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«االستئناف»: قيمة عمليات 
التجميل تسترد في حال التراجع

.. وإلزام عيادة أسنان بتعويض 
مريض بـ٣٠٠٠ دينار

صرف ٦٧٨٥ دينارًا ملعلمة 
منتدبة خالل «كورونا» «اإلطفاء»: جلنة  تظلمات 

الصفوف األمامية 
مستمرة في عملها

عبدالكرمي أحمد 

في اول حكم من نوعه 
بقضايا عمليات التجميل، 
اكدت محكمة االســتئناف 
تأييد حكم اجلنايات بشأن 
امــوال مواطنة  اســترداد 
تراجعت عن اجراء عملية 
جتميل بعــد دفعها املبلغ 
بالكامل، بالرغم من توقيعها 
على اوراق عدم اســترداد 

املبلغ بعد الدفع.
وحضرت دفاع املواطنة، 

احملامية حوراء احلبيب امام احملكمة وترافعت شفاهة، وأكدت 
ان ما تقوم به عمليات التجميل من توقيع املراجعني من ان 
االموال ال تسترد هو امر غير مقبول وغير قانوني، مؤكدة 
ان هذه العيادات يجب ان تخضع للقانون وعدم ترك بعضها 

يستغل املراجعني.
وقالت احملامية حوراء احلبيب بعد صدور احلكم: لألسف 
هناك عيادات جتميل تلزم املراجعني بعدم اســترداد املبالغ 
حتى لو كانت هناك آثار للعمليات او انها لم تظهر كما هو 
متفق عليه، وفي هذه احلالة يجب ان يعلمون بأن هذه األموال 

ال تدفع من اجل التجارب بل من اجل االتقان في العمل.

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الكلية 
بإلــزام عيــادة أســنان 
بتعويض مريض مببلغ 
٣٠٠٠ دينــار نتيجة عدم 
الطبية  التزامها األصول 
وتضرر املريض من األلم.
وأفادت وكيلة املدعي 
احملامية نهى الريس، بأن 
موكلهــا زار عيادة لطب 
األســنان، وبعــد تنفيــذ 
اخلطة العالجية له والتي 

تتضمن عمليات زرع أسنان تبني أنها ال تتفق مع أصول 
املهنة ما تسبب في عودة األلم إليه مرة أخرى.

وأشارت الريس إلى أن العيادة الطبية رفضت تصحيح 
اخلطــأ أو توضيح ســبب األلم، كما رفضــت رد املبالغ 
املاليــة التي تقاضتها مــن املريض، ما حدا بها إلى إقامة 
دعوى إللزامهــا بالتعويض تضمنت تقريرا طبيا يؤكد 

عدم سالمة اخلطة العالجية املتبعة بالعالج.

مبارك التنيب

قضـــــت محكمـــــة 
بإلــــــزام  االســتئناف 
وزارة التربيــة بصرف 
راتــب معلمــة كويتية 
الفتــرة  كامــال خــالل 
إلــى   ٢٠٢٠/٣/١٩ مــن 
٢٠٢٠/٨/٣١ خالل جائحة 
كورونا بعد انتهاء فترة 
الندب، وبأحقية املدعية 
في صرف راتبها كامال 

٦٧٨٥ دينارا.
وتتلخــص الدعوى املرفوعة مــن احملامية إيالف 
الصالــح، فــي أن موكلتها وتعمل معلمــة في وزارة 
التربية قد صدر قرار بندبها للعمل لدى األمانة العامة 
ملجلس األمة بوظيفة سكرتير مع استمرار صرف غالء 
املعيشة بواقع ١٢٠ دينارا والدعم املالي ٥٠ دينارا، إال 
ان ذلــك القرار تضمن وقف صرف الزيادة الشــهرية 
املقررة بواقــع ٥٠ دينارا وبدل دكتــوراه ٤٠٠ دينار 
ومكافأة مستوى وظيفي بواقع ٣٥٠ دينارا واملكافأة 
التشــجيعية بواقع ٢٥٠ دينارا وبــدل التدريس ١٢٥

دينارا وحذف بدل متثيل ٥٨٫٥٠٠ دينارا.

