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الصفحة
أكدت اإلدارة العامة لإلطفاء انه س���تتم إزالة أي خيمة او 
معرض غير مرخص س���واء كانت لألعراس او املؤمترات او 
العزاء او إفطار الصائم او للصالة واملقرات االنتخابية وغيرها 
مشيرة الى انه مت اصدار 56 ترخيصا للخيم الرمضانية حتى 
اآلن. ودعا مدير إدارة العالقات العامة واالعالم في اإلدارة املقدم 
خلي���ل األمير القائمني على الغبق���ات الرمضانية واملعارض 
واالس���واق اخليرية الى اخذ املوافقات الالزمة وذلك من اجل 

س���المة الناس. وذكر انه ستكون هناك جوالت تفقدية على 
املساجد وعلى اماكن اقامة املعارض ومشاريع افطار الصائم 
في جميع احملافظات وستتم إزالة أي خيمة مخالفة بالتعاون 
مع اجلهات املختلفة. وأوضح املقدم األمير ان اإلدارة رفضت 
8 تصاريح كانت غير مستوفاة لشروط االمن والسالمة مبينا 
ان قطاع الوقاية في االدارة يشترط ان يكون وضع األسالك 
الكهربائية في مواس���ير مقاومة للحريق معتمدة من وزارة 

الكهرباء إضافة الى عدم وضع أرضيات خشبية. وقال ان من 
الش���روط الواجب توافرها للحصول على الترخيص ان يتم 
وضع عالمات ارشادية تدل على املخارج ووضع إنارة طوارئ 
وعدد من مطفآت احلريق اليدوية على حسب املساحة إضافة 
الى عدم استخدام مصادر حرارية داخل اخليمة وعدم التدخني 
وان تكون املخارج بعدد كاف وحسب املساحة وان يكون مولد 

الكهرباء بعيدا عن اخليمة مبا ال يقل عن 5 أمتار.

»اإلطفاء« تؤكد إزالة أي خيمة او معرض غير مرخص

مركز رياض

من���ذ فج���ر اخلليقة، 
وح���واء مهتم���ة بجمالها 
كما أن شغلها الشاغل هو 
ان تكون جميلة ابتداء من 
قناعتها بنفسها مهما كان 
مستوى جمالها ألنها دائما 
ترى ان لديها قدرات جمالية 

حتى ان لم تكن ظاهرة.
وم���ع تط���ور احلياة 
العملي���ة والطبي���ة م���ع 
التفت  الزمان، فقد  تطور 
علم الط���ب لهذه احلاجة 
أو  النس���ائية في االغلب 
االنس���انية عموم���ا وبدأ 

يطور ف���ي تقنية علم التجميل االنس���اني 
سواء في االجهزة املس���تخدمة أو الوسائل 
أو جراحات التجميل عموما وتوسعت هذه 
التقني���ة اجلراحية لتش���مل اغلب مواضع 
اجلسد االنساني ابتداء من الوجه مثل نفخ 
الش���فايف أو عمل الغمازات أو نفخ النهود 
الى كل مواضع اجلس���د، ب���ل ظهور أجهزة 
حديثة تعمل بتقنيات عالية كأجهزة الليزر 
املستخدمة في ازالة الشعر غير املرغوب في 

اجلسد أو اآلثار أو الندبات... الخ.
واليوم آالف النساء يتسابقن فيما بينهن 
للعب في أش���كالهن وأجس���ادهن إلرضاء 
غريزتهن في التجميل أو اجلمال، ال بل ظهر 
في الفترة االخيرة رجال يسعون ملثل هذه 
التحسينات ولذلك فان التطور املهول والسريع 
في هذا العلم واملردود املادي الكبير املتحصل 
من ورائه، ألن الرغبة في التجميل وتصليح 
مواضيع النقص واخللل هي حلم وأمل يراود 
اآلالف، فبمجرد ان يسمعوا ان هناك أمال في 
تصحيح شكلهم أو نقص ما لديهم مثل فك 
أعوج أو أنف أو شعر ظاهر ومخجل، فإنهم 
ال يترددون في دف���ع كل ما لديهم لتحقيق 

