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15:30 نداء السماء
16:30 طبخة وسالفة

17:00 رمضان حول العالم
18:00 واتل عليهم

18:30 الفترة الدينية
19:15 مسلسل باب املراد

20:15 أدعية رمضانية
20:55 سيرة النبي األكرم ژ

21:30 نشرة األخبار
22:00 مسلسل »ملح التراب«

23:00 أهل الديرة
0:00 برنامج املسابقات »هاتريك«
1:00 مسلسل باب املراد )إعادة(

2:00 طبخة وسالفة )إعادة(
2:30 واتل عليهم )إعادة(

3:00 فترة دينية )إعادة(
4:00 نداء السماء )إعادة(
5:00 أهل الديرة )إعادة(

6:00 برنامج املسابقات »هاتريك« )إعادة(

22:00 سرايا عابدين
00:00 هو وهاي وهي

01:00 رامز قرش البحر
01:30 اصداء العالم

02:30  حروف والوف

19:00 دهشة
20:00 صاحب السعادة
21:00 رامز قرش البحر

21:30 سرايا عابدين
22:30 رمضان جالك

23:00 امبراطورية مني
00:00 دهشة

01:00 ابن حالل
02:00 فهمي جمعه

02:30 صاحب السعادة
03:30 رامز قرش البحر

04:00 سرايا عابدين

22 برنامج فرسان البلوت
23 برنامج الكنج وصل

23.30 مسلسل يوميات بورعد
00.00 برنامج مسابقات طارق شو )مباشر(

13:00 برنامج سفرة عامرة
15:00 برنامج دار السالم

16:00 برنامج وللرحمن صوما
18:00 برنامج الراوي

18:30 مسلسل طماشة
19:00 برنامج ما قل ودل

19:20 مسلسل العافور )إعادة 3:20(
20:00 مسلسل كعب عالي )إعادة 7:00(

21:05 مسلسل يامن كنت حبيبي )إعادة 8:00(
00:00 برنامج حليمة أكسبو

19:00 صمتًا
19:30 واي فاي 3

20:00 صاحب السعادة

19:00 برنامج املسابقات »شط أبطط«
Kidsrun 19:30

19:45 غمزة استجرام
Gathering 20:00

 21:30 هابي هاوس
22:00 ديوان

00.00 املباركية
01.30: الغبقة الرياضية

0.2.30 كاشير أم علي
0.3:30 قصة أثرت فيني

KIDS 16 برنامج
16.30 برنامج ساعة مرح

17.30 برنامج كأس العالم حتدي الديوانيات
18 برنامج كرم تامي

18.49 أذان املغرب
18.55 برنامج الكنج وصل

19.30 مسلسل يوميات بورعد
20 مسلسل قهوة الغطاية

20.30 برنامج عليك واحد
20.45 برنامج جد ولعب

21.15 مسلسل تذكرة داود

13.10 ياهلل
13.40 أحاديث وعبر
14.20 جرح السنني

15.25 ريحانة
16.35 ثريا

17.50 وياكم 2
19.10 خالي وصل

19.55 ثريا )اعادة(
21.15 جرح السنني )اعادة(

22.25 ريحانة )اعادة(
23.40 كراج عبداهلل

00.40 خالي وصل )اعادة(

15:00 من القلب
15:30 آيات بينات

16:00 مسلسل اجلماعة
17:00 الطبخ »سفرتنا«

13.40 البرنامج الديني في ظالل آية )الشيخ صالح النهام(
13.45 البرنامج الديني التراثي في كويت الزمان )الشيخ 

