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اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

11 فبراير المقبل ويستمر 16 يومًا

حصة الصباح: متحف الحضارات اآلسيوية 
بسنغافورة يحتضن معرض ذخيرة الدنيا

أعلنت املش����رفة العامة لدار 
اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
الصباح امس عن احتضان متحف 
احلضارات اآلسيوية بسنغافورة 
»معرض ذخي����رة الدنيا � فنون 
املصوغ����ات الهندية في العصر 
املغولي اإلس����المي« املقرر في 11 

فبراير املقبل ويستمر 16 يوما.
وقالت الشيخة حصة الصباح 
ان زيارة صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صب����اح األحم����د إل����ى 
س����نغافورة عندما كان رئيس����ا 
لل����وزراء في ع����ام 2004 وإبداء 
إعجاب����ه مبتح����ف احلضارات 

اآلس����يوية هناك كانت املنطلق الذي بدأنا به رحلة 
املعرض الى سنغافورة.

وأضافت »تلت تلك الزيارة زيارة قام بها سمو 
رئيس مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر احملمد الى 
املتحف السنغافوري في س����نة 2007، مشيرة الى 
أن هاتني الزيارتني دعمتا سبل التعاون بني متحف 

احلضارات اآلسيوية ودار اآلثار اإلسالمية.
وأوضح����ت ان اجلهود تضاف����رت بزيارة وزير 
اخلارجية والثقافة واالتصال السنغافوري للكويت 
في سنة 2007 ومت توجيه دعوة رسمية لدار اآلثار 
اإلسالمية لعرض مقتنياتها في أروقة املعرض، كما تال 
ذلك زيارات متبادلة بني املتحفني برعاية من السفير 

الكويتي في سنغافورة عبدالعزيز العدواني.
وأشارت الى ان املعرض الذي سيقام بسنغافورة 
سيكون حتت رعاية صاحب السمو األمير وسيفتتحه 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل.

وأفادت ب����أن اختيار س����نغافورة يأتي تدعيما 

البلدين  ب����ني  العدالة  ألواص����ر 
حتقيقا لتوسيع دائرة التعريف 
بهذه التح����ف النادرة خاصة ان 
مصدرها احلضاري اإلبداعي من 
الهند القريبة منهم وتأكيدا على 
أنها قريبة منا نحن أهل احلضارة 

العربية اإلسالمية.
وقال����ت الش����يخة حصة انه 
س����يتم نق����ل املعروض����ات في 
منتصف الشهر اجلاري ملتحف 
احلضارات اآلس����يوية الذي يقع 
في مبنى نيوباالديان الذي بني 
في ستينيات القرن ال� 19 ليصبح 
مقرا للحكوم����ة لكنه حتول في 
أواخر تسعينيات القرن املاضي وأوائل القرن احلالي 
ليصبح أحد املتاحف الكبيرة في سنغافورة ومتت 

إعادة افتتاحه في أوائل عام 2003.
وأضافت ان »معرض ذخيرة الدنيا � فنون الصياغة 
الهندية في العصر املغولي« استطاع حتقيق جناح 
منقطع النظير في كل من متاحف الكرملني حيث بلغ 
عدد الزوار 560 ألف زائر في موسكو واألرميتاج في 

سان بطرسبرغ الذي بلغ زواره 140 ألف زائر.
وأوضحت انه بانتهاء عرض مقتنيات املعرض 
في سنغافورة سينتقل الى ماليزيا من الفترة من ال� 
29 من يوليو 2010 وحتى ش����هر ديسمبر من نفس 
العام. واختتمت الشيخة حصة الصباح بالقول ان 
»الدار« ستش����ارك ايضا في معرض آخر من حتفها 
سيتم تنظيمه بعد جوالت معرض »ذخيرة الدنيا« 
في آسيا واملعرض اجلديد يتمثل في عرض مجموعة 
أخرى من حتف )الدار( في مدينة ميالنو االيطالية ثم 

ينتقل بعدها الى كندا ثم الى كوريا اجلنوبية.

