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 أنشطة ترفيهية استمتع بها األطفال عدد من أبناء الشهداء خالل مشاركتهم في إحدى الفقرات

 مكتب الشهيد نّظم رحلة جزيرة فيلكا بحضور أسر الشهداء
 مواكبة لالحتفاالت الوطنية التي تشـــهدها الكويت 
مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والعشرين للتحرير، 
والذكرى اخلامسة ع لى تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم، نظم مكتب الشهيد رحلته االولى جلزيرة فيلكا 

بحضور مجموعة كبيرة من أسر الشهداء.
  وقد تضمنت الرحلة مجموعة كبيرة من االنشـــطة 
التي شاركت فيها أسر الشـــهداء والتي متيزت بالنوع 
الوطني والترفيهي، وبعدها مت توزيع الهدايا على االطفال 
واملشاركني في املسابقات، حيث أثنى احلضور على التنظيم 

املميز للرحلة وجميع االنشطة املرافقة لها.
  وبهذه املناســـبة، قال رئيس قسم االنشطة مبكتب 
الشهيد جديع املطيري ان املكتب يحرص على تنظيم مثل 
تلك الرحالت ألسر الشهداء لتأصيل التواصل االجتماعي 
بني أســـر الشـــهداء وتعزيز روح االنتماء الوطني لدى 
االبناء من خالل إقامة املســـابقات الوطنية في مثل تلك 

التجمعات.
  اجلدير بالذكـــر أن هناك رحلة ثانيـــة تقام بتاريخ 
٢٠١١/٣/١٧، وذلك الستفادة أكبر عدد ممكن من أسر الشهداء 

بتلك االنشطة التي يقيمها مكتب الشهيد لهم. 

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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