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ميدان حولي مقابل نادي الشعب، مركز المطوع الطبي، الدور السابع، 25644441/ 60002622

@eliteclinickuwait

إيليت كلينك هي عيادة متخصصة في جراحة التجميل  
والجلدية والليزر منذ اكثر من 3 سنوات. 

١- جراحة التجميل: 
عمليات تجميل األنف    •

عمليات شد الوجه والرقبة   •
عمليات تجميل الجفون   •

شفط الدهون لنحت القوام شفط الدهون لنحت القوام   •
عمليات شد البطن    •

عمليات تجميل األذن    •
عمليات تصغير وتكبير وتجميل الثدي    •

٢- قسم إزالة الشعر بأحدث أجهزة الليزر:  
•  التخلص من الشعر نهائيا فقط ب 45 دقيقة. 

Botox-Fillers-Prp-Meso ٣- حقن

٤- جلسات عناية بالبشرة: - جلسات عناية بالبشرة: 
يوجد لدينا العديد من األجهزة والتقنيات المتطورة للعناية بالبشرة والجسم. 

خدماتنا 

جلسة إزالة الشعر بالليزر لكامل الجسم  
فقط بـ  

KD د.ك

Only For

99
For a limited timeلفترة محدودة  



الدكتور طارق عامر

أستاذ في جراحة التجميل (كلية الطب- جامعة القاهرة). 
زميل كلية الجراحين الملكية بايرلندا (1999).

زميل جامعة كوين ماري للجراحة الميكروسكوبية (2002).
درجة الدكتوراه في الجراحة كلية الطب - جامعة القاهرة (2003).

درجة الماجستير في الجراحة (1998).
العلمية في  المجالت  المنشورة في  العلمية  األبحاث  العديد من  له 
الرأس  لجراحة  األمريكية  المجلة  مثل:  الوجه  تجميل  جراحة  مجال 

والوجه -المجلة األوروبية لجراحة التجميل.
على  العالم وحاصل  المؤتمرات في مختلف دول  العديد  من  حضر 
Face II   وذلك عن بحث في مجال  جائزة احسن بحث في مؤتمر 
اشتهر في مجال طرق عالج شلل  انه  الوجه، كما  التجميل  جراحات 

العصب السابع في الوجه.







تأمين شامل - صيانة مجانية 

   خدمة توصيل - خدمة طرق 

      إيجار سنوي و شهري و يومي 

خدماتنا 

خصم خاص لذوي االحتياجات الخاصة %30

جميع السيارات موديل 2013 و 2014

العارضية الحرفية - قطعة 4

99921952 - 55337771 - 50780807





خيمة فخمة نقدمها للمناسبات الخاصة لعيد الزواج وعيد الحب وكثير من المناسبات
خدماتنا مميزة ونعتني بدقة التفاصيل وطرح األفكار لهذه الحفالت الخاصة



Together for a Healthier Life

&

 معا لحياة صحية

www.international-clinic.com | www.dietcenterkuwait.com

Now you can join Diet Center Program through the Dietetic Department at International Clinic.

Book your appointment with the Dietitian: 1 88 66 77

For more info visit: 







 للبيع
مجمعات وعمارات وفلل وبيوت وأراضي

جديدة وهدام في جميع مناطق الكويت
96097999 - 96667222االتصال:

96097999  - 96667222  -  96662444االتصال:

96097999  - 96667222  -  96662444االتصال:

يـوجـد لـديـنـا
عـقـارات لـلـبـيـع

 في جميع مناطق الكويت
سكني + استثماري + تجاري

مطلوب فلل وبيوت وأراضي
للـشراء جـديـدة أو هـدام

في جميع مناطق الكويت والدفع كاش



مطلوب عمارات وأراضي استثماري
للشراء جديدة أو هدام

حولي - السالمية - الرقعي - أبو حليفة - المهبولة - الفنطاس

 الفروانية  - الفحيحيل - ميدان حولي - بنيد القار - شرق - الجهراء

المنقف - خيطان والـدفـع كـاش

شقق - أدوار - فلل - بيوت - عمارات
فـي جـمـيـع مـنـاطـق الـكـويـت

بمساحات مختلفة و بأسعار مناسبة

96662444  -  98833355االتصال:
66419922  -  98822266

98833355  -  96662444االتصال:
98822266  -  66419922

66419933 - 96667222  -  96662444االتصال:

