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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

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

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

 العفاسي: «رحلة األمل» البحرية إلى واشنطن 
تسلط الضوء على متالزمة الداون 

 أكد نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي على 
الدور اإلنساني والنبيل لفريق مشروع (رحلة 
األمل) الذي يقوم برحلة بحرية كويتية إنسانية 
األبعاد ملجموعة من أولياء أمور أبناء من ذوي 
اإلعاقة الذهنية ســـتبحر من اخلليج العربي 
وصوال الى مركز األملبياد الدولي في العاصمة 

األميركية واشنطن.
  وأشاد العفاسي خالل استقباله أمس رئيس 
األمناء ملشروع «رحلة األمل» برجس البرجس 
بالدور الكبير للقائمني على هذا املشروع ومكانتهم 
االجتماعية ودورهم اإلنساني في اإلشراف على 
تنفيذه من خالل نقل كل ما تواجهه فئة املعاقني 
ذهنيا في حياتها من جوانب سلبية وإيجابية 
وذلك بإلقاء احملاضرات وتوزيع الكتيبات في 

كل دولة يرسون على شواطئها.
  وأضاف ان هذه الرحلة سيكون لها تأثير 
إعالمي كبير وذلك للتركيز ولفت االنتباه الى 
ذوي اإلعاقات الذهنية ورعايتهم متمنيا التوفيق 

والنجاح لهذا املشروع اإلنساني.
  من جانبه قال البرجس ان الهدف من الرحلة 
تسليط الضوء على فئة اإلعاقات الذهنية من 
متالزمـــة داون والتوحد واحلـــاالت األخرى 
والظروف التي متر بها وإظهار قدرات هذه الفئة 
على التعلم والتدرب واإلبداع إذا وجدت الفرص 
املتكافئة. كما استعرض العفاسي مع البرجس 
سبل دعم ومساندة هذه الرحلة اإلنسانية من 
خالل سرعة إنهاء االجراءات اخلاصة بدعم هذه 

الرحلة محليا وخارجيا.
  وينظم «رحلة األمل» مجموعة من أولياء 
أمور أطفال وشباب معاقني ذهنيا من الكويت 
شـــاركوا في األوملبياد اخلاص بذوي اإلعاقة 
بواشنطن وقرروا نقل قصص وجناحات أطفالهم 
الى العالم كي يســـتفيد منها واختاروا لهذه 
الغاية طريقة غير مســـبوقة وهي بناء قارب 
من الفيبر جالس مصمم خصيصا مبواصفات 

أمان عالية.
 ٭  بشرى شعبان

 د.محمد العفاسي متوسطا برجس البرجس ويوسف اجلاسم 

 أشاد بالدور اإلنساني للمشروع خالل استقباله البرجس

 إضافة القحطاني إلى جلنة النقابة في «الشؤون»
 أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي 

قرارا وزاريا يقضي بإضافة عضو مجلس 
ادارة نقابة العاملني في وزارة الشؤون خالد 
القحطاني الى جلنة نقابة العاملني بالوزارة 

املشّكلة مبوجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/٦٧، 
وتصنف بالفئة األولى طبقا لقرار مجلس 

اخلدمة املدنية.
 ٭  بشرى شعبان

املسائي في مقر النقابة مبنطقة 
سلوى شارع املتنبي.

النصافــــي ان تكلفة    وقال 
الرحلة للشــــخص البالغ تبلغ 
٥٩٠ دينــــارا وللطفل من عمر 
سنتني حتى اثنتي عشرة سنة 
تبلغ ٣٧٠ دينارا وللرضيع اقل 
من سنتني خمسني دينارا على 
ان النقابة قد تكفلت بنسبة ٢٥٪ 
من التكلفة االصلية للفرد حرصا 
من النقابة على دعم منتسبيها 

وتقدمي اطيب اخلدمات لهم. 

 رحلة سياحية لنقابة األوقاف
 دعا رئيس نقابة العاملني في 
النصافي  وزارة االوقاف بندر 
االخوة اعضاء اجلمعية العمومية 
التســــجيل واملشاركة في  الى 
الرحلة السياحية التي تنظمها 
النقابة ملنتسبيها الى جمهوريتي 
تركيا والبوســــنة وذلك خالل 

موسم صيف ٢٠١١.
  واوضــــح النصافي ان باب 
الثالثاء  يــــوم  التســــجيل بدأ 
٢٠١١/٥/٣٠ ويستمر حتى اجلمعة 
الدوام   بندر النصافي٢٠١١/٦/٣ وذلك خــــالل 

 طالب صفر بالتدخل الفوري لوقف التخبط في القرارات

 الشرثان: عدم توافر معايير لألمن والسالمة يعّرض
  العاملني في فرع الوكالة البحرية لكوارث مهنية

