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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�شن    3- ت�شاقط ال�شعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�سارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�سعر       وعالج    ال�سعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�ساقط ال�سعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�سفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــســحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �شابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

• �شكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�شا�شية ال�شدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �شعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�شائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�شخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �شباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�شريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����شمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ش���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�شجل اأ�شنان( 

ماج�شتري جراحة الفم والأ�شنان جامعة القاهرة

عالج الع�ش�������ب بدون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجهزة التعقيم ، تبيي�ض الأ�ش�������نان با�ش�������تخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�شعة رقمية، ح�شو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa@gmail.com لواء شرطة متقاعد  حمد السريعسوالف أمنية

إقرار الذمة املالية
اشارت بعض التقارير الصحافية الى ان هيئة 

مكافحة الفساد ستباشر في القريب العاجل 
تطبيق اقرار الذمة املالية على موظفي الدولة 
واستغرب الكثير من ذلك التوجه فالهيئة لم 
تعتمد حتى اآلن آلية عملها فكيف ستباشر 

تطبيق مناذج االقرار؟
رغم ذلك فان هناك العديد من التساؤالت يجب 

توضيحها للعامه وهي:
٭ منوذج اقرار الذمة املالية على من سيطبق، 
هل على الوزراء والقياديني فقط ام على جميع 

موظفي الدولة؟
٭ ما العقوبات املتوقع فرضها على من يرفض 

االفصاح عن امواله ويرفض التوقيع على 
منوذج االقرار؟

٭ ما االتهامات التي ستوجه ملن يثبت انتفاخ 
ارصدته املالية وزيادتها من دون اثبات انها 

جاءت بصورة مشروعة؟
فاجلميع يعلم اننا ال يوجد لدينا قانون )من أين 
لك هذا؟( والذي يدين اي شخص تزداد ارصدته 
املالية بصوره غير مشروعة ويسمح مبصادرة 

تلك االموال بخالف التشريعات الكويتية 
التي اقرت ان مصادره االموال ال تتم اال عند 

ارتباطها بجرمية جنائية.
اذن هيئة مكافحة الفساد ال ميكنها العمل اال 

في ظل وجود قضية حتقق بها الشرطة تتعلق 
بكسب اموال غير مشروعة سواء كانت قضايا 
رشوة او اختالس والكثير من اجلرائم االخرى 
اما ما عدا ذلك فالقوانني والتشريعات الكويتية 
جامدة في مصادره االموال او ادانة االشخاص 

دون وجود جرمية جنائية.
قانون غسيل االموال عندما صدر ربط ازدياد 

ارصدة اي شخص بوجود جرمية اجتار 
باملخدرات وجرى تعديله، حيث ربط زيادة 

االرصدة املالية بوقوع جرمية جنائية اما عدا 
ذلك فال ميكن محاكمة او مصادرة االموال مهما 

زادت واثارت الشبهات حول القيادي بالدولة.
اذا يجب تعديل التشريعات من قبل مجلس 

االمة ملالحقة ومتابعة اصحاب االرصدة املنتفخة 
بصوره غير قانونية، اما ما عدا ذلك فال يسمن 

وال يغني من جوع.

احملامي طالل العنزي

»االستئناف« تستبدل عقوبة السجن 5 أعوام 
باإليداع في الطب النفسي

مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
الثامنة مبحكمة االس����تئناف 
برئاسة املستشار علي الدريع 
وعضوية املستشارين محمد 
إبراهيم اخللف ومحمد عبداملنعم 
أب����و العيل����ة بإي����داع مواطن 
مبستشفى الطب النفسي للعالج 
بعد أن قضت محكمة أول درجة 
بحبسه خمس سنوات، حيث 
صدر حك����م أول درجة ببراءة 

املتهم من تهم����ة حيازة املواد 
املخدرة واملؤثرة عقليا بقصد 
االجتار، بناء على دفاع املتهم 
احملامي ط����الل العنزي لصغر 
حجم الكمية وعدم توافر قصد 
االجتار ف����ي األوراق. وقضت 
محكمة أول درجة بحبس املتهم 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
املواد املخدرة بقصد  حليازته 
التعاط����ي. اس����تأنفت النيابة 
القضاء، وقضت  العامة ه����ذا 

احملكمة برفض االستئناف.

 احملامي سعود السالم 

 اللواء ركن شهاب الشمري 

 احلريق اقتصرت خسائره على املادية 

تضمن تسكني زميل له باإلدارة 
مبنصب مساعد مدير اإلدارة.