يـوجـد لـديـنـا لـاليـجـار

مـطـلـوب لـاليـجـار

نقوم بتأجير عقارك خالل 48 ساعة

شـقق - أدوار - فلل
بـيـوت - عـمـارات

نوفر طلبك خالل 48 ساعة من االتصال علينا



للشراء جديدة أو هدام

للشراء جديدة أو هدام
في جميع مناطق الكويت والدفع كاش

96097999  -  96667222االتصال:

66419933 - 96667222  -  96097999االتصال:

مطلوب
فلل وبيوت وأراضي

سكرتيرات وموظفات
1- على أن تكون حسنة المظهر و تتمتع بأخالق عالية

2- على أن تكون لها خبرة بالتعامل مع العمالء
3- استخدام الكمبيوتر والبرامج ومواقع التواصل االجتماعي

4- يوجد لديها الخبرة بالعمل اإلداري والمكتبي
5- أن تجيد اللغة العربية واإلنجليزية كتابة وتحدثًا 

مطلوب عمارات وأراضي

مطلوب لدى شركة كبرى

راتب مغري
+عمولة إرسال السيرة الذاتية على األرقام التالية

2245044396662444فاكس:

حولي - السالمية - الرقعي - أبو حليفة - المهبولة - الفنطاس

 الفروانية  - الفحيحيل - ميدان حولي - بنيد القار - شرق - الجهراء

المنقف - خيطان والـدفـع كـاش



مـتـخـصـصـون فـي الـعـمـرة

أقوى عروض العمرة
تذكرة - إقامة - إفطار خمس نجوم

وسط االسبوع

95د.ك
نهاية االسبوع

130د.ك
متوفر لدينا خدمة التوصيل

ت: 90022104 / 90022107
تابعونا على تويتر:

@almadinatt

نبيك تعتمر بالتعاون مع 

* اتصل بنا ليصلك مندوبنا حيثما كنت * أسعار خاصة للمجموعات والعائالت الكبيرة

فرع الشامية: 24926555 - 24923416/17/18

خيطان القديمة - مجمع المباركي: 24733244/77/99
فرع األندلس: جمعية األندلس والرقعي: 90022101/104

