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ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �شامر عا�شور
الطب العام

ماج�شتري باطنية وروماتيزم

زيــارات عائليـة
على مـدار 24 �شاعة

للحجز والإ�شتف�شار

مبا�شر/ د. �شامــر : 97113878

دينار25

ك�شف + فح�ص دم �شامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

پ جراحات تن�شيق القوام. پ �شفط وحقن 

الدهون. پ �ش�������د ترهالت البطن واالرداف. 

پ تكبري وت�شغ�������ري ورفع ال�شدر. پ جتميل 

االن�������ف. پ �شد الوجه واجلفون. پ اإ�شتعادة 

ن�ش�������ارة الب�ش�������رة. پ حق�������ن البوتك��������س. پ 

حق�������ن الكوالجني للخ�������دود وال�شفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�شاق�������ط ال�شعر واإزابة 

ال�شحوم. 

الن�ش�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�شلي�������ة - 

التجمي�������ل - االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

نرحب بكم في
جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

مواعيد عمل املخترب:

من 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ض الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ص خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ص للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ص

مندني: فرحة »األضحى« تهدف
إلى إطالق 50 امرأة ومساعدة 100 سجين

املستش����ارين والقضاة ورؤساء 
احملافظات. ومتنى مندني ان تتقدم 
اجلهات احلكومية االخرى للتفاعل 
مع عمل اجلمعي����ة لتعم الفائدة 
وتت����اح الفرصة الكب����ر عدد من 
املساجني في اخلروج من السجن 
خاصة النساء الالئي صدر بحقهن 
ضبط واحضار حتى ال يرغمن على 
دخول الس����جن وبالتالي تضيع 
االسرة ويتشتت شمل االشرة وهذا 
ما تسعى اليه اجلمعية حتى يعيش 
املجتمع في متاسك وتآلف وأمن 
وسعادة. ودعا مندني الشركات 
واحملس����نني واملتبرعني للتفاعل 
مع انشطة واعمال اجلمعية التي 
حرصت على تقدمي الش����كر لكل 
من وقف معه����ا الجناح حملتها 
ارقام هواتفها:  االنس����انية على 
24834414 أو 66111373. واختتم 
مندني تصريحه بتقدمي التهاني 
والتبريكات الى صاحب الس����مو 
االمير وولي عهده االمني وجميع 
الكويتي مبناسبة  ابناء الشعب 
حلول عيد االضحى واملناسبات 

الوطنية.

واوض����ح مندني ان اجلمعية 
تقوم بدفع املديونيات في صندوق 
وزارة العدل وذلك لضمان استمرار 
آلي����ة العمل وحتقيق����ه الهدافه 
االنس����انية والت����ي كانت تتوج 
بجهود املدير العام لالدارة العامة 
للتنفيذ املستشار علي الضبيبي 
الذي كان يحرص على تس����هيل 
اعمال اجلمعي����ة وحفظ حقوق 
الدائنني وعمل التسويات مبوافقة 
السادة  الدائنة بواسطة  اجلهات 

اعل����ن رئيس مجل����س ادارة 
جمعية التكافل االجتماعي لرعاية 
السجناء مساعد مندني ان اجلمعية 
اطلقت فرحة األضحى واملناسبات 
الوطني����ة بهدف رف����ع الضبط 
واالحضار عن 50 امرأة ومساعدة 
100 سجني وس����جينة باالضافة 
الى تسهيل سفر سجناء االبعاد 
العادتهم الى بلدانهم ومس����اعدة 
كبار الس����ن واحلاالت االنسانية 

واملرضى.
ف����ي تصريح  وق����ال مندني 
صحاف����ي ان جمعي����ة التكاف����ل 
انسانية وطنية تهدف الى حفظ 
كرامة االنسان على هذه االرض 
الطيبة التي اشتركت فيها اجلهات 
احلكومية ذات الصلة بالسجناء 
واملدنيني ف����ي العمل مع جمعية 
التكافل ضمن الصندوق املشترك 
للسجناء واملوقوفني، مشيرا الى 
ان هذه اجلهات احلكومية شملت 
وزارات العدل والداخلية والشؤون 
االجتماعية والعمل وبيت الزكاة 
الرئيسي  الش����ريك  الذي يعتبر 

للصندوق املشترك.