هذا احللم.
ولهذا فق���د أصبحت جتارة التجميل من 
اربح وأكثر التجارات في كل املسالك.. جراحة، 
اجهزة، مواد، صيانة، رواجا في هذا العالم 

عموما.
ولهذا بدأت اغلب املستشفيات والعيادات 
الطبية عموما تفتح لها أقساما للطب التجميلي 
وهذا أمر مشروع وغير مستغرب أمام هذا 
الطلب الكبير، لكن غير املشروع واملستغرب 
هو ظهور أعداد كبي����رة من منتحلي صفة 
التطبيب والدخول في ه����ذا املجال وجني 
االرباح من وراء مثل ه����ذه االعمال، ولعل 
أكثر االماكن سهولة في انتحال هذه الصفة 
وممارسة هذه االعمال وتوافر الزبائن فيها هي 
الصالونات النسائية، فكثير من الصالونات 
أثناء وجود الزبونة عندهم وهي في غمرة 
نشوتها في التجميل من مكياج وتعديل أو 
تركيب شعر مستعار تغريها الكوافيرة بنفخ 
برطم أو مل غمازة أو حقنة سليكون، وهي 
متناسية ان هذه االعمال اعمال طبية حتتاج 
دقة ورقابة وحذرا وال جتوز اال ملن رخص لهم، 
ولهذا أدرجت بعض الصالونات على مثل هذه 
االعمال، وارتكبت في هذا العديد من اجلرائم 
واملخالفات وما يؤكد كالمي هذا ما نشرته 
الصحف اليومية آخرها ما نش����ر بجريدة 
الوطن في عددها رقم 6857/1411 الصادرة في 
2010/7/22 ما صرح به مدير ادارة التراخيص 
بف����رع بلدية حولي م����ن ان اجهزة الرقابة 
متكنت من ضبط أحد الصالونات النسائية 
في أحد الفنادق الشهيرة بحولي وهي تقوم 
بإجراء عمليات جراحة جتميل للس����يدات، 
فض����ال عن ضبط العديد من االبر الصينية 
والكرميات والعقاقير واملواد واالدوات التي 
تستخدم في العمليات اجلراحية، وقد تبني 
لالجه����زة الرقابية م����ن التفتيش ان معهدا 
صحيا وصالونا نس����ائيا يقوم بالعمليات 
اجلراحية التجميلية بواسطة احدى العامالت 
التي ادعت على خالف احلقيقة انها طبيبة 
وعند مواجهتها تبني انها فني جتميل وليست 

طبيبة وغير حاصلة على 
أي مؤه����الت علمي����ة أو 
تصاريح خاصة من وزارة 
الصحة فضال عن أن املكان 
غير مهيأ ملثل هذه االعمال 

وبدون ترخيص.
ان مثل ه����ذه االفعال 
تش����كل خطرا كبيرا على 
الناس ملا قد يقع من أخطاء 
أو مضاعفات أو تلوثات 
الناس،  ت����ودي بحي����اة 
أنها تشكل مخالفات  كما 
وجرائ����م تن����ال اهتمام 

