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منتزه اخليران

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب

شركة املشروعات السياحية هي شركة 
حكومية كويتية تأسست في ٣ أبريل ١٩٧٦ 
بهدف تقدمي اخلدمات الترفيهية والترويحية 
داخل الكويت، إضافة إلى تشــجيع القطاع 
السياحي في البالد، وتدير عدة مشروعات 

وعددا من األندية.
ومن تلك املشروعات التابعة للمشروعات 
السياحية، منتزه اخليران، الذي مت افتتاحه 
في فبراير ١٩٨٧، وقد أصبح واحدا من أشهر 
املرافق السياحية في الكويت. ويقع املنتزه 
في منطقة اخليران علــى بعد ١١٠ كلم من 
مدينة الكويت، ويحتل موقعا رئيسيا على 
الواجهة البحرية متتد ١٨٠٠ متر ومبساحة 
تزيد على ٨٣١٠٠٠م٢ مع اطاللة جميلة على 

اخلليج العربي.
ويتميــز منتزه اخليران باملســاحات 
اخلضراء الرائعة واملناظر الطبيعية اخلالبة، 
إلى جانب الشواطئ الرملية التي حتيط به 
لتبرز جمال مياه البحر الزرقاء وتخلق مالذا 
حقيقيا للمتعة واالستجمام حملبي الشاطئ 

والبحر.

وعلى الرغم مما سبق ذكره إال أن «احللو 
ميكملش»، حيث ان الشركة لم تعد تبسط 
سيطرتها كاملة على املنتزه، وأصبح من يدير 
هذا املرفق السياحي احليوي مجموعة من 
الوافدين، وبات التعامل مع املواطنني ليس 
باملستوى املطلوب واملأمول، وتردت بعض 
اخلدمات التي تقــدم هناك، ونتج عن ذلك 
تعامل غير حضاري وعدم التسهيل لرواد 
املنتزه من املواطنني وأسرهم، ما خلق بعضا 

من املشاكل بني احلني واآلخر.
ولذلــك نأمل من مجلس إدارة شــركة 
املشروعات السياحية أن ينظر بعني االهتمام 
لذلك املرفق احليوي، وأن يرعى خدماتها رعاية 
تامة، وأن يضع مواطنني مخلصني لهذا البلد 
إلدارة هذا املنتزه والعمل على راحة رواده، 
وتقدمي كل اخلدمات التي تسهل اإلقامة فيه 

دون متاعب أو مشاكل.
ونود أيضا أن تقوم اإلدارة بعمل لقاءات 
مع رواد املنتزه من املواطنني، والوقوف على 
متطلباتهم وسماع مشاكلهم ومقترحاتهم، 
والعمل على تسهيل ما يواجههم من عقبات. 

براءة رؤساء أقسام في «العالج باخلارج» 
من تزوير معامالت واإلضرار باملال العام

ايدت محكمة التمييز برئاسة املستشار 
صالح املريشد حكم براءة أطباء من تزوير 
أوراق رســمية لعالج مرضى في اخلارج 
وتسهيل االستيالء على أموال وزارة الصحة
 واحملكمة أكدت عدم مسؤولية االطباء 
من تزوير املستندات وعدم قيامهم بتسهيل 
االستيالء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة 
لوزارة الصحة بعد نفي االطباء االتهامات 

التي وجهت لهم.
وكان النائــب العــام املستشــار ضرار 
العسعوسي قد احال في ٢٠١٧ إلى محكمة 
اجلنايات قضية حتويل «العالج باخلارج» 
إلى «عالج سياحي»، من خالل تزوير األوراق 
والسماح بسفر مرضى غير مستحقني بدًال 
من املرضى احلقيقيني، واالستيالء على املال 
العام وارتكاب جرائم التزوير في محررات 
رسمية. وطالبت النيابة العامة مبعاقبة ٦ 
أطباء يعملون بوزارة الصحة وإدارة العالج 
باخلارج «بعضهم قياديون»، بالعقوبة األشد 
وأرسلت إلى محكمة اجلنايات قائمة بأدلة 
الثبوت، حيث ُحــرم املرضى احلقيقيون 
مــن حقهم. وأســندت إلــى املتهمني األول 
والثاني والثالث بصفتهم موظفني عموميني 
ومســؤولني بوزارة الصحة أنهم ســهلوا 
للغير االستيالء بغير حق على مبالغ مالية 

