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مسابقة حفظ القرآن الكريم للصم 22 الجاري
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة مجموعة الراية 
عدنان احلداد ان مس����ابقة حفظ القرآن الكرمي، اخلاصة بالصم تنطلق 
أنش����طتها 22 اجلاري حتت رعاية وحضور وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي، وستكون هذه املسابقة هي األولى للصم التي 
ستنظمها الكويت على مستوى دول مجلس التعاون، اضافة الى مشاركة 
جمهورية اليمن ليرتفع العدد الى 7 دول عربية وتهدف املس����ابقة الى 
االرتقاء بجميع نواحي مستوى ذوي االحتياجات اخلاصة، خاصة فئة 
الصم من هذه الفئة التي تولي لها الدولة االهتمام وحتاول مشاركتها في 
عملية التنمية اجلارية، حيث قامت مجموعة الراية بالتعاون مع املركز 
الوقفي للقرآن الكرمي لتنفيذ ذلك املش����روع الكبير الذي يشمل جميع 
دول مجلس التعاون وبإشراف عدة هيئات اخرى خليجية تبنت الفكرة 

وعملت على رعاية املسابقة واملساهمة في جميع األنشطة.

زيبا رفيق: رمضان الفرصة األفضل لتحقيق أحسن النتائج في العالجات التجميلية

مستشفى الراشد يقدم باقات مميزة 
لعالج وتجميل البشرة في رمضان المبارك

أعلن مستش���فى 
الراشد أن وحدة الليزر 
والعناية بالبشرة فيه، 
ستطلق خالل شهر 
املبارك باقة  رمضان 
مميزة ومتنوعة من 
العروضات للسيدات 
اللوات���ي يرغنب في 
عالج بش���رتهن من 
احل���االت  بع���ض 
املعروف���ة، وإضفاء 
النضارة عليها، وكذلك 
القيام بعملية تبييض 
للوجه واجلسم مباء 
الذهب، مما يكس���ب 
اجلل���د لونا حس���نا 

وإشراقة جميلة، وشبابا أكثر.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الوحدة، 
وخبيرة التجميل العاملية، وخريجة اململكة 
املتحدة واحلاصلة على جوائز وشهادات في 
التجميل والتقشير والتغذية، زيبا رفيق، إن 
هذه الباقة من العروضات، تأتي بالتزامن 
مع حلول ش���هر رمضان الكرمي، وقد قمنا 
بإطالقها لكي تستفيد أكبر شريحة ممكنة 
من السيدات اللواتي يعانني من مشاكل في 
بشرتهن، معتبرة أن عالج حاالت كثيرة من 
البشرة مثل الكلف واحلفر والبقع وزوال 
بريق البشرة، يكون أكثر جناحا خالل شهر 
الصوم، وذلك لسبب طبي معروف وهو أن 
اجلسم يتخلص من السموم التي تؤثر على 
طبيعة اجللد وعل���ى نضارته وحيويته، 
مما يجعل الش���طر الثاني من العالج وهو 
معاجلة الطبقة اخلارجية للجلد أكثر سهولة 
واستجابة، بعد التأثير اإليجابي للصوم على 

طبقتي األدمة وطبقة ما حتت األدمة.
وعل���ى صعيد ما يزخر به مستش���فى 
الراشد من خبرات طبية وفنية جتميلية، 
أكدت زيبا رفيق، أن وحدة الليزر والعناية 
بالبشرة في مستشفى الراشد تضم نخبة من 
االستشاريني واألطباء املاهرين املتخصصني 
في العالجات التجميلية، عالوة على شريحة 
مميزة من األطباء الزائرين من دول أوروبا، 
مشددة على أن املستشفى يقوم بجلب أحدث 
األجهزة املتخصصة في عالج حاالت البشرة، 
وحتديثها بصورة مستمرة، واالستفادة من 
أحدث صيحات التكنولوجيا في هذا املضمار، 
كما أنه يحرص على أن يباش���ر العالج به 

