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حذرت من التجاوب مع بعض مواقع التواصل االجتماعي املنحرفة واملشبوهة والتي تبث من اخلارج

»الداخلية«: اتخذنا إجراءات احترازية للحيلولة دون انضمام املغرر بهم
 من الشباب والوقوع في شَرَك تلك اجلماعات اإلرهابية

أمور تقدموا من تلقاء أنفسهم 
لإلبالغ عن أبنائهم ممن غرر 

بهم باسم اإلسالم.

سرية تامة

الى  الوقت ذاته  ودعت في 
المزيد من التعاون والمسارعة 
بتقديم ما لديهم من معلومات 
ي����رون أنه����ا تفي����د األجهزة 
األمنية نحو أمن الوطن وأمان 

مواطنيه.
كما اشار البيان الى ان أجهزة 
األمن لديها تعليمات واضحة 
البالغ����ات والتعامل  بتلق����ي 
مع تلك الحاالت بس����رية تامة 
وكامل����ة بالتعاون مع الجهات 

المختصة.

والتقدير للمواطنين وحثهم 
عل����ى مواصل����ة التع����اون 
والمس����ارعة بتقدي����م أي 
معلومات ي����رون أنها تمثل 
أهمية بالنسبة للجانب األمني، 
داعية الجميع الى أن يتحملوا 
واجبهم األبوي واألس����ري 
والمجتمعي ومسؤولياتهم 
الوطنية في االصطفاف إلى 
جانب جه����ود أجهزة األمن 
الجهد  وبذل أقصى درجات 
والتعاون حماي����ة ألبنائنا 
ووقاية لهم ودعم ما يبذله 
رجال األم����ن م��ن الجه���ود 
األمنية نحو أمن الوطن وأمان 

المواطنين.
الوزارة بأولياء  وأشادت 

تعليمات واضحة مفادها تلقي 
أولياء أمور  جميع بالغ���ات 
الشباب وأقاربهم وكل من يهمه 
أمر وصالح أي من هؤالء األبناء 
المضلل والتعامل  والشباب 
معها بس���رية تام���ة وكاملة 
ومحفوظة والعمل على سرعة 
إلحاقه���م بالبرنامج الوقائي 
وتأهيل الشباب وحمايتهم من 
تلك األفكار المتطرفة تنفيذا 
لمخططاتهم على حساب أمن 
الوطن واس���تقراره وإشاعة 
التطرف والتش���دد  ثقاف���ة 
وارت���كاب أعمال العنف بكل 

أشكاله وأنواعه.
وتوجه����ت إدارة اإلعالم 
األمني بهذا السياق بالشكر 

م���ن وس���ائ�ل االتص���ال 
المنحرفة.

وأك���دت اإلدارة ان جميع 
اإلج���راءات االحترازية أمنيا 
وتأهيليا تعمل حاليا متزامنة 
التتبع والبحث  مع عمليات 
المعلومات  والتحري وجمع 
والمالحقة القانونية واإلحالة 
لجهات االختصاص في إطار 
التأهي���ل للحيلولة  خط���ة 
دون انضمام المغرر بهم من 
الشباب والوقوع ف�ي شرك تلك 

الجم��اعات اإلره���ابية.

تعليمات واضحة

وأكدت إدارة اإلعالم األمني 
ان جميع أجهزة األمن لديها 

أشادت إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية في بيان لها 
البن���اء والمثمر  بالتعاون 
أبداه بعض  واإليجابي مما 
أولياء األمور الذين تقدموا 
بدافع حبهم ووالئهم تجاه 
أم���ن وطنهم واس���تقراره 
باإلبالغ عن أبنائهم المغرر 
به���م باالنضمام وااللتحاق 
بالجماعات المتطرفة دينيا 
وفكريا والتخفي وراء أهداف 
واهية وشعارات زائفة باسم 
الجهاد واالستشهاد والدين 
اإلسالمي منها براء، وذلك عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
المشبوهة واإلنترنت الذي 
الخ���ارج وغيرها  الشيخ محمد اخلالديبث من 

أشادت بأولياء أمور 
تقدموا من تلقاء 

أنفسهم لإلبالغ
عن أبنائهم ممن 
غرر بهم باسم 

اإلسالم

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

• �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