مملوكــة لوزارة الصحة، وذلك بأن زوروا 
تقارير اللجان الطبية التخصصية لعشرين 
مريضًا، ومبوجب ذلك سافروا ومرافقيهم 
للعالج باخلارج على نفقة وزارة الصحة 
وحتصلوا على تذاكر السفر ومخصصات 

العالج واملعيشة بال وجه حق.
تالعب في تقارير اللجان

وأكدت النيابة العامة في مذكرة االتهام 
أن جنايــة «العالج الســياحي» ارتبطت 
بجرمية أخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة، 
حيث تورط املتهمون مبشاركة أشخاص 
آخرين في تزوير محررات رسمية بطرق 
االصطنــاع واإلمالء ووضــع اإلمضاءات 
واألختام املزورة واملقلدة بقصد استعمالها 
علــى نحــو يوهــم بصحتهــا، وتالعبوا 
فــي تقارير اللجان الطبيــة التخصصية 
ومحاضر اجتماعات وقرارات اللجنة العليا 
للعالج باخلارج. وأسندت إليهم تهم تسهيل 
االستيالء على املال العام اململوك للمؤسسة 
العامــة للتأمينات االجتماعية بواســطة 

تقارير أخرى مزيفة.
وخــالل التحقيقــات واحملاكمــة قــدم 
احملامون ادلة دامغة على  ســالمة وصحة 
اجراءات االطباء وانها لم تخالف القانون.

التحقيق مع ٥ إيرانيني وعربيني إثر محاولة 
ضخ ٧٠ كيلو غرام حشيش في أعالف

أمير زكي

أبلــغ مصدر أمني «األنباء» بأن االدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات باشــرت امس 
التحقيــق مــع ٥ ايرانيــني وعربيني على 
خلفية اتهامهم مبحاولة اغراق السوق احمللي 
بكمية ضخمــة من املواد املخدرة قدرت بـ 

٧٠ كيلو غرام حشيش. وقال مصدر امني 
ان االشخاص الذين مت التحقيق معهم اقر 
عدد منهم مبعرفته بوجود املخدرات داخل 
االعالف، فيما انكر السائق واملندوب وهما 
عربيان معرفتهما باحتواء الشــحنة على 
مواد محظورة، وكذلك نفى أحد االيرانيني 
اخلمسة معرفته بوجود احلشيش داخلها.

املخدرات املهربة تفترش ساحة ميناء الدوحة

ضبط موظف في «املشروعات الصغيرة» متلبسًا بتقاضي ٦٠٠٠ دينار 
رشوة مقابل دراسات جدوى واحلصول على موافقات رسمية

مــع املوظف واملصدر على 
تقاضــي رشــوة مقابل ما 

ينجزه من مهام.
وأردف املصدر بالقول: 
مت توثيــق عملية تســلم 
املبلــغ قيمة الرشــوة الى 

املوظف ليتم ضبطه.
وأكد املصدر ان املوظف 
املرتشــي متت احالته إلى 
النيابة العامة التي باشرت 
التحقيق معه وإحالته إلى 

السجن العمومي.

وتقــدمي دراســات جدوى 
ملشروعات صغيرة بحيث 
يتحصــل اصحــاب تلــك 
املشــروعات علــى دعــم 

حكومي.
واضاف املصدر: جرى 
عمل حتريات اكدت تورط 
املوظف في احلصول على 
موافقات واعداد دراســات 
جدوى وعليه مت عمل كمني 
محكــم له بإرســال مصدر 
ســري حيــث مت االتفــاق 

املوظف الكبير سوف يتم 
استدعاؤهم مع احالتهم الى 
االختصاص بتهم متعلقة 
بالتزوير واحلصول على 
امــوال غير مســتحقة من 

الدولة.
واســتنادا الــى مصدر 
امني فإن معلومات وصلت 
إلى إدارة التزوير والتزييف 
عن موظف يســتغل عمله 
في املشــروعات الصغيرة 
في التحايــل على القانون 

