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الرجيب كرم
كرم وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
الفري���ق م.علي الدحملي ونق���ل اليه حتيات وزير 
الداخلية الفريق الركن. م الشيخ جابر اخلالد، موجها 
له الشكر من قبل وزارة الداخلية على جهوده ودوره 
املتميز في االرتقاء بالعمل في كل املناصب التي شغلها 

قبل تقاعده، متمنيا له التوفيق والسداد.

من جانبه، عبر الفريق م.الدحملي عن ش���كره 
وتقديره لهذا التكرمي، مش���يرا الى انه حافز ملزيد 
م���ن اجلهد والعمل جلميع العاملني من منتس���بي 
الوزارة من أجل امن الكويت وأمانها، ومؤكدا بذلك 
ان دعم القيادات االمنية جلهود العاملني والتكرمي 
املستمر لكل من يعمل يحقق الكثير من االجنازات 

في هذا املجال.

الرجيب كّرم الفريق الدحملي

طرادان تابعان خلفر السواحل أمام مسنة الوطية أثناء محاوالت انتشال السيارتني الغارقتني

احد الغواصني حلظة خروجة من املياه بعد حتديده ملوقع احدى السيارتني متهيدا النتشالها 

أمير زكي
تسببت محاولة انتشال طراد 
من مسنة الوطية في غرق سيارتني 
احداهما لكزس والثانية وانيت، 
واس����تمرت محاوالت انتش����الها 
اكثر من 12 س����اعة قبل ان يتمكن 
رجال خفر السواحل واالطفاء من 
سحبها بعد ان غرقت بالكامل اسفل 

املياه.
وبحسب املصدر فان مواطنا اراد 
سحب طراده من املسنة واستخدم 
س����يارته اللكزس اال انها انزلقت 
وسحبها الطراد لتسقط وسط املياه 
فاستعان بسيارة وانيت محاوال 
انتشال اللكزس ولكنه انزلق ايضا 
ما استدعى االتصال بعمليات خفر 
الس����واحل واالنقاذ، واس����تمرت 
محاوالت انتش����ال السيارتني من 
الس����اعة ال� 5 من فجر أمس حتى 
اخلامسة مساء، ولم يسفر احلادث 
عن أي اصابات عدا التلفيات التي 

حلقت بالسيارتني.

طراد يغرق سيارتين أمام مسنة الوطية
ومحاوالت انتشالهما استمرت 12 ساعة

 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

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

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

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

البراءة لـ 6 أحداث اتهموا بتعاطي الحشيش
واالتجار به داخل مدرستهم لعدم جدية التحريات

..وبراءة مالزم من استعمال القسوة ضد مواطن
احملامي بشار النصار

احملامي عبداهلل الكندري

قضت محكمة جنايات األحداث برئاسة 
القاضي احمد احلس���يني ببراءة س���تة 
متهمني من الكويتيني وجنسيات أخرى 
من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 

والتعاطي.
كان دفاع املتهم األول احملامي بشار 
النصار خالل جلس���ات احملاكمة ترافع 
الدعوى دافعا  شفاهة ش���ارحا ظروف 
ببطالن اعتراف املتهم أمام النيابة العامة 
ألن���ه وليد إكراه وألنه مخالف للحقيقة 
والواقع حيث جاء متناقضا مع عينات 
األدلة اجلنائية بشأن حتليل بول املتهم 
الذي جاءت نتيجته سلبية كما دفع بأن 
االعتراف ال يجوز التعويل عليه ألنه لم 
ينصب على الواقعة محل التحقيق كما 
دفع ببط���الن إذن النيابة العامة لبنائه 

على حتريات غير جدية ومنعدمة.

قضت محكمة اجلنح املستأنفة برئاسة 
املستشار محمد اخللف بإلغاء حكم محكمة 
أول درجة القاض���ي بالتقرير باالمتناع 
عن النطق بعقاب املتهم وقضت ببراءة 

املتهم مما أسند إليه.
وتتلخص التفاصيل ان االدعاء العام 
اسند للمتهم 2007/1/31 بصفته ضابط 
م���الزم أول ف���ي اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اس���تعمل القسوة مع املجني 
عليه اعتمادا على الوظيفة أن قام بضربه 
محدثا إصابته الواردة في التقرير الطبي 
مس���تخدما عصيا بعد أن مت ضبطه في 

قضية مخدرات.
وترافع أمام محكمة االستئناف احملامي 
عبداهلل الكندري مفندا حكم محكمة أول 
درجة القاضي بتقرير االمتناع عن النطق 

وتخلص وقائ���ع الدعوى كما جاءت 
على لسان القائم بالضبط وهو املدرس 
باملدرسة أنه دخل دورات املياه فشاهد 
املته���م األول والثاني والثالث معا ومع 
املتهم الثاني قطعة سوداء يشتبه أنها 
مخدر ويحاول قسمتها لكل واحد منهم 
قطعة.. وحني دخوله ارتبك وسقطت منه 
واعترف بأنها من مادة احلشيش وعلى اثر 
ذلك أحالوهم إلى ضابط املباحث الذي قرر 
أن املتهمني األول والثاني والثالث حتصلوا 
على املواد املخدرة من املتهم الرابع والرابع 
يتحصل عليه���ا من اخلامس واخلامس 
يتحصل عليها من السادس وأحالهم إلى 

النيابة بتهمة االجتار والتعاطي.
وبعد هذا كله انتهت احملكمة إلى براءة 
جميع املتهمني مما هو منس���وب إليهم 

تأسيسا على ما تقدم من دفوع.

بعقاب املتهم على أن يقدم تعهدا كبيرا 
بغير كفالة يلتزم فيها مبراعاة حس���ن 

السلوك ملدة سنة.
ودفع الكندري بعدم وجود دليل إثبات 
ضد املتهم، خاص���ة أن املجني عليه لم 
يشر بأصابع االتهام إليه، مقررا انه كان 
العين���ني وان رجال املباحث  معصوب 

اعتدوا عليه ولم يسم اسما بعينه.
ورأت محكمة اجلنح املس���تأنفة أن 
محكمة أول درجة في حكمها الس���ابق 
جانبت الصواب، إذ يجب على األحكام 
اجلزائية أن تبنى على اجلزم واليقني ال 

على الظن والتخمني.
وثمن الكندري عدالة احملكمة إلصدارها 
هذا احلكم العادل مؤكدا خلو مسؤولية 

موكله من االتهام املوجه له.


