
 محليات 
 السبت ٢٦ مارس ٢٠١١ 

 11 

اجلهات احلكوميــــة األخرى، 
وكادر محفظــــي ومحفظــــات 
القرآن والنظر لشرف وعظم ما 
يعلمونه للناس، وكادر مالحظي 
املســــاجد واملســــاكن، وكادر 
املعلمني باملؤسسات اإلصالحية 
(السجون) نظرا للمشاق التي 
يواجهونهــــا في العمل في هذا 
اجلو الطــــارد، وكادر العاملني 
بدور القرآن العاملة في وزارة 
الشؤون كمعلمي األحداث، وكادر 
للقانونيني العاملني في الوزارة 
أسوة بغيرهم من القانونيني في 

اجلهات احلكومية األخرى. 

 أكد على عظم دورهم وما يواجهونه من مشاق في العمل

 النصافي: نناشد احلمود ومجلس اخلدمة 
املدنية إقرار كوادر العاملني في «األوقاف»

 طالب رئيس نقابة العاملني 
بوزارة األوقاف بندر النصافي 
نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ورئيس مجلس 
اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ 
أحمد احلمود بالنظر بعني العدل 
واإلنصاف، وذلك بإعطاء موظفي 
وزارة األوقاف حقهم في الكوادر 
والبدالت املعروضة على املجلس 
منذ سنوات وإنصافهم، السيما 
كادر موظفــــي الوزارة ممن ال 
يتقاضون أي كادر أو بدل، وكادر 
الوظائف اإلشرافية في الوزارة 
 بندر النصافيكما هو مقر لغيرهم في بعض 

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
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

 حّذر من أنه إذا لم ينفذ املترو خالل عام فستختنق الكويت

 املطر: الطرق فاقت طاقتها االستيعابية  
«اذا لــــم ينفذ املتــــرو خالل 
عام فســــتختنق الكويت من 
االزدحام املروري» داعيا الى 
وقفة جادة وعدم التهاون في 
حل تلك املشــــكلة التي تؤثر 
بشــــكل ســــلبي على جميع 

قطاعات الدولة.
  واعتبر في ختام تصريحاته 
ان هيئة النقــــل التي اوصى 
الوزراء بإنشائها لن  مجلس 
تكون حال لالزمــــة املرورية 
اخلانقــــة في البالد وامنا هي 
مجرد هيئة استشارية جتمع 
اختصاصات عدد من الوزارات 
املعنية بالطرق ودورها هو 
التنســــيق فقط وليس حل 

املشكلة املرورية. 

  ودعا رئيس جمعية السالمة 
املرورية سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الى التدخل 
شخصيا حلل االزمة املرورية 
التي تعاني منها البالد حاليا 
ولم تعد تنفع معها أي حلول 
آنية مشــــيرا في الوقت ذاته 
الى ان املشاريع التي تنفذها 
وزارة االشغال في الديرة لن 
تكون حلــــوال جذرية ملعاناة 
املواطنني والوافدين مؤكدا ان 
االزدحام سيستمر وسيعاني 
مســــتخدمو الطرق من شدة 
االزدحام بسبب محدودية طرق 
الكويت وزيادة اعداد السيارات 

سنويا بشكل مخيف.
انه    وشــــدد د.املطر على 

 حذر رئيس جمعية السالمة 
املرورية د.بدر املطر من تفاقم 
االزمة املرورية التي وصلت 
ذروتها االن في الكويت مشددا 
على ان القادم أسوأ بكثير مما 

تشهده البالد حاليا.
املطــــر في تصريح    وقال 
صحافي «سبق ان حذرنا مرارا 
وتكرارا منذ ســــنوات من ان 
الكويت ستتوقف بسبب عدم 
معاجلة االزمة املرورية والتي 
شهدت تطورات خطيرة خالل 
االشهر املاضية في ظل دخول 
السوق اكثر من ١٢٠ ألف سيارة 
جديدة سنويا وهو ما يفوق 
الطاقة االســــتيعابية للطرق 

الكويتية.

 د.بدر املطر

 أولت جمعية احملامني قضايا 
الطفل الكويتي اهتماما خاصا 
حلاجته إلى الرعاية واحلماية، 
ولذلك شـــكلت إدارة اجلمعية 
جلنة خاصة متد الطفل باحلماية 
القانونية وتعنى بحقوق الطفل 
وهي «جلنة الدفاع عن حقوق 
الطفل» برئاسة احملامية فوزية 

الشطي.
   ويعاونهـــا فيهـــا احملامي 
أحمد الوتـــار ـ نائب الرئيس، 
واحملامية شيخة اجلليبي مقررة 
اللجنة، وكل من احملامية إسراء 
العميري واحملامية مشـــاعل 
عباس واحملامية مرمي البحر ـ 

عضوات اللجنة. 

 «احملامني» تشكل 
جلنة خاصة تعنى 

بحقوق األطفال