الشيخة حصة الصباح

تنظيم المؤتمر األول لألسرة والعولمة بمشاركة خليجية

العدواني: تسليط الضوء على تأثير العولمة 
على األسر.. والدعوة إلعادة بنائها على أسس سليمة

أنه سيتم  العدواني  واضافت 
استعراض جتارب حية مرت بها 
دول مجلس التعاون باالضافة الى 
النسيج  افكار تتناسب مع  طرح 
االجتماعي لالسرة. واكدت حرص 
الوزارة على مشاركة اكبر عدد من 
اخلبراء في املؤمتر ولذلك عملت 
على اشراك اكبر عدد من اخلبراء 
سواء في عرض اوراق عمل او ادارة 

اجللسات والتعقيب.
وعن اهداف املؤمتر اوضحت انه 
يسعى الى الوقوف على آثار العوملة 
على االس����رة والدعوة لتنميتها 
واعادة بنائها على اسس سليمة 
تراعي الهوية وتتعاطى ايجابيا مع 
العصر، وتقدمي مناذج حية فردية 
وجماعية، من املشاريع التنموية 
االسرية من االقطار العربية »سواء 
اكان����ت رؤى نظري����ة، ام برامج 
علمي����ة«، لتقوميها واالس����تفادة 
من سلبياتها وايجابياتها، اضافة 
ال����ى بلورة رؤية عامة ملش����روع 
متكامل لتنمية االس����رة والدعوة 
الحتضان ميثاق االسرة وشبكة 
االس����رة العربية لتعزيز التكامل 

والشراكة العربية.
الى جانب الدعوة الى تكثيف 
العمل االيجابي، عبر املؤسسات 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
من اجل الشروع العملي في دعم 
مشروعات التنمية االسرية، بحسب 
االمكانات والظروف في كل دولة، 
واقتراح آليات للتعامل مع االنفتاح 
االتصالي والتقني في ظل توسع 
وس����ائل العومل����ة التكنولوجية. 
وبني انه في النهاية سيتم اصدار 
توجيهات ترفع الى مجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية لدول مجلس 
التع����اون التخاذ االج����راء الالزم 
بشأنها س����واء جميع التوصيات 

او بعضها.

جانب البدائل وحاجتها في حتقيق 
تنمية اسرية متوازنة.

واحملور الثالث خاص باالسرة 
والتشريعات.

من برامج الفضائيات هل عمرت 
أم دمرت في قيم االسرة؟ وسائل 
االتصال العوملة هل قربت او باعدت 
بني مكونات االسرة الواحدة؟ الى 

العربي في ظل العوملة هل مازالت 
متاحة؟

الثان����ي فيتعلق  اما احمل����ور 
بالتنمية االسرية ووسائل االعالم 

بشرى شعبان
أك����دت مدي����رة إدارة التنمية 
الش����ؤون  االجتماعية في وزارة 
االجتماعية والعمل شيخة العدواني 
ان الهدف من تنظيم مؤمتر األسرة 
والعوملة ه����و الوقوف على مدى 

تأثير العوملة على األسرة.
وقالت خ����الل مؤمتر صحافي 
لإلعالن عن انعقاده خالل الفترة 
املمت����دة من 10 الى 12 اجلاري انه 
املؤمتر األول لألس����رة والعوملة.. 
فرص وحتديات، وسيكون حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد وبحضور 
العفاسي  وزير الشؤون د.محمد 
في فندق الريجنسي. وأشارت الى 
ان فكرة إعداد هذا املؤمتر انطلقت 
منذ اكثر من سنتني ملناقشة قضايا 
األسرة والعوملة، وباألخص بعدما 
ملسنا من آثار، تركتها العوملة على 
مختل����ف األصع����دة االجتماعية 
واالقتصادية وجدوى تأثيره على 

وضع األسر.
وتابع����ت العدواني: أردنا من 
هذا املؤمتر ان تكون املشاركة فيه 
على مستوى دول اخلليج العربي 
مل����ا يربط هذه الدول من نس����يج 
اجتماع����ي واحد وعادات وتقاليد 

موحدة.
وس����يتطرق املؤمتر لطرح 3 
محاور متعلقة باألسرة، فاحملور 
األول عن األسرة والعوملة ويتضمن 
نظرة الى العوملة مفاهيم ومالمح 
القوة،  التنمية،  املرحلة )التقدم، 

