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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 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�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

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�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - 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�شعر 
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 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  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 واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

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

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

صورة جماعية لوكالء دواوين احملاسبة واملراقبة في دول مجلس التعاون اخلليجي

أصدروا عدداً من التوصيات في ختام اجتماعهم الـ 17 الذي استضافته الكويت

وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة في دول التعاون:
دفع العمل الرقابي في إطار املنظومة اخلليجية

اختتم����ت جلن����ة وكالء 
دواوين املراقبة واحملاس����بة 
التعاون أعمال  بدول مجلس 
الذي  السابع عشر  اجتماعها 
اس����تضافه ديوان احملاسبة 
يومي 17 و18 سبتمبر اجلاري 
وأصدرت عددا من التوصيات 
ذات الشأن الرقابي، والتي من 
شأنها دفع العمل الرقابي في 

إطار املنظومة اخلليجية.
وأوصت اللجنة بضرورة 
ق����رار املجلس األعلى  تنفيذ 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
الرابعة  العربية في دورت����ه 
والثالثني بشأن التنسيق مع 
األمانة العام����ة بإعداد ورش 
عمل وبرامج لتعريف اجلهات 
املعني����ة واملواطن اخلليجي 
بقرارات العمل املش����ترك في 

مجلس التعاون.
كما أوص����ت برفع تقرير 
متابع����ة الق����رارات الصادرة 
ع����ن االجتماع الثاني عش����ر 
لرؤساء الدواوين، واالجتماع 
السادس عشر للجنة الوكالء 
الرؤس����اء في اجتماعهم  إلى 
القادم، وفيما يخص مشروع 
الئحة تنظيم اجتماعات رؤساء 
دواوين املراقبة واحملاس����بة 
بدول مجل����س التعاون، فقد 
مت االتفاق على االكتفاء حاليا 
بالعمل مبوجب النظام املوحد 
للجان الوزارية وما في حكمها 

املقر من املجلس الوزاري.
التدري����ب  وع����ن خط����ة 
لع����ام 2015، وافق����ت اللجنة 
على اعتماد اخلطة وأوصت 
برفعه����ا لرؤس����اء دواوي����ن 
املراقبة واحملاسبة العتمادها 

في اجتماعهم القادم.
كما اعتمدت اللجنة نتائج 
التعاون  مس����ابقة مجل����س 
)الثالثة( للبحوث والدراسات 

في مجال الرقابة واحملاسبة. 
ومت االتفاق عل����ى تزويد كل 
باحث مبالحظات وتوصيات 
جلنة التحكيم بهدف االستفادة 

منها.
أوصت اللجن����ة باملوافقة 
على التصور بش����أن اخلطة 
للتدري����ب  االس����تراتيجية 
املراقبة واحملاسبة،  لدواوين 
والتوصية باعتماد مش����روع 
اخلطة من رؤس����اء دواوين 
املراقبة واحملاسبة، وتفعيل 
املقترحات العملية لتنفيذ خطة 
العمل لوضع اس����تراتيجية 
للتدريب والتطوير لدواوين 
املراقب����ة واحملاس����بة بدول 

مجلس التعاون.
كما أوصت اللجنة باملوافقة 
على إنش����اء قاع����دة بيانات 
التدريبية لدواوين  للبرامج 
املراقب����ة واحملاس����بة لدول 
مجلس التعاون وفقا للتصور 
املق����دم من اجله����از العماني 
واطلع����ت اللجنة على رغبة 
ديوان احملاسبة بالكويت في 
مناقش����ة تنفيذ مهمة رقابية 
مشتركة للرقابة البيئية فيما 
بني دواوين املجلس، وأوصت 
باملوافقة على املقترح وتشكيل 
فريق عمل من األجهزة الراغبة 

في إعداد آلية لتنفيذ املقترح 
في ضوء القواعد واألس����س 
املستقرة واملعمول بها دوليا 
ومخرجات اإلنتوساي في هذا 

املجال.
كما مت اعتماد مشروع جدول 
الثالث عشر  أعمال االجتماع 
الدواوين اخلليجية  لرؤساء 
الذي تستضيفه الكويت في 18 
نوفمبر 2014، واعتماد محضر 
االجتماع الثالث والعش����رين 
التدري����ب والتطوير  للجنة 
املراقبة  للعاملني بدواوي����ن 
ب����دول مجلس  واحملاس����بة 

التعاون.
وترأس االجتم����اع وكيل 
ديوان احملاس����بة إس����ماعيل 
الغ����امن وضم وف����د الديوان: 
الدولية  إدارة املنظمات  مدير 
فيص����ل األنص����اري، ومدير 
إدارة الرقابة على التس����ويق 
واالستثمار محمد الدوسري، 
ومراقب املراقبة األولى بإدارة 
املؤسسات املالية واالستثمارية 
عب����داهلل احلج����ي، وكبي����ر 
املدقق����ني بوحدة الرقابة على 
األداء سلطان العتيبي، وكبير 
املدققني بإدارة الرقابة املسبقة 
للخدم����ات االجتماعية محمد 

العتيبي.

