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ليلى الشافعي
مبناسبة فرحة البالد بالعيد 
الوطني وعيد التحرير ستقيم 
جمعي���ة الس���املية التعاونية 
حفال خاصا بهذه املناسبة 20 
اجلاري قرب السوق املركزي 

على مساحة 1000 متر.
وأفاد املدير العام للجمعية 
محمود عبداملجيد بأن احلفل 
ف���ي فرحة كل  هو مش���اركة 
كويت���ي بهاتني املناس���بتني 
العزيزتني على قلوبنا والدخال 
البهجة والس���رور والفرح في 
الساملية  نفوس رواد جمعية 

ومساهميها حيث يتخلل احلفل أنشطة ترفيهية وألعاب لألطفال 
وتوزيع هدايا على املشاركني من جميع اجلنسيات املشاركني في 
فرحتنا علما ب��أن املهرج��ان س���يق��ام 4 عصرا حتى بعد صالة 
العشاء كما سيقام مهرجان تسويقي كبير على كثير من السلع 
االستهالكية التي سيتم تخفيض أسعارها في هذا اليوم السعيد 

واملفرح لقلوبنا.

»تعاونية السالمية« تحتفل 
بأعياد البالد 20 الجاري

محمود عبداملجيد

د. حسني الدويهيس مترئسا االجتماع

فتح المظاريف إلعالن الفائزين بمحالت استثمارية جديدة في »تعاونية النسيم«
باشرت جمعية النس���يم التعاونية اإلجراءات املتعلقة بفتح 
املظاريف وإعالن أس���ماء الفائزين مبحالت فروع اس���تثمار في 

ضاحية النعيم.
وأشرف على عملية فتح املظاريف كل من رئيس مجلس اإلدارة 
د.حس���ني الدويهيس ورئيس جلنة الفروع املستثمرة احمد املال 
باالضافة الى مندوب من وزارة الشؤون االجتماعية ومدير عام 

اجلمعية فالح الرجعان.
وبينت اجلمعية في بيان صحافي ان األنشطة املستثمرة تشمل 
مح��الت »تصلي�����ح هواتف، طباعة وتصوير، مصور، صرافة، 
حالق رجال، غسيل وكوي على البخار، مطعم، حلويات شعبية، 
مالبس جاهزة، مأك���والت خفيفة، تصليح أجه���زة الكترونية، 
نخي وباجيال، عطارة ومواد جتميل، تصليح ساعات« ألصحاب 

االختصاص.
يذكر ان اجلمعية قد أعلنت الشهر املاضي عن طرح تلك الفروع 
ألصحاب االختصاص ومت حتديد الشروط لدخول هذه املسابقة 
من قبل أصحاب االختصاص حس���ب ش���روط وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
هذا وس���تقوم اجلمعية خالل الفترة املقبلة بإكمال اخلدمات 
التعاوني���ة التي حتتاجها ضاحية النعيم واحملالت املس���تثمرة 
مثل الدواجن واملسمكة وامللحمة والصيدلية والصيانة املنزلية 

والعطارة وغيرها من األنشطة واخلدمات.

�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

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�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

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

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