احلرية، املساواة.. إلخ(.
باالضافة الى العوملة والهيمنة 
وهل فيها فرض اجندات على حساب 
الهوية واخلصوصي����ة، وجهود 
التنمية االسرية في األقطار العربية 
اين أخفقت وماذا أجنزت؟ وعوامل 
حتقيق التنمية االسرية في املجتمع 

شيخة العدواني خالل املؤمتر

»ال للعنف« ندوة إلدارة األحداث
بشرى شعبان

ضمن اجلهود املستمرة إلدارة رعاية األحداث 
في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبالتنسيق 
املتواصل مع وزارة التربية إللقاء محاضرات توعوية 
ملدارس التربية خالل الس��نة اجلديدة، ألقى نائب 
مشرف دار املالحظة غامن الدويهيس في مدرسة 
»طرفة بن العبد« مبنطقة الفروانية التعليمية حتت 
عنوان »ال للعنف« وبحضور مديرة املدرسة التعليمية 

منى الظاهر واجلهاز التدريسي للمدرسة.
وتطرق احملاضر بصورة مبس��طة إلى أهمية 

قانون األحداث ومواده بتطبيقها على احلدث من 
الذكور واإلناث الذي ال يتجاوز سنه ال� 15 وكيفية 
ارتكابه اخلطأ ومدى العقوبة التي يرتكبها وكيفية 
تدارك صعوبات الظواهر السلبية من العنف والشغب 
وط��رق التغلب عليها وكيف أحمي زميلي الطالب 
ليس بالفزعة وارتكاب اخلطأ بل النصح واإلرشاد 
والفزعة تك��ون بالنجاح والتق��دم خلدمة الوطن 
املعط��اء. وفي نهاية احملاضرة مت طرح األس��ئلة 
واالستفسارات من قبل الهيئة التدريسية والطلبة 

للمحاضر.

أجواء الكويت تخفض مبيعات أجهزة التدفئة إلى 40% بعد عزوف المستهلكين عن شرائها
خفضت األجواء الدافئة التي تش���هدها الكويت 
نس���بة مبيعات أجه���زة وأدوات التدفئة مبختلف 
أنواعها الى حوالي 40% عما كانت عليه في الوقت 
ذاته من العام املاضي نتيجة عدم إقبال املستهلكني 

عليها النتفاء احلاجة.
وقال عدد من العاملني ف���ي محالت بيع أجهزة 

وأدوات التدفئة في لقاءات متفرقة أجرتها معهم وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( امس ان انخفاض مبيعاتهم 
امر غير مستغرب في ظل انخفاض درجات احلرارة 
التي يشهدها شتاء هذا العام خالفا للمواسم الشتوية 
الس���ابقة التي كانت درجة احلرارة فيها منخفضة 

انخفاضا شديدا مقارنة بالعام احلالي. 

واضافوا ان بعضا من جتار أجهزة وأدوات التدفئة 
قاموا بإلغاء طلبيات مت االتفاق عليها سابقا واكتفوا 
بتصريف الكميات املتاحة لديهم في الوقت احلالي 
ليتمكنوا من مجاراة انخفاض الطلب احلاصل على 

سلعهم بعد عزوف املستهلكني عن شرائها. 
واوضح محمد عبدالفتاح ان موسم الشتاء هذا 

العام جاء على غير املتوقع حيث سادت أجواء من 
الدفء في البالد وهو ما خالف توقعاتنا كمختصني 
ببيع اجهزة وادوات التدفئة التي يكثر اإلقبال على 
ش���رائها عادة في موسم الش���تاء ما جعلنا جنري 
بع���ض التعديالت على خطط بيعنا بهدف مجاراة 

أوضاع السوق. 

وذكر انه من ضمن اإلجراءات التي قام بها البعض 
في سبيل تسويق املتوافر التخلي عن األرباح العالية 
واالكتفاء بأرباح بس���يطة فوق رأس مال السلعة 
خلفض األس���عار مبا قد يحفز على الشراء السيما 
من املس���تهلكني الذين يرتادون البر بغرض إقامة 

املخيمات.

حتف شاركت في معرض »ذخيرة الدنيا«