42 عاما من اإلجنازات لشركة املواصالت

جانب من إجنازات »املواصالت«

أصدر تقريراً في ذكرى صدور مرسوم تأسيسها عام 1962

»اجتاهات«: »املواصالت« منظومة متكاملة 
من املعايير بدأت برأسمال مليوني دينار

أص����در مرك����ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث تقريره 
في ذكرى تأس����يس ش����ركة 
املواص����الت الكويتي����ة، ففي 
العشرين من  اليوم  مثل هذا 
سبتمبر عام 1962 أصدر أمير 
الكويت الشيخ عبداهلل السالم 
أميريا رقم  الصباح مرسوما 
ستني لس����نة 1962 بتأسيس 
ش����ركة املواصالت الكويتية 
برأسمال قدره مليونا دينار.

وق����د مت تعديل مس����مى 
الشركة إلى شركة النقل العام 
الكويتية مبوجب مرس����وم 
أميري صدر في 5 مايو 1985، 
بعد أن حتولت أسهم القطاع 
اخلاص في الشركة إلى الدولة 
مبوجب املرسوم األميري رقم 
34 لس����نة 1980، وهي خدمة 
إضافية تضاف إلى اخلدمات 

التي تقدمها الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح 
تقرير »اجتاهات« ان ش����ركة 
النقل العام الكويتية، املعروفة 
 ،KPTC اختصارا باإلجنليزية
تعد شركة مساهمة كويتية، 
البري والبحري  النقل  توفر 
ف����ي الكوي����ت، وتعتبر أحد 
أعم����دة املواصالت في البالد، 
وكذلك لديها نشاطات واسعة 
في تزويد ش����ركات السياحة 
في الكويت للباصات الالزمة. 
ويبل����غ إجمالي عدد العاملني 
بشركة النقل العام 3 آالف و529 
فردا من املتخصصني في النظم 
التشغيلية واإلدارية واملالية، 
فيما بلغ أسطول الشركة من 
احلافالت أكثر من 400 حافلة 
و1050 سائقا يعملون في خدمة 
إلى جميع  ال����ركاب  توصيل 

املناطق بالكويت.
وأف����اد »اجتاه����ات« بأن 
ش����ركة النقل العام الكويتية 

قد تأسست لتحقيق جملة من 
األهداف وهي، القيام بعمليات 
النق����ل اجلماعي البري داخل 
وخارج الكويت والنقل اجلماعي 
البحري بني اجلزر الكويتية، 
وشراء واستغالل وبيع جميع 
أنواع احلافالت وأي وسائل 
الزمة للنق����ل العام اجلماعي 
البري والبحري، وإنشاء أي 
صناع����ة خاصة بالنقل العام 
البري والبحري أو  اجلماعي 
يكون لها صلة بهما، وتأجير 
أي وس����يلة من وسائل النقل 
الالزمة للقيام بعمليات النقل 

اجلماعي البري والبحري.
وما س����اعد على حتقيق 
الش����ركة حس����ب  أه����داف 

»اجتاه����ات« فتكم����ن ف����ي 
منظومة متكاملة من املعايير 
تشمل اإلرادة القوية واإلدارة 
املتوافرة  املنظمة واإلمكانات 
والطاقة الهائلة، عبر تخصيص 
مجموعة من اإلدارات املساعدة 
املالية  في مج����ال األنظم����ة 
واإلدارية وبرامج التس����ويق 
وتطوير األعم����ال وخضوع 
جميع عمليات الشركة للتدقيق 
واملراجعة بصفة دورية ووضع 
خطط وبرامج تدريبية شاملة 

جلميع العاملني بها.
ونظرا ألن الهدف الرئيسي 
التميز  ف����ي  للش����ركة متثل 
واالرتقاء مبس����توى اخلدمة 
التي تقدمها للجمهور والهيئات 
والوزارات والش����ركات، فقد 
حصلت الشركة على شهادة 

»اآليزو العاملية«.
وأكد »اجتاهات« إن واحدا 
من أسباب تطور شركة النقل 
الكويتي����ة هو تطوير  العام 
األس����اليب وجودة مستوى 
البشرية والتجاوب  مواردها 
املبنية على  مع االحتياجات 
متغيرات ومتطلبات السوق 

احلديث.
البري،  النقل  وفضال عن 
تقدم الشركة خدماتها البحرية 
من خ����الل رحالت يومية إلى 
فيلكا وكذلك الرحالت السياحية 
اخلاصة ضمن برنامج سابق 
اإلع����داد فضال ع����ن صيانة 
القوارب والس����فن الصغيرة 
احلجم، وكذلك خدمة الشحن 
البح����ري للبضائع واملعدات 

والسيارات.
وعالوة على قيام الشركة 
الداخلي،  التأجي����ر  بخدمات 
وامتدت هذه اخلدمة لتصل إلى 
خارج حدود الكويت إقليميا 

إلى جميع الدول املجاورة.

اعتماد اخلطة 
االستراتيجية 

للتدريب وإنشاء 
قاعدة بيانات 
مشتركة لهذا 

الغرض


