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اللواء متقاعد حمد السريع

كرت الطب النفسي
تصريح وزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد جاء 

في الصميم حني ذكر أنه ليس كل من يحمل 
كرتا للطب النفسي غير مسؤول عن افعاله، 

وذلك حني حتدث عن االرهابي الذي دهس افراد 
الشرطة وتسبب في وفاة احدهم وادعاء البعض 

انه يحمل كرتا من الطب النفسي.
هذا التصريح كشف الكثير من مخاوفنا التي 

لطاملا حذرنا منها وهي سهولة حصول أي 
شخص على كرت من الطب النفسي وال يعني 

ان من يحمل الكرت هو مريض ولكن راجع 
املستشفى لسبب ما ومت فتح ملف له ومبوجب 

هذا امللف حصل على كرت.
حسب االحصاءات فإن عدد من يحملون كروتا 
ملستشفى الطب النفسي بلغ )٨٣( الف شخص 
منهم )٩( اجانب والبقية كويتيون، ولهذا نوجه 
سؤالنا الى وزارة الداخلية اوال ملاذا ال تتدخل 
وتقوم بترحيل كل اجنبي يحمل كرتا للطب 

النفسي فنحن لسنا بحاجة ملجانني او مدمنني 
او مرضى نفسيني من االجانب حتى يعيشوا 
بيننا ويرتكبوا افعاال وجرائم ثم يدعون انهم 
مرضى نفسيون؟، اما االمر الثاني فهو موجه 

لوزير الصحة، فقبل عدة سنوات مت تعيني أحد 
االطباء األكفاء مديرا ملستشفى الطب النفسي 
وألنه رجل يخاف ربه فقد قدم استقالته بعد 

شهر واحد من منصبه ألنه رأى جتاوزات 

إدارية من قبل بعض االطباء سواء في منح 
كروت ألشخاص اصحاء او في تقدمي تقارير 
طبية مخالفة، ولهذا فإن وزير الصحة مطالب 
بفتح ملف مستشفى الطب النفسي وتشكيل 
جلنة من االطباء من خارج اجلهاز ومبساعدة 

بعض املستشارين االجانب ملعرفة حجم الكارثة 
املوجودة قبل ان يصبح نصف الشعب الكويتي 
لديه كرت ملستشفى الطب النفسي ليتخلص من 

أي مشكلة يواجهها او حني ينوي ارتكاب أي 
جرمية مستقبال.

احلصول على كرت من الطب النفسي بات 
اسهل املسائل ولهذا فإن مراجعة الطب النفسي 

وفتح ملف تتطلب إعادة آلية العمل باالجراء 
املوجود حتى ال يصبح املجرمون احرارا بعد كل 

جرمية يرتكبونها.
آخر الكالم: لست طبيبا ولكن انقل رسالة من 
مجموعة من االطباء موجهة الى وزير الصحة 
عن مرض )ms( وهو مرض خطير ومعروف 
انه منتشر في املناطق الباردة، ولكن خالل 

السنوات االخيرة بدأ ينتشر في املناطق الدافئة 
ومنها الكويت، ولدينا اطباء أكفاء في معاجلة 

املرض، ولكن املشكلة ان وزارة الصحة ال متلك 
مركزا متخصصا إلعادة تأهيل هذا املريض 

وهم يناشدون الوزير اإلسراع في إنشائه حتى 
يستطيعوا احلد من انتشار هذا املرض.

وافد مصري يدهس 
آخر في املهبولة

بدء حتويالت مرورية بالغزالي 
ودسمان والشامية والساملية

»الداخلية« استعدت ملهرجان 
األلعاب النارية »كويت العطاء«

إدارة املتفجرات تقيم مسابقة 
للتخلص من »املتفجرات«

قضايا سّب وشتم وقذف 
بني متزوجني وعزاب

عبداهلل قنيص

وقع���ت باملهبولة حادث���ة دهس لقي وافد 
مصري على اثرها مصرعه، فيما تبني ان الداهس 
من نفس جنس���يته، وكان مخفر املهبولة قد 
تلقى بالغا من غرفة العمليات عن وقوع حالة 
دهس، وانتقلت إحدى دوريات املخفر إلى موقع 
البالغ حيث ش���وهدت جثة املجني عليه، كما 
مت ضبط اجلاني وسجلت قضية وأحيلت إلى 

جهة االختصاص.

