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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.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

سوالف أمنية

املخلوع علي عبداهلل صالح حتالف مع عصابات 
احلوثي لالستيالء على السلطة، ذلك التحالف 

غير املنطقي وغير املضمون استمراره الختالف 
االهداف. 

فاملخلوع علي عبداهلل صالح يريد االنتقام من 
الشعب اليمني بعد ان خلعه من السلطة، ورأى 
ان هزمية الشعب تأتي بتسليط القلة عليهم من 

احلوثيني. 
العصابة احلوثية جندتها ايران إليجاد موطئ قدم 
على احمليط الهندي والبحر االحمر للسيطرة على 
باب املندب لهذا حتالفت مع املخلوع لالستعانة مبا 

ميلك من قوة للسيطرة على اليمن. 
تلك املخططات افشلتها عاصفة احلزم التي قادتها 

السعودية مع قوات التحالف حني بدأت قبل حوالي 
خمسة اشهر استطاع طيران التحالف حتييد 

القوة اجلوية ومضادات الدفاع اجلوي والصواريخ 
البالستية التي ميلكها اجليش التابع للرئيس املخلوع 

علي عبداهلل صالح وبعدها بدأت املقاومة في تنظيم 
صفوفها ومواجهة العصابات حتى دخل اجليش 

اليمني املساند للشرعية مزودا باملعدات واآلليات 
واالسلحة احلديثة التي قلبت موازين القوة وأدت 

الى اندحار قوات املخلوع علي عبداهلل صالح 
والعصابة احلوثية من كل احملافظات اجلنوبية وبدأت 
تقترب من محافظات الشمال ومن العاصمة صنعاء. 
مبعوث االمم املتحدة يحاول بشتى الطرق مساعدة 

عصابات احلوثي واملخلوع عبر نقل رسائل وطلبات 
غير منطقية من قبلهم للقيادة الشرعية متجاوزا في 

ذلك قرار مجلس االمن الواضح )٢٢١٦(. 
املبعوث ال يزال على قناعة بان العصابة احلوثية 

لديها القوة التي تفاوض بها وقد نقل عشرة طلبات 
منهم الى القيادة الشرعية لوقف اطالق النار دون ان 
يشترط عليهم تطبيق القرار الدولي وكأن احلوثيني 

هم املنتصرون على الشرعية ويحق لهم فرض 
شروطهم على االخرين. 

احلكومة الشرعية موقفها واضح وصريح ال تفاهم 
مع عصابة احلوثيني او املخلوع علي عبداهلل صالح 

اال بعد االنسحاب من كل املدن وتسليم السالح 
وعليها االستمرار في هذا املوقف حتى االنتصار 
الكامل الن اي تغيير سيؤدي الى تشقق املقاومة 

واجليش الشرعي وانهيار اجلبهة املتماسكة 
للشرعية. 

أزمة اليمن

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

alsraeaa@gmail.com

جثة العسكري بانتظار الطب الشرعي

املضبوطات أخفيت داخل حلوم مثلجة ومتور وكشافات

مصرع عسكري سوري أثناء التدريب

هاني الظفيري

استطاع رجال امن الفروانية بتعليمات من اللواء فهد 
الش����ويع تخليص وفك حصار فرقة م����ن ادارة املكافحة 
احتجزتهم مجموعة من الوافدين اثناء عملهم في منطقة 
اجلليب، ومت ضبط املتهمني وهم من اجلنسية اآلسيوية. 
وقال مصدر أمن����ي: إن بالغا ورد من عدد من رجال فرقة 
مباحث مكافحة املخدرات يفيد باحتجازهم مبنزل في منطقة 
اجلليب مس����اء اول من امس، وعليه امر اللواء الش����ويع 
رجاله بالتوجه الى مكان البالغ وعلى رأسهم النقيب حمد 
اجلندول، حيث مت اقتحام املنزل بعد هرب املتجمهرين في 
اخلارج وفك حصار رجال املكافحة الذين كانوا في عملهم 
لضبط وافد يروج املمنوعات في العنوان الذي داهمه رجال 
املكافحة، ومت رفع تقرير بالواقعة، حيث حضر مدير االمن 

اللواء الشويع وامر رجاله بالتحفظ على املتهمني.