 شجب رئيس املجلس التنفيذي 
البترول وصناعة  الحتاد عمال 
البتروكيماويـــات عبدالعزيـــز 
الشرثان ما يتعرض له املوظفون 
الفنيـــون واإلداريـــون في فرع 
التابع لشركة  البحرية  الوكالة 
الكويتية لعدم  النفـــط  ناقالت 
مالءمة بيئة العمل املناسبة لهم 
نتيجة لسوء حالة املباني التي 
يعملون بها، حيث أصبحت تالفة 
ومتهالكة وال تصلح لالستخدام 

اآلدمي.
املباني  ان  الشرثان    وأوضح 
التي يعمـــل بها موظفو الوكالة 
البحرية الجنـــاز أعمالهم على 
أكمـــل وجـــه من املفتـــرض ان 
تطابق معايير الصحة والسالمة 
املهنية وفقا للضوابط والشروط 
املوضوعـــة من قبل مؤسســـة 
البترول الكويتية في هذا الشأن، 
مؤكـــدا ان الكوارث املهنية التي 
حتدث هي نتيجة لترهل متابعة 
تلك االجراءات بصفة االستمرار 
وعـــدم تطبيق شـــعار عمل بال 

خطر.
الشـــرثان مؤسســـة    وذّكر 
أفنـــوا حياتهم  البترول مبـــن 
ألجـــل العمـــل واالرتقـــاء مبه 

البلدية، مبينا انه بإمكانهم اصالح 
اخللل وتدارك املوقف ان أرادوا، 
مشيرا الى ان التأزمي والتصعيد 
سبب مباشر لتخبط املسؤولني في 

اتخاذ قرارات لصالح العاملني.
الشرثان االجتماع    واستذكر 
الذي عقد مع الوزير البصيري 
والـــذي أكـــد فيـــه ان احلقوق 
واملكتسبات العمالية بأيد أمينة، 
وان قضايا العاملني جّل اهتمامه 
وانه لن يتخلى عن جميع العاملني 
في القطاع النفطي وسيســـعى 
جاهدا لبحث وحل مشـــكالتهم 
مع اجلهات املعنية وان مســـألة 
استقرار العمالة من املسائل التي 

يوليها جّل اهتمامه.
  مجددا الدعوة لوزيري النفط 
والبلديـــة الى ســـرعة التدخل 
والتنسيق فيما بينهما للوقوف 
على مكامـــن اخللل ووضع حد 
للفساد اإلداري واألسلوب املتردي 
العاملني واصالحها  في معاملة 
الوزراء  بتفعيل قرار مجلـــس 
رقم ٧٥٤ / ثانيا قبل ان تتفاقم 
املشـــكالت التي باتت تســـبب 
أزمة حقيقية لعدم االكتراث بها 
ويصعب فيما بعد ايجاد حلول 

لها. 

في املستقبل، وأساس احملافظة 
على مقومات جودة انتاجية عالية 
للموظفني، الفتا الى ضرورة احلد 
من انبعـــاث امللوثات في جميع 
املنشآت النفطية مبا يتناسب مع 

املعايير املتبعة في الدولة.
  وشدد الشرثان على االهتمام 
بالصحة العامة والسالمة املهنية 
واألمن للعاملني في القطاع النفطي 
بهدف االلتزام باألنظمة واملعايير 
والتشريعات احمللية املتعلقة بذلك 
والسعي لتطبيق أفضل وأنسب 
املعايير العاملية في مجال الصحة 
والسالمة املهنية واألمن والبيئة 
لتصبح شركات القطاع النفطي 
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
رائدة في املنطقة من حيث األداء 

في هذا املجال.
  وقال الشـــرثان اننا في بلد 
قانون ومؤسســـات وال يجوز 
االلتفاف على القرارات وجتاوزها 
وان اجلميـــع يســـتظل بأحكام 
الدســـتور ويخضعون ألحكام 
القانون التي أبســـطها رفع اي 
اعتداء او خطر واقع عليها او على 

حقوق اي فرد في املجتمع.
الشرثان عن سبب    وتساءل 
غيـــاب الرؤية لدى مســـؤولي 

وضحوا بأنفسهم، الفتا الى ان 
منهم من يعاني أمراضا خطيرة 
ومزمنة جـــراء افتقار النواحي 
الصحية في تلك املباني املتهالكة 
وتصاعد مادة االسبستوس التي 
يستنشـــقونها يوميا وتسبب 
الكثير من األمـــراض اخلطيرة 
وكل ذلك في سبيل احملافظة على 
ثروة هذه البالد والتي كان من 
األولى عليهم االستعاضة عن مادة 
االسبستوس قدر االمكان مبواد 
او منتجات اخرى او باستخدام 
تكنولوجيا بديلة عدمية الضرر 
على العاملـــني واتخاذ التدابير 
الالزمة من أجـــل قياس درجة 
تركيز غبار االسبستوس العالق 

