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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329
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م�ساًء فقط من ال�ساعة 4:30 - 9:30 66832762 - 99346690 %

إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـاة

اإ�شــتـ�شــارات وار�شادات اأ�شرية

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل االأطـــبــاء
االت�ســــــــــــــــال:

22272748  - 22272749
 حويل - جممع اأطباء النقرة ال�شمايل - الدور الرابع - ت: 22655566 - 22646969

كليني��ك اجلري��وي 
اإ�شراف د. �شالح اجلريوي - ا�شت�شاري جلدية وتنا�شلية - ليزر - جتميل

عيادة اجللدية والليزر:   جميع اأنواع الليزر لعالج عيوب الب�ش��رة - 
عالج حب ال�ش��باب واآثار حب ال�ش��باب بجهاز Fraxil  -  اإزالة ال�ش��عر بالليزر 

بالليزر الو�شم  اأنواع  جميع  عالج   - البارد   I.P.L اأو   Ndyac
ع��ي��ادة التج�م�يل:  تنظي��ف الب�ش��رة بالكري�شتال واملا�ش��ي - ن�شارة 
الب�ش��رة وت�شاقط ال�شع��ر بامليزوثريابي - برنامج خا���ض لتبيي�ض الب�شرة 

R.F بدون تق�شري اأو اأبر - عالج ترهل الوجه ونحت اجل�شم بوا�شطة جهاز

ع���ي���ادة الأ���ش��ن��ان

جم��اين. وك�شف  ا�شت�شارة   -

واللثة. الأ���ش��ن��ان  تنظيف   -

بالليزر. جتميلية  ح�شوات   -

ع�����������ش�����ب. ع�������������الج   -

الأ�����ش����ن����ان. ت��ب��ي��ي�����ض   -

- ت��ركي��بات ثاب���تة ومتح���ركة 

وعر�ض خا�ض على الزنكوريوم.

النور واالأمــل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 97276517    فاك�ش : 22452321

)ال�شلل - الروماتيزم - اآالم وخ�شونة املفا�شل - االنزالق الغ�شرويف 

والعمود الفقري - التاأهيل بعد العمليات اجلراحية(

العالج الطبيعي لحاالت

خدمة متري�شية �شاملة، رعاية االأطفال حديثي الوالدة

رعاية كبار ال�شن وذوي االحتياجات اخلا�شة

ال�سعب البحري - ق8 - �ش بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�ش من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�سرق االأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهـــــــي اأحدث تقنية اأمريكية ل�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي�ـــــــش الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�ســـــــاكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

االت�ســــــــــــــــال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

االت�ســــــــــــــــال:
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 جانب من التدريبات 

 فريحة األحمد تابعت تحضيرات
   الحفل الختامي لجائزة األم المثالية

 ندى أبو نصر
  أكدت رئيســـة اجلمعية الكويتية لألســـرة املتميزة د.فريحة 
األحمد أنها ســـعيدة جدا باالجناز الـــذي حققه الطالب  بتدريب 
معلميهم خالل البروڤات التي اقيمت في املدارس وأنها تشـــكر 
وزيرة التربية على مشاركة التعليم اخلاص واملدارس اخلاصة 
كمدرسة اجليل اجلديد مع التعليم العام للتحضير الوبريت رائع 

للحفل اخلتامي للجمعية الكويتية لالسرة املثالية.
  واضافت ان االوبريت من احلان غنام الديكان وتوزيع املوسيقي 
املايسترو ســـليمان الديكان، واشارت الى انالبروڤات تقام على 
مسرح الشامية اليوم حيث مت جتميع املدارس القامة البروڤات 
اخلاصة باحلفل بحضور اعضـــاء اجلمعية الكويتية وموجهي 

وموجهات املدارس واملعلمني واملعلمات.
  وانه في السادس من الشهر اجلاري سيتم تكملة التحضيرات 
للحفـــل اخلتامي على مســـرح الدســـــــمة الذي ســـيقام عليه 

احلفل.
  

 (قاسم باشا)  الشيخة فريحة األحمد تتابع التدريبات 