الخط الساخن: 97288555

الخط الساخن: 90022104/107

* السعر للشخص الواحد في الغرفة الرباعية * حجوزات تذاكر وفنادق مؤكدة









الجابرية - كيفان

10
جم دهــون صحـية

388
سعرة سعرات حـرارية

7
جم دهون مشبعة 

25
جم بروتيــن

المعلومات الغذائية التالية 
تشمل القطعتين

5
جم أليــــاف

22
جم كربوهــــيـدرات

عالي البروتين ومناسب لضغط الدم

""جاك اند شيب
سر المذاق في قائمة الطعام الجديدة



تصميم و إخراج
Designed & Directed

HealthMagKw

www.Healthmagkw.com
info@healthmagkw.com

طباعة و توزيع
Printed & Distributed by

Tel
22 49 94 94
22 49 94 93

Fax
22 49 94 94

أ. جراح الشريكه
Chief Editorرئيس التحرير

Jarah Al-Sharika

عبدالعزيز الرشيدي
Chairman of the Boardرئيس مجلس اإلدارة

Abdulaziz Al-Rasheedi

عبدا� عوده
General managerمدير عام

Abdullah Oudah

عبداللطيف الرشيدي
CEOرئيس تنفيذي

Abdullateef Al-Rasheedi

أ. محمد مسيكان
Director of Audit and follow-up مدير تدقيق و متابعة

Mohammad Msekan

أحمد مسيعيد
Director Declaration  مدير إعالن وتنسيق مؤمترات

 & conferences coordinator 

Ahmad Mseeid

حسين شكرون
 Director of Marketingمدير تسويق 

Hussain Shakaroun

زينات أسامة
Director of Public Relationsمديرة عالقات عامة 

Zinat Osama

سامر البطش
 Clients Accountsمدير حسابات العمالء والتوزيع 

& distribution Manager

Samer Al-Batsh

محمد شرف الدين
Marketing Officerمسئول تسويق

Mohammad SharafAldein

ريم نّصار
Graphic Designerمصممة جرافيك 

Reem Nassar

أ. حمد الرشيدي
مدير حترير

Hamad Al-Rasheedi
Editing Manager



تجدوننا هنا
Find us here



خدمتك؟ سلعتك/  هل تبحث عن أفضل تروجي لنشاطك التجاري/ 

خدمتك و ترغب يف زيادهتا؟ هل تبحث عن احلفاظ عىل حصتك السوقية لسلعتك/ 

خدمتك؟ هل تبحث عن املسهتلك لسلعتك/ 

ملزيد من االستفسار يرىج االتصال عىل أحد مستشارينا

فريق معل متخصص يف التسويق
و الدعاية و اإلعالن يف الكويت

أوىل رشاكت التسويق و اإلعالن اليت طرحت حديثًا 
بالسوق الكوييت هتمت بتمنية ثروتك و نشاطك التجاري

224 994 93  /  224 994 94



3000 KD
2500 KD

1000 KD
800 KD
500 KD

2000 KD

DPS

نسبة الخصم 25٪ لكافة ا�سعار.
صفحة تجارية مجانا مع كل اعالن.خصم خاص لجميع العيادات ومراكز التجميل ،

*





مراجعات دراسية لكافة المراحل التعليمية.انتبه

 المنهج البريطاني IGCSEقسم خاص

المناهج المصريةقسم خاص

طالب الضعف التراكمي والتأسيسقسم خاص

ابحث عن الجودة واالتقان واتصل بنا

جميع المناهج بأعلى كفاءة تدريسية.

67791718 - 65000730 - 65000920 حولي



Dina Health Company
Tel: 25722866 - 25729033 

 شركة دينــا للمنتجات الغذائية والنباتية والصحية

>  يحتوي على أعلى قدر من األحماض الدهنية املعروفة 
    بــ األوميجا 3 )500 ملجم في احلبة الواحدة( .

>  يرفـــع مسـتـوى التركـيــز والقــدرات الذهـنيـة لألطـفـال .
>  مهم جدًا لنمو األطفال كما يساعد على زيـادة الطــول .

>  يقوي اجلهاز املناعي لألطفال ومفيد جدًا ملرضى الربو والسكري.
>  يساعد في تنشيط اجلهاز العصبي والعضلي .

• An excellent source of essential fatty acid  
Omega 3 (500 mg) .

• A comprehensive formula for growing 
children .

• Essential for building blood and 
transporting oxygen .

• Essential for normal vision, metabolism 
and energy .

• Required for healthy bones, teeth, blood 
vessel and collagen .

• Helps to improve immunity.

Delicious Chewable Omega 3 (500 mg)



Dina Health Company
Tel: 25722866 - 25729033 
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• Essential for building blood and 
transporting oxygen .

• Essential for normal vision, metabolism 
and energy .

• Required for healthy bones, teeth, blood 
vessel and collagen .

• Helps to improve immunity.

Delicious Chewable Omega 3 (500 mg)







كوالچين يعيد نضارة وحيوية البشرة

Dina Health Company
Tel: 25722866 - 25729033 

 شركة دينــا للمنتجات الغذائية والنباتية والصحية

� Stimulates natural collagen.

� Reduces fine lines and wrinkles.

� Improves skin elasticity.

� Reduces painful joints and muscle 
inflammation.

� Promotes healthy skin, nails and hairs.

> يساعد على إستعادة نسبة الكوالجني الطبيعية.
> يعمل على ترميـــم خـاليــا اجلـســــم.

> يعمل على إخفاء اخلطوط الدقيقة والتجاعيد.
> يعمل على تقويـة الشـعـر واألظـافــر.
> حتسني مرونة وتغذية خاليا البشرة.

> يساعد في تخفيف آالم املفاصل واحلفاظ 
  على سالمتها وترميم الغضاريف التالفة.

 أصغـر ســنـًا . .
أكـثـر شبابًا ونضارة !

منتج طبيعي 

نتيجة سريعة
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