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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 

54 طفاًل يشاركون
في معرض برنامج »الفنان 

التشكيلي الصغير«

نظ���م التوجيه الفن���ي لرياض 
الفروانية  ف���ي منطق���ة  األطف���ال 
التعليمية معرض برنامج »الفنان 
التش���كيلي الصغير« مبشاركة 54 
طف���ا موهوبا من 34 مدرس���ة في 
الثقافي،  مركز عبدالعزيز حس���ن 
واشتمل على مجموعة واسعة من 
الفنون التشكيلية التي عكست ابداع 
األطفال ف���ي مرحلة الروضة، وهي 

نتاج عمل البرنامج الذي استمر ستة 
أشهر، وشارك فيه عدد من الفنانن 
التشكيلين في ورش عمل استقبلتها 
املدارس منذ اكتوبر املاضي لتعرض 
حتت رعاية املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب. 
وعبر ال� 54 طفا املشاركون في 
معرض »الفنان التشكيلي الصغير« 
باستخدام مواد وأساليب مختلفة عن 

مخيلتهم ونظرتهم املتفائلة للحياة، 
حيث رس���م معظمهم علم الكويت 
يرفرف عاليا فوق البيوت وترفعه 
الش���خصيات التي يصورونها، في 
حن بينت أعمال أخرى بيئة الكويت 
البحرية والتراث الكويتي من مابس 

شعبية وبيوت الطن القدمية. 
كما اشتمل املعرض على عروض 
حية لألطفال أثناء قيامهم بتنفيذ ما 

تلقوه من توجيه خال الورش���ات 
الذي  العملية مخالط���ن اجلمهور 
تشكل من أولياء األمور ومسؤولن 
ومعلمن في وزارة التربية واملجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب 
وذلك لتحقيق أحد أهداف املعرض 

بإكساب األطفال الثقة بأنفسهم. 
وسعى البرنامج الثقافي الى تنمية 
قدرات األطفال املوهوبن في الفنون 

التش���كيلية عن طريق اس���تضافة 
عدد من الفنانن التشكيلين الذين 
قدموا مجموعة من الورش العملية 
والتدريبية لألطفال في عدد من أمناط 
الفنون هدفت بش���كل رئيسي الى 
إيص���ال األطفال ببيئتهم وتوظيف 
عدد من املهارات عندهم مثل املاحظة 
واالنتباه واخلي���ال ورمبا أهمهما 

القدرة على التعبير. 