متخصصون  أطباء 
في العالج التجميلي 
شرط أن يكون لديهم 
ف���ي نف���س الوقت 
اخلبرة الفنية الكاملة 
في استخدامات هذه 
األجهزة، معتبرة أن 
إعادة اجلمال املفقود 
أم���ر ب���ات ممكن���ا، 
السيما مع ما تشهده 
التكنولوجيا املتقدمة 
من طفرات في مجال 

العالج التجميلي.
وأضافت أن وحدة 
والعناي���ة  اللي���زر 
بالبشرة في مستشفى 
الراشد، تتميز عن جميع العيادات التجميلية 
املوجودة في مستشفيات الكويت من خالل 
فريقه املتكامل، فإل���ى جانب وجود أطباء 
أكادميي���ني مختصني بعالج البش���رة، فإن 
الفريق الطبي في املستش���فى يضم نخبة 
من معاجلي التجميل، مما يؤدي في مجمله 
إلى نتائج عالجية قيمة، استفاد منها املئات 
من زوار املستشفى، نظرا ملا يترتب على ذلك 
من املعرفة احلقيقية بحاالت البشرة السيما 
املستعصية منها، واستخدام األدوية الطبية 
املناسبة للحاالت إلى جانب خبرة معاجلي 
التجميل في إجناح العالج وإضفاء ملسات 

براقة ونضارة على بشرة متلقي العالج.
من جهة أخرى، حذرت رئيس���ة قس���م 
العيادة التجميلية والليزر في مستش���فى 
الراشد، جميع السيدات الراغبات في عالج 
بشرتهن عن طريق استخدام أجهزة تقنية 
حديثة، من عدم التأكد من اخلبرة العريقة 
والطويلة للطبي���ب أو خبير التجميل في 
استخدام هذه األجهزة، وذلك بعد املشاكل 
التي حدثت لبعض احلاالت بسبب استخدام 
الطبيب أو خبير التجميل جلهاز الليزر أو 
األجهزة األخرى بصورة خاطئة نتيجة عدم 
توافر خب���رة فنية وتدريبية على اجلهاز، 
متوجهة في ختام حديثها بالش���كر لزوار 
القسم على ثقتهم الغالية مبستشفى الراشد، 
والذي لن يألو جهدا في تقدمي أعلى درجات 
العناية ملرضاه ورواده، وقالت: إن ش���هر 
رمضان املبارك هو ش���هر الكرم، والبد لنا 
أن يكون لن���ا حصة في هذا الكرم، لنقدمه 

لزوارنا الكرام.

زيبا رفيق

د.مبارك الذروة

م.نبيل اخلرافي

»المعلمين« تدعو طلبة الثانوي والمتوسط إلى التسجيل 
في دورات الدور الثاني والدورات التأهيلية لمركز ارتقاء

الطالب، وكذلك جدول اختبارات 
المرحلة الثانوية الموحد.

وذك���ر د.ال���ذروة ان مركز 
ارتقاء يهدف الى رفع مستوى 
العلمي عن طريق  تحصيلهم 
معلمي���ن ذوي كف���اءة عالية 
وجهاز إش���رافي من موجهين 
ميدانيين، وتدريبات على نماذج 
االختب���ارات وأوراق العم���ل، 
وتهيئ���ة بيئة تعليمية جاذبة 
التدريس  للطالب من خ���الل 
على نظام المجموعات التي ال 
تزيد على 10 طالب وال تقل عن 
طالبين، فيما خصص المركز 
بطاقة متابعة لكل 5 حصص 
دراسية للطالب وأوراق عمل 
لكل حصة دراس���ية ونماذج 
اختب���ارات متنوعة لكل فترة 
دراسية الى جانب التواصل أوال 
بأول مع ول���ي األمر من خالل 