أعلن����ت اإلدارة العامة للمرور انه وبالتعاون 
مع وزارة األش����غال العامة سيتم افتتاح وإغالق 
عدة حتويالت مرورية في عدد من املناطق، حيث 
سيتم افتتاح طريق الغزالي على املستوى األرضي 
وإغ����الق دائم للرامب الواصل من طريق اجلهراء 
إلى جس����ر طريق الغزالي على املستوى العلوي 
وسيكون البديل هو الوصول الى تقاطع طريق 
الغزالي مع طريق عبدالعزيز املس����اعيد )شارع 
كندادراي(، حيث ميكن الوصول إلى طريق الغزالي 

من الرامب املوجودة عند هذا التقاطع. 
كما ذكرت االدارة  أنه س����يتم افتتاح حتويلة 
على شارع عبداهلل األحمد في اجلزء احملصور بني 
دوار دس����مان ودوار شارع جابر املبارك »شؤون 
القصر« في االجتاهني. وأوضحت انه سيتم افتتاح 
حتويله مرورية وإلغاء الدوار املؤقت على طريق 
اجلهراء بني منطقتي الشامية والشويخ السكنية 
مع وجود فتحتي التفاف عكسيتني في االجتاهني 
لنقل احلركة. كذلك سيتم افتتاح الطريق التخدميي 
على طريق امللك عبدالعزيز آل سعود »الفحيحيل« 

جهة الساملية )مركز وذكر(.

ضمن جهود قطاع األمن اخلاص في تطوير 
مهارات ورفع كفاءة فرق التخلص من املتفجرات، 
أجرت إدارة املتفجرات مس����ابقة لفرق التخلص 
من املتفجرات في مي����دان اإلدارة العامة لقوات 
األمن اخلاصة، وذلك بحضور مدير عام اإلدارة 
العامة لقوات األمن اخلاصة باإلنابة العميد شكري 
النجار ومدير إدارة املتفجرات العقيد عبد الوهاب 
الياق����وت ومجموعة من ضباط القوات اخلاصة 

وضباط إدارة املتفجرات. 

تقدمت وافدة فلبينية إلى مخفر الس���الم 
بشكوى ضد وافد مصري بينهما عالقة صداقة، 
وقالت انها تعرضت العتداء بالضرب مسماه 
القانون���ي »تعدي خفيف« م���ن قبل صديقها 
املصري في سكنها، وعليه مت تسجيل قضية 
وجار اس���تدعاء املصري، وفي منطقة النقرة 
ابلغت وافدة سورية املخفر بأنها تعرضت للسب 
والقذف من قبل مواطن كانت على عالقة معه، 
واكتشف بعد ذلك ان صديقته ضحكت عليه 
وانها »خرفنت« العاشق الولهان، فتم االتصال 

به وحدثت مشادة انتهت بالسب والقذف.
وفي محافظة مبارك الكبير، تشاجرت مواطنة 
م���ع زوجها الذي »اخذته« بعد قصة حب ولم 
تدم في زواجها س���وى 3 اشهر انتهت بالسب 
والتهديد امام مرأى الناس، مما دعاها الى الذهاب 

الحد املخافر وتقدمي شكوى ضده.

استعداد تام للتعامل مع املتفجرات 

انتهت كل األجهزة األمنية من اس����تعداداتها 
حلفظ األمن خالل انطالق مهرجان األلعاب النارية 
»كويت العطاء« غدا السبت مبناسب���ة الذك���رى 
ال� 55 لالستقالل والذكرى ال� 25 للتحرير والذكرى 
العاش����رة لتولي صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وتنطلق االحتفاالت من أمام أبراج الكويت في 
الثامنة من مساء غد، حيث ستكون منقولة على 

الهواء مباشرة من قبل تلفزيون الكويت.
وناشدت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
األمني اجلماهير التي ستحضر هذه االحتفاالت 
االلتزام بالتعليمات واإلرش����ادات من قبل رجال 
األمن الذين سيكونون متواجدين في مكان احلدث، 
موضحة ان نقطة قي����ادة القوة األمنية املعنية 
بحفظ امن هذه االحتفاالت ستتواجد مقابل مطعم 
عبدالوهاب بجانب فندق سفير الكويت على شارع 
اخلليج العربي، مشيرا الى انه في حال فقدان أي 

طفل يجب على ذويه التوجه الى هذه النقطة.

