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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�شعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة 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�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

مصرع شاب في حادث مروع على »الساملي«

محمد الجالهمة

لقي ش���اب كويتي مصرعه بعد اصطدام 
سيارته األميركية بباص يقوده وافد هندي، 
وقال مصدر أمني ان احلادث املروع أدى إلى 
وفاة الش���اب فورا بعد انزالق سيارته أسفل 
الباص جراء اإلصابات اخلطيرة التي حلقت 
به، مضيفا ان عدة بالغات وردت مساء أول من 
أمس من مستخدمي الطريق عن حادث تصادم 

عنيف بني سيارة أميركية وباص، وعلى الفور 
مت توجيه دوريات األمن وسيارات اإلسعاف 
واإلطفاء إلى موقع احلادث خاصة بعد بالغ أولي 

عن وجود شخص محشور في سيارته.
وقال املصدر: انه وفور وصول رجال األمن 
تبني وفاة الش���اب قائد الس���يارة األميركية، 
واضطر رجال اإلطفاء لقص أجزاء الس���يارة 
الستخراج جثمانه وعليه سجلت قضية حادث 

ووفاة.

صورة تداولها مغردون أمس للحادث املروع

عبر كتاب وجهته »اإلعالم األمني« إلى »األنباء« رداً على »خووش حچي«

»املرور«: نطالب املواطنني واملقيمني بضرورة
 اإلبالغ عن أي مطبات صناعية غير مطابقة للمواصفات

وأمام أماكن محددة كاحلدائق 
واملدارس واملستش����فيات 
للحد من السرعة وارتكاب 
املخالفات حفاظا على األرواح 
الى  واملمتلكات، مش����يرة 
قيامها بطلب صبغ املطبات 
ووضع عيون عاكسة أثناء 
تركيبه����ا لتف����ادي وقوع 
احلوادث، مؤكدة ان هناك 
مطبات خاصة بعبور املشاة 

مبقياس 2m×2m×2m يتم 
وضعها حسب املواصفات 
القياس����ية اخلليجية، كما 
دعت اإلدارة العامة للمرور 
الى ض����رورة اإلبالغ عن 
مكان وموق����ع اي مطبات 
غي����ر مطابقة للمواصفات 

إلزالتها.
لذا يرجى التكرم بنشر 

الرد للتوضيح.

نود إفادتكم مبا أوضحته 
اإلدارة العامة للمرور بشأن 
احلرص على تأمني السالمة 
املروري����ة ووضع احللول 
املناسبة والتي من شأنها 
حتقيق األمن والس����المة 

ملستخدمي الطريق.
وأش����ارت الى ان وضع 
املطبات ال يتم إال مبواصفات 
معتم����دة مبقاس 10 × 3.7 

عبدالعزيز فرحان

دع����ت اإلدارة العام����ة 
للمرور املواطنني واملقيمني 
الى اإلبالغ عن مكان وموقع 
أي مطبات غي����ر مطابقة 
للمواصف����ات لتعمل على 
إزالتها، وحددت في كتاب في 
بيان توضيحي عبر إدارة 
العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي مواصفات املطبات 
الصناعية وأماكن وضعها 
التي حددها  وهي األماكن 
القانون كاحلدائق واملدارس 

واملستشفيات.
إدارة العالقات  وكانت 
العامة والتوجيه املعنوي 
ف����ي وزارة الداخلي����ة قد 
أرس����لت كتابا توضيحيا 
ردا على ما ورد في زاوية 
»خ����ووش حچي« بتاريخ 
2014/7/9 والتي جاء فيها 
ان املطب����ات املوجودة في 
شوارع البالد غير مطابقة 

للمواصفات.
وجاء بيان إدارة اإلعالم 

األمني كالتالي:
إدارة اإلعالم  تهديك����م 
الداخلية  ب����وزارة  األمني 
التحية.. ونش����كر  أطيب 
دعمكم املس����تمر للجهود 
التوعوية ودوركم اإلعالمي 
ال����ذي تقومون به  البارز 
لتحقي����ق الصال����ح العام 

وخلدمة الوطن.
الى ما نشر  وباإلشارة 
في صحيفتكم بالعدد رقم 
13783 بتاري����خ 2014/7/9 
حتت عنوان: )خووش حچي 
� املطبات اللي موجودة في 
شوارع البالد غير مطابقة 

للمواصفات(.