د.خالد السلطان(
14 البرنامج الديني عبدالرحمن الفاحت )الشيخ عبدالعزيز 

العويد(
14.20 برنامج من قال طبخة؟

15 البرنامج الديني بالقرآن اهتديت )الشيخ فهد الكندري(
15.40 مسلسل للحب كلمة

17 مسلسل حب في االربعني
18 برازيلووو

18.30 البرنامج االجتماعي في دقائق 2 )د.راشد العليمي(
18.50 دعاء

18.49 مدفع اإلفطار
18.49 أذان املغرب

18.55 البرنامج الديني أين انت؟ )الشيخ علي العجمي(
19 البرنامج الكرتوني بوقتادة وبونبيل 8

19.40 مسلسل تذكرة داود )سيت كوم ـ داود حسني(
20.30 مسلسل قهوة الغطاية

21 مسلسل مسكنك يوفي
22 اخبار

22.30 خيمة برازيلووو
23 تو الليل

15.30 الغربال )مسلسل سوري(
16.20 غريب بني اهله )مسلسل محلي(
17.10 منطقة محرمة )مسلسل محلي(

18 مطبخ جدتي )املطبخ(
18.30 املسابقات + مدفع اإلفطار

19 االسالم واملسلمون )ديني(
19.15 العافور )مسلسل محلي(

20.10 استكشافات غنائية
22.30 مسابقات رمضان )احلائط(

1.30 املعزب )مسلسل محلي(
 2.20 الوعد )مسلسل بدوي(

3.25 شفاء ملا في الصدور )ديني(

برامج الفضائيات الكبرى

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 115 د.ك 

د. هبة الرفاعي  طبيــــب عـــــــــام  )بـاطنــيـــة(
ت�صخـيـ�س وعـــالج : 

ال�سعبي(  )الــربــو  الــ�ــســدر  ح�سا�سية   • املو�سمية.  والأنــفــلــونــزا  الـــربد  حـــالت   •
والأمرا�س ال�سدرية. • اأمرا�س القلب - ارتفاع �سغط الدم والكولي�سرتول.

• مـــــر�س ال�سكــــري - �ســــــوء التــــغــــــذيــــة )ال�سمـــنـــة والنــحــــــافــــــة(. 
• النزلت املعوية واأمرا�س اجلهاز اله�سمي. • رعاية كبار ال�سن.

• يوجد جهاز لتخطيط القلب.

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�س  )الرئتني(.

• النزلت املعوية.    • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.
• اأمرا�س �سعف املناعة.

• اأ�سعة ت�سخي�سية رقمية.
• حـــ�ســـــوات جتميلـــيـــــة عـــالـــيـــــة اجلـــــودة.
• تركيبات ثابتة ومتحركة عالية اجلودة.

• تبيي�س الأ�سنان يف 45 دقيقة فقط اأو باملنزل خالل اأ�سبوعني.
• عالج اأ�سنان الأطفال بدون اأمل.
• عالج ع�سب الـــــكـــبـــار بدون اأمل.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا - ت�سخي�س وعالج كافة احلالت

مستــوصــف الدكـتـــور صــالـــح الــرومـي الطــبــي

اأوقــــــــات الــــــدوام من 8:30 �سبــاحــًا اإىل 12:30 ظهـــرًا  ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ســـاًءحويل - طـــــريق املــــــغــــرب الــــ�ســـريــــع - جمــــمــــع اأطــــبـــاء النــــقـــرة الـــ�سمـــالـــــي -  الــــدور الــــرابع - ت: 22614130 - 22391175

عيادة طب األسنان
خ�صم خا�س 

%30
على جميع اخلدمات

 لفرتة حمدود

خ�صم خا�س 

%50
على تبيي�س الأ�صنان

ملــدة �صهـريـن

پ ت�سخي�س وعالج جميع الأمرا�س اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

الــوجــه وعالج  لــنــ�ــســارة  املــيــزوثــريابــي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�س الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  الـــتـــعـــرق  ملـــعـــاجلـــة  الـــبـــوتـــكـــ�ـــس  حـــقـــن  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 وال�صتف�صار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�صرة

د/ حممد عمران -  اأخ�صائي جلدية وتنا�صلية

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