.sms خدمة الرسائل الهاتفية

157 او االتصال على الخطوط 
الساخنة الطالبات: 67756550 

الطالب 99945924.
وم���ن جانبه ذكر مدير عام 
الذروة  الجمعي���ة د.مب���ارك 
ان آلي���ة التدريس في دورات 
مركز ارتقاء تكون عن طريق 
أوراق عمل حيث تعتبر وسيلة 
معينة للطالب لم���ا تحتويه 
من تدريبات وأسئلة ونماذج 
اختبارات متنوعة، كما يقوم 
المعلم بشرح المناهج بأسلوب 
متطور مس���تغال تلك األوراق 
المفاهيم األساسية  لتوضيح 

وحل التدريبات للطالب.
وأضاف ان الدورة المخصصة 
الثاني ستشتمل  الدور  لطلبة 
على مراجعات الختبارات الدور 
الثاني بما يتناسب مع جدول 
المنطق���ة التعليمي���ة لطالب 
المرحلة المتوسطة التابع لها 

الخميس لطالب الصف الثاني 
عشر وكذلك طالب الحادي عشر 
المسجلون بمادة الرياضيات. 
المرك���ز خطا  وقد خص���ص 
هاتفيا لالستفسار حيث يمكن 
االتصال عل���ى 182000 داخلي 

الحادية عشرة لدراسة مناهج 
الفصل الدراس���ي األول للعام 

الدراسي المقبل.
وسيبدأ التسجيل اعتبارا من 
الكائن في  المركز  اليوم بمقر 
الدسمة بجانب مبنى جمعية 
المعلمين، وذلك على فترتين 
الساعة 10 حتى  صباحية من 
1 ومس���ائية من ال� 5 حتى 8، 
وخالل ايام االسبوع من االحد 
حتى الخميس، فيما س���تبدأ 
الدراسة اعتبارا من األحد المقبل، 
وستكون دراسة الطالبات في 
الفترة الصباحية من الساعة 9 
الى الساعة 1 ظهرا، والطالب من 
1.15 ظهرا حتى 5 عصرا بحيث 
يتم تدريس كل م���ادة بواقع 
ساعة وربع يوميا من األحد الى 
الخميس لطلبة الدور الثاني، 
ومن االحد الى األربعاء لطلبة 
الدورات التأهيلية ويضاف يوم 

التابع  ارتق���اء  أعلن مركز 
المعلمي���ن عن فتح  لجمعية 
باب التسجيل لطلبة المرحلتين 
المتوسطة والثانوية ممن لهم 
دور ث���ان لاللتحاق بالدورات 
الش���املة للمواد  التدريبي���ة 
الدراس���يين األول  للفصلين 
الراغبين  والثاني، وللطلب���ة 
في االلتحاق بالدورة التأهيلية 

تمهيدًا إلطالق خدماتها عبر اإلنترنت ونظام الرد اآللي

»السكنية« تنجز المرحلة األولى من مشروع خدماتها اإللكترونية 
بربط بيانات 10 جهات حكومية مع حاسب مركزي

طلب رعاية سكنية واحلصول 
على بدل االيجار وتخصيص 
وحدات سكنية دائمة ومؤقتة 
وإلغ���اء طلب رعاية س���كنية 
ومذكرة تنازل وحتديد مواعيد 
املراجعات وإصدار وثيقة امللكية 
وحتويل ب���دل االيجار وإعادة 
قيد بدل الس���كن وغيرها من 

اخلدمات.
وأعرب اخلرافي عن أمله ان 
يكون هذا املشروع بادرة لدعم 
مشروع احلكومة االلكترونية 
ملا له من االثر االكبر في تسهيل 
املعام����الت وال����دورة  حرك����ة 

املستندية.
يذك����ر ان اجلهات احلكومية 
ذات العالقة باملشروع واملرتبطة 
بخدمات الرعاية الس����كنية هي 
ديوان اخلدم����ة املدنية ووزارة 
العدل والهيئة العامة للمعلومات 
العامة لشؤون  املدنية والهيئة 
القص����ر ووزراة الكهرباء واملاء 
والتأمين����ات االجتماعية وبنك 
التسليف ووزارة الداخلية ووزارة 

الشؤون ووزارة املواصالت.

