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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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

مركز كلمة للعالقات االن�شانية
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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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 «لوياك» يقيم مهرجانًا إلبداعات الشباب
  

  يقيم مركز لوذان إلجنازات الشــــباب (لوياك) مهرجان إلبداعات 
الشــــباب مبجمع الكوت غدا وبعد غد يتضمــــن املهرجان العديد من 

األنشطة والفعاليات للشباب.
  وصرحت عضو مجلس ادارة لوياك فتوح الداللي بان هذا املهرجان 
هو املهرجان األول الذي تقيمه لوياك والذي يضم كل ابداعات الشباب 
وكل اعمال لوياك حيث يتضمن املهرجــــان معرضا للحرف اليدوية 
ومعارض مختلفة لكل برامج لوياك، كما يضم انشطة للطلبة املوهوبني 
فهناك مسرح عرائس ورسم على الوجه ومسابقات وجوائز لألطفال، 
وايضا امسية شعرية وموسيقى وهيب هوب، ولم ننس اجلزء الثقافي 
حيث ان املعرض يشمل نادي الكتاب لتشجيع االطفال على القراءة.

  وأوضحت الداللي ان لوياك ينوي إقامة هذا املعرض سنويا اميانا 
منه بأهمية دعم ورعاية الشــــباب الكويتــــي املوهوب في العديد من 
املجاالت، وافادت بأن لوياك كان يقيم مثل هذه املعارض بشكل منفصل 
ولكن جاءت الفكرة هذا العام بأن يجمع كل االنشطة في مهرجان كبير 

حتى يصل الى اكبر عدد من اجلمهور. 
  وعــــن اختيار مجمع الكــــوت ارجعت الداللي ذلــــك الى ان معظم 
انشطة الكويت توجه الى سكان العاصمة واملناطق املجاورة لها، لذلك 
قررنا ان نذهب بأنشطتنا الى منطقة الفحيحيل ومحافظة االحمدي 
حتى يكون لســــكان تلك املناطق جانب ايضا ملتابعة ما يقدمه طالب 

وطالبات لوياك. 

 انطلق تحت رعاية المطيري وبحضور عدد كبير من المهتمين

  يوم المبدع في «األبحاث» ناقش ابتكارات الباحثين اإلبداعية
 دارين العلي

  نّظـــم معهد الكويت لألبحاث العلمية أمس نشـــاطا 
للمبدعني حتت رعاية املدير العام للمعهد د.ناجي املطيري، 
وبحضور نائب املدير العام لشـــؤون األبحاث د.محمد 
سلمان، ونائب املدير العام للمعلومات د.نادر العوضي 
وعدد من الباحثني املبدعني وموظفي املعهد وأوضح مدير 
عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري أن 
النشاط مركز على اإلبداع واألساليب اإلبداعية في عمل 
األبحاث العلمية، مضيفا لقد تعمدنا أن يكون هنا تنوع 
في املشـــاركني من خالل مشاركة املخترع قاسم صادق 
الفخورين به من بني الشـــباب الكويتيني، كذلك الطالب 
عبدالرحمن الزنكي الذي علم نفسه بنفسه والذي طور 

برامج وصلت إلى املستوى العاملي.
  وأضاف كان هناك عدة مشاركات ايضا من املعهد متيزت 

باإلبداع منها االقتصادي ومنها العلوم عن األسماك وحماية 
الكائنــــات املائية من األمراض، وهناك إبداع ثان عن كيفية 
تقليل استخدام احملفزات في مصافي النفط، إضافة إلى اختراع 
عن اســــتخدام الطاقات املتجددة في استخدام الهيدروجني 
وإعادة استخدامه في توليد الطاقة، موضحا أن هذا اليوم 
يهدف إلى الداللة علــــى ان اإلبداع ال يتعلق بعلم معني بل 
يتعلق بالتفكير خارج املألوف بطريقة تخدم املســــتخدم 

وحتى وان كان من أي اختصاص.
  وأكــــد على فتح املعهد ألبوابه أمام املبدعني لدعمهم مبا 
نستطيع، مشيرا إلى تشكيل املعهد عام ٢٠٠٨ مكتبا لدعم 
املخترعني، يعمل على رعاية املخترع الذي ميتلك براءة اختراع 
ويريد أن يصنع اختراعه، يعمل املكتب على استقبال هذا 

املخترع وتوفير له ما يلزم ضمن إمكانيات املعهد.
  وبّني ان هذا املكتب يــــدرس الفكرة ويحاول ان يعرف 

أي ادارة في املعهد ميكن ان تســــاعد هــــذا املخترع، املعهد 
بشكل عام يشجع الشباب الكويتي واملواطنني في الكويت 
منذ انشــــائه، من خالل الدورات الصيفية والربيعية الذي 
تعلم الطلبة مبادئ التفكير العلمي و كيفية حل املشــــاكل 

واستعراض األفكار.
  وبدوره قال املستشار األول ورئيس جلنة برنامج التفكير 
اإلبداعي في املعهد د.صالح املزيدي ان أهمية نشــــاط يوم 
املبدع يكمن في نشــــر الثقافة اإلبداعية بني باحثي املعهد، 
وخلق جوا من املنافسة حلثهم على اإلبداع في مشاريعهم 
العلمية، والنظر في إمكانية تطوير تقنيات وابتكار أساليب 
جديدة من شأنها أن تفتح املجال في إنشاء شركات محلية 
وعاملية في مجــــاالت متعددة، تهدف إلــــى تنويع مصادر 
الدخل ودعم اقتصاد املعرفــــة، وإيجاد فرص عمل جديدة 

 د.ناجي املطيريللكوادر الوطنية. 


