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العودة للمدار�س خ�سم 

على جميع العالجات
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الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�ش����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

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

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�ش�������داد الأنف وال�ش�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�سيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــادا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

البورد الأملاين يف جراحة العيون

البورد العربي - الأردن

املجل�س العـاملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�سو الأكادميية الأوروبية لت�سحيح النظر - دبلن

البورد العربي - الأردن

د.  محسن آبل صادق

مركز
Medical Center

 «الشاهد».. دشّنت برامجها بديكورات مميزة 
 مفرح الشمري
  @Mefrehs

  
  القائمــون على قناة الشــاهد الفضائية 
يحرصون دائما على التميز من خالل البرامج 
احلوارية التي تبثها أو من خالل التعاقد مع 
إعالميني لهم قاعدة جماهيرية في املجتمع 
ألنهم يطرحون فــي برامجهم ما ال يطرحه 
اآلخرون مثل اإلعالمي بداح السهلي واإلعالمي 

جعفر محمد.
  امس االول دشنت قناة الشاهد الفضائية 
دورتها البرامجية اجلديدة من خالل احتفال 
مصغــر حضره رئيس مجلــس إدارة قناة 
الشــاهد الشــيخ صبــاح احملمــد وعدد من 
اإلعالميني العاملني بالقنــاة، باإلضافة الى 
الفريــق الفنــي مــن مصوريــن ومخرجني 
ومعديــن، حيث قام احلضــور بقطع كيكة 
االحتفــال إيذانا بافتتاح االســتديو اجلديد 
للقناة الذي يعتبر اكبر استديو في الكويت 
من خالل البرامج التي يحتضنها، حيث لكل 

برنامج ركن خاص وديكور مميز.
  وكانت انطالقة البرامج مع برنامج «لي 
متى» لإلعالمي بداح السهلي الذي استضاف 
بأولى حلقات برنامجه وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.محمــد الفارس ومن بعد 
ذلــك قــدم اإلعالمي جعفر محمــد برنامجه 
اجلديد «ديوان الشاهد» حيث تصدى إلخراج 

البرنامجني املميز علي سلطان.
  وقد شــهد احلفل انضمام اإلعالمي احمد 
الرفاعي الى أســرة قناة الشاهد الفضائية، 
 جانب من قطع الكيكة حيث يتصدى لتقدمي فقرة األخبار احمللية. 

 خالد أمني: جديدي «يا عزوتي» 
  وأطمح للوصول للعاملية 

 أميرة عزام
  @amira٣zzam

  
  يشارك الفنان خالد امني في مسلسل «يا 
عزوتي» تأليف مرمي القالف واخراج مناف 
عبدال، حيث يشــاركه فــي البطولة نخبة 

مميزة من املمثلني.
  أمني كما ذكر لـ «األنباء» يحاول أن يقدم 
شــيئا جديدا من خالل هذا العمل حتى وان 
كانت املواضيع الرئيســية طرحت ســابقا، 
موضحــا ان دوره فــي املسلســل اجتماعي 

بحت بعيد عن الكوميديا. وعن مشــاركته 
عربيا، قال انه شــارك بأعمال عربية كثيرة 
على مســتوى املسرح والتلفزيون وبعض 
املسلسالت التاريخية، بينما هو اآلن يتطلع 
الــى العاملية، متســائال عــن أهمية وكاالت 
االعمال التي توصل الفنان للعاملية، ضاربا 
املثــل بفناني مصر ممــن وصلوا هوليوود 
بسبب قوة وكيل االعمال، موضحا ان مشكلة 
الفنان في اخلليج عدم إميانه بوكيل االعمال 
الذي عليه ان يجول العالم ليجعل من الفنان 

اقوى وأكثر عاملية. 

 خالد امني 

 نانسي عجرم تُعلن مفاجأة مهمة جلمهورها 
 انتهت الفنانة نانســي عجرم من تصوير 
ڤيديو كليب إلحدى أغنياتها من ألبوم «حاسة 

بيك».
  ولم تكشف النجمة اللبنانية عن اسم األغنية 
وال عن اســم مخرج العمل ومكان التصوير، 
بــل اكتفت باإلفصاح عن املفاجأة فقط، حيث 

كتبت عبر حسابها على «تويتر»:
  «ســأبدأ بتصويــر ڤيديــو كليــب جديد، 

التفاصيل الحقا».
  يذكر أن عجرم كانت قد استفتت جمهورها 
عن أي أغنية يريدون تصويرها من ألبومها، 
حيث طلبت منهم التصويت عبر حســاباتها 
على أحد مواقــع التواصــل لألغنيات: «حلم 

 نانسي عجرم البنات، كيفك باحلب، ومعاك». 

 إخالء سبيل الفنان عمرو واكد بكفالة ٥ آالف جنيه 
 أمرت نيابــة الدقي في 
اجليزة بإخالء سبيل الفنان 
عمرو واكد بكفالة ٥ آالف 
جنيه علــى ذمة التحقيق 
معــه، بعــد التحقيق معه 
بتهمة حتطيم سيارة طالب 

جامعي.
خــالل  واكــد    وأنكــر 
التحقيقات االتهام املنسوب 
إليه، وقال إن هناك خالفات 
بينه وبني حارس العقار محل 
سكنه، مضيفا: «أعتقد أنه 
لفق لي االتهام والواقعة».

التحقيقــات    وأفــادت 
بأن طالبا جامعيا قال إنه 
ركن سيارته املالكي بجوار 
أحد العقارات بشارع أحمد 
املليجي، وجلس على كافيه 
لنحو نصف الساعة، وعقب 
ذلك فوجــئ بجيران واكد 
يؤكدون له أن األخير حطم 

سيارته.
  وذكرت حتريات املباحث 
أن الفنــان عمــرو واكد لم 
يتمكــن من ركن ســيارته 
أمام منزله، لوجود سيارة 

الطالــب اجلامعــي بــذات 
املكان الذي يركن به يوميا، 
فانتابته حالة غضب وحطم 
الزجاج األمامي للســيارة 
التــي تخــص  واملرايــات 

املجني عليه.
  وعايــن قســم شــرطة 
الدقي، بحسب التحقيقات، 
سيـــــارة املجنــي عليــه، 
وتبــني حتطــم زجاجهــا، 
بحسب ما ورد في احملضر 
احملـــــرر مبعرفـــة أحــد 

جيرانه.   عمرو واكد 


