
المجلس البلدي
اجلمعة 1 اغسطس 2014

07
b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

النور والأمل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 69010664    فاك�س : 22452321

)اأحدث جهاز حلالت ال�صلل - الروماتيزم - اآلم وخ�صونة املفا�صل - النزلق 

الغ�صرويف والعمود الفقري - التاأهيل بعد اجلراحة - التخ�صي�س واإذابة الدهون(

العالج الطبيعي

خدمة متري�صية �صاملة، رعاية الأطفال حديثي الولدة

رعاية كبار ال�صن وذوي الحتياجات اخلا�صة

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�صارة      الوجه  - التبيي�س

- ليزر     اإزالة        ال�صعر       وعالج    ال�صعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�صاقط ال�صعر

- حقــــن   البوتكـــ�س   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�صفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــصــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�صي�س ونحت و�صد اجل�صم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�صرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�س وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�س - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�صعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 115 د.ك 

د. هبة الرفاعي  طبيــــب عـــــــــام  )بـاطنــيـــة(
ت�صخـيـ�س وعـــالج : 

ال�سعبي(  )الــربــو  الــ�ــســدر  ح�سا�سية   • املو�سمية.  والأنــفــلــونــزا  الـــربد  حـــالت   •
والأمرا�س ال�سدرية. • اأمرا�س القلب - ارتفاع �سغط الدم والكولي�سرتول.

• مـــــر�س ال�سكــــري - �ســــــوء التــــغــــــذيــــة )ال�سمـــنـــة والنــحــــــافــــــة(. 
• النزلت املعوية واأمرا�س اجلهاز اله�سمي. • رعاية كبار ال�سن.

• يوجد جهاز لتخطيط القلب.

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�س  )الرئتني(.

• النزلت املعوية.    • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.
• اأمرا�س �سعف املناعة.

• اأ�سعة ت�سخي�سية رقمية.
• حـــ�ســـــوات جتميلـــيـــــة عـــالـــيـــــة اجلـــــودة.
• تركيبات ثابتة ومتحركة عالية اجلودة.

• تبيي�س الأ�سنان يف 45 دقيقة فقط اأو باملنزل خالل اأ�سبوعني.
• عالج اأ�سنان الأطفال بدون اأمل.
• عالج ع�سب الـــــكـــبـــار بدون اأمل.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا - ت�سخي�س وعالج كافة احلالت

مستــوصــف الدكـتـــور صــالـــح الــرومـي الطــبــي

اأوقــــــــات الــــــدوام من 8:30 �سبــاحــًا اإىل 12:30 ظهـــرًا  ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ســـاًءحويل - طـــــريق املــــــغــــرب الــــ�ســـريــــع - جمــــمــــع اأطــــبـــاء النــــقـــرة الـــ�سمـــالـــــي -  الــــدور الــــرابع - ت: 22614130 - 22391175

عيادة طب األسنان
خ�صم خا�س 

%30
على جميع اخلدمات

 لفرتة حمدود

خ�صم خا�س 

%50
على تبيي�س الأ�صنان

ملــدة �صهـريـن

پ ت�سخي�س وعالج جميع الأمرا�س اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

الــوجــه وعالج  لــنــ�ــســارة  املــيــزوثــريابــي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�س الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  الـــتـــعـــرق  ملـــعـــاجلـــة  الـــبـــوتـــكـــ�ـــس  حـــقـــن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد وال�صتف�صار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�صرة

د/ حممد عمران -  اأخ�صائي جلدية وتنا�صلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

أكد وجود تقصير في أعداد مندوبي احملاكم وعدم خسارة البلدية أي قضية خالل الفترة من 2001 إلى 2005

اجلاسر: إلغاء قرار توزيع احملامني على بلديات احملافظات
وقد أمر وزير الدولة لشؤون 
البلدية بتعيني بعض املوظفني 
من طباعني ومندوبي احملكمة 
والس���كرتارية وجار تنفيذ 

ذلك.
وق���ال: تس���عى اإلدارة 
القانونية متمثلة في ادارتها 
احلالية الى استعادة مكانتها 
التي كانت حتظى بها خالل 
الفترة من عام 2001 حتى عام 
2005 والتي لم تخسر فيها 
أي قضي���ة وكانت محل ثقة 
وشكر من قبل اعضاء مجلس 
الوزراء وأعضاء مجلس األمة 

واملسؤولني بالبلدية.

