لألصبع اخلامس لليد 
اليمنى مع جرح قطعي وقطع 

األوت���ار القابضة باألصبع 
الرابع والذ بالفرار. وأكد أن 
اجلاني كان يريد سرقة مركبة 

شقيقه رباعية الدفع. 
وق���د أحيل الب���الغ الى 
بع���د تس���جيل  النياب���ة 

قضية.

أحمد خميس

ف����ي حادث����ة غريب����ة 
وتتصف بالغرابة حدثت في 
محافظة الفروانية وحتديدا 
عند املستش����فى تعرض 
مواطن للسلب بالقوة في 
الثامنة من مساء أمس األول 

وامام اعني الناس.
وتفاصي����ل القضي����ة 
كما ذكر مص����در امني ان 
مواطنا تقدم ملخفر صباح 
الناصر وابلغ عن تعرض 
س����ائقه هندي اجلنسية 
للسلب بالقوة، حيث قام 
ش����خصان مجهوال الهوية 

باالصطدام به من اخللف 
ثم انزاله عنوة من السيارة 
واخذاها والذا بالفرار جلهة 

غير معلومة.
من جهة اخرى، اشتكى 
مجموع����ة م����ن املواطنني 
م����ن خ����الل  واملقيم����ني 
تس����جيل بالغات عن قيام 

مجهولني بخطف حقائبهم 
وهم راجلون في اس����واق 
او جمعيات مس����تخدمني 
دراجات نارية وايضا يقوم 
املجهولون بالسلب بالقوة 
بطرق عديدة وجديدة في 
دهالي����ز مظلم����ة مبنطقة 
اثر ذلك  الفروانية، وعلى 

مت تشكيل فريق امني من 
مباحث الفروانية بأمر من 
مديره����ا ملالحقة املجرمني 
اصح����اب الدراجات الذين 
يقومون بالس����لب بالقوة 
وخطف احلقائب س����واء 
النس����ائية  او  الرجالي����ة 

وإغالق هذا امللف.

أحمد خميس

ش���رع رج���ال مباحث 
اجله���راء ف���ي البحث عن 
شخص مجهول كان يستقل 
اميركية فارهة بعد  مركبة 
ان اقدم على س���لب هاتف 

نقال من اح���د محالت بيع 
الهواتف.

وق���ال مص���در امني ان 
مصري���ا لدي���ه توكيل من 
صاحب مح���ل هواتف قال 
ان ش���خصا مجهوال دخل 
الى احملل وطلب مش���اهدة 

هاتف »آيف���ون 6« ثم اخذ 
الهاتف وركض، فما كان من 
العام���ل اال ان ركض وراءه 
الهات���ف لكن  الس���ترجاع 
اجلاني صع���د الى مركبته 
سريعا وتوجه بها الى الوافد 
بقصد دهسه، لكن الوافد جنا 

من االصطدام بأعجوبة، اال ان 
مرآة املركبة اسقطته ارضا 

حينما اصطدمت به.
من جهة اخ���رى، تقدم 
النقرة  الى مخف���ر  مواطن 
وأبلغ عن سرقة مبلغ 100 
دينار وكارت تعبئة بنزين 

بقيمة 50 دين���ارا من قبل 
مجهول الهوية قام بكس���ر 
الباب اخلارجي ألحد مطاعم 
الوجبات السريعة في حولي، 
كما قام بكسر خزينة الكاشير 
وسرقة املبلغ املذكور واحيل 

البالغ الى النيابة.

عبداهلل قنيص  - احمد خميس

نياب���ة  وكي���ل  أدرج 
األحم���دي عل���ى قوائ���م 
المطل���وب القبض عليهم 
اس���مي محاس���بين م���ن 

الجنسية المصرية بعد أن 
قدم مواطن، كان الوافدان 
يعمالن لديه، ما يثبت قيام 
المتهمين باختالس مبلغ 
10 آالف دينار. وبحس���ب 
القضي���ة التي حملت رقم 

»2016/42«، فإن مواطنا من 
مواليد 1956 قال إنه اكتشف 
اختالس 10 آالف دينار خالل 
إعادة فتح حسابه البنكي 
كما تقدم مواطن اخر الى 
مخفر بي���ان ببالغ حمل 

عنوان تزوير في محررات 
بنكية وقال فيه انه اكتشف 
سرقة هاتفه النقال وبطاقة 
بنكية وانه في وقت الحق 
تلقى المذكور اعاله اتصاال 
من البنك مضمونه تواجد 

بطاقته البنكية لديه على 
اثر محاولة مجهول سحب 
مبل�����غ مال��ي علم��ا بانه 
سبق وقيدها برقم جنحة 
تحمل »2014/478« جنح 

بيان.

