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 السعودية ضيف 

شرف امللتقى 
اإلعالمي العربي 

الثامن
 

 «الدراسات القضائية» 
ينّظم مؤمتر حقوق 

العمالة ومكافحة 
االجتار بالبشر

التنفيذية  اللجنـــة   أعلنت 
لهيئة امللتقى االعالمي العربي 
انها اختـــارت اململكة العربية 
الســـعودية لتكـــون ضيـــف 
الشـــرف للـــدورة الثامنة من 
اعمال امللتقى االعالمي العربي 
والتي ستستضيفها الكويت في 
الفترة من ٢٤ الى ٢٦ ابريل املقبل 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وتعتبر هذه الدورة اضافة 

جديدة ألنشطة امللتقى العربي 
وسيتم خالل الدورة استعراض 
اململكة  فـــي  مســـيرة اإلعالم 
العربية السعودية والتعريف 
باجلهود املبذولة جتاه تطوير 
العمل االعالمي والثقافي داخل 
اململكة، وسيصاحب ذلك حضور 
وفد اعالمي سعودي كبير ميثل 
االعالم الرسمي واخلاص وفي 
طليعتهم وزير الثقافة واإلعالم 
د.عبدالعزيز خوجة، اضافة الى 

عدد من الشخصيات االعالمية 
البارزة، كما ستقام خالل امللتقى 
ندوة حول االعالم الســـعودي 
تتنـــاول مســـيرة االعالم في 
اململكة خـــالل العقود األخيرة 
وحتى الوقـــت احلالي وما مت 
اجنازه من خطـــط تهدف الى 
تطوير االعـــالم والنهوض به 
وما يحمله املستقبل كذلك من 
رؤية للتحديث ومواكبة التطور 

العاملي. 

 بالتعـــاون مع املنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة ينظم 
معهد الكويت للدراســـات 
القضائية والقانونية مؤمتر 
العمالة واملواثيق  حقوق 
الدولية ومنظمات الهجرة 
ومكافحة االجتار بالبشر 
وذلـــك خـــالل الفترة من 
٢٠ الـــى ٢٣ اجلاري حتت 
رعاية نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير 

العـــدل ووزيـــر األوقاف 
والشـــــؤون االســـالمية 
رئيـــس مجلــــــس ادارة 
معهد الكويت للدراســـات 
القـــضائية املستشار راشد 

احلماد.
  وقد صرح املستشـــار 
بـــأن  الشـــامري  جمـــال 
املعهـــد يحـــرص علـــــى 
تبادل اخلبرات بني الدول 
العربيـــة والغربية والتي 

بالشـــك ســـتثري املجال 
القانوني، حيث سيشارك 
فـــي هـــــذا املؤمتر لفيف 
مـــن الــــــدول اخلليجية 
والعربية كاململكة العربية 
السعودية وســـلطنة عمان 
ودولة االمـــارات العربية 
البحرين  املتحدة ومملكة 
الى ســـورية  باالضافـــة 
واألردن واملغرب وتونس 

والسودان وفرنسا.

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

حويل - نهاية �ش �سرحبيل - عمارة الهيئة اخلريية - الدور 2 مكتب 21

ف16ع/2005

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

 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 لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������ش الرائعة التقنية احل�سرية

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

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل 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

الت�س����������������ال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

الت�س����������������ال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

الت�س����������������ال:
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9:30
22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل االأطـــبــاء
الت�س����������������ال:

22272748  - 22272749

ال�س�����رق - جم���م����ع ني����س���ان - مق���اب�����ل اخلليج��ي���ة  - ت : 22476566 - 60365666  

عندمـا تتـحـدث عن م�شكلـتـك فاأنـك قريـب جـداً من احلــل

طاقم كويتي متخصص في

د. أسماعيل الشطي    د. سعد الكريـبـاني    د. يوسف الحميدي

 Q8 InternatIonal
لال�شت�شــارات التـربـويـة والتـدريــب

اال�شت�شارات الرتبـويـة پ اال�شت�شارات االأ�شـريـة پ االر�شــاد النفـ�شي
ا�شت�شارات تعليمية ) �شعوبات تعلم - نق�ض الدافعية - مهارات درا�شـية(