رئيس مجلس اإلدارة: جمعية التكافل تسعى لحفظ كرامة اإلنسان

مساعد مندني

الكندري: »اجعلوه شتاًء دافئًا« 
يدفئ األسر المحتاجة

أوضح رئيس جلنة زكاة الرقة وهدية التابعة جلمعية اإلصالح 
االجتماعي حمد الكندري انه عندما يلتقي البرد والفقر تعجز األجساد 
املرجتفة عن مقاومتهما معا، مؤكدا األمر الذي دفعنا لتجديد حملة 
»اجعلوه شتاء دافئا«. مضيفا ان جلنة زكاة الرقة وهدية بكل أفرادها 
تسعى عن كثب ضمن إستراتيجية واضحة املعالم الى توزيع املدافئ 

والبطانيات على األسر احملتاجة.

منيف العجمي

جانب من املهتدين قبل االنطالق إلى احلج

محاضرة للجالية الفلبينية

ليلى الشافعي
ضمن إط���ار ح���رص جلنة 
التعريف باالسالم املستمر على 
تزويد املهتدين اجلدد باجلرعات 
اإلميانية، وتنمية الوازع الديني 
لديهم أمال في ان يغدوا دعاة يدعون 
الى االسالم بني أقاربهم وذويهم من 
غير املسلمني في شتى أقطارهم 
املختلفة، أعلن مدير ادارة احلج 
والعمرة ومدي���ر األفرع احملامي 
منيف العجمي ان س���يكولوجية 
اللجنة الدعوية تصبو الى تخريج 
جيل ذي ثقافة إسالمية من املهتدين 
اجلدد، مبينا ان اللجنة قد وضعت 
خطة وبرنامجا دعويا حافال للحج 
ه���ذا العام، حيث يض���م العديد 
من البرامج واألنش���طة الشيقة 
والهادفة فأقيمت الدروس الدعوية 
للمهتدين اجلدد داخل س���احات 
احلرم املكي الشريف وقام دعاة 
بتعريف املهتدين اجلدد قصة بناء 
الكعبة املشرفة والدور الذي قام به 
سيدنا إبراهيم گ وقصة سيدنا 

اسماعيل گ.
واجلدير بالذكر ان احملاضرات 
اللغات مثل  كانت بالعديد م���ن 
اللغ���ة الفلبيني���ة والتلغوي���ة 

والسنهالية.
وفي اجلانب ذاته، رافق الطاقم 
الدعوي واخلدمي اخلاص باللجنة 
املهتدين اجلدد خالل قيامهم برحلة 
للتسوق في سوق العزيزية وأخذ 
الدعاة يقصون للمهتدين كيف ان 
مكة منذ األزل بلد جتاري تفد اليه 
القوافل من شتى األقطار ومهنة 
التجارة عمل به���ا اهل مكة منذ 

القدم.
املهت���دون اجلدد دور  وثمن 
امللموس  البارز وسعيها  اللجنة 
في تنمية ثقافتهم الدينية وتقدموا 
بالدع���اء والش���كر اجلزيل ألهل 
الكويت واملقيمني على حرصهم 
الدؤوب على سقي شجرة الدعوة 

ومساعدتهم لهم لرؤية هذه البقاع 
الطاهرة وأداء فريضة احلج.

وأشاد العجمي بأهل الكويت 
ذوي األيادي البيضاء وحرصهم 
املس���تمر على رعاي���ة املهتدين 
واالهتم���ام بهم، مؤك���دا ان هذا 
الكويتي  الش���عب  من خص���ال 

املعطاء.
وأكد مدير ادارة احلج والعمرة 
ومدير ادارة األفرع بلجنة التعريف 
باالسالم احملامي منيف العجمي 
الدؤوب وسعيها  اللجنة  حرص 
املس���تمر لتزويد املهتدين اجلدد 
بالعديد من األنش���طة والبرامج 
الفاعلة خالل رحلة احلج، حيث 
قام الداعية حبيب الرحمن بإلقاء 
محاضرة بلغة التلغو ألبناء جلدته 
حول معنى التوحيد وأقس���امه، 
وأركان اإلسالم وأركان احلج وبناء 
الكعبة املش���رفة، وقصة سيدنا 

اسماعيل، وفي ختام احملاضرة قام 
احملاضر بتوجيه بعض االسئلة 
على اجلالية ومت توزيع اجلوائز 

على الفائزين.
وبنينّ العجمي ان اللجنة حترص 
على تذليل كل الصعاب التي تواجه 
املهتدين اجلدد خالل رحلة احلج 
حتى يتمتعوا بأداء هذه الفريضة 
العظيمة ودورها الفاعل في تثبيت 