القانون والسلطة.
واملنظار القانوني لهذه الواقعة التي تعتبر 
مجرمة في كل دول العالم عامة وفي الكويت 
بش����كل خاص، فقد أفرد لها قانون اجلزاء 
اخلاص بها فضال عن صنع املشرع الكويتي 
عدة نصوص حيث ان الواقعة عدة جرائم 
انتظمها سلوك اجرامي واحد، حيث الظاهر 
ان اصحاب هذه الصالونات والعامالت بها 
ارتكبوا جرمية النصب املؤثمة باملادة »231 
جزاء« بانتحالهم صفة طبيب جتميل على 
خالف احلقيقة والواق����ع، وتوصلوا بهذه 
الصفة الى قيامهم بأعمال جراحات التجميل 
للسيدات واحلصول واالستيالء على اموالهم، 
علما أن عقوبة جرمي����ة النصب أعاله هي 
احلبس مدة ال تتجاوز الثالث سنوات، فضال 
عن مخالفتهم للقانون رقم 32 لسنة 1969 
التجارية،  بشأن تنظيم تراخيص احملالت 
وقد خالفوا ما ه����و وارد بالقانون رقم 25 
لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري 
في مادته 3 من انه ال يسمح مبزاولة مهنة 
الطب اال للحائزين على املؤهالت العلمية من 
إحدى كليات الطب فضال عن ان املادة 26 من 
القانون نصت على انه ال يجوز فتح عيادة 
خاصة او محل اال بعد احلصول على ترخيص 
من وزارة الصحة فضال عن ان املادة 27 من 
القانون 25 لسنة 1981 نصت على انه يشترط 
للترخيص في فتح تلك احملالت ان تتوافر 
فيها االشتراطات واملواصفات الالزمة وهو 
ما تخلو منه الصالونات النسائية املفتوحة 
ومورست فيها عمليات التجميل وقد نص 
القانون نفسه في املادة 38 منه على عقاب 
كل م����ن زاول مهنة طبية او عيادة او محال 
م����ن دون ترخيص وكل م����ن وجدت عنده 
آالت او عدد طبية مما يس����تعملها اصحاب 
املهن الطبية باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث 
س����نوات، كما ان القانون نص على عقوبة 
تبعية ف����ي املادة 2/38 بغل����ق احملال التي 
يزاول املخالفون فيها اعمالهم حلني الفصل 
في الدعوى اجلزائية، وبالنسبة للعامالت � 
وهن أجنبيات � فقد نص قانون اجلزاء في 
املادة 2/79 على ضرورة ابعاد االجنبي الذي 
يتهم باحدى اجلرائم املخلة بالش����رف، وال 
شك ان انتحال صفة طبيبة جتميل واجراء 
عمليات جراحية هما من جرائم النصب املخلة 
بالشرف، ومن ثم يكون توقيع عقوبة االبعاد 
االداري او القضائي واجبا وذلك بعد تنفيذ 
العقوبة املقضي بها، وملا كانت هذه اجلرائم 
قد انتظمت في سلوك اجرامي واحد فان هذا 
يقضي بتطبيق عقوبة اجلرمية األشد عمال 
باملادة »1/84 جزاء« وه����ي جرمية انتحال 
صفة طبيب واملؤثم����ة باملادة »231 جزاء«، 
وبعد ه����ذا العرض ال يس����عني اال ان أنبه 
جميع السيدات والفتيات بالتصدي ملثل هذه 
الصالونات والعامالت بها وان ال يسمحن لهن 
بالعبث بأجسادهن بل واجبهن هو التعاون 
مع االجهزة الرقابية وابالغها عن أي شكاوى 
او اعمال مماثلة لالعمال الطبية حتى تقوم 
تلك االجهزة باجراء الالزم حيال املخالفني 
وإحالتهم جلهات االختصاص للتحقيق معهم 
حفاظا على امن وسالمة املواطنني واملقيمني 

والناس عموما.
www.riyad-center.com

التجميل في الصالونات النسائية.. جريمة

بقلم: المحامي رياض الصانع

شبهة جنائية وراء مصرع آسيوي وانتحار هندي

عثر معه على 200 حبة وفالشر و22 زجاجة محلي

نفذها قطاع األمن العام.. و»الداخلية« تدعو إلى التفاعل معها

مصرع وكيل ضابط بطلقة »كولت« في الفردوس
وعيار من »M16« اخترق قدم عسكري في اللواء 35

متاجرة ستيني في حبوب الهلوسة قادت »المكافحة«
إلى كشف قضايا سلب بانتحال صفة رجال أمن