العثور على قذيفة ولغمني بـ »الصبية« وطريق الساملي

1500 »بطل« مبصنع يديره 7 آسيويني في »سلوى«

4 مواطنني سقطوا في حملة ألمن العاصمة 
ثالثة منهم مبخدرات وأدوات تعاطٍ

القذيفة التي مت العثور عليها قرب قاعدة جابر االحمد

املتهمون الذين يقومون بإدارة مصنع اخلمور

محمد الدشيش - أحمد خميس

قام رجال هندس���ة املتفجرات 
بنقل قذيفة عثر عليها قرب قاعدة 
جابر االحمد العسكرية، وقال مصدر 
أمني ان بالغا ورد من مواطن شاهد 

جسما غريبا اعتقد أنه لغم.
وبعد وصول رجال هندس���ة 
املتفجرات، اتضح ان هذا اجلسم 
الغريب قذيفة من مخلفات االحتالل. 
ومن جهة أخرى عثر على لغم في 
بر الصبية الواقع بالقرب من جسر 

الصابرية.
كما عثر على لغم آخر بالقرب 
من طري���ق االبرق عل���ى طريق 

الساملي.

محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

أغلق رجال أم����ن محافظة حولي 
مصنع خمور في منطقة سلوى كان 
يديره 7 وافدين من شرق آسيا ومتت 
إحالتهم إلى جهة االختصاص. وقال 
مص����در امني ان معلومات وردت الى 
رج����ال األمن عن قي����ام مجموعة من 
اآلسيويني بإدارة وكر لتصنيع اخلمور 
وبعد التأكد من صحة املعلومة التي 
تبني ان املصنع يعتبر من اكبر املصانع 
الواقعة في محافظة حولي مت استصدار 
اذن نيابي ومداهمة املصنع الذي ضبط 
بداخله 1500 بطل محلي و250 برميال 
تعد لتقطير اخلمر ومت التحفظ على 
اخلمور بأمر من اللواء ركن ش����هاب 

حمد مدير امن احملافظة.

السيارة األخرى 

الكيميكال الذي مت التحفظ عليه

إحدى السيارات محطمة متاماً

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش 
أحمد خميس

شن رجال أمن العاصمة 
حملة موسعة على عدد من 

املناطق بتعليمات من مدير 
األمن اللواء إبراهيم الطراح 
ومس���اعده العقي���د ناصر 

العدواني.
ومت ضب���ط مواطن من 
موالي���د 1986 ف���ي منطقة 
الفيحاء بحالة غير طبيعية 
وبحوزته كمية من املخدرات 
وأدوات التعاط���ي، فتم���ت 

هاني الظفيري

الس����املي  ش����هد طريق 
الس����ريع إصاب����ة ثالث����ة 
إلى  أش����خاص مت نقله����م 
مستشفى اجلهراء ك���ان في 
استقبالهم ضابط االرتب���اط 
ماجد الصليلي ووصف���ت 
حالتهم باملستق���رة. وقال 
مصدر أمن���ي إن بالغ����ا ورد 
م���ن أشخاص الى غرف����ة 
الداخلية  عملي����ات وزارة 
ع���ن وقوع حادث تصادم 
وانق���الب مساء امس االول 
على طريق السامل��ي، فتوجه 
على الفور رج���ال االطف���اء 
واالس����ع���اف وتبين�������ت 
إصاب���������ة 3 مواطن�������ني 
بإصاب����ات متفرق����ة نقلوا 
الى املستشفى.  اثرها  على 
ه���ذا، وقد أش�������رف على 
احلادث النقي��ب مبارك هيف 

احلجرف.

تصادم وانقالب على »الساملي« يخلّف 3 مصابني

احملامية زينب الرامزي

الصغيرة وأجرة سائق شهرية 
ومصاريف استقدامه.