القلوب على اإلميان.
وعلى صعيد متصل، وضمن 
أنشطة اللجنة وبرنامجها الدعوي 
خالل رحلة احلج، قام احد املهتدين 
الفلبينية  اجلدد م���ن اجلالي���ة 
ويرافق���ه الداعية الفلبيني خالد 
حنفي بأداء مسرحية هادفة تدور 
أحداثها حول شخص غير مسلم 
يس���ير في طريق املعصية وكان 
في حاجة ماسة للعمل، وتهيئ له 
الظروف مقابلة احد املهتدين اجلدد 

والذي يساعده في احلصول على 
العمل، وأخ���ذ هذا املهتدي يدعو 
ذلك الشخص الى االسالم ويعرفه 
مبنهجه الق���ومي وبعد ان المس 
االسالم ش���غاف قلب هذا الرجل 
اعلن اسالمه وبكى على ما مضى 
من عمره في سنوات التيه والضالل 
وأخذ يدعو أصدقاءه وأقاربه من 

غير املسلمني الى االسالم.
الى ذلك، وتطبيقا الستراتيجية 
الى  الرامية  التعريف باالس���الم 
تخريج جيل ذي ثقافة اسالمية 
بارزة من املهتدين اجلدد، وسعيا 
منها جلعل هؤالء املهتدين اجلدد 
خير س���فراء لالس���الم بني غير 
املسلمني في بلدانهم، أقامت اللجنة 
العديد م���ن احملاضرات الدعوية 
للحج���اج املهتدين م���ن اجلالية 
الفلبينية والسنهالية والتلغوية 
ودارت هذه احملاضرات حول اعمال 

الوقوف  التروية وكيفي���ة  يوم 
بعرفة وقضاء املناس���ك في هذه 

البقاع الطاهرة.
وفي اجلانب ذاته اقام الداعية 
السريالنكي محمد ملحان محاضرة 
دعوية للجالية السريالنكية تعلقت 
»باإلخ���الص« وبنينّ ان اإلخالص 
له فض���ل عظيم في جناح العمل 
وحتقيقه ألهدافه املنشودة وأوضح 
ان الرس���ول ژ ق���د ح���ث على 
اإلخالص في العديد من األحاديث 
الشريفة، مشيرا الى ان اإلخالص 
هو سر بني العبد وربه فال يطلع 
عليه الشيطان فيفسده، وال امللك 
فيكتبه وال اإلنسان فيغتر به بل 

هو سر بني العبد وربه.
وفي هذا السياق، أقيمت العديد 
من املسابقات الثقافية التي تهدف 
الى تنمية ال���وازع الديني لعلم 
اللجنة بأهمية املسابقات كونها 
تضفي جوا من املرح والس���رور 
على النفس ومت توزيع اجلوائز 

على املهتدين الفائزين.
واش���اد مدير ش���ؤون احلج 
ادارة األفرع  والعم���رة ومدي���ر 
احملامي مني���ف العجمي بتفاعل 
اهل الكويت واالخوة املقيمني مع 
كل أنشطة اللجنة والتي تهدف الى 
نشر اإلسالم وتفعيل دور الدعوة 
وتخريج جيل يدعو لالسالم من 

املهتدين اجلدد.
املهت���دون اجلدد دور  وثمن 
اللجنة البارز ورعايتها املستمرة 
لهم وحرصها على استخدام كل 
الوس���ائل القائم���ة على احلكمة 
واملوعظ���ة احلس���نة لصقله���م 

دينيا.

العجمي: نهدف إليجاد دعاة لإلسالم من المهتدين الجدد
أنشطة وبرامج »التعريف باإلسالم« المميزة أثناء رحلة حج المهتدين الجدد في األراضي المقدسة

حمود الرومي

»اإلصالح« تستقبل 
مهنئيها

بعد »المغرب«
تس���تقبل جمعية االصالح 
االجتماعي املهنئني مبناس���بة 
حلول عيد االضحى بني صالتي 
املغرب والعش���اء م���ن اليوم 
الرئيس���ي  اجلمعة في مقرها 
الروض���ة بحضور  مبنطق���ة 

اعضاء مجلس االدارة.

»األوقاف«: صالة العيد في المساجد
بسبب ظروف الطقس الجوي

ألغت المصليات في جميع المحافظات

أصدرت وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية امس بيانا عاجال 
يقض����ي بإلغاء مصليات العيد في جميع محافظات البالد بس����بب 
ظروف الطقس اجلوي. وقالت الوزارة ل� »كونا« أمس ان صالة عيد 
االضحى املبارك ستقام في املساجد، مبينة انها أنهت االستعدادات 

الالزمة الستقبال املصلني وأداء صالتهم بسهولة ويسر.


