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مستشفى الراشد يستقبل استشاري 
األسنان البروفيسور خالد محمد علي

27 اجل���اري الى 2 ابريل املقبل، 
وستكون بالتنسيق مع طبيب 

األسنان د.احمد فاعور.

الوجه والفكني بأحدث التقنيات 
اللثة  احلديثة وعالج وجراحة 
التجميلية. وستبدأ الزيارة من 

يسر مستشفى الراشد )الرائد 
األول لرعاية العائلة( ان يرحب 
باس���تقبال د.خالد محمد علي، 
استاذ جراحة الفم والوجه والفكني 
وأخصائي جتميل الفكني وزراعة 
األسنان واستشاري جراحة الوجه 
والفكني بالعديد من دول العالم 
وهو يتميز بخبرته الواسعة في 
الفكني وزراعة  عمليات جتميل 
العاملية  النظم  األسنان بأحدث 
والتركيب الفوري وزراعة األسنان 
بعد اخلل���ع وإمكانية عمل طقم 
ثابت باالضافة الى انه متخصص 
في معاجلة األسنان حتت التخدير 
العام والعالج اجلراحي للفكني 
وعالج أمراض الفم واللثة وتفتيح 

لون اللثة.
كذلك يقوم بعمليات جتميل 

د.أحمد فاعور البروفيسور خالد محمد علي

مستشفى السيف: برنامج رياضي  متكامل للحامل
كشفت استشارية الروماتيزم 
الطبيعي في مستشفى  والطب 
السيف د.اميان فكري عن خدمات 
طبية وعالجية متميزة يقدمها 
القسم، خاصة للمرأة واالطفال، 
الفتة الى توافر برنامج رياضي 
متكامل للم���رأة احلامل الراغبة 
في ممارسة التمرينات الرياضية 
للحفاظ على رشاقتها خالل احلمل 
وبعد الوالدة، مشيرة الى تقدمي 
خدمات عالجية في مجال العالج 
الطبيع���ي لالطفال منذ اللحظة 
االولى لل���والدة، خاصة اذا كان 
الطفل يعاني من مشكلة جسدية 

أو عيوب خلقية.
وقالت فكري في تصريح صحافي لها ان القسم 
يس���تخدم احدث تقنية لتمكني امل���رأة من القيام 
بتمرينات رياضية خاصة خالل فترة احلمل، الفتة 
الى برنامج رياضي متكامل يوفر للمرأة حس���ب 
والدتها اذا كانت طبيعية أو قيصرية وذلك الستعادة 

رشاقتها خاصة اذا كانت والداتها متكررة.
وأشارت الى ان القسم يوفر ايضا عالج مشكلة 
ع���دم التحكم في »البول« والذي تعاني املرأة منه 
احيانا بعد الوالدات املتكررة، باالضافة الى عالج 
ترهالت البطن وس���قوط الرحم، الفتة الى توافر 
عيادة كاملة للتخسيس من خالل اجراءات مترينات 
بعد الوالدة، والى استحداث اجهزة إلذابة الدهون 
وكذلك احلقن املوضعي إلذابة الدهون، مش���يرة 
الى توافر صالة »جيم« م���زودة بأحدث االجهزة 

للتخسيس.
ولفتت الى ان القس���م يستقبل جميع احلاالت 
اخلاصة بإصابات املالعب باالضافة الى عالج جميع 

مشاكل وآالم العمود الفقري من 
خالل حتديد احلاالت التي حتتاج 
الى اجلراح���ة او التي ميكن ان 

تستجيب للعالج الطبيعي.
وأعلنت فكري عن استقبال 
القس���م جلميع احل���االت التي 
تعاني من مشاكل في االعصاب 
الذين يعانون من  مثل االطفال 
ضعف او ضمور في خاليا املخ، 
واالطفال املنغوليني باالضافة الى 
احلاالت التي تعاني من اعوجاج 
في العمود الفقري خاصة البنات 
من سن 10 الى 16 عاما، مشددة 
على اهمية مالحظة األم البنتها 
حتى ال تصبح مشكلة لها عند الكبر مؤكدة امكانية 
عالج هذه احلاالت بالعالج الطبيعي مبكرا حتى ال 

حتتاج للتدخل اجلراحي فيما بعد.
وأك���دت توافر عي���ادة لعالج جمي���ع امراض 
الروماتيزم مثل الروماتويد، مشيرة الى تقنيات 
عالجية حديثة متواف���رة االن لعالج هذا املرض 
وحتقيق نس���بة شفاء عالية وذلك حسب احلالة، 
الفتة الى ان حالة املريض اذا كانت جيدة فيمكن من 
خالل االدوية ان ميارس املريض حياته الطبيعية 
بنس���بة تصل الى 90% اما املريض الذي يعمل ب� 

50 % من قدرته فيمكن رفعها الى 70 %.
 وأش���ارت فكري الى ان القسم يستقبل ايضا 
حاالت تيبس اجللد والعمود الفقري وكذلك االلتهابات 
املفصلية احلادة وأيضا خشونة املفاصل من خالل 
حقن مادة زاللية ل� »تش���حيم« املفصل، الفتة الى 
تقنيات حديثة متوافرة اآلن وهى احلقن املوضعي 
باخلاليا اجلذعية، اال ان االبحاث التي أجريت عليها 

ليست كافية حتى اآلن.

