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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة 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�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

الخيوط
عروض خاصة الجراحية

على الليزر

د. منـــال شـتـــا
MD, MB, MCH, DERM

اال�ست�سارات اجللدية والتجميلية وجراحة الليزر

ال�ســاملية �سارع اخلليج - مقابل نادي اليخوت ومطعم مركز �سلطان - برج �سليمان- الدور الـ 15

25733245- 94059265- 25727527 - 96666175

/drmanalsheta.com

أحدث تقنية خيوط
 لشد الوجه والرقبة

األحدث:
ليزر الفم لشد الوجه

ليزر جراحي
للجفون

- بالزما

- فيلر

توريد ال�سفة
بالليزر

تهنئ عيادات ال�سرق االأو�سط

مركـز النجــاة اليف الطـبـي
�سمو اأمري البالد واملواطنني الكرام باالأعياد الوطنية

وي�سرها اأن تعلن عن

خ�سم %30
للمراجعني �سمن التخ�س�سات التالية:

�سعــــوبــــات   • الـــــوالدة  وحــــديثــي  االأطفــــال  طــــب   •
وجـــراحــــــة  طـــب   • واللغــــة   النطـــق  عــــالج   • التعلـــم 

طنني  وعــالج  والــتــوازن  ال�سمع    • واحلنجرة  واالأذن  ــف  االأن

االأنف وحـــ�سا�سية  االأنفية  واجليوب  والـــدوخـــة  االأذن 

»بدون جراحة«

وملدة اأ�سبوعني من 2015/3/1

للحجز: ت 25719300

�ساعات الدوام: من 9 �سباحًا حتى 9 م�ساًء

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

كل الشباب الكويتي املتزوج يطمح الى احلصول على بيت 
يضمه مع أسرته يستقر فيه ليرى أبناءه يكبرون ويتزوجون 

ويقيمون لديه بسبب ارتفاع اإليجارات. 
وزير االسكان سعى لتوفير األراضي السكنية وكان من بينها 
جتهيز وإعداد منطقة في جنوب اخليران سميت باسم صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه. 
املنطقة بعيدة ويستغرق الوصول اليها اكثر من نصف ساعة 

للقاطنني داخل الكويت ومن جاء دوره من املواطنني تسلم 
أرضه وباشر إجراءات التراخيص والتعاقد مع املقاولني وبدأ 

البناء. 
مشاكل البناء ومعاناة املواطن مع االدارات احلكومية ومع 

املقاولني كثيرة سواء في تسلم الدفعات املالية أو املواد 
املدعومة أو قلة العمالة وارتفاع أسعار األيدي العاملة، ولكن 

يبدأ همه األكبر مع وزارة اإلسكان.
وزير االسكان ياسر ابل عندما زار املنطقة صرح بأنه 

سيصدر تعليماته بعدم البدء باستقطاع القسط الشهري 
للسكن، وكذلك االستمرار في صرف بدل إيجار حلني وصول 
التيار الكهربائي للسكن ولكن ما حدث ان الغالبية ممن بدأوا 

بالبناء فوجئوا خالل شهر ديسمبر من العام املاضي بأن 
بنك االئتمان بدأ باستقطاع قسطه الشهري 240 دينارا وان 

املؤسسة العامة لإلسكان أوقفت صرف بدل إيجار 150 دينارا، 
أي ان املجموع ما يقارب 400 دينار من مواطن يعاني من 

ويالت البناء. 
وزير اإلسكان، كما تعلم، املنطقة لم تصلها الكهرباء وال املياه 

وما يأمله كل املواطنني الذين باشروا البناء ووصلوا إلى 
منتصفه، حتى ان الغالبية لم تستكمل تسلم كل مستحقاتها 

املالية، من بنك االئتمان ان يراعي ظروفهم املادية فهم 
باإلضافة لتلك املبالغ التي استقطعت منهم يدفعون ايجارات 

من رواتبهم التي باتت مهلهلة. 
املواطنون يناشدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ان يصدر تعليماته بالعودة لصرف بدل اإليجار ووقف 
االستقطاع الشهري حلني االنتهاء من البناء وإيصال التيار 
الكهربائي ملساكنهم، خاصة أن املنطقة باسم صاحب السمو 

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه.

