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

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

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

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

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري 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 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�سور )م/�س( دكتوراه كندا- 1994

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

عرو�س ال�سيف

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�شنان ال�شريع
 ا�شت�شاري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�س منزيل

ابت�شامة هوليود
لل�شن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�س مرور حويل - الدور اخلام�س

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�ست�سارة 

وفتح امللف 

جمانًا

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�سم االأمرا�س اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�سخي�س وعالج جميع االمرا�س اجللدية. 
لتكبري ال�سفاه واخلدود. • جل�سات امليزوثريابي لن�سارة 

الوجه وعالج ت�ساقط ال�سعر. • جل�سات تبي�س الب�سره.

• حقن البوتك�س ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهاالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�سعر الزائد بالليزر.

• تق�سري كيميائي .
• حقن البالزما لن�سارة الوجه وت�ساقط ال�سعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�ستري امرا�س جلدية وتنا�سلية 

العنوان: الرقعي - قطعة 14 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رمادا - تليفون: 24991990 - فاك�س: 24991994

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

الغدير كلينك م�ستو�سف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�س المتكرر

التلقيح ال�سناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

ال�شاملي�������ة - خل����ف حديق�����ة ال�ش���ع���ب - ب����رج املط����وع الطب���ي - الدور )9+8(
م�شتو�شف 

مونتانا كلينك 180clinic& 25621305         50601158   

نتميز بابتسامة
 هوليـــوود

تنظيف األسنان
+ قوالب

 التبييض المنزلي

فقط 49 د.ك

التقويم 
السريــع

 المعدني بدون خلع

999 د.ك
خلع وزراعة

وتركيب األسنان
 بنفس الوقت

الخلع الجراحي
بدون غرز

وعالج مشاكل
اللثة

برنامج املعينني اجلدد مدخل أساسي للعمل املهني في ديوان احملاسبة
أكدت مراقبة التدريب بديوان احملاس���بة 
عزيزة الرشود حرص الديوان على استحداث 
آخر التطورات في املجال احملاسبي والرقابي 
وتدعيمها في برامج تدريبية وتأهيليه ضمن 
اخلطة املعدة لتدريب املعينني اجلدد لكل عام. 
وأضافت الرشود أن الديوان يولي اهتماما كبيرا 
ببرنامج املعينني اجل���دد كون هذا البرنامج 
يشكل اللبنة األولى واألساسية لكل موظف في 
ديوان احملاسبة وتتبعه سلسلة من البرامج 
التخصصية ضمن إطار املسار التدريبي املقابل 
ل���كل موظف. ولفتت إلى أن برنامج املعينني 

اجلدد يجمع ما بني اجلانبني النظري والعملي، 
حي���ث يبدأ البرنامج بسلس���لة من البرامج 
املشتركة ما بني الفئات الثالث )احملاسبني � 
القانونيني � املهندسني(، ثم يتم االنتقال الى 
مرحلة البرامج التخصصية لكل فئة التي ما 
ان تنتهي حتى تبدأ مرحلة التدريب امليداني 
األولى لفئتي احملاس���بني والقانونيني ضمن 
خطة مدروسة يتم على أساسها توزيع املعينني 
اجلدد على قطاعات الديوان املختلفة، وأخيرا 
مرحلة التدريب امليداني خارج الديوان وتتم في 
مكاتب التدقيق لفئة احملاسبني ومعهد الكويت 

للدراسات القضائية لفئة القانونيني.
من جانب آخر، بينت الرشود اآللية التي 
وضعته���ا إدارة التدريب واخلاصة ببرنامج 
املعينني اجلدد ملواكبة التطورات الس���ريعة 
في املجال احملاسبي والرقابي، حيث اشتمل 
البرنامج على ورش���ة عمل خاصة بتجربة 
ديوان احملاس���بة في التكليفات الواردة من 
مجلس األمة وعالقة الديوان مع بعض الهيئات 
احلكومية وذلك ضمن البرامج املشتركة جلميع 
املعينني اجلدد، الى جانب برنامج أصول الدفاع 
والدفوع القانونية أمام الدائرة اإلدارية باحملكمة 

الكلية املوجه لفئة القانونيني، وبرنامج معايير 
اإلنتوس���اي املوجه لفئة احملاسبني.  وينظم 
ديوان احملاسبة برنامج املعينني اجلدد للعام 
2016/2015 خالل الفترة من 6 س���بتمبر � 19 
نوفمبر 2015 مقسما على ثالث فئات وظيفية 
وهي احملاسبون والقانونيون واملهندسون حيث 
تتضمن اخلطة التدريبية للبرنامج مجموعة 
من البرامج التعريفية والتأسيسية ذات العالقة 
بطبيعة عمل الديوان الى جانب البرامج اخلاصة 

باملهارات اإلدارية والسلوكية.
وقد روعي ان يتم تدريب احملاسبني على 

أساس ش���امل يحقق االستفادة منهم في كل 
املج���االت ويوفر لهم اخلبرة الش���املة التي 
تؤهلهم للعمل ف���ي أي من قطاعات الديوان 

الرقابية.
ودأب ديوان احملاسبة على تنظيم برنامج 
املعينني اجلدد منذ عام 1999 حتى يومنا هذا 
حي���ث يتضمن البرنامج احلالي 22 برنامجا 
تدريبي���ا يقدمهم 28 مدربا من داخل الديوان 
وخارجها، ويبلغ عدد املتدربني 35 متدربا من 
فئة احملاسبني و32 من فئة القانونيني و13 من 

فئة املهندسني.
عزيزة الرشود