.. ويصدر العدد الـ 64 من نشرة العطاء الفصلية

يومي االثنين والثالثاء المقبلين

بيت الزكاة ينّظم المؤتمر العالمي الثامن للزكاة في بيروت
أعلن بيت الزكاة ان مؤمتره العاملي الثامن للزكاة س���يقام 
في العاصمة اللبنانية بيروت يومي االثنني والثالثاء املقبلني 
بعنوان »انعكاس���ات األزمة االقتصادية العاملية على إيرادات 
ومصروفات مؤسس���ات الزكاة« حتت رعاية رئيس الوزراء 

اللبناني سعد احلريري.
وقال نائ���ب املدير الع���ام للخدم���ات االجتماعية رئيس 
 جلنة اإلعداد ملؤمترات الزكاة في بيت الزكاة خالد احلسيني 
ل� »كونا« ان املؤمتر سيش���هد تقدمي 6 أوراق بحثية تتناول 
األزمة االقتصادية من منظورها التحليلي وانعكاساتها على 

مؤسسات الزكاة.
وبني انه سيتم عرض جتارب ملؤسسات الزكاة في التعامل 
مع األزمة وتقدمي التطبيقات العملية في التعامل معها واخلروج 
منها على ان تختتم أعمال املؤمتر بورش���ة عمل حول كيفية 

مواجهة األزمات والنظرة املستقبلية في مؤسسات الزكاة.
واضاف احلسيني ان املؤمتر يكتسب أهميته نظرا ملا مير به 
العالم من مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة األزمة املالية وتأثر 
القطاعات واملؤسسات املالية في هذه األزمة ومن ضمنها مؤسسات 

الزكاة التي ترتبط ارتباطا وثيق الصلة باالقتصاد.
وأوضح ان أموال الزكاة والصدقات تتأثر بانتعاش او بانخفاض االقتصاد، الفتا 
الى ان جلنة اإلعداد ملؤمترات الزكاة في بيت الزكاة رأت ضرورة طرح ومناقش���ة 
هذه املش���كلة وأثرها على أجهزة ومؤسسات الزكاة في العالم واستعراض بعض 

التجارب التي قامت بها مؤسسات الزكاة في التعامل مع األزمة وتداعياتها.

وقال ان املؤمتر يهدف الى االرتقاء بدور مؤسسات الزكاة 
وأدائها من خالل عمل مؤسسي منوذجي يتواكب مع مستجدات 
العصر ومتطلباته الى جانب العمل على توثيق وتعزيز العالقة 

بني مؤسسات الزكاة على مستوى العالم.
وأكد احلسيني ان بيت الزكاة يحرص على اقامة مؤمترات 
الزكاة التي تساهم في تطوير عمل وإدارة مؤسسات وأجهزة 
الزكاة في العالم اإلس���المي ودعم���ا لتوحيد اجلهود وتعزيز 
أواصر التنسيق والتعاون بني تلك املؤسسات من خالل مشاركة 

نخبة من العلماء والعاملني في مؤسسات الزكاة.
وأوضح ان اجلهات الرئيس���ية املنظمة للمؤمتر هي بيت 
الزكاة في الكويت والبنك اإلسالمي للتنمية واملعهد اإلسالمي 
للبحوث والتدريب من الس���عودية وإدارة الفتوى وصندوق 

الزكاة من لبنان.
وأش���ار الى مش���اركة ممثلني عن مؤسس���ات وصناديق 
الزكاة الرس���مية في العالم اإلسالمي ونخبة من احملاضرين 
واملختص���ني وذوي اخلبرة في مجال الزكاة إلثراء جلس���ات 

وأعمال املؤمتر.
وأضاف ان من اجلهات املش���اركة أيضا البنك اإلسالمي 
للتنمية واملعهد اإلس���المي للبح���وث والتدريب ومصلحة ال���زكاة والدخل في 
الس���عودية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في البحرين ومديرية األوقاف 
وبيت املال في عمان وصندوق الزكاة في قطر وصندوق الزكاة في االمارات وبنك 

ناصر في مصر.

