
الجمعة
13  نوفمبر 2009

12
االمنية
الصفحة

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي والبوتك�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

»مواعيد عمل املخترب من 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

احملامي لبيد عبدال

درع تذكارية للواء الدوسري من وفد جمعية التصلب العصبي

احلشيش الذي عثرت عليه »خفر السواحل« واشارت »األنباء« للخبر أمس

إخالء سبيل السويسري المتهم بالتزوير
منهما إل���ى طائرته، لكنهما 
ب���دال رحلتيهما بأن أخذ كل 
منهما »البوردينج« اخلاص 
انتباه  باآلخر، وهو ما لفت 
إحدى املوظفات التي أبلغت 
رجال األمن، وقد متت إحالة 
السويسري إلى مباحث أمن 
الدولة للبحث عن أس���باب 
تبديل���ه للبوردين���ج م���ع 
البريطاني ال���ذي متكن من 

السفر مباشرة.
 يذكر أن مباحث أمن الدولة 
خاطب���ت بعض الس���لطات 
خارج البالد، منها بريطانيا 
ودبي لبي���ان املعلومات عن 
الهارب  البريطاني  املتهمني، 

أركان اجلرمية املسندة إليه 
حيث ال توجد أي أدلة قانونية 
أو موضوعي���ة تدل على أن 
املتهم قد ارتكب التهم املسندة 

إليه
وأضف عبدال أن موكله 
اعتصم باإلنكار منذ الوهلة 
التهم  أنك���ر  األولى حي���ث 
املسندة إليه جملة وتفصيال، 
»وهو ما سنقدمه أمام محكمة 

املوضوع«.
ك������ان ال��سويس������ري 
والبريطاني قد حصال على 
موافقات اخلروج من مطار 
الكوي���ت الدولي في ش���هر 
أغسطس املاضي وتوجه كل 

أخلى قاضي التجديد أمس 
سبيل السويسري )س.غ( 
املتهم في قضية أمن الدولة 
2009/18 بالتزوير باالشتراك 
مع بريطاني من أصل باكستاني 
في تبديل البوردينج اخلاص 
بطائرتيهما قبيل مغادرتهما 
البالد في أغس���طس املاضي 

بال ضمان.
وعقب صدور قرار اإلفراج 
عن املتهم صرح محاميه لبيد 
عبدال ل� »األنباء« بأن احملكمة 
قد أصابت في قرارها بإخالء 
سبيل املتهم بال ضمان وذلك 
النتف���اء مبررات اس���تمرار 
حبس���ه احتياطي���ا وانتفاء 

والذي يعتقد أن له ارتباطا 
بجماعات إسالمية أو بتنظيم 
الذي  القاعدة، والسويسري 
يؤكد تبادل���ه »البوردينج« 
فقط مع البريطاني بحس���ن 

نية لكنه ال يعرفه.

االمتناع عن عقاب
المتهم في قضية 

بكالوريوس الهندسة

تجديد حبس المتهمين في تفجيرات عريفجان 
والمتهمين بالسفر ألفغانستان للجهاد 

التجديد  جدد قاضي 
املتهمني  أم���س حب���س 
اخلمس���ة ف���ي قضي���ة 
التفجي���رات الت���ي كان 
املتهم���ون س���يقومون 
بتنفيذه���ا في معس���كر 
عريفج���ان ومبنى أمن 
املواقع  الدولة وعدد من 
احليوية بالبالد حتى 24 

اجلاري.
وق���ال احملامي محمد 
الكن���دري إن اس���تمرار 

حبس موكليه يتنافى مع أبسط حقوق 
اإلنسان املعترف بها في جميع أنحاء 
العالم، حيث ان التحقيقات قد انتهت مع 
املتهمني، ولم يعد هناك داع الستمرار 

حبسهم.
وطالب بإحالتهم إلى محكمة املوضوع 
ليمثل املتهمون أمام قاضيهم الطبيعي 

ويشعروا باألمان التام.
املتهمون  وقد أحضر 
من السجن املركزي في 
حراس���ة أمنية مشددة 
وحضر معهم احملامون 
عادل عبد الهادي، محمد 
عبد اللطي���ف الكندري، 
شعيب الكندري وهشام 
الفه���د نائبا عن احملامي 
جمال الكندري واحملامية 

ضحى الكندري.
م���ن ناحي���ة أخرى، 
الدائرة  الكلي���ة أمس  حددت احملكمة 
اجلزائية 12 برئاس���ة املستشار عادل 
الهويدي لنظر قضية أمن الدولة رقم 
2009/21 املتهم فيه���ا مواطن )ع.ع.( 
وبدون )خ.أ.( بالسفر إلى أفغانستان 
للجهاد. وحددت جلسة 7 ديسمبر 2009 

لعقد أول جلسة لنظرها.

