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السهيل 
يحتفل 
بزفاف 
محمد 
وعلي 
الثالثاء

علي السهيل محمد السهيل

يحتفل أحمد حمود السهيل واخوانه بزفاف 
أخيهما محمد وعلي، ويقيمون باملناسبة حفال 
في قاعة العميري الكائنة في منطقة العارضية 

بجانب املقهى الشعبي عند تقاطع مستشفى 
الفروانية، وذلك مساء يوم الثالثاء 4 أغسطس. 

ألف مبروك.

أحمد السهيل

باقة ورد
٭ يستحق  الرائد أحمد أسامة أبل، من سكرتارية مكتب 

وزير الداخلية، اجمل باقة ورد معطرة على جهوده 
املشهودة وحسن واستقباله وتعامله الراقي مع املراجعني 
من مواطنني ومقيمني، وعلى حرصه على أداء واجبه على 

أكمل وجه. عساك عالقوة ووفقك اهلل دائما.
٭  يبذل فريق عمل البنك التجاري جهودا مشهودة في اداء 
عملهم وواجبهم، ومنهم مس��ؤول العمليات املصرفية احمد 
عبداحملسن عوض، وموظفة خدمة العمالء فجر صالح جحيل 
من اسرة فرع الشويخ، حيث يحرصان دوما على استقبال 
املراجعني بكل ترحاب وبشاشة وتسهيل امورهم ومعامالتهم 

على اكمل وجه وبوقت قياسي، فلهما كل الشكر والتقدير

نرمني تفوقت في الثانوية العامة وطموحها الهندسة
تلقت نرمني، كرمية الزميل السيد 
كمال املبارك����ة والتهنئة من األهل 
واألصدقاء الذين شاركوها فرحتها 
بالتفوق في الثانوية العامة، حيث 
حصدت مجم����وع 97.30% علمي، 
وترغب نرمني مبتابعة دراس����تها 
اجلامعية ودخول كلية الهندسة. 
وقد أهدت نرمني تفوقها الى بلدها 
مصر والى بلدها الثاني الكويت والى 
والديها وأسرتها وجلميع معلماتها 
في مدرسة اجليل اجلديد، داعية اهلل 
ان يوفقها في دراستها اجلامعية. ألف 
نرمني السيد كمالمبروك وعقبال اجلامعة يا نرمني.

عرو�ض ال�صيف

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 - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�صم االأمرا�ض اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�صخي�ض وعالج جميع االمرا�ض اجللدية. 
لتكبري ال�صفاه واخلدود. • جل�صات امليزوثريابي لن�صارة 

الوجه وعالج ت�صاقط ال�صعر. • جل�صات تبي�ض الب�صره.

• حقن البوتك�ض ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهاالت ال�صوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�صعر الزائد بالليزر.

• تق�صري كيميائي .
• حقن البالزما لن�صارة الوجه وت�صاقط ال�صعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�صتري امرا�ض جلدية وتنا�صلية 

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

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية


