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الشيخ فيصل احلمود

الحمود يدين االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية الفكر: عدد زوار جناح الكويت في معرض مسقط فاق المتوقع
أدان سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود االعتداءات 
اإلسرائيلية على مدينة القدس واحلرم اإلبراهيمي الشريف. 
وقال في تصريح صحافي ان ما تقوم به قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ومجاميع املستوطنني يشكل استفزازا ملشاعر 
العرب واملس����لمني. وأش����ار في هذا الس����ياق الى مكانة 

املقدس����ات التي انتهكت قوات االحتالل قدس����يتها لدى 
العرب واملسلمني.

ووصف املمارسات العدوانية اإلسرائيلية بأنها اعتداء 
عل����ى كل عربي ومس����لم وانتهاك للمواثي����ق واألعراف 

الدولية.

�مسقط �مسقط � كونا: قال رئيس قسم األنشطة االعالمية في وزارة اإلعالم 
�عواد الفكر ان عدد زوار جناح الكويت في معرض مس����قط الدولي ال�عواد الفكر ان عدد زوار جناح الكويت في معرض مس����قط الدولي ال�

15 ف����اق املتوقع ما يعكس ثقة املواط����ن العماني في الثقافة الكويتية 
م����ن خالل عناوين اإلصدارات واملنش����ورات املعروض����ة. وأوضح ان 
معروضات جناح الكويت املتمثل في وزارة اإلعالم واملجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب ومؤسس����ة الكوي����ت للتقدم العلمي اقتربت 
نس����خها من النفاد بسبب اإلقبال الكبير على اقتنائها. وبني ان الزائر 
العماني يركز على الكتب التي تهم التاريخ وكذلك اإلصدارات اجلديدة 
في اآلداب واملعرفة مبختلف معارفها، مش����يرا الى ان معرض مسقط 
العماني يركز على الكتب التي تهم التاريخ وكذلك اإلصدارات اجلديدة 
في اآلداب واملعرفة مبختلف معارفها، مش����يرا الى ان معرض مسقط 
العماني يركز على الكتب التي تهم التاريخ وكذلك اإلصدارات اجلديدة 

الدولي للكتاب من املعارض الكبيرة في العالم العربي.

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

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

شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 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  الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدةپ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدةپ 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  املفا�شلــالج  يف  اخل�شونة  املفا�شلــالج  يف  اخل�شونة  ج  وع ت�شخي�ش  وعــال-  ت�شخي�ش  ــال- 

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

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

الك�شور الك�شورـــالت  الك�شورـــالت  الت  ح جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش  حـــ-  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش  ـــ- 

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

ابة املالعب وحوادث الطرقشابة املالعب وحوادث الطرقشابة املالعب وحوادث الطرق شإ�شإ� إ�اإ�ت إ�اإ�ات اإ�ت إ�ت إ�اإ�ا - ت�شخي�ش وعالج حال

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

شباحًا - 12.30 ظهرًا �شباحًا - 12.30 ظهرًا �شباحًا - 12.30 ظهرًا 8.30

اًء

شباحًا - 12.30 ظهرًا

اًء

شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�ش

شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�ش

شباحًا - 12.30 ظهرًا

اًء4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

شباحًا - 12.30 ظهرًا

اًء

شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�ش

شباحًا - 12.30 ظهرًا

اًء

شباحًا - 12.30 ظهرًا

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

العيادة:

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�صـةعـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���رمبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

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

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

ـنـــانعـيــادة الأ�شـنـــانعـيــادة الأ�شـنـــان
نانشنانشنان شس الأ�شس الأ� س الأ�تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة

ـــــــل كليــــــــة اجلراحني امللكيــــة الكنديــــــة پ زميـــ

پ ا�شت�شــــــاري اأمــــــرا�ـــــــش اأعـــــ�شــاب الــعــــيـــــــون

پ جراحة اجلفون التجميلية وحمجر العني

الدكتور / رائد بهبهاني
البورد الأمريكي يف طب جراحة العيون

25636988 ال�شامليـــــــة - �شـــــــارع يو�شف البـــــــدر - ق10

www.dr-rbehbehani.comمقابـــــــل حديقة ال�شيخ �شعـــــــود - بناية 6


 




