حملة المرقاب حصدت العبي قمار وباعة خالعية

شنت وزارة الداخلية حملة امنية 
مباغتة وسريعة على العديد من اوكار 
القمار واخلمر وترويج االفالم اخلالعية 
ف����ي منطقت����ي املرق����اب والصاحلية 
واملس����اكن احمليطة بهما الواقعة في 
الساحات خلف برج التحرير ومجمع 
الوزارات والتي تشهد ازدحاما وكثافة 
عددية وجتمعات من العمالة اآلسيوية 
املقيمة، واس����فرت احلملة عن ضبط 
6 اشخاص من اجلنس����ية اآلسيوية 
ميارسون لعب القمار وعدد 10 اشخاص 
من اجلنسية اآلسيوية اثنان منهم من 
املقيمني بصورة غير قانونية في ترويج 
االفالم اخلالعية، اضافة الى ضبط عدد 
3 اشخاص آس����يويني مطلوبني على 

ذمة قضايا.
ومت توقيف املتهمني وإحالتهم جميعا 
الى جهات االختص����اص التخاذ كافة 
اإلجراءات القانوني����ة بحقهم، وقالت 
وزارة الداخلي����ة في بيان صحافي ان 
احلملة جاءت بعد حتريات عن وجود 
بؤر للعب القمار وبيع املمنوعات خاصة 

خالل العطل.
وأكدت الوزارة ان هذه احلمالت األمنية 
ستتواصل بكافة املناطق التي تتواجد 
فيها هذه العمالة لضبط العديد من هذه 
األوكار واملظاهر السلبية املخالفة للقانون 
والعمل عل���ى رصد ومراقبة حتركاتها 

خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكرمي 
وإجازة العيد، حيث صدرت التعليمات 
واألوامر بكافة اجهزة قطاع شؤون األمن 
العام على التنسيق املباشر والدائم فيما 
بينهما الى التعامل الفوري مع املعلومات 

والتحريات اجلارية.
وأه���اب قطاع ش���ؤون األمن العام 
باملواطنني واملقيمني التعاون مع الوزارة 
في اإلبالغ ع���ن أية معلومات تفيد عن 
ضبط وكشف تلك األوكار والبؤر الفاسدة 

التي تهدد أمنهم وسالمتهم.
من جهته، أثنى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الش���مالي على جهود ونتائج احلمالت 
األمنية التي تقوم بها اجهزة قطاع شؤون 
األمن العام لضب���ط األمن والنظام في 

جميع محافظات الكويت.
اجلدير بالذكر أن احلملة قامت بها 
إدارة عمليات األمن العام � قسم سرية 
املهام اخلاص����ة التابعة ملكتب الوكيل 
املساعد لش����ؤون األمن العام بقيادة 
وإشراف املقدم محمد مطلق املطيري 
ومس����اعده الرائد عيد ب����در املطيري 
وبدعم من إدارة العمليات والدوريات 
مبديرية محافظة العاصمة بقيادة املقدم 
حسني مدعث القحطاني بالتنسيق مع 
إدارة االعالم األمني  مبشاركة املالزم 

عبداللطيف عبداحلكيم الفالح

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد 
اخلليفة يوم أمس مواطنا في العقد السابع من عمره الى نيابة املخدرات 
الى نيابة املخدرات بتهم عدة منها حيازة مؤثرات عقلية بقصد االجتار 
وحيازة خمور محلية وتصنيع تلك اخلمور الى جانب تهمة انتحال 
صف���ة رجل أمن، وأرفق في ملف إحالة املواطن الى النيابة 200 حبة 
مخدرة وكمية من اخلمور وأدوات التصنيع الى جانب فالشر خاص 
بوزارة الداخلية ضبط في سيارة املواطن والذي أكد استخدامه للفالشر 