في جو أماكن العمل يوميا.
  وطالـــب مبحاســـبة كل من 
تســـّول له نفســـه االســـتهانة 
بالعاملني وعـــدم احلفاظ على 
مكتســـبات أبناء الكويت، وانه 
يجب ان يحاسب وبأشد العقاب 
من أســـاءوا استخدام سلطاتهم 
كون احملافظة على البيئة املهنية 
يتمثـــل فـــي تطبيـــق القوانني 
والتشريعات اخلاصة بها بهدف 
احلفاظ على العاملني باعتبارهم 
املقّوم األساسي للتنمية املستدامة 

 عبدالعزيز الشرثان

 دشنته مجموعة من الشباب في منطقة الشامية

 زمان: «جتمع كويتيون» ينشد التمسك بالدستور والوحدة الوطنية
 أعلنت مجموعة من الشباب 
أبناء  تدشـــني جتمع جلميـــع 
الكويتي حتت مسمى  املجتمع 
«جتمع كويتيون» مساء أمس 
األول في منطقة الشامية، حيث 
أكدوا أن التجمـــع جاء بعد أن 
تآلفت قلوب مجموعة من أبناء 
الكويت في حب الوطن واتفقوا 
على التطوع للعمل حتت راية 

واحدة 
  وقال أمني عام التجمع حسني 
زمان: ان أهداف التجمع التمسك 
بالدستور وحمايته واحملافظة 
الوطنية وعلى  الوحـــدة  على 
النســـيج االجتماعي فضال عن 

نشر مبادئ الدميوقراطية 
  وأضـــاف زمـــان: لقـــد نذر 
الشباب جهودهم وأموالهم للعمل 
الوطني، وسيكون من أولوياتهم 
العمل على احلفاظ على الدستور 
الكويتي ومواده والتمسك بها 
والعمـــل على تعزيـــز الوحدة 
الوطنية لـــدى أطياف املجتمع 
الكويتي وكذلك املســـاهمة في 
تطبيق مفهـــوم الدميوقراطية 
بشـــكله الصحيح مبا يتناسب 
الكويت واألعراف  مع طبيعية 

الدولية 
  وتابع: ان من ضمن املساهمة 
القانون  في توضيح مفاهيـــم 
ونشـــرها في الشارع الكويتي 

على ان أن «جتمع كويتيون» ال 
يسعى إلى أي تكسب سياسي 
كان أو إعالمي على حساب الوطن 

واملواطن.
  واســـتنكر ما بدر من جتمع 
بعض الشـــباب يـــوم اجلمعة 
املاضي حيث قام البعض بفعل 
مخزي ال ميت للمجتمع الكويتي 
بصلة من متزيق وحرق صور 
الكويتية حيث  الرموز  لبعض 
ان ذلـــك العمل يعد دخيال على 
املجتمع، مناشدا األوفياء من أبناء 
الوطن احملافظة على امن ووحدة 
وسالمة البلد، مطالبا املسؤولني 
بتفعيل القوانني التي حتفظ البلد 
من كل من تسول له نفسه زعزعة 

األمن واالستقرار 
  من جانبه قال رئيس التجمع 
طارق الرويح: ان التجمع يرحب 
بجميع أبناء املجتمع للمشاركة 
والعمل فيه، موضحا أنه سيكون 
لهم دور في التجمعات الشبابية 
وفق األطر والقوانني، مبينا أن 
التجمع ال يعتـــزم التدخل في 
السياســـية اخلارجية، وأشار 
الرويـــح: إلـــى أن التجمـــع ال 
ينوي إشراك النواب في فعالية، 
حيث حرصنا على إشراك ذوي 
االختصاص في جميع املجاالت 

مبا يحقق املصلحة العامة
 ٭  عادل الشنان 

أن يكون همزة وصل رسمي بني 
الكويتي واملسؤولني  الشـــارع 
وأصحاب القـــرار والعمل على 
إيضاح أهمية صوت املواطن في 
االنتخابات ومسؤولية الناخب 
في تلبية الرغبة األميرية، إضافة 
إلى تسليط الضوء على الشأن 
احمللي بدال من االنشغال بالشأن 
اخلارجي املأخوذ على حســـب 
املواطن الكويتي مؤكدا الزمان: 

والعمل على نشر مبادئ احترام 
الرأي والرأي اآلخر حيث أننا من 
املمكـــن أن نختلف في وجهات 
النظـــر ولكـــن ال نختلف في 
الكويت، وكذلك سنسعى  حب 
للمساهمة في العمل على تبني 
القضايا املهمة في جميع املجاالت 
واملساهمة بالكشف عن مواطن 

الفساد بكل شفافية.
  وبني أن التجمع سيعمل على 

(قاسم باشا)  عدد من الشباب املشاركني في تدشني التجمع  


