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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.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�شن    3- ت�شاقط ال�شعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

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

- ليزر     اإزالة        ال�سعر       وعالج    ال�سعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�ساقط ال�سعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــســحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �شابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

• �شكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�شا�شية ال�شدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �شعف املناعة.

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

 ت�شخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ش���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�شجل اأ�شنان( 

ماج�شتري جراحة الفم والأ�شنان جامعة القاهرة

عالج الع�ش�������ب بدون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجهزة التعقيم ، تبيي�ض الأ�ش�������نان با�ش�������تخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�شعة رقمية، ح�شو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

ملاذا يتمسك 
احلوثيون 
بالرئيس؟

سنوات طويلة والصراع بني السلطة واحلوثيني 
على أشده، وخالل ثورة الشعب اليمني على 
الرئيس السابق كان احلوثيون يعدون العدة 
للقتال حتى انسحب علي عبداهلل صالح من 

السلطة وتسلم مقاليد احلكم هادي منصور. 
الرئيس اجلديد رأى نفسه في مأزق، فاجليش 

منقسم على نفسه والرئيس السابق علي 
عبداهلل يحاول بشتى الطرق نشر الفوضى في 

اليمن، أما القاعدة فقد ازداد نفوذها وتوسع 
نشاطها. 

احلوثيون تيقنوا بأن الوقت بات مناسبا لهم 
فتحركت شراذمهم وبدأت املناطق تتساقط 

أمامهم، ورغم مناشدات الكثير من القوى 
السياسية للرئيس هادي بالتصدي لهم، ولكنه 

رفض باعتبار انه رجل دولة وال يرغب في 
الدخول في صراع مع فئة من شعبه. 

وبني ليلة وضحاها سقطت العاصمة صنعاء 
وانتشرت العصابات اإلرهابية في كل األنحاء 

وبدأت في فرض شروطها على القيادة 
السياسية، وكانت كلما قدمت مطلبا رضخ 

الرئيس هادي ملطالبهم. 
احلوثيون ال يريدون الظهور في الواجهة، 

بل البقاء في الصف الثاني وفرض أجندتهم 
السياسية على الرئاسة التي رضخت لكل 

مطالبهم حتى مت خطف مدير مكتب الرئيس 
أحمد عوض بن مبارك وهنا بدأت مراحل 

اخلطورة التي استشعر بها الرئيس، ففي بادئ 
األمر حاول التفاوض مع احلوثيني على إطالق 
سراح املخطوف، وعندما رفضوا دخل معهم 

في مواجهة عسكرية خاسرة. 
احلوثيون اقتحموا قصر الرئاسة ومجلس 

الوزراء واحلرس اجلمهوري، ورغم انهم 
لم يتمكنوا من القبض على الرئيس، إال أن 

الرئيس هادي أعلن استقالته من منصبه، وهذا 
ما وضع احلوثيني في ورطة ألن االستقالة 

تعني وجودهم بالصف األول ومواجهتهم لبقية 
الشعب اليمني قاطبة. 

احلوثيون يتمنون عدول الرئيس عن االستقالة 
مع خضوعه ملطالبهم املستمرة، وهذا أفضل 

من مواجهة الشعب اليمني والعالم العربي 
واملجتمع الدولي. 

البعض يقول إن استقالة الرئيس تعني 
الفوضى، وهل هناك فوضى أكثر مما يحدث 

اآلن في اليمن السعيد.
ورطة احلوثيني انهم اقتنعوا بأوامر إيران 

التي ال تريد اخلير لهم أو للشعب اليمني أو 
الشعوب العربية قاطبة، واآلن عليهم حتمل 

تبعات ما قاموا به من حماقات.

حملة مباغتة لألمن العام على سوق عشوائي
عبدالعزيز فرحان 
محمد الدشيش

في اطار اس���تراتيجية 
الع���ام بقيادة  قطاع األمن 
الل���واء عبدالفت���اح العلي 
ال���ى مالحق���ة  والهادف���ة 
األس���واق العشوائية التي 
تباع بداخلها مواد غذائية 
منتهية الصالحية، ش���ن 
رج���ال أمن األحمدي عصر 
امس االول حملة مباغتة على 
احد األسواق العشوائية في 
منطقة الفحيحيل، واسفرت 
التي اشرف عليها  احلملة 
العميد عل���ي االحيمر عن 
ضب���ط باع���ة متجول���ن 
ومصادرة كمي���ات كبيرة 
من املواد الغذائية والعطور 
والسجائر الى جانب ضبط 
مركبة مبلغ عن سرقتها في 

محيط السوق.
واك���د مص���در أمني ان 
حمالت األمن العام ستستمر 
في مختلف ارجاء الكويت.

عطور مقلدة من بني موجوادت السوق 

 اسماك تالفة تباع في السوق مصيرها اإلتالف 

هاني الظفيري

سجلت بحق وافد هندي 
قضية ش����روع في االنتحار 
بع����د ان ل����وح باالنتح����ار 
مبق����ص داخل مقر ش����ركة 
يعم����ل بها في منطقة الري، 
وقال مص����در امني ان مدير 
الهندي وهو ميني  املوظف 
استنجد بعمليات الداخلية، 
حيث انتقل رجال األمن، ومت 
التفاوض معه ملنع تنفيذ ما 
قدم عليه، وافاد الهندي بأنه 
يريد السفر نهائيا الى موطنه، 
وان الشركة ترفض ذلك. من 
جهة أخري، أقدم وافد مصري 
من مواليد 1977 على االنتحار 
شنقا داخل مقره السكني في 
الفروانية وانتقل رجال األمن 
الى موقع  واألدلة اجلنائية 
الي  البالغ واحيلتت اجلثة 

الطب الشرعي.

انتحار مصري شنقًا 
وهندي لوح باالنتحار 

لرفض الشركة تسفيره