»جمارك املطار« أحبطت تهريب
3 كيلوغرامات ماريغوانا في التمر واللحوم

حترير قوة من »مباحث املخدرات« 
احتجزتهم عصابة آسيوية

النصب على سيدة VIP بـ 60 ألف دينار
 من قبل مصرية ومواطن.. وأداة االحتيال »ڤيال«

أحمد خميس

ام���ر وكي���ل نيابة حولي 
بتس���جيل قضي���ة نص���ب 
واحتيال بحق مواطن وسيدة 
مصري���ة ال���ى جانب ضبط 
واحضار املدعى عليهما. وكان 
محامي س���يدة VIP تقدم الى 
مخفر اجلابرية وقدم توكيال 

عن موكلته وس���رد ما حدث 
بالقول: تعرفت موكلتي على 
س���يدة مصرية تدعى »م.أ« 
ومواطن يدعى »ن.ك«، حيث 
اوهماه���ا ان هن���اك ڤيال في 
تركيا بس���عر خيالي وتعد 
مشروعا استثماريا مربحا، 
الڤيال  وقاما باطالعه���ا على 
ومكوناته���ا ومكان وجودها 

وكل التفاصيل، ومضى احملامي 
بالقول: قامت موكلتي بدفع 
قيمة الڤيال وهو مبلغ 60.800 
دينار بواسطة شيك مقبول 
الدفع، ومن ثم اكتشفت انها 
اشترت وهما كبيرا على حسب 
تأكيد احملامي املبلغ، وسجلت 

قضية نصب واحتيال.
من جهة أخرى، تقدم محامي 

موكال عن شركة نقليات وابلغ 
عن مجهول سرق مقطورة نقل 
كانت متوقفة خلف قاطرة في 

منطقة ميناء عبداهلل.
عل���ى صعيد آخ���ر، ابلغ 
مواطن مخفر شرطة خيطان 
عن وافدة فلبينية تعمل لديه 
قامت بسرقة مبلغ 4500 دينار 

الى جانب ساعة رولكس.

هاني الظفيري

لقي عسكري مصرعه بطلق 
ناري أثناء تدريبات صباح امس 
مبعسكر الشهيد ال� 35 ومت نقل 
اجلثة الى الطب الشرعي، حيث 
مت تسجيل قضية. وقال مصدر 
امني: إن بالغا ورد الى اإلسعاف 
عن إصاب����ة بدون بطلق ناري 
في القصبة الهوائية أثناء عمل 
زمالئه العس����كريني في وزارة 
الدف����اع بتدريب صباح امس، 
الى  وفور وصول اإلس����عاف 
موق����ع البالغ البالغ اتضح ان 
العس����كري وهو برتبة وكيل 
ضابط لفظ أنفاسه فور تلقيه 
الطلقة وتبني أنه كان من غير 
محددي اجلنسية وعدل وضعه 
قبل فتره بسيطة إلى سوري.

من جان����ب آخر، أقدم وافد 
مصري يعمل بإحدى الشركات 
الكبرى في منطقة الري على جز 
رقبته في محاولة منه لالنتحار، 
الذي تبني  الوافد  ومت إسعاف 
انه أقدم على االنتحار بعد ان 
أخبروه بوفاة والدته مبوطنها، 

عبدالعزيز فرحان 
محمد الجالهمة

أحال مراقب ع����ام مطار 
الكويت س����ليمان الفهد الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وافدا بنغاليا يعمل خادما لدى 

احدى األسر الكويتية حملاولته 
تهريب 3 كيلوغرامات من مادة 
املاريغوانا املخ����درة، وقال 
مراقب عام املطار س����ليمان 
الفه����د ان احدى املفتش����ات 
ارتباك وافد مبجرد  رصدت 
دخوله املنطق����ة اجلمركية، 

حيث قام����ت بالطلب منه ان 
يرافقها حت����ى يتم اخضاع 
الدقيق،  امتعته للتفتي����ش 
ليتب����ني ان الوافد اخفى في 
حلوم مجمدة وكذلك في عبوات 
التمر نحو 3 كيلوغرامات من 

املاريغوانا.

ومت تسجيل قضية في مخفر 
األندلس حتت مسمى »الشروع 

في االنتحار«.
من جه����ة أخ����رى، أقدمت 
مواطنة على االنتحار بتناول 
م����واد منظفة في منطقة جابر 
األحم����د، ومت نق����ل املواطنة 
الى املستش����فى، حيث وصف 
املصدر حالتها باملستقرة، وجار 

التحقيق مع الفتاة عن س����بب 
إقدامها على االنتحار.