عشرينية شاهدت املوت خالل انشطار مركبتها إلى نصفني

فرقة اإلنقاذ ملوقع البالغ تبني 
إصابة قائدة املركبة بإصابات 
طفيفة، حيث مت إسعافها من 
قبل أحد اجلمهور وهو ضابط 
إطفاء في ش����ركة النفط ومت 
تس����ليمها لعناصر الطوارئ 
الطبية. في سياق متصل، ورد 
بالغ إلى غرفة عمليات اإلدارة 
العامة لإلطفاء مساء أول من 
امس الثالثاء يفيد بوقوع حادث 

تصادم على طريق الس����املي 
وعلى الفور مت توجيه مركز 
إطفاء اجلهراء احلرفي الى موقع 
احلادث وتبني أن احلادث عبارة 
عن تص����ادم بني باص للنقل 
ومركبة، ما أدى إلى انحشار 
سائق الباص وعلى الفور قام 
رجال اإلطفاء بعملية اإلنقاذ 
وإخراج احملشور وتسليمه إلى 

الطوارئ الطبية.

اخللفي بعد أن عانقت عمود 
اإلنارة. كان بالغ قد ورد إلى 
مركز عملي����ات اإلدارة العامة 
لإلطفاء يفي����د بوقوع حادث 
مروري عل����ى طريق الدائري 
السابع باجتاه مقبرة صبحان، 
وعلى الفور توجهت فرقة اإلنقاذ 
من مركز إطفاء مبارك الكبير 
للمواد اخلطرة بقيادة الرائد 
حسني الصفار وعند وصول 

هاني الظفيريـ  محمد الجالهمة

في حادث مروري مروع وقع 
مساء أول من امس )الثالثاء( 
ووصفه مصدر ف����ي اإلطفاء 
بأنه األغ����رب، جنت مواطنة 
م����ن موالي����د 1997 من املوت 
بأعجوبة بعد انشطار مركبتها 
الى نصفني للدرجة التي صعب 
معها حتديد جزأها األمامي من 

الشطر اخللفي  احد شطري املركبة 

إبعاد  10 عمال إداريًا 
إلتالف الزراعات التجميلية

عبداهلل قنيص 

تلقت إدارة شرطة البيئة بالغا بشأن قطع النباتات واألشجار 
املروية بجانب جسر املطار في منطقة الفروانية ومت االنتقال 
الى املوقع ولوحظ عدم االلتزام باالشتراطات البيئية واألسلوب 
املهني في تقطيع األشجار ووقوف السيارات اخلاصة بالشركة 
الزراعية بش��كل غير قانون��ي ومت ضبط عدد 10 عمال من 
الش��ركة وبناء على تعليمات الفريق سليمان الفهد مت إبعاد 
كل املتجاوزي��ن إداريا وتطبيق امل��ادة 41 من قانون حماية 
البيئة على الشركة الزراعية املتسببة في أضرار للزراعات 

التجميلية واتخاذ اإلجراءات القانونية جتاهها.

وصف بأغرب 
حادث سير شهدته 

الكويت

إعالن ضوئي قتل مصرياً في خيطان

أجهزة كهربائية وأدوات صحية طارت من إسطبل

4 رجال وفلبينية  في شباك »املهام اخلاصة«

لقي وافد مصري من مواليد 1972 مصرعه خالل 
قيامه بتركيب اعالن ضوئي في منطقة خيطان، 
وقال مصدر امني ان شقيق املتوفى تقدم الى مخفر 
شرطة خيطان وقال ان شقيقه توفي اثر سقوطه 
من علو، وارف����ق تقريرا طبيا يؤكد وفاة املجني 
عليه جراء اصابات بليغة حلقت به، وشرح شقيق 

الوافد ما حدث لشقيقه بالقول إن شقيه كان يقوم 
بتركيب اعالن ضوئي على واجهة محل ملواد بناء 
عن طريق رافعة )كرين( بقيادة وافد آسيوي وبعد 
التثبيت انهار فوقه احلائط املثبت عليه االعالن 
مما ادى الى سقوطه مع االعالن حتت احلائط على 

االرض واصابته، وذلك في منطقة خيطان.

أحمد خميس

تقدم ملخفر األحمدي وافد مصري وأبلغ عن 
سرقة أجهزة وأدوات صحية ومعدات كهربائية 
وعدد 2 كونتين����ر 20 قدما وتقدر قيمتها ب� 35 

ألف دينار.

وقال مصدر امني ان املواد املذكورة مت تخزينها 
في اسطبل بالفروسية وهو مؤجر من قبل شخص 
أعطى املبلغ بياناته لرجال األمن وتبديل األقفال 
واألبواب وحاليا يقوم الشخص ببيع املواد وهي 
مل����ك املبلغ الذي لديه فواتي����ر بذلك، وعليه مت 

تسجيل قضية وإحالتها للمباحث.

أحمد خميس

في أثناء جتول احدى دوريات سرية املهام 
التابعة لعمليات االمن العام في حولي، اشتبهت 
في خليجيني وبدون، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم 
على 3 اكياس شبو و4 اكياس من الشبو وسكني 
وحبة كبتي وسيجارة بداخلها مواد مخدرة.