منصور السلطان

إدارة  مديــر  أكــد 
العالقات العامة واإلعالم 
واملتحدث الرسمي بقوة 
العقيد  العــام  اإلطفــاء 
محمــد الغريب، ان قوة 
اإلطفاء العام مســتمرة 
فــي النظــر بتظلمــات 
مكافأة الصفوف األمامية، 
وذلــك من خالل اللجنة 
املختصــة بالنظــر في 
تظلمات منتســبي قوة 

اإلطفــاء العام. وأكد العقيد محمد الغريب، أن اللجنة 
مستمرة في عملها، فعلى الراغبني في التظلم ضرورة 
اإلسراع في تقدمي التظلم، وذلك حرصا من قوة اإلطفاء 

العام على حصول كل مستحق على حقه.

احملامية حوراء احلبيب

احملامية نهى الريس

احملامية إيالف الصالح

العقيد محمد الغريب

را الطبّيات: اليوم بدينار واستخرجنا العشرات مزوِّ

ضبط مواطَنني وأميركي بـ ٦ كغم ماريغوانا

بتر الذراع اليسرى ملصري في جهاز فرش اإلسفلت

.. ووفاة آخر أسفل خالط إسمنت في الصليبية

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

كشــف مصــدر أمنــي لـــ 
الكاملة  التفاصيــل  «األنباء» 
الطبيــات  تزويــر  لقضيــة 
ملوظفني في احلكومة، والتي 
أعلنــت وزارة الداخلية عنها 
امــس االول، وكذلــك كيفيــة 
اإليقاع باملتهمني واعترافهما، 
حيث أكدا قيامهما باستخراج 
عشرات الطبيات مبقابل دينار 
واحد عن اليوم املرضي، ومت 
العثور بحوزتهما على اختام 
أقرا بأنهما حتصال عليها من 
آسيوي تبني انه غادر الكويت 
بشكل نهائي، وتبني ان االختام 
تعود ألحد املراكز الصحية في 

الفروانية.
وحــول كيفيــة اإليقــاع 
باملتهمــني، قال مصــدر امني 
ان احدى اجلهات احلكومية، 
أحالت الــى النيابــة مواطنة 
تبني انها قدمت شهادة صحية 
مزورة، حيث مت التحقيق مع 
املواطنة التــي ذكرت ان احد 

محمد اجلالهمة - مبارك التنيب

أحال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات العميــد محمد قبــازرد الى 
النيابة العامة أمس مواطنني وأميركي، 
وذلك لالجتــار وحيازة ٦ كيلوات من 
املاريغوانا الى جانب كميات من األفيون 
واحلشيش واخلمور ومسدس، هذا ومت 
ضبط املتهمني عقب حتريات وتنسيق 
مع النيابة العامة والتي منحت فريق 
املكافحــة احمللية إذنا بضبط املتهمني 

وتفتيش أماكن سكنهم.

وبحسب مصدر امني فإن معلومات 
وردت إلى رجال املكافحة عن حيازة وافد 
أميركي كمية كبيرة من املخدرات عقب 
متكنه مــن إدخالها إلى البالد بصورة 
غير مشروعة، وانه يسعى لتصريف 
هذه املخــدرات داخل البالد، وعليه مت 
إرسال مصدر سري اتفق معه على شراء 
كمية من مخدر املاريغوانا ومت االتفاق 
على ان يكون التسلم والتسليم أسفل 
مسكنه في اجلابرية ليتم ضبطه تنفيذا 
لإلذن النيابي والعثور في شقته على 
بقية املخدرات والتي تقدر بـ ٤ كيلوات 

مــن مخدر املاريغوانا إلى جانب مبلغ 
مالي يقــدر باآلالف واعترف األميركي 

باالجتار.
وإلى منطقة الفروانية وبعد حتريات 
وإذن نيابــي مت ضبــط مواطــن وكان 
برفقته آخر وعثر بحوزتهما على نحو ٢

كيلو من مخدر املاريغوانا وسالح ناري 
و١٠ حبات الريكا و٢٠ غرام حشــيش 

وأفيون ومسدس وحصيلة بيع.
هــذا واعتــرف املتهمون الـــ ٣ في 
التحقيقات معهــم في مقر «املكافحة» 

بحيازة املخدرات بقصد االجتار.