وملا كان هذا القرار قد جاء 
القانونية ملا  مفتقدا الشرعية 
شابه من خطأ جسيم وما أحاط 
به من إساءة استعمال السلطة 
حيث انه األحق بهذا املنصب، 
األمر الذي حدا به إلى التظلم 
من القرار للمدعى عليه الثاني، 
وقد علم أن س����بب استبعاده 
من الترقي عدم حصوله على 
تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
العامني السابقني لهذا القرار. وملا 
كان السبب يخالف الواقع وأنه 
يحصل، طوال مدة خدمته على 
تقارير بدرجة ممتاز إال أنه نكاية 
فيه وإلبع����اده عن املنصب مت 
إعطاؤه تقديرا أقل مما يستحق. 
وملا كانت التقارير س����رية لم 
يعلم بها إال بعد تظلمه من القرار 
فقد قدم تظلما من القرارين، ثم 

أقام دعواه املاثلة.
وبتاريخ 2013/10/30 قضت 
محكمة أول درجة بقبول الدعوى 
شكال وفي املوضوع: أوال: بإلغاء 
تقريري كفاءة املدعي عن عامي 
2010 و2011 فيما تضمناه من 
منح����ه تقدير جيد ج����دا وما 
يترتب عليه م����ن آثار. ثانيا: 

احملكمة تلغي تقريري كفاءة ملوظف 
بـ»الداخلية« وتلغي قرار تخطيه في الترقية

بإلغاء القرار اإلداري املطعون 
عليه فيما تضمنه من تخطيه 
الترقية لوظيفة مس����اعد  في 
إدارة وم����ا يترتب على  مدير 
ذلك من آث����ار، لم تقبل اجلهة 
اإلدارية هذا احلكم فطعنت عليه 
باالس����تئناف فقضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.

مؤمن المصري 

أيدت الدائرة اإلدارية السابعة 
مبحكمة االس����تئناف برئاسة 
املستش����ار د. نايف املطيري 
وعضوية املستشارين محمد 
رشاد مكاوي ومحمد جمال شاور 
وأمانة سر عبد احملسن القريني 
حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإلغاء تقريري كفاءة موظف 
بوزارة الداخلية فيما تضمناه 
من منحه تقدير جيد جدا وما 
يترتب على ذلك من آثار، كما 
قضت بإلغاء القرار اإلداري الذي 
تسبب في تخطيه في الترقية 

لوظيفة مساعد مدير إدارة.
كان دفاع املوظف احملامي 
السالم قد تقدم  سعود سامي 
بدع����وى، بصفت����ه وكيال عن 
املوظف املتض����رر، مختصما 
فيه����ا كال من وكيل أول وزارة 
الداخلية بصفت����ه ومدير عام 
اإلدارة العامة للشؤون املالية 
الداخلية بصفته، ذكر  بوزارة 
فيها أن موكله فوجئ بصدور 
القرار رقم 2012/615 بتس����كني 
بع����ض الوظائف اإلش����رافية 
باإلدارة العامة للشئون املالية 
واإلدارية بوزارة الداخلية والذي 

ً حريق حسينية في العارضية و»اإلطفاء« تفتح حتقيقا
متكن رجال االطف����اء من إخماد حريق 
نش����ب في حس����ينية مبنطقة العارضية، 
وق����ال مصدر في االطفاء انه ورد بالغ الى 
غرفة عمليات االدارة العامة لالطفاء يفيد 
بنش����وب حريق سرداب مبنطقة صناعية 
العارضية، وعلى الفور هرع رجال اطفاء 
مراكز العارضية والفروانية بقيادة الرائد 
احمد الس����راج والرائد مشاري التورة الى 
موقع احلادث وعند وص����ول الفرق تبني 
ان احلريق في حس����ينية، وعلى الفور مت 
اخالء املبنى ومت تش����كيل فرقة للمكافحة 
ومتت الس����يطرة على احلريق دون وقوع 
اي اصابات بشرية وجار التحقيق في سبب 

انضباطات ومالحظات 
سجلها اللواء الشمري

في حملة ليلية

محمد الدشيش

قام مدير عام اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش 
اللواء ركن شهاب الشمري في ساعة متأخرة من 
مساء أمس األول بحملة مفاجئة على عدد من 
املخافر ونقاط التفتيش الليلية، وبحسب مصدر 
فإن اللواء الشمري سجل عددا من املالحظات 

واالنضباطات على بعض من قوة األمن.

133 بطل خمر محلية 
ضبطت في عربة صغيرة

 اخلمور كان ينقلها الهندي على عربة صغيرة 

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أحال مدير امن محافظة الفروانية اللواء فرج 
الشمري وافدا هنديا يدعى »صديق ب« الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، وذلك بعد ان مت ضبطه 
من رجال أمن اجلليب وبحوزته 133 زجاجة خمر 

محلية. حيث كان يحملها على عربة صغيرة.