أم����ام احملكمة  وترافع����ت 
احملامية زين����ب الرامزي أمام 
احملكم����ة وقدمت املس����تندات 
الدالة تأكي����دا لدعواها ومنها 
ش����هادة راتب املدعي من جهة 
عمله بوزارة الصحة وأنه امتنع 
عن الوفاء بالتزماته دون سبب 
واضح، وطلب����ت من احملكمة 

احلكم بطلبات موكلتها.
واستجابت احملكمة للمحامية 
الرامزي وأصدرت حكمها بإلزام 
الطبيب املمتنع عن سداد نفقة 
ابنته بإلزامه بأن يؤدي البنته 
نفقة بنوعيها مبلغ 100 دينار 
ش����هريا وأج����رة خادمة مبلغ 
110 دنانير شهريا ومصاريف 
اس����تقدامها مبلغ 750 دينارا 
وأجرة مسكن حضانة الصغيرة 

إلزام طبيب بدفع 5 آالف دينار قيمة سيارة 
لتنقالت ابنته و6 آالف نفقات أخرى

مبلغ 200 دين����ار ومصاريف 
تأثيث مسكن حضانة مبلغ 750 
دينارا فضال عن أجرة حضانة 

لألم مببلغ 30 دينارا شهريا.

مؤمن المصري

قض����ت محكم����ة األحوال 
الشخصية بإلزام طبيب كويتي 
في وزارة الصحة بدفع 5000 
دينار قيمة س����يارة لتنقالت 
ابنته الت����ي امتنع عن اإلنفاق 
عنها باإلضافة إلى نفقات أخرى 

جتاوزت ال� 6000 دينار.
وكانت مواطن����ة قد أقامت 
دع����وى عبر احملامي����ة زينب 
الرامزي اختصمت فيها زوجها 
وهو طبيب في وزارة الصحة، 
مطالب����ة بإثب����ات حضانتها 
لصغيرتها من����ه وإلزامه بأن 
الش����هرية  النفقة  له����ا  يؤدي 
للصغيرة فضال عن كل األجور 
املرتبطة بالنفق����ة، من أجرة 
اخلادمة ومصاريف استقدامها 
وثمن سيارة لتنقالت احملضونة 

إحالته إل���ى اإلدارة العامة 
ملكافح���ة املخ���درات، كذلك 
ضبط مواطن مطلوب مببلغ 
15 ألف دينار ومتت إحالته 
إل���ى التنفيذ، ومواطن آخر 
انه مطلوب مببلغ 14  تبني 
ألف دينار مت توقيفه قرب 
أبراج الكويت وأحيل الى جهة 

االختصاص.
وذكر مصدر أمني ان رجال 
احلملة وهم املقدمان نايف 
احلجرف وسليمان السبيعي 
واملالزمان عبدالعزيز العنزي 
وأسعد العنزي شاركوا في 
احلملة التي انتهت بضبط 
مواطن من مواليد 1977 في 
منطقة الصاحلية مطلوب 
للحبس 4 س���نوات ومتت 
احالته إلى جهة االختصاص 

بقضية مخدرات.
وعلى صعيد متصل قام 
رجال النجدة مبشاهدة مركبة 
معطلة للطريق وكان قائدها 
بحالة غير طبيعية، وعند 
الطلب منه النزول من املركبة 
سقط منه كيسني كيميكال 

وأدوات تعاطي.

سلندرات الغاز عقب جتميعها من الدائري السادس

سلندرات غاز تعرقل »السادس« لساعتني 
ومصرع وافدين في تصادم ودهس

هاني الظفيري

تعطل الدائري السادس السريع 
بعد سقوط عدد من سلندرات الغاز 
من ش����احنة مقابل منطقة صباح 
الناصر. وتعامل رج����ال االطفاء 
واملرور مع احلادث الذي تس����بب 
في عرقلة السير على »السادس« 
ملدة ساعتني، كما تسبب في إتالف 
مركبتني دون ان يلحق بقائديهما أي 
إصابات. من جانب آخر، لقي وافد 
مصرعه جراء حادث تصادم على 
طريق الدائري الس����ادس السريع 
وحتديدا مقاب����ل منطقة صناعية 
اجلهراء، وتعامل مع احلادث رجال 
االطفاء ورج����ال املرور والنجدة. 
وعلى صعيد متصل، لقي شخص 
مصرعه دهسا مقابل املقهى الشعبي 
فيما حاول رجال االس����عاف إنقاذ 
املدهوس وهو مجهول الهوية بعمل 

االنعاش، لكن دون جدوى.