عبداهللا قنيص

نقــل وافد مصري يعمل في مجال 
رصف الطرق إلى مستشفى اجلهراء 

بعد بتر ذراعه اليسرى.
وقال مصدر أمني إن بالغا ورد عن 

إصابة عامل في منطقة املطالع، ولدى 
وصول دورية أمــن إلى موقع البالغ 
في منطقة املطالع شوهد مصري في 
نهاية الثالثينيات ويده مبتورة متاما.

 وبسؤال املشرف عن املوقع، قال 
إن الوافــد دخلت يــده باخلطأ في 

جهاز فرش االسفلت، فتعرض لتلك 
اإلصابة البليغــة، واختطفت اآللة 
يده. وقد مت التحفظ على مشــرف 
املوقع وتسجيل قضية، ووجه وكيل 
النائب العام املباحث للتحري ورفع 

تقرير بالواقعة.

منصور السلطان

لقي عامل مصــري مصرعه خالل 
قيامه بإصالح سيارة «خالط اسمنت» 
فــي مصنــع لالســمنت فــي منطقــة 

الصليبية.
وأفاد مصدر بأن بالغا ورد صباح 

امس لغرفة عمليــات وزارة الداخلية 
يفيد بدهس عامل في احد املصانع في 
منطقة الصليبية، وعلى الفور توجه 
رجال االمن واالسعاف الى موقع البالغ، 
حيث تبني أن عامال مصري اجلنسية 
يبلــغ من العمر ٢٩ عاما لقي مصرعه 
خــالل قيامه بإصالح ســيارة «خالط 

اسمنت»، حيث رجعت عليه ودهست 
رأسه، مما تســبب بوفاته في املوقع، 
ومت اســتدعاء رجال االدلــة اجلنائية 
والطبيب الشرعي الذي امر بنقل اجلثة 
الى الطب الشــرعي، فيما باشر رجال 
االمــن التحقيــق مع موظــف املصنع 

للوقوف على مالبسات احلادث.

التزييف»  اجلنائية «مباحث 
بضبط املواطن والوافد الذي 
الطبية  الشــهادة  اســتخراج 
للمواطنــة، وعليــه مت تنفيذ 
أوامر النيابة، حيث أكد املواطن 
انه ال دخــل له، وكل ما هناك 
أن املواطنة طلبت مساعدته، 
فأرشدها عن وافد يبيع طبيات 

معتمدة.
وأردف املصــدر بالقــول: 
التعليمــات بضبط  صــدرت 
الوافد، حيث متت مداهمة منزله 
في اجلليب وكان يقيم مع آخر 
ضبــط برفقتــه، وبالتحقيق 
معهما تبني أنهما يعمالن في 
تزويــر الطبيــات، وعثر في 
غرفتهمــا على أختــام تعود 
ألطباء مركز صحي بالفروانية.

ومضــي املصــدر بالقول: 
الوافدان باســتخراج  اعترف 
عشرات الطبيات مبقابل دينار 
لليوم املرضــي، وان االختام 
التي يستخرجان بها الطبيات 
حصال عليها من آسيوي كان 
يعمل «فراش» في أحد املراكز 

الطبية بالفروانية.
هذا، ولم يستبعد املصدر 
صدور اوامر بضبط موظفني 
استفادوا من خدمات الوافدين، 
مشــيرا الى انهما ارشــدا عن 
أرقام هواتف وبيانات موظفني 
استخرجت لهم شهادات طبية 

مزورة.

ً مواطنة قادت لضبطهما في اجلليب واألختام مت شراؤها من «فّراش» غادر نهائيا

طبيات واختام امام املتهمني 

األميركي وأمامه املاريغوانا وحصيلة بيع املخدرات املواطنان وأمامهما املسدس واحلشيش واألفيون

اقاربهــا «مواطن» طلبت منه 
إجازة مرضية فقام بإعطائها 
رقم هاتف لوافد مصري، وانها 
تواصلت معه واستخرج لها 
الشــهادة الطبية والتي كانت 
سببا في إحالتها إلى النيابة.