وجاءت الضبطية بعد ان شك رجال االمن 
بسيارة املتهمني، حيث لم يكن قائدها ملتزما 
باخلطوط االرضية مما اكد ش���ك الش���رطة 
بأنه »فاصل«. وفي املنطقة نفسها، استوقف 
رجال الس���رية اثناء جتوال احدى دورياتهم 
بخليجي وباالس���تعالم عنه تبني انه صادر 
بحقه إلقاء قبض من االدارة العامة للمباحث 

اجلنائية في قضية تزوير، ومتت احالته جلهة 
االختصاص.

وفي املنطقة نفس���ها ايضا استطاع رجال 
الس���رية القبض على فلبينية راجلة حاولت 
الهروب مبجرد مش���اهدتها للدورية ولكنهم 
ألق���وا القبض عليه���ا، وتبني انه���ا مطلوبة 
ملباح���ث الفنطاس على ذم���ة قضية جنائية 
وهي من مواليد 1985 فتمت احالتها الى جهات 

االختصاص.
وفي منطقة الشويخ الصناعية استوقف 
رجال السرية مواطنا من مواليد 1981 محكوما 
عليه 5 س���نوات واجب النفاذ بتهمة حيازة 
مواد مخدرة بقص���د التعاطي، فتمت احالته 

الى جهات االختصاص.

النيابة  اجلزاء. واس���تندت 
العامة في توجيه االتهام على 
قائمة بأدلة الثبوت، ومت إحالة 
األوراق للمحكمة بعد قيدها.

وحضر دفاع املتهمني الثاني 
والثالث احملامي محمد خريبط 
أمام احملكمة وترافع شفاهة 
ق���رار االتهام  ودفع ببطالن 
وبعدم توافر التحريات وعدم 
وجود دليل على صحة الواقعة 
وانعدامها بحق املتهمني، كما 
دفع بعدم توافر أركان اجلرمية 
وعناصرها بح���ق املتهمني، 
وبعدم صحة الواقعة ونسبتها 
للمتهمني، وعدم االعتداد بأقوال 
املتهم األول بحق  وش���هادة 

املتهمني الثاني والثالث.

حجز قضية الـ 5 ماليني املزوّرة للحكم
مؤمن المصري 

ق���ررت محكمة اجلنايات 
برئاسة املستشار وليد الكندري 
حجز قضية األوراق النقدية 
املزورة )يورو، ودوالر( والتي 
تصل قيمتها 5 ماليني واملتهم 
فيها 3 مواطنني إلى جلسة 9 
اجلاري للحكم. وكانت النيابة 
العامة قد أس���ندت للمتهمني 
انهم قل���دوا أوراق النقد بأن 
صنع���وا ورقة ش���به أوراق 
النقد الصحيحة، وذلك بقصد 
استعمالها في التداول، وطالبت 
العام���ة معاقبتهم  النياب���ة 
الرتكابه���م اجلرائم املذكورة 
احملامي محمد خريبطوفق���ا للمقرر مب���واد قانون 

دعوى اجلن����ح حضر احملامي 
خالد السويفان عن املجني عليه 
وترافع شفاهة، مبينا للمحكمة 
من خالل التقارير الطبية األضرار 
اجلسدية احملققة باملجني عليه 
واختتم دفاعه بطلب تعويض 

مؤقت مببلغ 5001 دينار.
وبعد ان أدانت محكمة اجلنح 
الوافد وحملته املسؤولية وأصبح 
احلكم نهائيا وباتا، أقام احملامي 
السويفان الدعوى املدنية مطالبا 
بتعويض موكله عن األضرار 
التي حلقت به. فقضت احملكمة 
بتعويضه مببلغ 10 آالف دينار 
تعويض����ا مادي����ا وأدبي����ا عن 
األضرار التي حلقت به من جراء 

احلادث.

إلزام وافد وشركة تأمني بتعويض مواطن 
مببلغ 10 آالف دينار

مؤمن المصري

ألزم����ت الدائ����رة املدني����ة 
باحملكمة الكلية وافدا وشركة 
تأمني بتعويض مواطن مببلغ 
10 آالف دين����ار تعويضا ماديا 
وأدبيا، كان االدع����اء العام قد 
أس����ند لوافد تهمة التسبب من 
غير قصد ف����ي إصابة مواطن 
بكس����ور وذلك لقيامه بقيادة 
مركبته بإهمال ورعونة وعدم 
االنتباه لوجود املجني عليه على 
ميني الطريق ما أدى الى دهسه 
وإصابته، كما أسند االدعاء العام 
للوافد تهمة الهروب من مكان 
احلادث دون إس����عاف املصاب 
احملامي خالد السويفانأو إبالغ الشرطة. وخالل نظر 