على صعيد آخر، أقدمت وافدة 
نيبالية تعاني من اضطرابات 
نفسية على شنق نفسها داخل 
دورة مياه في حمام احد أجنحة 
مستشفى اجلهراء وقام رجال 
األدل����ة اجلنائية بإنزال اجلثة 

ونقلها الى الطب الشرعي.

صورة للذكرى تكشف
 عن انتحال صفة وكيل نيابة

هاني الظفيري

ويستمر مسلسل انتحال الصفة إال أن هذه املرة كانت من 
نصيب وكيل نيابة سابق قدم مستندا وتبني انه  مفصول 
من العمل قبل فترة طويلة ومتت إحالته إلى النيابة. وقال 
مصدر امني ان دورية كانت متوقفة في منتصف الطريق 
وتعود الى األمن العام في محافظة الفروانية وحاول شخص 
تصويرها، وعليه توجه رجال دورية أمن الفروانية وقاموا 
بالطلب من الشخص الذي حاول تصويرهم بطاقته فقدم 
بطاقة وكيل نيابة وباالستعالم عنها تبني انه مفصول من 

العمل ومتت إحالة الشخص إلى جهة االختصاص.

هوية وكيل النيابة القدمية

السوري منتحل صفة نقيب الداخلية

استمرار حبس
الضابط السوري املزيف

قررت النيابة العامة استمرار حجز وافد سوري انتحل 
صفة رجل أمن برتبة مالزم الى الغد في القضية التي مت 

تداولها في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي.
واعترف املتهم بأنه قام بتزوير عدة هويات عسكرية 
وبطاقات بنك في سورية،  وبتفتيش هاتفه النقال وجد به 
صور العشرات من الفتيات من مختلف اجلنسيات منهن 
مواطنات وبدون ووافدات. وبسؤاله انكر انه يرتبط معهن 

بعالقات عاطفية، مؤكدا انهن جميعهن مبثابة اخواته!
ومت تس����جيل قضايا س����لب بالقوة وسرقة تقدم بها 

وافدون ضده بعد التعرف على صورته.

90 مخالفة  في الصليبية
متكنت دوريات كاميرات الرصد األمني باإلدارة العامة 
لشرطة النجدة خالل حمالتها األمنية بالصليبية من حترير 
90 مخالفة »انتهاء تأمني« وضبط عدد 5 مركبات مطلوبة 
عليهم قضايا خيانة أمانة وسرقة واصطدام وهروب كما مت 
ضبط عدد 4 مركبات مهملة ال حتمل لوحات وباالستعالم 
عنهم عن طريق الشاصي تبني عدم وجود بيانات لهم ومت 
االتصال على بلدي����ة اجلهراء والتعامل معهم عن طريق 

وضع ملصق االزالة على هذه املركبات.

حملة على »املخافر احلدودية« 
بالطيران العمودي

أحمد خميس 

في مهمة هي األولى من نوعها اس���تخدمت مديرية 
أمن اجلهراء الطيران العمودي في تأمني املناطق البرية 

وتفقد احلالة األمنية. 
وقالت مصادر مطلعة إنه بناء على توجيهات نائب 

رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ 
محم���د اخلالد ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد بتكثيف 
وتأمني جميع املواقع 
ومتابعة احلالة األمنية 
الس���اعة  على م���دار 
الوكيل املساعد  كلف 
العام  لش���ؤون األمن 
اللواء عبدالفتاح العلي 
امن  مساعد مدير عام 
العقيد وليد  اجلهراء 
الش���هاب وبرفقت���ه 

مس���اعد مدير مباحث اجلهراء املقدم محمد العوضي 
بتفقد املخافر املوجودة في األماكن النائية واحلدودية 
ورصد واملخالفات والتجاوزات، حيث متت االستعانة 
بإدارة جناح طيران الشرطة باإلدارة العامة للعمليات 
املركزية لتنفيذ جولة امنية مفاجأة، حيث متت صباح 
امس وشملت على املخافر احلدودية كما مت رصد احلالة 
األمني���ة ومتابعتها عن كث���ف ودونت عدة مالحظات 

ومقترحات 
وأوضحت املصادر ان اجلولة هي األولى من نوعها 
ومن املنتظر أن يتم اعتمادها على باقي مديريات األمن 

بعد جناحها ومتيزها.

العقيد وليد الشهاب

مواطنة شربت 
»مواد منظفة« 
ونيبالية شنقت 

نفسها

مصري حاول االنتحار »بجز رقبته«


