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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

ً محافظ حولي: لولي العهد مشوار حافل في خدمة الكويت بدأه منذ أكثر من 50 عاما
هنأ محافظ حولي الفريق م.الشيخ أحمد النواف سمو 
نائب األمير وولي العهد الش����يخ نواف األحمد مبناسبة 
مرور عشر سنوات على واليته للعهد، مشيدا باالجنازات 
التي حتققت في عهد سموه فدفعت بالكويت خطوات الى 

األمام لبناء مستقبل واعد لألجيال املقبلة.
وقال احملافظ في تصريح له انه تزامنا مع احتفاالت 
البالد بأعيادها الوطنية ومرور عشرة أعوام على التذكية 
السامية لس����موه وليا للعهد والذي يعتبر أحد أبرز من 
عاصر مسيرة بناء الكويت منذ االستقالل، حيث يقف سموه 
عضيدا وسندا ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد في قيادة البالد نحو التقدم واالستقرار.

وأشار الى اجماع أهل الكويت على أن أبرز ما مييز سمو 
الشيخ نواف األحمد هو تواضعه موضحا انه منذ اللحظات 
األولى لتولي سموه والية العهد جتلى حبه الكبير للكويت 
قيادة وشعبا عندما قال »إنني بكل الفخر واالعتزاز أحني 
هامتي اجالال واكبارا لهذا الوطن العظيم وش����عبه الوفي 
الكرمي في ظل القيادة الرش����يدة لصاحب السمو األمير«. 
وأكد ان أهل الكويت يستذكرون دائما دور سموه أثناء فترة 
االحتالل الغاشم حيث بذل سموه وكان حينها وزيرا للدفاع 
جهودا استثنائية العادة تنظيم صفوف اجليش الكويتي 
في اخلارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة في حرب 
حترير البالد. وأشار الى ما يوليه سموه من اهتمام خاص 

بأبنائه الشباب، وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم 
والعمل على توفير كل اإلمكانات لرفع مس����توى قدراتهم 

وتوفير املرافق واملالعب ووسائل الترفيه لهم.
وأضح محافظ حولي ان لس����مو الشيخ نواف األحمد 
مشوارا حافال في خدمة الكويت بدأه منذ أكثر من 50 عاما 
ف����ي مختلف املجاالت خصوصا ف����ي املجال األمني حيث 
تشهد قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع على مدى إخالص 
سموه وتفانيه في تطوير املنظومة األمنية خلدمة الكويت 

وشعبها الوفي.
وقال ان من أبرز إجنازات سمو الشيخ نواف األحمد ما 
يختص بالقطاع األمني فحبه لهذا القطاع احليوي واملهم 

في البالد جعله يتفانى في سبيل تطويره وترغيب الشباب 
الكويتي في االنخراط بالسلك العسكري سواء في اجليش أو 
الشرطة إلى جانب العمل بسياسة اإلحالل بهدف االستفادة 
من اخلبرات الكويتية الشابة في تطوير املنظومة األمني وقد 
لعب سموه دورا بارزا في تعزيز أمن الكويت واستقرارها 
من خالل دعم أجهزة األمن والشرطة واجليش، وحتديثها 

وتطويرها وتزويدها بأحدث األجهزة واملعدات.
واكد ان حكمة وجهود سموه لم تقتصر على تطوير 
القطاع األمني في الكويت فحسب بل امتدت لتشمل الدول 
الشقيقة حيث أسهم سموه بش����كل فعال في دعم وبناء 

التكامل األمني بني دول مجلس التعاون اخلليجي.

الفريق م.الشيخ أحمد النواف


