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�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�سـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

الفنية/ �سويان واجن
فنية العناية بالب�شرة

عيادة املمار�ض العام وال�سكر

د/ �سكينة ابراهيم

عيادة اجللدية والليزر- د/ حممد عمران  
اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دميـانـة �سـميـر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�ش

الروضان: المهرجان إقليمي ويساهم في توطيد العالقات العائلية بالخليج

مقصيد: مآثر إيجابية تجمع أبناء الديرة تحت مهرجان وطني واحد

مزيد: »هال فبراير 2010« تكريس للوحدة الوطنية

الجاسم: كرنڤال هال فبراير سينطلق غداً من سوق شرق
دعا املنسق العام ملهرجان هال فبراير 2010 
وليد محمد جاسم املواطنني واملقيمني حلضور 
كرنڤال هال فبراير الذي سينطلق غدا من سوق 
شرق وسيشهد العديد من املفاجآت الترويحية 
التي ستثلج صدور احلضور الكرام من بوابات 
الى  وش����خصيات كرتونية محببة باإلضافة 
مش����اركات متعددة جلمعيات وهيئات النفع 
العام وجمعيتي املرشدات والكشافة، وسيختتم 
الكرنڤال بإطالق العاب نارية تضيء س����ماء 

الكويت.
وقال جاس����م ان الكرنڤال سيبدأ انشطته 
من الس����اعة الواحدة ظهرا وس����وف ميتد الى 
الساعة 6 مس����اء وقد مت التنسيق مع اإلدارة 
العامة للمرور لتحديد املواقف اخلاصة لرواد 

الكرنڤال. موضحا ان اللجنة العليا املنظمة ل� 
»هال فبراير« استطاعت ان تتجاوز العديد من 
الصعاب في مقدمتها غي����اب الدعم احلكومي 
ونقص التس����هيالت وعدم اس����تطاعة القطاع 

اخلاص مساندة املهرجان.
من جهت����ه أكد مدير العالق����ات العامة في 
جامعة الكويت فيصل مقصيد أن الكويت تعيش 
احتفاالت وطنية مبناسبة تولي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد 
مسند اإلمارة للعام الرابع على التوالي مليئة 

باملعطاءات واالجنازات التاريخية لسموه.
وأشار مقصيد في تصريح للجنة االعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 إلى أن البالد ستشهد 
مع ذكرى تولي سمو األمير مقاليد احلكم افتتاح 

مهرجان هال فبراير 2010 الذي ينتظره الكثير 
من أهل الكويت ملا يحتوي على أنشطة وطنية 
جتسد البيت الكويتي الواحد من خالل التالحم 
الوطني والوحدة بني جميع أبناء البلد مؤكدا أن 
البلد بحاجة للحمة وطنية واحدة حتت قيادة 
أسرة آل الصباح الكرام. وبني مقصيد أن مهرجان 
»هال فبراير 2010« له العديد من املآثر االيجابية 
التي جتمع أبن����اء الكويت مبختلف طوائفهم 
وشرائحهم حتت مهرجان وطني واحد يتبادلون 
التهاني واالحتفاالت متمنيا أن يدوم هذا احلب 
ب����ني أبناء الكويت من اجل ت����راب هذا الوطن 
الغالي داعيا القائمني على املهرجان بالتوسع 
في احلمالت الوطنية التي تصل جميع أنحاء 

البالد وتقوي الترابط االجتماعي بينهم.

يرى عضو مجلس األمة النائب 
حسني مزيد ان مهرجان هال فبراير 
2010 يع���د من أفضل وأنس���ب 
املناسبات التي يجب استغاللها 
لتكريس الوح���دة الوطنية من 
خالل طرح وتقدمي انشطة جيدة 
تتواءم مع مطالب الشعب الكويتي 

لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال النائب مزيد في تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
ه���ال فبراي���ر 2010 ان اللجن���ة 
املنظم���ة ملهرجان ه���ال فبراير 
خ���الل الدورات الس���ابقة كانت 
على املس���توى املطلوب خاصة 
مع إلغائها احلفالت الغنائية، األمر 
الذي كان له مردود ايجابي على 
األمة العربية والتي كانت تعيش 
إبان تلك الفترة مأساة العدوان 
الغاشم على أشقائنا في غزة وهو 
األمر الذي نعده تكريسا للوحدة 

الوطنية العربية.
وأوضح مزيد انه على الصعيد 

طابع مميز ويساهم في توطيد 
العالقات العائلية بني دول مجلس 

التعاون.
من جهتها، أكدت عميدة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت الشيخة 
د.ميمون���ة الصباح ان مهرجان 
هال فبراير 2010 يعتبر مهرجانا 
ترويجيا سياحيا ينشط حركة 
السياحة في البالد ويعتبر منفذا 
للخروج م���ن احلياة الروتينية 
والعملي���ة من خالل نش���اطاته 
التسويقية املتنوعة التي جتذب 

اكبر عدد من اجلمهور.
وقالت ف���ي تصريح خاص 
للجنة اإلعالمي���ة ملهرجان هال 
فبراير 2010 ان املهرجان من خالل 
دورته الس���ابقة ساهم في دعم 
املجال السياحي والترويجي لكنه 
مع األسف أهمل اجلانب الثقافي 
واألدبي من حيث دعم املعارض 
األدبية والنوادي الثقافية وإحياء 

التراث الكويتي األصيل.