وأضــاف املصــدر: طلبت 
النيابــة العامة مــن املباحث 

بني احلني واآلخر، أجد نفســي مضطرا للحديث عن 
ملف املخدرات، ولم ال، وهذا امللف فرض نفسه بأن قرر 
مجلس الوزراء إطالق حملة وطنية حملاربة املخدرات من 
خالل التوعية واملكافحة واملعاجلة، كما أنه يحظى باهتمام 
غير مسبوق من قبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد عبر أفكار وتوجيهات 
واجتماعات أسفرت عن قرارات مهمة مثل إنشاء مصحات 
عاملية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل الســلوكي 
والنفســي في معاجلة مرضى اإلدمان، والتأكيد على ان 
هذا امللف لن تقف وزارة الداخلية امامه دون حتقيق اجناز 
والتضييق على جتار السموم املخدرة ومنافذ التهريب 
وطرقها، كما يفرض هذا امللف نفسه في صورة ضبطيات 
وراءها ضباط وضباط صف، مخلصون ومدركون خلطورة 
هذه اآلفة املدمــرة، ويبذلون أقصى اجلهود في مالحقة 
جتار السموم وضبطهم، وكذلك في صورة قضايا وجرائم 
حتصد أرواح شباب سلكوا طريق التعاطي واالدمان، فغيبوا 
عقولهــم وفقدوا حياتهم او أحلقوا الضرر بأبرياء حتت 
تأثير االدمان واالصرار على املضي في طريق الالعودة.
لألسف، عشنا فترة ليســت ببسيطة كنا ننكر فيها 
وجود مشــكلة املخدرات وكأنها موجودة عند اآلخرين 
فقط، وهذا -رمبا- ما فاقم من حجم املشــكلة. وحسنا، 
فعلنا بأننا اعترفنا بوجود مشــكلة؛ ألن االعتراف أول 

خطوة باجتاه حل أي مشكلة والبد من مواجهتها.
قضية املخدرات أشبعت على جميع األصعدة بحثا، ولكن 
في اعتقادي انه آن األوان التركيز على مخاطبة الشباب من 
اجلنسني بشكل عام، وكل من دخل في طريق التعاطي، 
واملخاطبة البد أن تكون علمية ومن خالل وسائل اإلعالم.
سالح اإلعالم شديد األهمية، ومن املؤكد انه سيحدث 
فارقا كبيرا، إذ باســتطاعته ان يلعب دورا تنويريا رائدا 
في مكافحة املخدرات، وخلق ثقافة مجتمعية تتسم باحلزم 
جتاه انتشارها، ويسلط الضوء على آثارها املدمرة عبر 
حملة اعالمية علمية تدار من قبل متخصصني مبشاركة 
مجموعة من الشــباب، فليس معقوال أن تتسم احلملة 
اإلعالمية بنفس األساليب القدمية التي ثبت عدم جدواها 
وملها الناس وانصرفوا عنها، مع االهتمام بجرعات تستهدف 
االســرة خاصة ان الفضاء فضاء مفتــوح أمام األبناء، 
وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق األسرة.. 
فأولياء األمور باستطاعتهم االنتباه إلى أي تغير يقع على 
األبناء إثر طريق االدمان، حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.
آخر الكالم: قرار الوزير الشيخ طالل اخلالد بإعادة عدد 
من املتقاعدين إلى اخلدمة بعد إقامة دورة إنعاش لهم قرار 
إلى جانب أنه قرار إنســاني فهو يسهم في توفير املزيد 
من الكوادر البشــرية الوطنية للمؤسسة األمنية، كما ان 
قرار اخلالد بقبول جميع أبنائه املتقدمني لدورات اإلطفاء 

أثلج الصدور. عساك على القوة.

نافذة على األمن

إلى النائب األول
سالح اإلعالم 
يحدث الفارق

الفريق م. طارق حمادة


