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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 تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

»أولياء أمور املعاقني« وزعت القرقيعان وشاركت األطفال فرحتهم

املساهمة في دمج أبنائنا من 
ذوي اإلعاق���ة م���ع اخوانهم 
األصحاء في مختلف املناسبات 
ملشاركتهم فرحتهم وادخال 

البهجة الى نفوسهم. 
من جانبها، أشارت نائب 
رئيس اجلمعي���ة اخلليجية 
لإلعاقة ورئيس���ة اجلمعية 
أم���ور  الكويتي���ة ألولي���اء 
الى  املعاقني رحاب بورسلي 

الشيخة شيخة العبداهلل وحرم 
الس���فير األميركي ومختار 
منطقة الروضة، باإلضافة الى 
نائب رئيس اجلمعية الكويتية 
ألولياء أم���ور املعاقني هدى 
اخلالدي التي أشرفت على كل 
الترتيبات اخلاصة بهذا اليوم، 
موضحة أن االنشطة تضمنت 
اقامة ركن فني خاص بالرسم 
أش���رفت عليه الفنانة سعاد 

ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
صحافي لها مساء اول من امس 
على هامش الغبقة الرمضانية 
وتوزيع القرقيعان الذي أقامته 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني مبناسبة حلول الشهر 
الفضيل، وذلك مبقر اجلمعية 

في منطقة الروضة. 
وأضاف���ت العب���داهلل ان 
الهدف م���ن تلك الفعالية هو 

أبناءن���ا م���ن فرحتهم خالل 
الشهر الفضيل.

وأوضح���ت ان الهدف من 
اقامة هذا اليوم هو مشاركة 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة هذه 
العادة التراثية اجلميلة التي 
ورثناه���ا ع���ن أجدادنا منذ 
القدم، ولكن مبستوى أصغر، 
مش���يرة الى مشاركة العديد 
من الشخصيات البارزة مثل 

أن أنشطة اليوم هي نوع من 
ربط املعاق مع التراث الشعبي 
الكويت���ي األصيل، الفتة الى 
ان تل���ك الفعالية جاءت بعد 
الغاء االحتفاالت التي كان من 
املفت���رض إقامتها في صالة 
تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء 
العديد  والتي كانت ستشهد 
من الفعاليات، مشيرة الى ان 
ي���د اإلرهاب هي التي حرمت 

العرفج. وأعربت بورس���لي 
عن أس���فها وحزنها الشديد 
نتيجة احلادث األليم واجلرمية 
النكراء التي أحزنت الشعب 
الكويتي بأسره، معربة عن 
بالغ تعازيها ألسر الضحايا 
وأهل الكويت وعلى رأس���هم 
والد اجلميع صاحب السمو 
االمير، متمنية الشفاء العاجل 

جلميع اجلرحى واملصابني.

 بشرى شعبان ـ كريم طارق

الفخري  الرئي���س  أكدت 
الكويت���ي للمعاقني  للنادي 
الشيخة شيخة العبداهلل على 
وحدة الصف الكويتي، مشيرة 
الى أن احل���ادث األليم الذي 
أصاب الكويت لم يحقق أهدافه 
في تفرقة الشعب الكويتي، بل 

زادهم وحدة وقوة. 

رحاب بورسلي وبيبي العبداحملسن وسعاد الفرج ومنى بورسلي                                   )فريال حماد( رحاب بورسلي تكرم بيبي العبداحملسن الشيخة شيخة العبداهلل ورحاب بورسلي وحرم السفير االميركي مع املعاقني خالل حفل القرقيعان

بدء جمع التبرعات ملشروع
 جابر األحمد اخليري في كندا

ليلى الشافعي

أعلنت املشرفة على مشروع »صرح الكويت 
الكبير في كندا«، الشيخة أوراد اجلابر أن جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية قد دشنت املرحلة 
األولى من املشروع وهو مركز الشيخ جابر األحمد 
اإلس����المي، موضحة أنه يعد من أكبر املشاريع 
االسالمية في أميركا الشمالية. وقالت الشيخة 
أوراد اجلابر في تصريح صحافي: لقد بدأنا جمع 
التبرعات من خالل جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
في موقعها في منطقة القادسية أو من خالل املوقع 

