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واجهة احلساب املثير للجدل

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�شب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�شن�������ان با�شتخدام جهاز 

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

حساب بـ»االنستغرام« 
ينشر مواقع التفتيش ومتابعوه 

جتاوز عددهم 194 ألفا
هاني الظفيري

@hanialthafiri

رغم مرور أكثر من س���نة على إنش���اء هذا احلساب 
الذي اش���رنا إليه في خبر س���ابق اال انه مازال مستمرا 
في االنستغرام ولم يتم ايقافه او معرفة من يديره النه 
يساعد املتهمني على الفرار من نقاط التفتيش الذي سمي 
احلساب باسمه. وقال احد االشخاص الذي زود »االنباء« 
بص����ورة احلساب ال���ذي يطلب بإحدى الصور الت�����ي 
عرضه����ا تزويده بأي نقط������ة تفتيش لتعم الفوضى 
وليس الفائدة حتى ان االشخ�����اص يقومون بتوجيه 
االس���ئل�����ة التي لم يجب عنها هذا ولم يكتف احلساب 
الذي طالب املواطن من ادارة اجلرائم االلكترونية بالتدخل 
وايقافه النه لم يكتف باالبالغ عن مواقع التفتيش بل قام 
بنشر اخبار ومقاطع ڤيديو تخص قياديني حتى اصبح 
عدد متابعيه 194الف متابع حيث قام مبسح العديد من 

التغريدات.

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
لواء شرطة متقاعد حمد السريع

سقوط النظام 
السوري

تطرقنا في مقاالت كثيرة الى معاناة الشعب 
السوري مع نظامه الذي بات يقتل احلرث 
والزرع والبشر ويهدم املنازل حتى باتت 

سورية خرابا في خراب. 
الالجئون السوريون جتاوز عددهم في 
اخلارج والداخل العشرة ماليني الجئ، 

أما القتلى فال أحد يعرف عددهم الفعلي، 
وكذلك السجون املمتلئة باملعتقلني ال تعرف 

احلي منهم من امليت. 
حسب حتليالت السياسيني فإن النظام 

لن يسقط ألسباب عدة، أهمها عدم اقتناع 
الغرب وأميركا بالبديل املوجود على 

الساحة. 
في بداية الثورة انشق املواطن السوري 

بحثا عن كرامته التي أهانها النظام السوري 
وهو يتعدى على أبسط حقوقه، ومع 

توسع ظلم النظام انشق كثير من الضباط 
واجلنود البواسل دفاعا عن أبناء جلدتهم 

من جتاوزات النظام، فإذا بهم يدخلون في 
معارك كبيرة غالبيتها خاسرة لعدم توافر 
السالح للتصدي لآللة العسكرية السورية 

املدعومة من النظام اإليراني. 
التيارات السياسية بدأت بالبروز على 
الساحة فظهرت التيارات الراديكالية 

املتعطشة للدماء، كما ظهرت التيارات 
اإلسالمية املتشددة في ظل وجود قوة 

سياسية غالبيتها عاشت في اخلارج 
استفادت جميعا من الدعم املادي املمنوح 

لها وكأنه كنز علي بابا فتح لهم على 
مصراعيه يغرفون منه ما يريدون على 

حساب الشعب السوري الذي بات أطفاله 
ميوتون بالطرقات بسبب اجلوع والعطش 
وبطش النظام وبطش املنظمات واألحزاب 

اإلرهابية والذين جميعا يدعون دفاعهم عن 
الشعب السوري.

الشعب السوري املعتدل أصبح لديه 
االقتناع التام بأن النظام السوري ورغم 

قسوته وإجرامه بات أفضل املوجودين على 
الساحة وأصبح لديه االقتناع بأن تغيير 

النظام سيكون لنظام أسوأ ومظلم بالنسبة 
لهم. 

اليوم بات لدى الشعب السوري املعتدل 
والدول الغربية وحتى الدول العربية اقتناع 

تام بأن تغيير النظام السوري سيكون 
كارثة على سورية وعلى املنطقة العربية 

واإلسالمية وعلى دول العالم قاطبة 
واخلوف ان تصبح الفوضى في سورية 

شبيهة مبا يحدث في ليبيا بعد ذلك.


