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�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

وشد  والسليوليت  ال��ده��ون  إلذاب����ة  ج��ه��از  أح���دث 
اجللد > أحدث جهاز ليزر إلزالة الشعر بدون ألم 
للنض���ارة  املي���زوثي���رابي  حق���ن   < أگثر  وفاعلية 
والتفتيح وعالج تساقط الشعر > عالج اخلطوط 
النضارة  إع��ادة   < ال��والدة  بعد  والبيضاء  احلمراء 
ومحاربة الشيخوخة وعالج حب الشباب وآثاره من 
ندب وبقع وآثار اجلروح وعالج الگلف وجتاعيد 
البشرة گل هذا مع أحدث جهاز ليزر فراگسل. 

وال��ن��مش  الگ��لف  ع��الج   < نض���ارة  وإعطاؤها  البش��رة  تصفي��ة 
> تفتيح جميع املناطق الداگنة واحلساسة > تنعيم االماگن 
اخلشن��ة > ع���الج الس��واد والتج�اعي��د واالنتف�اخ��ات حت��ت العني 
> التقشي��ر بالگريستال األل�ماسي وتوحيد لون الوجه واجلسم 

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى

الكويت تستضيف
»تكلم حبًا واصنع سالمًا« 

احتفاالً باليوم العاملي للسالم

يقيم 70 فنانا تشكيليا من 
بينهم كويتيون اليوم األحد 
معرضا فنيا بعنوان »تكلم حبا 
واصنع سالما« هو الثالث من 
نوعه الذي تستضيفه الكويت 
مبناس���بة االحتفال باليوم 
العاملي للسالم ومساهمة في 
العام  الوعي  رفع مس���توى 
بأهمية السالم إقليميا ودوليا 

بني جميع الشعوب.

ويعرض الفنانون حوالي 
100 لوحة حول املستضعفني 
ف���ي دول مختلفة تزامنا مع 
العاملي  االحتف���ال بالي���وم 

للسالم.
وقالت منظم���ة املعرض 
وإحدى املشاركات فيه الفنانة 
أميرة بهبهاني في  الكويتية 
مقابلة م���ع »كونا«: »نحاول 
تسليط الضوء على معاناة 

الناس من انتهاكات عديدة في 
العالم بأسره واملنطقة العربية 

على وجه اخلصوص«.
ان »الفن يوجه  وأضافت 
رسالة نبيلة ميكن أن تساعد 
الناس املعرضني للخطر عبر 
العديد من الوس���ائل السيما 
تبن���ي قضاياه���م ودعمهم 
بالتمويل« ملواجهة هذه املعاناة 

والتحديات.

وأك���دت ان »الف���ن ينقي 
البش���رية ونحن  النف���وس 
نقيم هذا املعرض ألهداف غير 
ربحية وهو ليس األول الذي 
سيعقد في الكويت، حيث ينقل 
أفكار الش���عوب من جوانب 

مختلفة«.
وأش���ارت الى أن الكويت 
استضافت املعرض األول في 
عام 2012 حتت عنوان »السالم 

ليوم واح���د.. معرض هدنة 
2012« وقد جنح في حتقيق 
عائ���دات بقيمة 7 آالف دينار 
أل���ف دوالر(  )حوالي 24.5 
مت تخصيصه���ا لألطفال في 

العالم.
وذك���رت ان األمم املتحدة 
العائدات  قامت بتوزيع هذه 
على األطف���ال، موضحة ان 
يوم السالم »هو اليوم الدولي 

للس���الم ووقف إطالق النار 
ويه���دف الن تتحلى جميع 
الش���عوب بس���الم إقليم���ي 

وعاملي«.
أما املعرض الثاني فقد أقيم 
في ع���ام 2013 حتت عنوان 
»باسم السالم« وبلغت إيراداته 
نحو 10 آالف دينار )حوالي 
35 أل���ف دوالر( وخصصت 

لأليتام.