االلكتروني أو من خالل اخلط املباشر 1802444، 
ولفتت الى أن أول الغي����ث هو تبرع من والدة 
شهيد كويتي مببلغ مليون دوالر كندي، حيث 
رفضت السيدة ذكر اسمها ولكنها متنت للكويت 
ومش����اريعها اخليرية داخل الكويت وخارجها 
النماء والعزة، مؤكدة أن صدقتها دفعة بالء عن 
الكويت وعن أميرها وشعبها الطيب، وهي تدعو 
اهلل عز وجل أن يتقبل الصدقة بقبول حس����ن 
ويرحم والديها وزوجها وابنها الشهيد واألمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد ويرزق أبناءها وبناتها 

الصحة والعافية والستر.

الشيخة أوراد اجلابر تتوسط فريق عمل املشروع

أوراد اجلابر: والدة شهيد تبرعت مبليون دوالر للمشروع الباللي: احلياة جميلة بال مخدرات والرجوع إلى اهلل يفتح أبواب السعادة والراحة

»بشائر اخلير« نظمت إفطاراً جماعياً للتائبني

الطبيعية يفتح لكم  احلياة 
أبواب السعادة ويشعركم بلذة 
احلياة، أما الدخول في دائرة 
اإلدمان وعدم مجاهدة النفس 
األمارة بالسوء وترددك ما بني 
دخولك املستشفى وخروجك 
منه، فهذا ق����رارك أنت، وكل 
ما لدينا مس����خر خلدمتكم، 
نحن نسعى دائما إلى إدخال 
السرور والبهجة على املريض 
وإش����عاره بأن اجلميع معه، 

ونسأل املولى تبارك وتعالى 
في هذا الشهر الكرمي أن يتقبل 
منا ومنكم صالح األعمال، وان 

يهدينا إلى سواء السبيل.
من جانب����ه، قال الطبيب 
النفسي مبركز عالج اإلدمان 
د.ياسر خطاب نحن نتعامل 
مع مشكلة صعبة، حتتاج إلى 
تضافر كل اجلهود، علما بأن 
أكثر املتضررين من مشكلة 

اإلدمان هو املدمن نفسه.

نحن فقط نس����اعدكم ومند 
لكم يد العون، موجها سؤاال 
للتائبني وهو مل����اذا ترضى 
بحياة الذل وعدم القبول من 
أفراد املجتم����ع، والطرد من 
املنزل واحلرمان من احلياة 
األسرية املستقرة في مقابل 
متعة قليلة زائلة؟ وأوضح 
ان ترك املخدر والرجوع إلى 
اهلل تعالى والعودة ألحضان 
األه����ل واألقارب وممارس����ة 

ليلى الشافعي

أقامت  كعادتها السنوية 
اخلي����ر  بش����ائر  جمعي����ة 
املتخصصة في عالج وتأهيل 
املدمنني »جلنة املستشفى« 
حفل اإلفطار اجلماعي السنوي 
للتائبني في مركز عالج اإلدمان، 
وذلك بحضور جميع التائبني 
ومسؤولي مركز عالج اإلدمان 
وعدد من رؤس����اء وموظفي 
اللجان باجلمعية. وفي كلمته 
للتائبني عقب حفل اإلفطار، 
قال رئيس جمعية بش����ائر 
الباللي:  اخلير عبداحلمي����د 
العاقل يقارن بني  اإلنس����ان 
أمرين أحدهم����ا دائم واآلخر 
مؤقت، ويختار لنفسه إما نعمة 
دائمة حتقق له السعادة في 
الدنيا واآلخرة، أو نعمة مؤقتة 
الدنيوية.  املتعة  زائلة وهي 
البالل����ي أن احلياة  وأضاف 
جميلة بال مخدرات فبادروا 
بالتوب����ة واإلق����الع عن هذه 
اآلفة املدمرة لتنعموا باحلياة، 
فباب التوبة مفتوح ملن أراد 
التوبة، واإلقبال على احلياة 
النظيفة، أنتم أصحاب القرار 
وبأيديكم تغي����روا حياتكم، 

الباللي متوسطا التائبني خالل حفل اإلفطار اجلماعي عبداحلميد الباللي ملقيا كلمته 