الداخلي البد أن نكون يدا واحدة 
حتت اسم الكويت ونرفض من 
يتاجر بالوحدة ويفرق بني طوائف 
الشعب ألننا نسيج واحد والبد 
أن تتضافر اجلهود من اجل رفعة 

هذا الوطن. 
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 

ان تزامن ه���ال فبراير 2010 مع 
ذكرى التحرير واالستقالل وتولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
للسنة الرابعة سيجعل الكويت 
تعيش خالل هذا الشهر في سعادة 
وفرح وتتقدم وتزدهر إلى األفضل. 
ودعا اهلل ان ينعم على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

بالصحة والعافية على اجلهود 
اجلبارة ملا يخص الصالح العام 

للمواطنني والكويت.
وق���ال الروضان في تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010 ان املهرجان في 
دورته ال���� 11 يخرج من احمللية 
إل���ى اإلقليمي���ة مم���ا جعله ذا 

اللحدان: المهرجان انعكاس حقيقي ألمن واستقرار الكويت

»تعاونية الشامية« تنظم مهرجانًا تسويقيًا
و150 ألفاً يتسابقون للفوز بسيارة

أكد رئيس تعاونية الشامية والشويخ 
طالل اللحدان أن اجلمعية حترص على 
مشاركتها في انش���طة هال فبراير 2010 
انطالقا م���ن احلس الوطن���ي وترجمة 
لتالحم الكويتيني في هذه املناسبة ومن 
اجل تعزيز الوح���دة الوطنية التي دعا 
إليها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وق���ال اللحدان في تصري���ح للجنة 
اإلعالمية ملهرجان ه���ال فبراير 2010 إن 
اجلمعية س���تنظم مهرجانا تس���ويقيا، 
وقد وفرت نح���و 150 الف كوبون على 
سيارة للمشترين خالل فترة املهرجان، 
مش���يرا الى ان اجلمعي���ة حترص على 
توفير السلع بأسعار مخفضة خالل فترة 
املهرجان والذي تش���ارك في��ه العدي���د 

من الشرك��ات.
وأشار اللحدان الى ان هذه املناسبة تأتي 
تزامنا مع احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
املواطنون  التحرير حيث يترقب  ويوم 
واملقيمون هذه املناسبة ألنها تضفي على 
البالد أجواء الفرحة والسرور وتساهم في 
إنعاش حركة االقتصاد وترويج السياحة، 
حيث يقصد الكويت خالل هذه املناسبة 
اخوة زائرون من بلدان مجلس التعاون 
اخلليجي وبلدان عربية وأجنبية أخرى 
لالس���تفادة من انش���طة هذه املناسبة. 
وشدد اللحدان على ضرورة التفاعل مع 
هذا احلدث الذي ننتظره س���نويا معربا 
عن أمله في مشاركة املواطنني واملقيمني 
باالنش���طة، مؤكدا على ضرورة تالحم 
كافة فئات الشعب، وهذا يعكس بال شك 
ال���روح الوطنية البعيدة عن أي نعرات 

طائفية او قبلية.
وأعرب اللحدان عن امله في ان تكون 
االنش���طة متنوعة، مشيدا باملهرجانات 
السابقة التي نظمتها اللجنة العليا الفتا 
الى ان مناسبة هال فبراير تعتبر انعكاسا 
حقيقيا ملعنى االستقرار واألمن والطمأنينة 
التي نتمتع بها على ارض الكويت املعطاءة 

التي ستظل وتبقى واحة امن وأمان بإذن 
اهلل.

وقال اللحدان: إن املهرجان وما يحويه 
من أنشطة ترويحية واقتصادية وسياحية 
يعد فرصة مناسبة جلميع أفراد االسر 
في الكويت من اجل االستمتاع باألجواء 
الرائعة، خصوصا ان هال فبراير يقام في 
فترة تعتبر من أجمل فترات السنة التي 
ينتظره���ا ويترقبها الكويتيون إلدخال 
البهجة والفرحة والس���رور في قلوبهم، 
كما انها فرصة إلب���راز التراث الوطني 

للشعب الكويتي.
ودعا اللحدان جميع املواطنني واملقيمني 
لالس���تفادة من انش���طة هذا املهرجان 
واالستفادة أيضا من مزايا اخلصومات على 
أسعار السلع من خالل املنافذ التسويقية 
املش���اركة خالل شهر فبراير مما يخفف 
األعباء عن املستهلكني، فضال عن اجلوائز 
املخصصة وفرص االس���تفادة منها من 
خالل كوبونات الس���حب التي ستجرى 

باملجمعات واألسواق املختلفة.

النائب حسني مزيد

فيصل مقصيد

الشيخة د.ميمونة الصباحروضان الروضان

شعار هال فبراير


