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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

 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
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

لالإعــــــالن

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

22272748  - 22272749

 «احملامني»: طلبنا التعاون مع جمعيات
  النفع النسائي إلعالء شأن املرأة الكويتية

 الكويت تطالب األمم املتحدة 
  مبساعدة أفغانستان في «حقوق اإلنسان»

 عبرت جمعيـــة احملامني في 
ذكرى االحتفال بيوم املرأة العاملي 
وبصوت املـــرأة في جلنة املرأة 
عن مدى صالبة املرأة الكويتية 
وهي تسعى جاهدة لتحقيق ذاتها 
وجتتهد فـــي حتصيل حقوقها 
وتثبت تواجدها على الساحتني 
احمللية والعربية من جانب وعلى 
اجلانب االعالمي من جانب آخر، 
األمر الذي حدا بنا من هذا املنطلق 
الى طلب التعاون مع جمعيات 
النفع العام النسائية العالء شأن 

املرأة الكويتية.
  وصرحت احملامية مرمي املؤمن 
– رئيسة جلنة املرأة في اجلمعية 
الكويتية بان جلنة املرأة تلقت 
دعوة كرمية من اجلمعية الكويتية 

حلقوق االنسان حلضور افتتاح 
معرض املرأة املقام مبناسبة يوم 

املرأة العاملي.
  واوضحت املؤمن انها رشحت 
شـــيخة اجلليبي مقررة اللجنة 
لتمثل جلنة املرأة باجلمعية في 
املرأة  افتتاح معـــرض  حضور 
الكويتية الذي اقيم مبقر اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية وقد 
عرض فيه لوحات فنية ملناظر 
طبيعيـــة من التـــراث الكويتي 
صممتها فتيات كويتيات عبرت 
من خاللها عن الكويت ايام زمان، 
تلك الفترة احملفوظة في ذاكرة 
الكويتيني عشـــاق تلك املناظر 
اخلالبة في هذه احلقبة من الزمن 

املاضي. 

 الدمخي: امللتقى اخلليجي 
لإلعاقة يعقد ٥ أبريل 

 يستقطب امللتقى العلمي احلادي عشر للجمعية 
اخلليجية لالعاقة والذي تنطلق انشطته حتت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء خالل الفترة من ٧ الى ٧ ابريل 
املقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت – 
الكويت كل املهتمني بقضية املعاقني بشكل عام وقضية 

تشغيلهم في دول اخلليج العربي بشكل خاص.
  وقالت عضو مجلس ادارة اجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور املعاقـــني ونائب رئيس جلنة العالقات العامة 
للملتقى امل الدمخي ان امللتقى ينظم للمرة احلادية 
عشرة على التوالي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها 
الدورات السابقة، متمنية الوصول حللول ونتائج 
فعالة حول شـــعار امللتقى وهو تشغيل االشخاص 
ذوي االعاقة بدول مجلس التعاون اخلليجي: االنظمة 

والقوانني وبيئات العمل.
  واشارت الدمخي الى ان اجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور املعاقني تدعم امللتقى اميانا منها باهمية خدمة 
املعاق واعطائه جميع حقوقه ومساعدته على تخطي 

ظروف االعاقة واالنخراط في سوق العمل. 

الكويت عبر كافة مؤسساتها 
الرسمية والشعبية على تقدمي 
املســـاعدات االنســـانية خالل 
احلروب والكـــوارث وغيرها 
وكذلك جمع التبرعات لصالح 

الشعب االفغاني».
  واكـــدت ان اقـــرار املؤمتر 
الدولي لالستثمار في افغانستان 
الذي عقد في نوفمبر املاضي في 
الصــــندوق  دبي ومبشــاركة 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
لتحقيق االستقرار االقتصادي 
الـــى تواجـــد فرص  يرجـــع 
اســـتثمارية في مجـــال البنى 
التحتيـــة والزارعة والتعدين 
االمر الذي يوفر نصف مليون 

فرصة عمل تقريبا. 

 جنيڤـ  كونا: طالبت الكويت 
امـــس األمم املتحـــدة وكافـــة 
مؤسســـاتها بتقدمي املساعدة 
الفنيـــة ألفغانســـتان خاصة 
في املجـــاالت املتعلقة بحقوق 
االنســـان معربة عن تقدميها 
الـــالزم الحـــالل االمن  الدعم 
واالســـتقرار واالزدهار الدائم 

جلمهورية أفغانستان.
الباحثة السياسية    وقالت 
الكويتية  بوزارة اخلارجيـــة 
رانيـــا عبدالرحمن املليفي في 
كلمة الكويت امام الدورة الـ١٦ 
ملجلس حقوق االنســـان «ان 
العالقات الكويتية ـ األفغانية 
تاريخية ومتأصلة السيما في 
 مرمي املؤمن  رانيا املليفي اجلانب االنساني حيث حرصت 