في انتحال صفة رجل أمن وسرقة آسيويني بهذه الصفة.
وقال مصدر أمني إن معلومات وردت الى مدير عام املكافحة اللواء 
احمد اخلليفة عن نشاط مخالف للقانون ملواطن سبق ان سجن على 
ذمة قضيتني متعلقتني بامل���واد املخدرة، فأوعز الى ادارة املعلومات 
بقيادة مديرها ومساعده الرائد عبداهلل الصقعبي وقام مدير املعلومات 
بتشكيل فريق عمل من ضباط وأفراد املعلومات، وبعد عمل التحريات 
والتأكد من نشاط الستيني، مت التواصل مع النيابة واستصدار اذن 
ملداهمة مس���كنه في صباح السالم وداخل املس���كن ضبط املواطن، 
وكان برفقته شقيقه الذي تبني انه هو اآلخر مطلوب لقضايا مدنية 
وعثر ف���ي املنزل على خمور وحبوب كما عثر في س���يارة املواطن 
على حبوب وخمور أخرى وفالش���ر، وفي التحقيق معه اعترف بأن 
املضبوطات تخصه بقصد االجتار، وان الفالش���ر لزوم قضايا سلب 

استهدفت آسيويني.

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة وكيل ضابط 
في وزارة الداخلية الى الطب الش���رعي للوقوف على 
سبب وفاته وأمر بالتحفظ أيضا على سالح ناري نوع 

»كولت« وجد إلى جوار جثة العسكري.
وقال مصدر أمني ان وزارة الداخلية تلقت ظهر امس 
بالغا عن مصرع عس���كري في اإلدارة العامة للقوات 
اخلاصة داخل مس���كن أس���رته في منطقة الفردوس، 
مش���يرا الى ان وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام باإلنابة اللواء طارق حمادة سارع الى موقع 
البالغ فور تلقيه برقية بهذا اخلصوص من مدير أمن 
الفرواني���ة وتبني من الفحص األولي ل���إلدارة العامة 
للطب الشرعي ان الوفاة نتيجة خروج طلقة اخترقت 

رأس املجني عليه.
وأض���اف املصدر األمني ان تقرير الطب الش���رعي 

سيحسم ما إذا كانت الوفاة ناجتة عن انتحار مبسدس 
أم ان هن���اك طلقة خرجت باخلط���أ أنهت حياة وكيل 

الضابط الذي يبلغ من العمر 33 عاما.
من جهة اخرى، أصيب عسكري يدعى )ح( ويعمل 
في اللواء 35 بطلق ن���اري عن طريق اخلطأ في قدمه 
ومت نقله الى مستشفى اجلهراء وأشرف على التعامل 
م���ع إصابته ضابط ارتباط مستش���فى اجلهراء ماجد 

الصليلي.
وقال مصدر امني ان العسكري نقل بواسطة زمالء 
في املعسكر وتبني ان اإلصابة نتجت عن طلقة صدرت 

.M16 باخلطأ من سالح
إلى ذلك، نقلت جثة وافد بنغالي الى الطب الشرعي 
مع وجود شبهة حول وفاته جنائيا، وقال مصدر امني 
ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يوم امس يفيد 
بوجود جثة ش���خص ملقى عل���ى األرض في منطقة 

جواخير ميناء عبداهلل، ومت إرسال الدوريات من جندة 
األحمدي حلني وصول رجال من الطب الشرعي واألدلة 
اجلنائية، وتبني ان املتوفى بنغالي، وجار الوقوف على 

سبب الوفاة.
على صعيد آخ���ر، أقدم وافد هندي )40 عاما( على 
االنتحار داخل ش���قة في منطقة املنقف، وقال املنسق 
اإلعالمي في إدارة الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان الطوارئ الطبية أبلغت بانتحار اآلسيوي في الثامنة 
من صباح امس وتعامل مع بالغ االنتحار رجال الطوارئ 
الطبية عمار املشموم وعقيل عدنان وذلك بتوجيه من 

سالم العنزي بقسم العمليات.
على صعيد آخر، نقلت جثة شخص مجهول الهوية 
الى مستشفى الفروانية بعد ان تعرض للدهس من قبل 
سيارة فر قائدها من موقع احلادث، وتعامل مع البالغ 

من رجال الطوارئ الطبية طالل محمد وعابد محمد.