باإلدارة القانونية لدعم اجلهد 
في االدارة القانونية وس���د 

النقص بني اعضائها.

صعوبات ومعوقات

وح���ول املعوق���ات التي 
تواجه اإلدارة اش���ار إلى أن 
القانوني���ة تواج���ه  اإلدارة 
صعوبات تتمثل في قلة عدد 
املوظفني من طباعني ومندوبي 
احملاكم والسكرتارية اضافة 
إلى كم القضاي���ا والفتاوى 
الكثي���رة التي تف���وق جهد 
األعضاء والعاملني باالدارة 
القانونية وتستغرق وقتهم، 

املستشارين املشرفني على 
أعمال احملامني وبني احملامني 
املختصني بحيث ان كل قضية 
متداولة توجد منها نس���خة 
لدى املستشار ونسخة لدى 
احملامي املختص حتى ميكن 
القضايا وجلساتها  متابعة 
وقراراتها وأحكامها من أجل 
القضية  ف���ي  الدفاع  تدعيم 
وتزويد احملكمة باملستندات 
الالزمة لكسب الدعوى، كما 
قمت وبتوجيه من وزير الدولة 
لشؤون البلدية بإلغاء قرار 
توزيع احملامني باحملافظات 
وإعادتهم إلى العمل األصلي 

أوضح أنه من���ذ ان توليت 
عملي مديرا لإلدارة القانونية 
عقدت عدة اجتماعات تضم 
كل رؤساء املراقبات ورؤساء 
واملستش���ارين  األقس���ام 
واحملامني والعاملني باإلدارة 
القانونية خللق روح التعاون 
بني أعضاء اإلدارة القانونية، 
والعم���ل كفري���ق واحد من 
أجل خدمة العدالة وحتقيق 
الصالح العام للكويت كما قمت 
بتوزيع العمل وحث اجلميع 
على ب���ذل كل جهد وتطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب، أيضا 
عملت على ربط الصلة بني 

وقس���م مخالف���ات اخلدمات 
البلدية وقسم تنفيذ املخالفات، 
إضافة إلى مكتب الدراس���ات 
الفني،  القانونية والتفتيش 
قس���م الدعم اإلداري، وقسم 

السكرتارية.
املراقبة رئيس  وي���رأس 
مراقبة بدرجة مستشار ويرأس 
األقس���ام رئيس قسم بدرجة 
مستشار أو مستشار مساعد 
حتت إشراف املستشار مدير 

اإلدارة القانونية.

تطوير باإلدارة

وحول أعمال تطوير اإلدارة 

النحو التالي:
� مراقبة القضايا: وتتكون 
من قسم قضايا احملكمة الكلية 
وقسم قضايا محكمة االستئناف 
وقسم قضايا محكمة التمييز 

وقسم تنفيذ القضايا.
٭ مراقبة التحقيقات: وتتكون 
من قس���م التحقيقات العامة 
التحقيقات وقس���م  وقس���م 

حتقيقات اخلدمات البلدية.
٭ مراقبة الفتوى: وتتكون من 
الفتوى وقسم مراجعة  قسم 

العقود واملناقصات.
٭ مراقبة املخالفات: وتتكون 
من قسم املخالفات الهندسية 

أكد مدير اإلدارة القانونية 
في البلدية املستش���ار محمد 
اجلاسر أن اإلدارة تسعى إلى 
التي كانت  استعادة مكانتها 
حتظى بها خالل املدة من عام 
2001 الى 2005 ولم تخس���ر 
أي قضية حيث حظيت بثقة 
مجلس الوزراء ومجلس األمة 

وقيادات البلدية.
وقال اجلاسر في حوار مع 
مجلة البلدية »تطوير«: يتكون 
الهي���كل التنظيم���ي لإلدارة 
القانونية طبقا للقرار الوزاري 
رقم 2009/363 في شأن تنظيم 
اجلهاز التنفيذي للبلدية على 

املستشار محمد اجلاسر


