
محليات
االربعاء 8 يوليو 2015

17

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�سم الأمرا�ض اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�سخي�ض وعالج جميع المرا�ض اجللدية. 
لتكبري ال�سفاه واخلدود. • جل�سات امليزوثريابي لن�سارة 

الوجه وعالج ت�ساقط ال�سعر. • جل�سات تبي�ض الب�سره.

• حقن البوتك�ض ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�سعر الزائد بالليزر.

• تق�سري كيميائي .
• حقن البالزما لن�سارة الوجه وت�ساقط ال�سعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�ستري امرا�ض جلدية وتنا�سلية 

العنوان: الرقعي - قطعة 14 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رمادا - تليفون: 24991990 - فاك�ض: 24991994

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

عر�ض رم�سان اخلا�ض

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - ش7 - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

ال�ست�سارة وفتح امللف     جمانًا

الغدير كلينك م�ستو�سف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حالت تاأخير الحمل 

عالج حالت الإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�سناعي 

اأطفال الأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

»الهالل األحمر« تدشن أكبر حملة مساعدات للنازحني العراقيني في كردستان
أربيل � كونا: دش���نت جمعية الهالل 
االحمر الكويتي أمس أكبر حملة مساعدات 
للنازحني العراقيني في إقليم كردستان 
العراق، معلنة جتهيز معونات غذائية 
ل� 26 ألف أس���رة في املرحلة االولى من 
احلملة.  وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية انور احلس���اوي ل� »كونا« ان 
اجلمعية بدأت أمس مبساعدة النازحني 
في مخيم »هرشم« مبواد غذائية تكفي 
ملدة شهر لكل عائلة.  وأكد احلساوي ان 
املساعدات ستشمل النازحني في جميع 

أنحاء إقليم كردس���تان العراق، مضيفا 
ان اجلمعية لن تكتفي بتقدمي املعونات 
الغذائية فقط بل ستقدم معونات صحية 
وأدوية وستساهم في إيجاد مخيمات إيواء 
مناسبة للنازحني، الفتا الى شدة معاناة 
النازحني وتدني مستوى اخلدمات املقدمة 

لهم وحاجتهم الى مساعدات أكثر. 
بدوره، ق���ال القنصل العام الكويتي 
في اربيل عمر الكندري الذي اشرف على 
عملية تقدمي املعونات انه مت تخصيص 
200 ملي���ون دوالر للنازحني العراقيني 

تنفيذا لرغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد.  وأشار الى انه قبل أيام 
قام أعضاء من جمعي���ة الهالل األحمر 
بزيارة إقليم كردستان لالطالع عن كثب 
على أوضاع النازحني ولقاء املسؤولني 
النازحني  في اإلقليم ملعرفة احتياجات 
وما سيتم تقدميه لهم.  من جانبه، رحب 
محافظ اربيل نوزاد هادي بجهود جمعية 
الهالل االحمر الكويتي في كردستان لتقدمي 
املساعدات للنازحني الى جانب عدد من 
العربية والدولية.   املنظمات اإلنسانية 

وكانت الكويت قدمت تبرعا في ش���هر 
يونيو املاضي بقيمة 200 مليون دوالر 
لتخفيف املعاناة االنسانية التي مير بها 
الشعب العراقي جراء تداعيات اإلرهاب 

الذي يضرب بعض أراضيه. 
وأشرف سفيرنا لدى العراق غسان 
الزواوي في منتصف الشهر املاضي على 
إيصال وتفريغ شحنة مساعدات إلى جانب 
فري���ق من اجلمعية ضمن حملة إلغاثة 
الش���عب العراقي حتت شعار »الكويت 

أنور احلساوي خالل توزيع املساعدات على النازحني العراقيني في كردستانبجانبكم«.


