
األمنية
االربعاء 26 نوفمبر 2014

31

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.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

التقشف احلكومي
نتحدث عن خطة احلكومة في ترشيد اإلنفاق فهناك باب 

مشرع على مصراعيه يجب أن تلتفت إليه احلكومة بجدية 
ووقف الهدر فيها وهي املهمات واملؤمترات الرسمية.

تعتبر املهام واملؤمترات التي تشارك فيها الوفود الكويتية 
في اخلارج أمرا مكلفا على امليزانية السنوية للدولة وعندما 
ندقق مبا يصرف سنويا جند انها مبالغ كبيرة تصرف من 
ميزانية الوزارات في سبيل بعثات ومهام غير مفيدة للدولة.

املؤمترات التي يجب أن حترص الدولة على مشاركة وفودها 
فيها هي املؤمترات املرتبطة بدول مجلس التعاون والدول 

العربية، وكذلك املؤمترات الدولية املرتبطة بهيئة األمم 
املتحدة أما عدا ذلك من مؤمترات فهي ليست ذات فائدة.
قياديون كثيرون ومديرو إدارات أصبحوا يحرصون 

سنويا على احلصول على مؤمتر في أوروبا أو أميركا 
للمشاركة فيه وخاصة في فترة الصيف ليستمتع بإجازة 

جميلة سواء مع أسرته أو لوحده دومنا أي فائدة تذكر 

للجهة املرسلة أو للدولة.
الدورات التدريبية حاجة ملحة وضرورية ملوظفي الدولة 

لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية خاصة انها 
لصغار املوظفني أما املؤمترات الترفيهية والتي يستفيد 

منها كبار املوظفني فأمر مرفوض يجب ان تتدخل الدولة 
من خالل ديوان اخلدمة املدنية وديوان احملاسبة لوقف كل 
البعثات التي ليست لها عالقة باجلهات الـ 3 التي ذكرناها.

يتحدث البعض عن الزيارات للدول األوروبية أو أميركا 
لالطالع على األنظمة احلديثة ويحرصون على املشاركة 

على حساب ميزانية الوزارة رغم 
أن الدعوات يجب زن تكون من الشركات الداعية.

مصروفات إضافية على الدولة مراقبتها واحلد منها حتى 
نكبح جماح املصروفات على ميزانية الدولة وسنستكمل 

في مقاالت الحقة بعض أوجه البذخ من امليزانية العامة 
للدولة.

محمد الدشيش

تق���دم من���دوب ش���ركة 
متخصصة في بيع ش���واحن 
الهواتف ببالغ إلى مخفر حولي، 
وأبلغ عن مجهول قام بكس���ر 
زجاج مركبته وسرق من داخل 
املركبة 300 شاحن وقدر مبلغ 

املسروقات ب� 2400 دينار.

ق ثقب طبلة أذن مواطن سرقة 300 شاحن حلاّ
اعترض على حلقه الشارب

بلغ من سكران عن تفجير محطة وقود 
يستنفر أجهزة وزارة الداخلية

محمد الدشيش

أس���عف مواطن الى مستشفى العدان 
وتبني من خالل الكشف الطبي انه مصاب 
بثقب في االذن، وقال املواطن ان االصابة 
احدثها به حالق آسيوي اثر مشاجرة جمعت 
بينهما على اثر اعتراضه على حالقة الشارب 

وس���جلت قضية إحلاق أذى بالغ وجار 
القبض على احلالق.

والذي يقع محله في منطقة جابر العلي 
للتحقيق معه ومعرفة حقيقة ادعاء املواطن 
بأنه تعرض للضرب جراء اتالف ش���نب 
املواطن والذي يعد واجهة الرجل حسب 

تأكيد املجني عليه.

محمد الدشيش

استنفرت اجهزة االمن عقب بالغ تلقته 
عمليات الداخلية من مواطن ابلغ فيه بوجود 
متفجرات في محطة للوقود. وقال مصدر 
امني: ان بالغا تلقته عمليات وزارة الداخلية 

من مواطن قال فيه أن هناك مواد متفجرة 
داخل محطة الوقود وان املتفجرات سوف 
تنفجر خالل دقائق وعليه مت القبض على 
املواطن وتبني انه في حالة غير طبيعية، 
ووجهت اليه تهمة البالغ الكاذب إلى جانب 

تهمة السكر البني وإقالق الراحة.

محمد الدشيش

أحيل إلى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية مواطن 
ف���ي العقد اخلام���س بعد 
ضبطه مقابل جس���ر سعد 
العبداهلل وتبني انه مطلوب 
ل� 13 قضية منها 4 قضايا 
جنائي���ة متعلقة بالنصب 

واالحتيال.

خمسيني مطلوب
لـ 13 قضية