احملامي بشار النصار احملامي عبداحلميد الصراف

رحمها اهلل- وقد ماتت حلظة 
وصولها الى السجن املركزي 
اثناء عملية تسلمها من قبلهم 
النيابة  امر من  بعد صدور 
العامة بحجزها عشرة ايام 
احتياطيا على ذمة القضية، 
نعم ان اخليرة فيما اختاره 
اهلل فكلنا ثقة بعدله سبحانه 
وتعالى وان حساب اآلخرة 
أشد من حساب الدنيا فاليوم 
ستقف املجرمة امام املولى- 
عز وجل- وأمامها املغدورة 
حتى تأخذ حقها منها بنفسها، 
اليوم ارتاح�ت قلوبنا فبدال 
م���ن ان تظ���ل القاتلة تأكل 
وتشرب من خير بلدنا الغالية 
التي قتلت هي ابنتها طوال 
فترات احملاكمة اختار اهلل 
ان يعجل في حسابها وبهذا 
الدعوى اجلنائية  تنقضي 

بوفاتها.
الغالية نعم  ابناء بلدنا 
انتهت قضية  بعد موته���ا 
القتل، ولكن بقي هناك امر 

وفاة قاتلة الفتاة فاطمة في األندلس..
ماتت طبيعياً فأغلق ملف القضية

في غاية األهمية، سبق وان 
اطلقنا وعدا لكم وعهدا على 
انفسنا بأن واقعة التصوير 
لن متر م���رور الكرام واننا 
س���نعمل جاهدين للكشف 
عن املجرم الذي اعتدى على 
حرمة امليت وقام بتصوير 
املجني عليها- رحمها اهلل- 
ونشر صورها فنحن على 
العقد والوعد باقون وبإذن 
اهلل وقدرته وعونه سنتمكن 
من الكشف عن املجرم فاعل 
هذه الواقعة ويحاسب شر 
احلساب على فعلته السوداء 
ليعلم ان حرمات املوتى خط 
احمر وحتى يكون عبرة ملن 

ال يعتبر.

أحمد خميس

الوافدة االثيوبية  لقيت 
بياتي وركياج���ودا والتي 
الفتاة  أقدمت عل���ى قت���ل 
العتيبي  الكويتية فاطم���ة 
في الثالث عشر من فبراير 
املاضي بعدة طعنات وأقدمت 
على محاولة نحر نفسها ايضا 
وكررت محاولتها عدة مرات 
خالل وجودها في مستشفى 
الصباح، وبحس���ب مصدر 
امني فان اإلثيوبية توفيت 
في السادسة من مساء امس 
بعد انته���اء التحقيق معها 
من قبل النيابة العامة. حيث 
توفيت قبل وصولها الى مقر 

االحتجاز.
وأكد مصدر امني ان صحة 
القاتلة كانت جيدة وهو ما 
يدعو الى االعتقاد بوجود سر 
وراء وفاتها، مشيرا الى ان 
جثة الوافدة احيلت الى الطب 
الشرعي لرمبا تعاطت شيئا 
بقصد االنتحار وهو ما يعني 
اغالق ملف اجلرمية واملتهمة 
فيها اإلثيوبية، الى ذلك فقد 
اصدر محاميا أسرة املجني 
عليها عبداحلميد الصراف 
وبشار النصار بيانا قاال فيه: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم:
القصاص  ف���ي  »ولك���م 
حياة يا اولي األلباب لعلكم 

تتقون«
لقد وصلنا موت املجرمة 
االثيوبي���ة التي قتلت غدرا 
ابنة الكويت فاطمة العتيبي- 

بعد انتهاء التحقيقات معها من قبل نيابة الفروانية