لواء شرطة متقاعد -  حمد السريع

حلم بيت

اخلالد في بروڤة تخرج الضباط: 
الوطن منحنا الكثير ويستحق منا كل تضحية

أمن الوطن وأمان مواطنيه، 
خاصة ان احلفل يش���رف 
القيادة  برعاية وحض���ور 
العليا، وجمع  السياس���ية 
الطلبة  أهال���ي  غفير م���ن 

اخلريجني.
وأكد ان هذا الوطن منحنا 
الكثير ويس���تحق منا كل 
تضحية والبد من مضاعفة 
اجلهد والعطاء، خاصة ان 
الدولة تدعم املؤسسة األمنية 
وتس���اندها وتوفر لها كل 
اإلمكانات الفنية والبشرية، 
وتوجه بعدد من املالحظات 
والتوجيه���ات حتى يخرج 

التخري���ج مبا يتفق  حفل 
ومكانة الكويت احلضارية 
وقدراتها األمنية، مشددا على 
أن أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية مصنع الرجال 

واألبطال.
أع���رب  جانب���ه  م���ن 
الفري���ق الفهد ع���ن عميق 
الش���كر واالمتنان للشيخ 
محمد اخلالد، على تفضله 
باحلضور وعلى ما توجه 
به من مالحظات وإرشادات 
مؤكدا أنها س���يتم وضعها 
موضع التنفيذ على الفور.

حض���ر البروڤ���ة وكيل 
الدخلي���ة املس���اعد  وزارة 
لشؤون األمن اخلاص اللواء 
الدوسري، ووكيل  محمود 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
للش���ؤون املالية واإلدارية 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
الداخلي���ة  ووكي���ل وزارة 
التعليم  املساعد لش���ؤون 
والتدري���ب اللواء الش���يخ 
فيصل الن���واف ومدير عام 
العامة لقوات األمن  اإلدارة 
اخلاصة اللواء علي ماضي، 
ومدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل احلشاش، وعدد 

من القيادات األمنية.

وأع���رب عن ش���عوره 
بالفخر واالعتزاز ملستوى 
أداء خريجات معهد الهيئة 
املساندة، متمنيا لهن دوام 
التقدم والنجاح عقب التخرج 
واالنخراط العملي في سلك 

الشرطة.
وتوجه اخلالد بالشكر 
والتحية للقائمني على إعداد 
حفل التخ���رج وأثنى على 
جهودهم وإتقان اخلريجني 
ملختل���ف االس���تعراضات 
العسكرية وحثهم على بذل 
املزيد من العطاء والظهور 
باملظهر املش���رف من أجل 

شهد نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان فهد الفهد، بروڤة حفل 
تخرج الدفعة 41 من الطلبة 
الضب���اط، والدفعة 26 من 
الطلبة ضباط االختصاص، 
السابعة من طلبة  والدفعة 
ضباط معهد الهيئة املساندة 
مبي���دان أكادميي���ة س���عد 
العبداهلل للعل���وم األمنية 
والذي س���يحضره صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد األمني 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وكبار الشيوخ 
واملدعوين، وذك���ر  الش���يخ 
محمد اخلالد ان حضورهم 
يعتبر وسام فخر واعتزاز 

على صدورنا جميعا.
وأشاد اخلالد باملستوى 
الراقي للعرض مما يعكس 
العالية  ال���روح املعنوي���ة 
ومس���توى التدريب املتقدم 
للخريجني واخلريجات وأعرب 
عن ارتياحه للبروفة وجاهزية 
اخلريج���ني واخلريج���ات. 
وطال���ب مبضاعف���ة اجلهد 
حتى يزداد األداء متيزا شكال 

وموضوعا.

الشيخ محمد اخلالد يوجه مالحظات خالل بروڤة حفل التخرج


