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 «الزراعة» تشارك 

في االجتماع الـ٢٦ 
للجنة الدائمة للثروة 

احليوانية
 

 «احملاسبة» 
استضاف مدقق 

عام منغوليا تفعيًال 
للتعاون الثنائي

 

 تشارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية في االجتماع السادس والعشرين للجنة 
الدائمة للثروة احليوانية مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية واملقرر انعقــــاده في مقر األمانة 
العامة للمجلس بالرياض يومي ٢٠ و٢١ من الشهر 

اجلاري.
  وقال شاكر عوض انه مت ترشيح كل من نائب 
املدير العام لشؤون الثروة احليوانية نبيلة اخلليل 
ورئيس قسم األدوية بإدارة الصحة احليوانية محمد 
عواد لتمثيل الهيئة في هذا االجتماع، مشيرا الى انه 
سيعقد كذلك اجتماع الفريق الفني اخلاص بالشراء 

املوحد للقاحات واألدوية البيطرية على مستوى دول 
مجلس التعاون متزامنا مع اجتماع اللجنة.

  وأضاف ان املوضوعات املطروحة على جدول 
أعمال اللجنة تتضمن مناقشــــة منوذج الشــــهادة 
الصحية املرتبطة بتنقل اخليول الرياضية بني دول 
املجلس، مناقشة الالئحة التنفيذية للرفق باحليوان، 
مناقشة املسودة النهائية لالئحة التنفيذية ملزاولة 
مهنة الطب البيطري، مناقشة املسودة النهائية لقانون 
(نظام) الالئحة التنفيذية للمستحضرات البيطرية، 
مناقشة املسودة النهائية لقانون (نظام) االجراءات 

الوقائية من األمراض والئحته التنفيذية. 

 في إطار تعزيــــز أوجه التعــــاون املتبادل 
بني ديوان احملاســــبة ومكتب التدقيق الوطني 
املنغولي وضمن أنشطة الديوان اآلسيوية بصفته 
عضوا في مجلس مديري منظمة «اآلسوساي» 
يستضيف الديوان وفدا رسميا من مكتب التدقيق 
الوطني املنغولي برئاســــة مدقق عام منغوليا 
خالل الفترة من ١٨ الى ٢١ مارس اجلاري وذلك 
ملناقشــــة املوضوعات ذات االهتمام املشترك. 
وســــيقوم رئيس اجلهاز املنغولي في مستهل 
زيارته مبقابلة رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
يوســــف العدســــاني ووكيل الديوان والوكالء 

املساعدين، كما سيحضر الضيف عرضا ملهام 
واختصاصات الديوان ودوره الرقابي وعالقاته 
بأجهزة الدولة املختلفة، وسيقوم كذلك بجولة 
لالطالع على أحدث أساليب ووسائل التكنولوجيا 
التي تستخدم في إدارة مبنى الديوان. وسيتخلل 
برنامج الزيارة لقاء مع إدارة تقنية املعلومات 
لالطالع على مهامهــــا واختصاصاتها، إضافة 
حلضور عرض حول أنشطة الديوان في مجال 
التدريب الداخلي واخلارجي بإشــــراف إدارتي 
التدريــــب واملنظمات الدوليــــة، باإلضافة إلى 

األنشطة األخرى مثل مسابقة البحوث. 

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

مركز كلمة للعالقات االن�شانية
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م�ساًء فقط من ال�ساعة 4:30 - 9:30 66832762 - 99346690 %

إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـاة

اإ�شــتـ�شــارات وار�شادات اأ�شرية

 حويل - جممع اأطباء النقرة ال�شمايل - الدور الرابع - ت: 22655566 - 22646969

كليني��ك اجلري��وي 
اإ�شراف د. �شالح اجلريوي - ا�شت�شاري جلدية وتنا�شلية - ليزر - جتميل

عيادة اجللدية والليزر:   جميع اأنواع الليزر لعالج عيوب الب�ش��رة - 
عالج حب ال�ش��باب واآثار حب ال�ش��باب بجهاز Fraxil  -  اإزالة ال�ش��عر بالليزر 

بالليزر الو�شم  اأنواع  جميع  عالج   - البارد   I.P.L اأو   Ndyac
ع��ي��ادة التج�م�يل:  تنظي��ف الب�ش��رة بالكري�شتال واملا�ش��ي - ن�شارة 
الب�ش��رة وت�شاقط ال�شع��ر بامليزوثريابي - برنامج خا���ض لتبيي�ض الب�شرة 

R.F بدون تق�شري اأو اأبر - عالج ترهل الوجه ونحت اجل�شم بوا�شطة جهاز

ع���ي���ادة الأ���ش��ن��ان

جم��اين. وك�شف  ا�شت�شارة   -

واللثة. الأ���ش��ن��ان  تنظيف   -

بالليزر. جتميلية  ح�شوات   -

ع�����������ش�����ب. ع�������������الج   -

الأ�����ش����ن����ان. ت��ب��ي��ي�����ض   -

- ت��ركي��بات ثاب���تة ومتح���ركة 

وعر�ض خا�ض على الزنكوريوم.

النور واالأمــل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 97276517    فاك�ش : 22452321

)ال�شلل - الروماتيزم - اآالم وخ�شونة املفا�شل - االنزالق الغ�شرويف 

والعمود الفقري - التاأهيل بعد العمليات اجلراحية(

العالج الطبيعي لحاالت

خدمة متري�شية �شاملة، رعاية االأطفال حديثي الوالدة

رعاية كبار ال�شن وذوي االحتياجات اخلا�شة

ال�سعب البحري - ق8 - �ش بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�ش من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������ش الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

الت�س����������������ال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

الت�س����������������ال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

الت�س����������������ال:
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9:30
22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل االأطـــبــاء
الت�س����������������ال:

22272748  - 22272749

ال�س�����رق - جم���م����ع ني����س���ان - مق���اب�����ل اخلليج��ي���ة  - ت : 22476566 - 60365666  

عندمـا تتـحـدث عن م�شكلـتـك فاأنـك قريـب جـداً من احلــل

طاقم كويتي متخصص في

د. أسماعيل الشطي    د. سعد الكريـبـاني    د. يوسف الحميدي

 Q8 InternatIonal
لال�شت�شــارات التـربـويـة والتـدريــب

اال�شت�شارات الرتبـويـة پ اال�شت�شارات االأ�شـريـة پ االر�شــاد النفـ�شي
ا�شت�شارات تعليمية ) �شعوبات تعلم - نق�ض الدافعية - مهارات درا�شـية(