أص���درت إدارة العالقات العامة واإلعالم في بيت 
الزكاة نشرة العطاء الفصلية خالل شهر مارس 2010 
وورد في افتتاحية النش���رة حتت عنوان »الريادة 
ف���ي العمل الزكوي« ان البيت تأس���س قبل 28 عاما 
إلحياء فريضة الزكاة وتفعيل دورها في حياة األفراد 
واملجتمع���ات ومع مرور األيام وتطور العمل أصبح 
البيت يتجه لتحقيق الريادة في العمل الزكوي وهذا 
ما حتقق خالل العقد األخير من عمر هذه املؤسس���ة 
الرائدة حتى أصبحت هذه الريادة واقعا يعيشه البيت 
ويكرسه في خططه وبرامجه التنفيذية ويتعامل معه 
اآلخرون من العامل���ني في املجال الزكوي واخليري 

بناء عليه.
وجاء في االفتتاحي���ة ان هذه الريادة لم تتحقق 
فجأة وإمنا كانت نتيجة عمل دؤوب ال يكل وال ميل 
منذ تأس���يس البيت الذي حرص على مجاراة روح 
العصر ومتطلباته وتطوره واستعان في ذلك بالعلماء 
واخلبراء واملتخصصني للوصول الى األصوب فعقد 
الندوات العلمية لقضايا الزكاة املعاصرة ومؤمترات 
ال���زكاة ومد يده لكل من يعمل في هذا املجال ووثق 
كل هذا اجلهد ونشره ليستفيد منه كل من يعمل في 
هذا املجال وجع���ل جتربة البيت في متناول كل من 

يحب االستفادة منها سواء كان ذلك من خالل املراسالت او الزيارات او املتابعات 
امليدانية املتبادلة وأتاح االس���تفادة من جتاربه لكل من يريدها ويبحث عنها فال 
تكاد هذه الوفود تنقطع عن بيت الزكاة طوال العام ملس���اعدتها على تأس���يس 
صناديق الزكاة في بلدانها خدمة لإلسالم واملسلمني واالطالع على جتربة البيت 
لتبدأ من حيث انته���ى فكل بلد يحتاج الى من يفّعل هذه الفريضة ويحييها في 

نفوس املس���لمني اليوم ليطهر املال وتطهر النفوس 
وتسمو ويزال عنها ضنكها وضيقها.

وورد في النش���رة العديد من األخبار املهمة في 
مقدمتها خبر زيارة وفد بيت الزكاة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، حيث قام الوفد بإهدائهما نس���خة من 
كتاب »واحة كويتية من اخلير والعطاء« حول تبرع 

سمو الشيخ سالم العلي الصباح.
كما تضمنت النشرة خبرا عن زيارة وفد بيت الزكاة 
لسمو الشيخ س���الم العلي لتهنئته بسالمة العودة 
وإهدائه نس���خة من كتابه »واحة خير كويتية من 
اخلير والعطاء« الى جانب العديد من األخبار األخرى 

التي تتحدث عن أعمال وأنشطة بيت الزكاة.
وفي مجال التوعية بأحكام فريضة الزكاة تناولت 
النش���رة موضوع زكاة مال الصب���ي وكيفية إمتام 

ذلك.
وفي مجال التعريف باحملس���نني من أهل الكويت 
استعرضت النشرة سيرة احلاج عبداهلل محمد هادي 
العوضي رحمه اهلل وأبرزت أعماله وأنشطته وأوجه 
اإلحس���ان في حياته منها: عمارة املس���اجد وخدمة 
احلجيج والصدقات على احملتاجني وتناولت النشرة 
الى جانب ذلك الوصية الشرعية للمرحوم التي أوصى فيها بثلث ثروته لألعمال 

اخليرية حيث اليزال العمل بها قائما حتى اآلن.
وجريا على عادة النشرة في الترويج لألفكار التربوية متت معاجلة موضوع 
قيم الوفاء والعرفان باجلميل وإبراز األساليب املؤدية لذلك كما حوت النشرة العديد 

من إعالنات بيت الزكاة التي تستهدف التعريف به وإبراز أعماله وأنشطته.

غالف العدد

د.إميان فكري

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�سـنـــــــان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة

للحجز وال�ستعالم.. تلفون: 23717997   نقال: 99868288       فاك�س: 23716996
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لالإ�ست�سارات النف�سية واالجتماعية والتدريب

مـركــز الأ�شـــرة �شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�سلــــل )كال�سلــل الن�سفــي ـــ الرعــا�ص ــ الوجــه ـــ �سلــل االأطفال( 

پ االإ�سابات الريا�سية   پ االإ�سابات الع�سلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�سن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�سة   پ عناية خــا�ســـــة لطريــحـي الفــرا�ص واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �ساملة ملر�سى ال�سكر واإعطاء حقن االن�سولن پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�س�ص

ومرخ�ص من وزارة ال�سحة

نقدم اأف�شل اخلدم�ت العالجية للعن�ية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرعــ�يـــــة  خــدم�ت 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�شـ�ج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــ�ت 

خالد احلسيني