من االعمال اليدوية اضافة الى 
تخفيف حركة تنقل املراجعني 

بني اجهزة الدولة.
وش���دد اخلرافي على دعم 
الش���يخ احمد الفهد للمشروع 
الذي كان له األث���ر األكبر في 
تسهيل اجنازه في فترة قصيرة، 
الفهد  ان الشيخ احمد  مضيفا 
أطلق تل���ك املبادرة رغبة منه 
بتقدمي خدمات الرعاية السكنية 

بسهولة ويسر للمواطنني.
وبني ان الشيخ احمد الفهد 
اص���در قرارا بتش���كيل فريق 
عمل كلفه ش���خصيا برئاسته 
إلجناز املشروع، حيث استطاع 
ان ينه���ي املرحلة االولى التي 
وصفه���ا »باألصعب« في زمن 
قصير نتيج���ة تعاون اعضاء 
فريق العمل واجلهات احلكومية 
ذات العالقة باملشروع ورغبتهم 
اجلادة في االنتهاء منه بأقصر 

وقت.
وأوضح اخلرافي ان اخلدمات 
االلكتروني���ة التي س���تقدمها 
املؤسس���ة حتتوي على فتح 

اآللي متوقعا ان يساهم املشروع 
في التخفيف من الضغط على 
املواطن من جهة واملوظف من 

جهة اخرى.
وأكد انه في حال بدء تقدمي 
اخلدمة س���يتمكن املواطن من 
اجناز معامالته في أي وقت دون 
االرتباط بوقت رسمي للعاملني 
في املؤسسة او اي مكان سواء 
داخل الكويت او خارجها، مضيفا 
ان املشروع سيقلل الى حد كبير 

وب���ني اخلراف���ي ان اجناز 
املرحلة االولى من املشروع مت 
بزمن قياسي لم يزد على الفترة 
املخطط لها البالغة ستة أشهر، 
مضيفا ان اجناز هذه املرحلة في 
املدة القصيرة مت بتضافر جهود 
العمل وتعاون اجلهات  فريق 

احلكومية االخرى.
ولفت الى ان املرحلة الثانية 
واألخيرة من املش���روع سيتم 
االنتهاء منها بعد س���تة اشهر 
من اعتماد مجلس الوزراء على 
التي وعد  ميزانية املش���روع 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
الفهد باالس���تعجال في  احمد 

إقرارها.
إقرار  ان���ه بع���د  وأوضح 
امليزانية سيبدأ الفريق بإعداد 
املرحلة الثاني���ة البالغ مدتها 
ستة أشهر لتبدأ بعدها املؤسسة 
بتقدمي جميع خدماتها الكترونيا 
عن طريق االنترنت أو نظام الرد 

قال���ت املؤسس���ة العام���ة 
إنها أجنزت  للرعاية السكنية 
املرحلة االولى من مشروع تقدمي 
الكتروني���ا ومكننة  خدماتها 
إجراءاتها متهيدا إلطالق جميع 
خدماتها عبر االنترنت ونظام 

الرد اآللي.
وأض���اف نائب املدير العام 
لشؤون تنمية املوارد البشرية 
في املؤسسة م.نبيل اخلرافي 
في لقاء م���ع »كونا« أمس ان 
املؤسسة استطاعت ان تنهي 
املرحل���ة االولى من مش���روع 
مكننة جمي���ع خدماتها بربط 
بيانات 10 جهات حكومية آليا 
مع جهاز حاس���ب آلي مركزي 

وضع لهذا اخلصوص.
وأوضح ان هدف املشروع 
هو تسهيل اإلجراءات واجناز 
معام���الت املواطنني أصحاب 
العالقة مع املؤسسة عن طريق 
االنترنت ونظام الرد اآللي دون 
تكبد عناء احلضور شخصيا 
ملراجعة املؤسس���ة او اجلهات 

احلكومية ذات العالقة.
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