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النور والأمل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 69010664    فاك�س : 22452321

)اأحدث جهاز حلالت ال�صلل - الروماتيزم - اآلم وخ�صونة املفا�صل - النزلق 

الغ�صرويف والعمود الفقري - التاأهيل بعد اجلراحة - التخ�صي�س واإذابة الدهون(

العالج الطبيعي

خدمة متري�صية �صاملة، رعاية الأطفال حديثي الولدة

رعاية كبار ال�صن وذوي الحتياجات اخلا�صة

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�صارة      الوجه  - التبيي�س

- ليزر     اإزالة        ال�صعر       وعالج    ال�صعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�صاقط ال�صعر

- حقــــن   البوتكـــ�س   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�صفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــصــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 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�صي�س ونحت و�صد اجل�صم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�صرة 

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�س وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�س - 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�صعر 
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 139 د.ك 

أكد س����فيرنا ف����ي بلغراد يوس����ف 
عبدالصمد أهمية اللقاء الذي جمعه مع 
رئيس جمهورية صربيا توميس����اف 
نيكوليتش خال االجتماع الذي عقدته 
املجموعتان العربية واألفريقية للتباحث 
حول العاق����ات الثنائية بني هذه الدول 

وصربيا في مختلف املجاالت.
وقال السفير عبدالصمد، إن السفراء 
تباحثوا م����ع الرئيس نيكوليتش حول 
القضايا واألمور محل االهتمام املشترك 

والتي تعمل على تعزيز وتطوير العاقات 
على جميع الصعد الس����يما االقتصادية 

االستثمارية منها.
وأعرب الرئيس الصربي عن رغبة باده 
في العمل من خال سياستها اخلارجية 
في الفترة املقبل����ة على جتديد عاقات 
الصداقة القدمية على الس����احة الدولية 
والتي أقيمت م����ع الدول ما بعد احلرب 
العاملية الثاني����ة ومنها الكويت والدول 

العربية.

شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة في 
امللتقى الذي تنظمه اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
بوفد برئاسة املدير العام د.جاسم التمار ونائب 
املدير العام للخدمات النفسية والطبية املساندة 
عصام بن حيدر في ورقة عمل ألقاها د.راشد السهل 
نائب املدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية 
ومراقب السجات الطبية عامر، ويعقد امللتقى في 
دبي حتت عنوان »اخلدمات املقدمة للش���باب من 
ذوي اإلعاق���ة الواقع والطموح« في اليوم الثاني 
من امللتقي متت مناقش���ة دور الدول اخلليجية 

واحلكومات في إجراءات بناء املباني التي تسهل 
سير املعاق والكودات لفئة اإلعاقة.

وحاضر بها من الكويت عضو املجلس البلدي 
احملامي عبداهلل الكندري ومبشاركة من الهيئة في 
الردود على االستفسارات اخلاصة مبواد القانون 
وعصام بن حيدر ومت استعراض نائب املدير العام 
عصام بن حيدر السلبيات واإليجابيات للوصول 
إلى تصور شامل جلميع الدول األعضاء في شأن 
االتفاقية اخلاصة باالش���خاص املعاقني العاملية 

والنظرة املستقبلية لدول مجلس التعاون.

عبدالصمد بحث 
التعاون الثنائي 

مع الرئيس 
الصربي

التمار يرأس وفد 
هيئة املعاقني 

مللتقى اجلمعية 
اخلليجية في دبي