قضت محكم���ة اجلنايات أمس 
برئاسة املستشار وحيد رفعت وأمانة 
س���ر محمد مصطفى باالمتناع عن 
النطق بعقاب املواطن )ع.م.( املتهم 
البكالوريوس في  بتزوير ش���هادة 
الهندس���ة احلاصل عليها من إحدى 
اجلامعات الهندية وأمرت املتهم بتقدمي 
تعهد بكفالة مالية قدرها مائة دينار 
يلتزم فيها بحسن السير والسلوك 
ملدة س���نة. وخالل اجللسة املاضية 
تراف���ع احملامي نواف الش���رقاوي 
عن املتهم ودفع بعدم صحة نس���بة 
االتهام للمتهم كما دفع بانعدام القصد 
اجلنائي. ودفع الشرقاوي بالقصور 
العامة  النيابة  املبطل في حتقيقات 
وطالب احملكمة أصليا ببراءة موكله 
من التهمة املسندة إليه واحتياطيا 

باالمتناع عن النطق بعقابه.

احملامي عادل عبد الهادي

برعاية وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ 
نواف األحمد وبحضور مدير عام االدارة 
العام���ة لتأهيل ضباط الصف واألفراد 
باإلناب���ة العميد خالد اجلناحي ومدير 
معهد تدريب ضب���اط الصف واألفراد 
العقي���د محمد العجم���ي ومدير إدارة 

التدريب التأسيسي العقيد عبدالعزيز 
املطوع اختتم���ت دورة إعداد وتأهيل 

مدرب تأسيسية.
حضر االختتام مساعد مدير معهد 
تدريب ضباط الص���ف واألفراد املقدم 
وليد التورة ومساعد مدير ادارة التدريب 

التأسيسي الرائد احمد التنيب.

الجناحي يشهد اختتام دورة إعداد وتأهيل مدرب تأسيسية

كونا: أكد وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد مدير عام اإلدارة العامة 
للمرور اللواء محمود الدوسري ان 
هناك توجيهات مشددة من وزير 
الركن م.الشيخ  الفريق  الداخلية 
جابر اخلالد بتقدمي كل رعاية ممكنة 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
الدوس���ري  اللواء  وأوض���ح 
خالل لقائه وفد جمعية التصلب 
العصبي ام���س ان وكيل وزارة 
الداخلي���ة الفريق احمد الرجيب 
حريص كل احل���رص على دعم 
احلق���وق املمنوحة له���ذه الفئة 
وتلبية احتياجاتهم اإلنسانية في 
جميع القطاعات واألجهزة األمنية 
اخلدمية وعلى رأسها املرور ومراكز 

اخلدمة.
الدوسري بوفد  اللواء  ورحب 
اجلمعية في بداية اللقاء الذي جرى 
التي تواجه  خالله بحث املشاكل 
ذوي االحتياجات اخلاصة والدور 
الذي ميكن ان تقوم به االدارة العامة 

للمرور في هذا الشأن.
وأبدى استعداد وزارة الداخلية 
لتق����دمي كل دعم ممك����ن جلمعية 
مرضى التصلب العصبي الكويتية 
من أجل معاونته����ا على حتقيق 

أهدافها املنشودة.

اللواء الدوسري: توجيهات مشددة من وزير الداخلية 
بتقديم كل رعاية ممكنة لذوي االحتياجات الخاصة

واضاف ان هناك تعليمات من 
وزير الداخلية بضرورة احلفاظ بكل 
حزم على حقوق ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة فيما يتعل����ق مبواقف 
االنتظ����ار وإجناز معامالتهم لدى 

قطاع املرور بسهولة ويسر.
الى  الدوسري  اللواء  وأش����ار 
احلمل����ة التوعوية التي تقوم بها 
إدارة اإلعالم األمني لتذكير املواطنني 
واملقيمني بحقوق إخوانهم من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وتوجه وف����د جمعية مرضى 
التصل����ب العصب����ي الكويتي����ة 
بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية 
على دورها االجتماعي واإلنساني 
العامة للم����رور على  ول����إدارة 
اهتمامها ودعمها املس����تمر لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
يذكر ان اللق����اء كان بحضور 
مس����اعد مدير عام اإلدارة العامة 

للمرور لشؤون التخطيط وبحوث 
املرور العميد صالح الناجم ومساعد 
مدير ع����ام اإلدارة العامة للمرور 
لشؤون تنظيم السير والتراخيص 
العميد احسان العويش ومساعد 
مدير ع����ام اإلدارة العامة للمرور 
العميد مجحم  الفنية  للش����ؤون 
الس����هلي وعن جمعي����ة مرضى 
التصلب العصبي الكويتية فواز 

احلصبان ومنى املصيريع.

 متكن���ت االدارة العام���ة خلفر 
الداخلية من  الس���واحل في وزارة 
ضبط 60 قطع���ة من املواد املخدرة 
عند احدى الركائز البحرية، وقالت 
االدارة في بي���ان صحافي انه اثناء 
قيام احدى الدوريات البحرية باملهام 
االمنية املعتادة باملياه االقليمية مت 
االشتباه في جسم غريب ومت التوجه 
الى موقعه وبالكشف عنه تبني وجود 
ستة من االطارات الداخلية وبتفتيشها 
وجد بداخلها 60 قطع���ة من املواد 

املخدرة.
واضافت ان الضبطية تأتي ضمن 
جه���ود اجه���زة وزارة الداخلية في 
محاربة اجلرمية بشتى انواعها والعمل 

على الوقاية منها قبل وقوعها.

»خفر السواحل« تضبط 60 قطعة مخدرات بجوار ركائز بحرية