إعــداد دراســات جــدوى 
واحلصول علــى موافقات 
تقدم الحقا للحصول على 
دعم حكومي يصل إلى نحو 
نصف مليــون دينار، هذا 
وجار التحقيق مع املوظف 
للوقوف على االشــخاص 
الذين تعاملوا معه واجنز 
لهــم مشــروعات وهميــة 
تقاضوا مقابلها مبالغ غير 
مستحقة. وأكد مصدر امني 
ان جميع من سيرشد عنهم 

أحمد خميس

واصــل رجــال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
إدارة  رجــال  وحتديــدا 
التزييف والتزوير جهودهم 
ملكافحة الفساد واملرتشني 
حيــث متكنت مــن ضبط 
موظــف كبيــر فــي إدارة 
الصغيــرة  املشــروعات 
متلبســا بتعاطي رشــوة 
مقدارها ٦٠٠٠ دينار مقابل 

«اجلنائية» انتهت من التحقيق معه وجاٍر استدعاء املستفيدين من خدماته غير املشروعة

وفاة معّلمتني في تصادم على الفحيحيل
والطرف الثاني سّلم نفسه بعد ساعات من احلادث

سعود عبدالعزيز ـ عبدالعزيز الفضلي

شــهد طريق الفحيحيل 
يوم أمس األول حادثا مروعا 
تسبب في مصرع مدّرستني 
كويتيتني كانتا في طريقهما 
الــى منزلهمــا بعــد انتهاء 
جتهيــزات االمتحانات، هذا 
وقام مواطن بتسليم نفسه 
الى رجال األمن مبّلغا أنه هو 
الطرف الثاني في احلادث، 
وانــه ال يعــرف ملــاذا غادر 

انتقال رجال األمن تبني أن 
ســيدتني كويتيتــني لفظتا 
أنفاســهما األخيــرة، وتبني 
أنهمــا تعمالن في مدرســة 

واحدة.
هذا، و أعرب وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.حامد 
العازمي عن أســفه الشديد 
للحادث املروري املأســاوي 
الذي وقع أمــس في مدينة 
صباح األحمد السكنية، وأدى 
إلى وفاة معلمتني مبدرسة 

الصبــر والســلوان. وعلى 
صعيد آخر، شهدت وصلة 
الدوحة صباح أمس حادث 
تصادم ثنائي وأحد أطراف 
احلادث شاحنة، هذا وتسبب 
احلــادث فــي إعاقــة حركة 
السير على وصلة الدوحة، 
وخلف مصابني أســعفا الى 
مستشفى الصباح، وسجلت 
قضية تصادم وإصابة، ومت 
فتح حتقيــق للوقوف على 

املتسبب باحلادث.

سالفة بنت سعد االبتدائية 
بنات، وهما هدية العدواني، 

واجلازي العجمي.
 ونيــابــــة عـــن جــميع 

التربيــة،  منتســبي وزارة 
نعى العازمي بخالص احلزن 
واألسى والتســليم بقضاء 
اهللا تعالى وقدره، أســرتي 
الفقيدتــني جــراء احلــادث 
األليــم، داعيــا املولــى عز 
وجل أن يتغمدهما بواســع 
رحمتــه وأن يلهــم أهلهما 

وزير التربية أبدى أسفه للحادث املأساوي

دورية املرور تغلق طريق الدوحة عقب احلادث الثالثي مركبة املعلمتني تهشمت إثر احلادث

موقع احلادث، مشيرا الى أنه 
اصطدم مبركبته مع مركبة 
املدرستني التي انقلبت، ومت 
التحفظ على مركبة الطرف 
الثاني للمعاينة وانتقل رجال 
من هندسة املرور واحملقق 
للمعاينة لتحديد املتسبب 
في احلادث، وسجلت قضية 

تصادم ووفاة.
وكانت عمليات الداخلية 
تلقت بالغــا بوقوع حادث 
تصادم ثنائي وهروب، ولدى 

ملشاهدة الڤيديو

ضبط خليجي وأردني وباكستاني وهندي مباريغوانا 
وحشيش وحبوب هلوسة في املطار

محمد اجلالهمة 

أبلغ مصــدر في اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بأن 
األشخاص الذين مت حتويلهم 
من إدارة اجلمرك اجلوي هم 
خليجي وأردني وباكستاني 
وهندي، مشيرا الى اخلليجي 
املضبوط مباريغوانا قادم 
من نيويورك فيما األردني 
والباكســتاني قادمــان من 
دكا، أمــا الهندي فقادم من 
نيودلهــي، وكانــت االدارة 
العامــة للجمــارك أعلنــت 
في بيــان صحافــي تلقته 
الصحف احمللية عن ضبط 
٤ مسافرين قدموا الى البالد 
وبحوزتهم مــواد مخدرة. 

