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العربي
  في ديوانية 

اإلصالح غدًا
 

 «الشباب والرياضة» 
تقيم املعرض 

الشبابي التراثي 
األول اليوم

 تقيم جمعية االصالح االجتماعي 
غدا الثالثاء ديوانيتها الشـــهرية 
بعنـــوان أحداث العالـــم العربي 
وحقوق االنسان مبقر اجلمعية 
مبنطقة الروضـــة. يتحدث فيها 
أستاذ الشريعة بجامعة الكويت 
ورئيس جمعية مقومات حقوق 
االنسان د.عادل الدمخي حول حقوق 
االنســـان في االسالم، واحلريات 
والعدالة في الشـــريعة. ويسلط 
د.الدمخي الضوء على احداث العالم 

العربي وحقوق االنسان كمدخل 
لتخفيف االحتقانات االجتماعية 
والسياسية في املنطقة العربية، 
كما يستعرض د.الدمخي بعض 
جوانـــب التوتر االنســـانية في 

الكويت وسبل عالجها.  
  وحـــول الديوانية صرح أمني 
سر جمعية االصالح االجتماعي 
د.عبداهللا العتيقي بأن الديوانية 
الشـــهرية التي تعقدها اجلمعية 
ستتركز هذه املرة على موضوع 

العربي وحقوق  العالـــم  أحداث 
االنسان لتســـليط الضوء على 
القضايا املجتمعية التي تشهدها 
الســـاحة الكويتيـــة والعربيـــة 

والعاملية.
  واختتم د.العتيقي تصريحه 
بالتأكيد على ان الندوة ستنطلق 
في الثامنة مساء وستكون مفتوحة 
للجماهير، وسيشاركها عدد من 
املتخصصني احلقوقيني واملهتمني 

بالشأن العام واالعالميني. 

 تقيم الهيئة العامة للشباب 
والرياضــــة اليــــوم املعرض 
الشبابي التراثي األول حتت 
التراث  عنــــوان «اجنــــازات 
الكويتي االصيل.. املشاريع 
الكويتية الصغيرة» ويستمر 
أربعة أيام. وقال مدير ادارة 
املكتب الفني لقطاع الشباب 
بالهيئة عبداهللا عبدالرسول 
في تصريح صحافي أمس ان 
املعرض الذي يقام برعاية مدير 

عام الهيئة باالنابة الشيخ طالل 
الفهد يهدف الى تعزيز الروح 
الوطنية واالنتماء لدى الشباب 
الكويتي من خالل دعم وإبراز 
املواهب الكويتية في عدد من 
املجاالت. وأضاف عبدالرسول 
ان املعرض الذي يقام للمرة 
االولى يأتي بناء على توجه 
الهيئة نحو تطبيق برنامج 
عمل احلكومة للخطة االمنائية 
االولى لعام ٢٠١١/٢٠١٠ الرامية 

الى تعزيز املشاركة املجتمعية 
لالسرة والشباب الكويتي في 
شتى مناحي احلياة، السيما 
الكويتي  املتعلقة بالتــــراث 

االصيل.
ان املعرض يسعى    وذكر 
الى تسليط الضوء على بعض 
املهن القدمية التي مارسها اآلباء 
واالجداد في املاضي، اضافة الى 
الكويتي  ابراز دور املوروث 
العريق في حياة الكويتيني. 

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

 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

ا�شت�شارات تربوية واأ�شرية      پ      ا�شت�شارات نف�شية

ا�شت�شارات تعليمية ) �شعوبات تعلم - نق�ض الدافعية - مهارات درا�شـية(

اختبارات ذكاء )بنظام ويك�شلر - اأ�شتانفورد بنيه(

اأخ�شائية نف�شية  للزيارات املنزلية لتقومي �شلوك الطفل واملراهق يف بيئته الطبيعية


