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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
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

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

ا�ست�س�������ارات اجل�����لدي��������ة 

والتجمي�����������ل واللي�������������زر

ع�������س��������و الأك��������ادميي�����������ة 

الأم����ريكي��������ة للجل���������������د 

 20 �سنة خربة يف املجال

• خيوط الذهب ثالثية الأبعاد ل�سد الوجه والرقبة.
• عالج حب ال�سباب واحلفر الناجتة عنه.

• برامج ت�ساقط ال�سعر وتكثيفه.
• ن�سارة الب�سرة - توريد ال�سفايف.

• حق���ن البالزما للوج�������ه وكثافة وال�سعر.
• ميزوثريابي - بوتك�ض - فيللر جلميع مناطق الوجه واجل�سم. 

• تعديل �سطح الأنف.

جم���ي�����ع  لإزال�������ة  متط���������ورة  ب��������اردة  لي������������زر  اأج��������ه������زة   -1

والأبي�ض  ال��������سمي����ك  )الأ�س������ود  ال���������زائ����������د  ال������سعر  اأنواع 

الوب����ري( ب�ع�دد جل�سات قليلة وبدون اأمل.

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.

3- اإزالة الكلف والبقع واإخفاء امل�سامات والتق�سري باأنواعه.

واحل���م������راء( )البي�س������اء  ال���ج��ل������د  ت�سقق������ات  ع�������الج   -4

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

@ٍRoyalClinicKw55146569 - 25655839ال�ساملية - الدائري الرابع - مقابل املطايف - الدور ال�ساد�ض

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

أحاديث مدمن

عام 1987 توافرت لدي معلومات عن قيام ضابط مسرح بسبب 
تعاطيه للمخدرات يدعى خالد بحيازته للمخدرات يرغب في 

بيعها، فأرسلت له مصدرا سريا ولكنه رفض بيعه، فاضطررت 
ملراقبة منزله ملدة يومني لم يغادره خالل تلك الفترة، وفي 

اليوم الثالث وعند فترة الظهيرة غادر املنزل بالسيارة، وعندما 
ابتعد اطبقت عليه دوريات املباحث ومت ايقافه وعثر بحوزته 

على حقيبة جلديه بها ما يقارب 100 غرام من الهيرويني وهي 
تعتبر كمية كبيرة في ذلك الوقت.

اكملت القضية وضبطت بقية املتهمني واحلتهم للنيابة العامة 
التي امرت بحبسهم واحدا وعشرين يوما على ذمة القضية 

وبعد عرضها على القضاء اصدر حكمه بحبسهم ثالث سنوات 
لكل متهم. 

عام 1994 فوجئت بذلك الشخص يدخل علي مكتبي وهو 
بكامل صحته وجلس معي وشرح لي معاناته مع االدمان على 

الهيرويني الذي يعد اقوى مخدر وكيف استطاع التخلص 
منه وانه حاليا يعمل بإحدى اللجان التي تساعد الناس على 

التخلص من االدمان على املخدرات.
شعرت بسعادة غامره وانا اشهد احد املدمنني وقد تاب، حاله 
حال الكثيرين ممن ابتلوا بتلك اآلفة، ومتنيت عليه ان يطلب 

اي مساعدة يريدها من ادارة مكافحة املخدرات وستكون 
االدارة عونا له ولغيره من املدمنني وغادر مودعا.

بعد مرور ثالثة ايام واذا بدخول شرطي مباحث مصطحبا 
معه خالد مكبل اليدين وهو بحالة مزرية فأصبت بالدهشة 

واالستغراب فرأيت سؤاله لعله يكون مظلوما واذا به 
يصارحني انه واثناء توقفه امام احدى االشارات مبنطقة 

اجلابرية واذا يقف بقربه مساعد وهو صديق سابق له واليزال 
مدمنا على املخدرات، فسلم عليه وسأله فيما اذا كان يرغب 

في التعاطي معه، وعندما صده اخرج مساعد لفافة الهيرويني 
واشار اليه بها وكأنه يستنشقها فانهار وسارع ملالحقته، وبعد 

ان توقف اشترى منه اللفافة مببلغ 100 دينار، وألنه منقطع 
منذ فترة طويله فإن اجلرعة اسقطته مغشيا عليه، وكادت 
ان تزهق روحه لوال اسعافه من بعض املارة، وكان يحدثني 

وينظر الي بنظرات ملؤها اخلجل واحلرج.
احيل للنيابة العامة واخلت سبيله بضمان مالي حلني محاكمته، 

ولم متض ستة اشهر حتى عثر على خالد متوفى ومرميا 
بالقرب من صندوق قمامة نتيجة تعاطيه جرعه زائدة.

االدمان على املخدرات كارثة تؤدي الى تدمير االنسان والقضاء 
على حياته، ولكن دائما ما يبقى االمل في التخلص منها، وكما 
اشرت فإن العديد من املدمنني استطاع التخلص منها وكل ما 
يحتاجه هو ارادة قويه وقبل ذلك االميان بقدرة اهلل عز وجل 

على مساعدته عندما تكون لديه النية الصادقة في التخلص 
منها.

ما دفعني لكتابة هذه املقالة هو ما نسمعه ونراه في كل يوم 
عن الوفيات بني الشباب بسبب تعاطيهم املخدرات ودائما ما 

اكرر واشدد ان االسرة هي خط الدفاع االول في ابعاد ابنائهم 
عن ذلك الشر وابعادهم عن الوقوع فريسة للمخدرات.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

بالغ إزعاج يستنفر أمن األحمدي
 وينتهي بضبط سيارات مستهترة

عبداهلل قنيص

جتاوب مدير امن محافظة االحمدي بالوكالة 
العميد علي املري مع بالغات تلقتها عمليات الداخلية 
بشأن استهتار ورعونة مفرطة في منطقة جابر 
العلي حيث اوعز الى مدير العمليات في مديرية أمن 
االحمدي العقيد خالد العازمي ورئيس الدوريات 

الرائد س���ليمان الفي بالتحرك الى مكان البالغ، 
حيث انطلق فري���ق العمل ومتكنوا من ضبط 3 
س���يارات يقوم اصحابها باالستهتار وتسجيل 8 
مخالفات الشخاص آخرين متكنوا من الهرب. وقال 
مصدر امني ان البالغ الذي تلقته العمليات بشأن 
االس���تهتار مت نقله الى العميد املري الذي اعطى 

تعليماته بسرعة التعامل مع البالغ .

سيارة مخالفة ضبطت في حملة االستهتار