وتضمن البيان:
واصــل رجــال اإلدارة 
العامــة للجمارك تصديهم 
حملاوالت تهريب املمنوعات 
إلى داخل البالد، حيث متكن 
رجال جمارك «T٤وT٥» من 
ضبــط ٤ مســافرين وهم 
خليجي وعربي وآسيويان، 
وصلوا إلى البالد في غضون 
القليلــة املاضيــة  األيــام 
وبحوزتهــم مخــدرات من 
مادتي املاريغوانا واحلشيش 
إلى جانب مؤثرات عقلية، 
هــذا وصــدرت التعليمات 
بإحالــة املهربــني األربعــة 
إلى األجهــزة املختصة في 

واحلبــوب، حيــث وصــل 
الواليــات  اخلليجــي مــن 
املتحــدة األميركيــة وكان 
يخفي ماريغوانا في عبوة 
زجاجية فيمــا كان الوافد 
العربي يخفي عبوة مماثلة 
لــدى وصولــه مــن دولة 
آسيوية، كما مت ضبط الوافد 
اآلسيوي عقب وصوله من 

نحو ٢٥٠ غراما.
وحتــذر اإلدارة العامــة 
للجمــارك كل من تســول 
لــه نفســه تهريــب املواد 
احملظورة ومخالفة القوانني 
اجلمركية، وتؤكد ان جميع 
املنافذ اجلمركية تقف بحزم 
وقــوة حيــال أي محاولة 

لتهريب املمنوعات.

دولة آسيوية بخالف دولة 
موطنه وكان يخفي حبوبا 
وماريغوانا في علب ورقية.

وفي الـ T٥ اشتبه مفتش 
في آسيوي وصل هو اآلخر 
مــن موطنــه وبتفتيــش 
أمتعتــه عثر بداخلها على 
٦٠ كيســا بداخلهــا مخدر 
احلشــيش واملضبوطــات 

قادمون من نيويورك ودكا والهند

ماريغوانا األردني

املضبوطات التي ضبطت بحوزة الباكستاني 

احلشيش هرب في أكياس معلبة
املضبوطــات التي متت مصادرتها من أمتعــة اخلليجي القادم 

من نيويورك

الداخلية الستكمال  وزارة 
اإلجراءات القانونية بحقهم 
وذلــك بعد إعــداد محاضر 

بالضبط.
وكان رجــال جمــرك الـ 
T٤ أوقفوا ٣ مسافرين بعد 
االشــتباه بهــم وبتفتيش 
أمتعتهم عثر بداخلها على 
املاريغوانــا  كميــات مــن 

«اإلطفاء» تتعامل مع حريقني وهميني
في شبك اإلذاعة وجمعية النزهة

فــي إطــار صقــل خبــرات اإلطفائيني 
واإلدارات املتخصصة املماثلة، أجرت اإلدارة 
العامــة لالطفاء امــس مترينا على حريق 
وهمي بشبك اإلذاعة في منطقة كبد بالتعاون 
مع احلرس الوطني في أحد املباني التابعة 
للحرس الوطني، كما نفذ مركزا الشــهداء 

واملدينة لإلطفاء مترينا على حريق وهمي 
في جمعية النزهة.

ومت التركيز في سيناريو كل مترين على 
حتقيــق األهداف املطلوبة وهي: الســرعة 
والنجاح في االستجابة للبالغ وإخالء املباني 

والسيطرة على احلريق.

آليات من «اإلطفاء» و«احلرس الوطني» في محيط شبك اإلذاعة

تصادم ثنائي عند وصلة الدوحة يُخلّف مصابني ويغلق الطريق مؤقتًا حلني إزاحة املركبات وتنظيف الطريق