األفالم اخلالعية تباع في املرقابرجال أمن بزي مدني أثناء مالحقتهم لالعبي القمار

املتهم بعد القبض عليه وأمامه املضبوطات

»الداخلية«: البدون المتسّولون خالل رمضان
إلى التنفيذية والوافدون إلى اإلبعاد اإلداري

محمد الدشيش
أكد مصدر امني ان قطاع االمن العام وقطاع املباحث اجلنائية وضعا خطة ش���املة 
لضبط االمن ومالحقة معتادي الظواهر املسيئة لشهر رمضان املبارك، خاصة مالحقة 

املتسولني واملتسكعني.
واش���ار املصدر االمني الى ان جميع املتس���ولني من جنسيات عربية سيتم ابعادهم 
اداريا، اما بالنسبة للبدون املتسولني فستتم احالتهم الى اللجنة التنفيذية واخذ تعهدات 

عليهم بعدم التسول.

إصابة مواطن في تصادم طراد وجيت سكي
ومحاولة انتحار مصرية في مواقف مطعم

أمير زكي ـ محمد الدشيش
ق���ال مصدر امني ان مواطنا يبلغ من العمر 38 عاما نقل الى مستش���فى العدان بعد 
اصابته بكس���ور جراء تصادم وقع بني جيت س���كي وطراد على مقربة من ش���اليهات 

اخليران، ونقل املواطن للعالج.
على صعيد آخر نقلت ش���ابة مصرية )23 عاما( الى مستشفى مبارك بعد ان وجدت 
في حالة اغماء داخل مواقف احد املجمعات التجارية في حولي، وافاد االطباء بأن حالة 

االغماء ناجتة عن تناول حبوب بقصد االنتحار.

»الجنايات«: المؤبد لمدير مدرسة
إلدانته باالعتداء على تلميذ

مؤمن المصري
قض���ت الدائ���رة اجلزائي��ة 
ال� 12 باحملكمة الكلية برئاس���ة 
املستشار عادل الهويدي وعضوية 
املستشارين علي سلطان وصالح 
الدين أبوالفتوح وأمانة سر وليد 
منص���ور قضت باحلبس املؤبد 
ملدير مدرسة خاصة بعد إدانته 

بهتك عرض أحد التالميذ.
الدعوى  وتخل���ص وقائ���ع 
فيما شهد به والد املجني عليه 
ب���أن جنله البالغ من العمر اثنا 
املتهم  أبلغه بقيام  عش���ر عاما 
إلى غرفة اإلشراف  باستدراجه 

باملدرس���ة وهدده بالفصل من املدرسة والرسوب 
في الدراس���ة ثم قام باالعتداء عليه بعد أن أخلى 

الغرفة وأغلق الباب.
وأضاف والد املجني عليه أن املتهم قام بفعلته 
هذه عدة مرات وأن جنله خش���ي إبالغه خوفا من 

تهديدات املتهم.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها: ان احملكمة 
تطمئن لثبوت التهمة في حق املتهم أخذا من أقوال 

املجني عليه صغير السن الذي ال 
ميكن له خلق مثل هذه الرواية، 
فضال عن شهادة املشرفني الذين 
كان املتهم يستخدم غرفتهما في 
االختالء باملجني عليه وغيره من 
الطلبة وكذلك حتريات املباحث 
التي أكدت صحة ارتكاب املتهم 

للواقعة.
واحملكمة تش���ير إل���ى أنها 
تطمئن لص���دق رواية املجني 
عليه رغم تراخي���ه في اإلبالغ 
املدة القتناعها  عنها طوال هذه 
مببرراته التي ذكرها بالتحقيقات 
من خوفه من تهديدات املتهم الذي 

يعمل مديرا للمدرسة.
وأمام كل ما تقدم من أدلة ثبوت اطمأن إليها وجدان 
احملكمة تكون التهمة ثابتة في حق املتهم حسبما 
جاء بالقيد والوصف عم���ال باملادة 172 من قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية مبا أحاط الواقعة من 
ظرف مشدد أال وهو كون املتهم من املتولني تربية 
املجني عليه لكونه مدير مدرس���ته ومن ثم يكون 

املتهم مستحقا للعقاب الوارد باملنطوق.

املستشار عادل الهويدي


