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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

حويل - نهاية �ش �سرحبيل - عمارة الهيئة اخلريية - الدور 2 مكتب 21

ف16ع/2005

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
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

ا�شت�شارات تربوية واأ�شرية      پ      ا�شت�شارات نف�شية

ا�شت�شارات تعليمية ) �شعوبات تعلم - نق�ض الدافعية - مهارات درا�شـية(

اختبارات ذكاء )بنظام ويك�شلر - اأ�شتانفورد بنيه(

اأخ�شائية نف�شية  للزيارات املنزلية لتقومي �شلوك الطفل واملراهق يف بيئته الطبيعية

لالإعــــــالن

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

22272748  - 22272749

 فصل امللفات لألشخاص املعاقني دون سن الـ ١٨ لألسرة التي لديها أكثر من معاق

 املجلس األعلى لإلعاقة: شروط وضوابط لتخفيض 
ساعات العمل  ملن يقدم الرعاية لذوي اإلعاقة

 أقر املجلــــس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة في 
اجتماعه االول أمس برئاســــة 
النائــــب االول لرئيس مجلس 
الدفاع ورئيس  الوزراء ووزير 
املجلس االعلــــى للهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة الشيخ جابر 
املبارك الالئحة الداخلية اخلاصة 

باملجلس وعددا من القرارات.
  وقال بيان صادر عن وزارة 
الدفاع ان املجلس ناقش جدول 
أعماله وأصدر قرارا في شــــأن 
«شــــروط وضوابــــط تخفيف 

ساعات العمل ملن يتولى تقدمي 
الرعاية لذوي االعاقة سواء كل 
من االم فاألب والزوج او الزوجة 
طاملا كانوا قادرين على توفير 
الرعاية وإذا تبني عدم توافر هذه 
الرعاية يكون املكلف به االوالد ثم 

أوالد االوالد ثم االخوة».
  كما أقر املجلس «فصل امللفات 
لألشخاص ذوي االعاقة دون سن 
الـ ١٨ سنة لالسرة التي لديها أكثر 
من معاق بحيث يتم التعامل مع 
كل شخص ذي اعاقة كل حسب 
اعاقته حتى لو كانوا حتت ظل 

أسرة واحدة وذلك حتقيقا ملبدأ 
احلاجة لكل ذي اعاقة وترسيخا 
العدالة جلميع االشخاص  ملبدأ 
إقرار  الى  ذوي االعاقة» اضافة 
«صرف مخصص الطالب اجلامعي 

حتى سن ٢٦ سنة».
  وأضــــاف ان املجلس ناقش 
كذلك اعطاء صفة االســــتعجال 
الكويت  للموافقة على انضمام 
لالتفاقيــــة العامليــــة حلقــــوق 
االشخاص ذوي االعاقة ومخاطبة 
مجلس االمة في هذا الشأن، كما 
استعرض ما مت حول ميزانية 

الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
للعام ٢٠١١/٢٠١٢.

  ونقــــل البيان عن الشــــيخ 
جابر املبارك متنياته للمجلس 
بالتوفيق في عمله خلدمة ذوي 
االعاقة وتأكيــــده ان هذه الفئة 
«حتتاج منــــا الكثير للعمل الن 
الدول تقاس مبا يقدم من خدمات 
لالشخاص ذوي االعاقة والقانون 
رقم ٨/٢٠١٠ جاء ليوضح مبواده 
املختلفة الدور الكبير الذي يحتاج 

منا تقدميه لهذه الفئة».
  وذكر البيــــان انه مت حتديد 

موعد آخر لالجتماع ملناقشة ما 
تبقى من جدول االعمال إلقراره 
وحتقيق وتنفيــــذ مواد قانون 
٨/٢٠١٠ في شأن حقوق االشخاص 

ذوي االعاقة.
  حضر االجتماع كل من وزيري 
الشــــؤون االجتماعية والعمل 
والصحــــة ومدير عــــام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ومدير 
عام الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة وممثلي جمعيات النفع 
العام وأعضاء من ذوي اخلبرة 

والكفاءة في مجال االعاقة. 

 جلنة «بسكاري» البريطانية تزور 
املدارس التابعة لـ «آفاق التربوية»

 قامت جلنة بسكاري Piscari البريطانية للصحة والسالمة 
والرائدة فــــي بريطانيا والعالم في مجال تقــــدمي اخلدمـــات 
االستشــــارية، وبرامج التدريب في قطاع التعليم وعلى مدار 
ثالثة أيــــام متواصلة بزيارة للمدارس واملؤسســــات التابعة 
لشــــركة آفاق التربوية في محافظة الفروانية وهي مدرسة أم 
هانئ لذوي االحتياجات اخلاصة، ومدرسة أم هانئ االهليــة، 
ومؤسســــة التأهيـل اإلرشادي، ومدرسة التعليم اإلرشــادي ـ 
كوندكتف الكويت. وهذه الزيارة جاءت بدعوة من شركة آفاق 

التربوية. 
  حيث قامت اللجنة بالتفتيش على نواحي الصحة والسالمة 
في مدارس الشــــركة وخاصة فيما يتعلــــق باملباني وتواجد 
الطلبة في االستراحة والصفوف واالنشطة الطالبية ودخول 
وخروج الطلبة إلى املدارس وخالل تلقيهم اجللسات العالجية 
املتخصصة، إضافة لتقدمي اللجنة مقترحاتها لإلداريني واملعلمني 
في املدارس حول كيفية التعامل في حاالت الطوارئ واإلخالء.  
في نهاية الزيارة أبدت اللجنة إعجابها باألســــاليب التربوية 
املتطورة املطبقة في مدارس شــــركة آفاق كما اشــــادت بكفاءة 

وامكانيات الكادر االداري والتعليمي العامل فيها. 

 فــــي اطــــار جتديــــد وصيانة 
خدمات ومرافق وزارة األشــــغال 
العامــــة مبا يكفــــل تطوير ورفع 
كفاءة تلــــك اخلدمات. وّقع وزير 
األشــــغال العامة ووزيــــر الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقدا 
خاصا بإنشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري أمطار وصحية وخدمات 
أخرى مبنطقة جنوب الصباحية 
(املرحلة الرابعة) بقيمة اجمالية 
تبلغ ٥٫٩٤٩٫٦٧٩ دينارا. يذكر ان 
املشروع عبارة عن استحداث طرق 
رئيسية ومجاري أمطار وشبكات 
الصرف الصحي وشبكات التغذية 
املدنية لشبكات  باملياه واألعمال 
الهاتف وشــــبكات إنــــارة الطرق 

وشبكات مكافحة احلريق. 

 ٦ ماليني دينار 
لطرق ومجاري 

جنوب الصباحية 


