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د.عمر البناي وم.سعد احمليلبي مع عدد من املشاركني في لقاء توقيع مذكرة التعاون بني الطرفني

مركز صباح األحمد و»املهندسني« يدعمان مواهب الشباب
اتفقت جمعية املهندسني 
ومركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع، عل���ى دعم قدرات 
ومواه���ب أبن���اء الكوي���ت، 
وخاصة املبدعني واملبتكرين، 
وتطوير قدرات املهندسني في 
مختلف املجاالت والتخصصات 
الهندسية، والهادفة الى حتقيق 
التنمية البشرية في املجتمع 
الكويتي واملساهمة في حتقيق 
النهضة التي تنشدها الكويت 

في مختلف املجاالت. 

واتف����ق كل م����ن مدير عام 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع د.عمر البناي ورئيس 
اجلمعية م.سعد احمليلبي في 
مذكرة للتفاهم والتعاون بني 
اجلهت����ني مت توقيعه����ا خالل 
اجتماع عقد في مقر اجلمعية 
على تنسيق اجلهود وتعزيز 
التعاون بينهما في القضايا ذات 
االهتمام املش����ترك واملشاركة 
بالفعاليات الت����ي ينظمها أي 
الطرفني وتبادل اخلبرات  من 

املهنية والفني����ة في مختلف 
التخصصات.  وأوضحت مذكرة 
التفاهم املوقعة بني اجلانبني 
على أن تشمل البرامج املشتركة 
بني الطرفني عقد دورات تدريبية 
وتنظيم ورش عمل ومؤمترات 
متخصصة، تهدف الى تعزيز 
الكويتي،  املدني  دور املجتمع 
وتخدم مصالح الكويت بشكل 
عام، وتزيد من خبرات منتسبي 

اجلهتني بشكل خاص. 
كم���ا اتفق الطرف���ان في 

املذكرة على أن تقوم اجلهتان 
بتعميم الفعاليات التي تعتزم 
أي م���ن اجلهت���ني تنظيمها 
على أعضائه���ا وحثهم على 
املشاركة في هذه الفعاليات، 
م���ع التأكيد على ضرورة أن 
يحقق التعاون بينهما املصالح 
املشتركة للمهندسني واملبدعني 
واملبتكرين الكويتيني ودعمهم 
من خالل هذه األنشطة احمللية 
وبعض الفعاليات واألنشطة 

اخلارجية.
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م�شتو�شف 

مونتانا كلينك 180clinic& 25621305         50601158   

ابتسامة هوليوود
التقويم 
السريــع

 المعدني بدون خلع

999 د.ك
خلع وزراعة

وتركيب األسنان
 بنفس الوقت

فقط 850 د.ك

تنظيف األسنان
+ التبييض بالليزر

 األمريكي + قلم التبييض
الفوري للمناسبات

فقط 59 د.ك

عرو�ض ال�صيف

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�شنان ال�شريع
 ا�شت�شاري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�شامة هوليود
لل�شن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. > جتميل الأذنــني واجلفــون و�شــــــــــد الوجـــ

> تكبري اخلدود وال�شفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عالج اأن�شـــــــداد الأنف وال�شـــــــخري واجليـــــــوب الأنفية.

ال�شـــــــوت. وبحـــــــة  الأذن  واأمرا�ـــــــض  الـــــــدوارِ  >حـــــــالت 
الراديـــــــو.  مبوجـــــــات  واللحميـــــــة  اللـــــــوز  >جراحـــــــة 

 ال�شعب البحري

 5 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�صور )م( دكتوراه )الزمالة( كندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي

ــــب بـــانـــضـــمـــام الــــدكــــتــــور/مــــمــــدوح مــنــاع  ــــرح ي
ـــون-األردن  ـــي ـــع ـــل مــــن مـــركـــز الـــشـــامـــي ل
اخـــــــصـــــــائـــــــي طـــــــــب وجـــــــــــراحـــــــــــة الـــــعـــــيـــــون 
ــي لــلــعــيــون بــريــطــانــيــا( ــم ــال ــع )الــــبــــورد الـــعـــربـــي- الــمــجــلــس ال

Universal Medical Center

الرقعي - قطعة 2 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا -  تليفون: 24991990 -66625329- فاك�ض: 24991994


