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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

فرع البنشر جلمعية 
العارضية التعاونية 
يعتبر األكثر تفوقًا 

على مستوى 
الكويت

نادي النخيل الصحي  ينظم بطولة 
السكواش السنوية في فندق »النخيل«

السريع: افتتاح مهرجان »البنشر« برعاية كاسترول بتعاونية مشرف
افتت����ح رئيس مجل����س ادارة 
تعاونية مشرف م.مؤيد السريع 
مهرجان فرع البنش����ر والكهرباء 
برعاي����ة كاس����ترول الذي ش����مل 
الزي����وت والبطاريات بخصومات 
وهدايا فورية من خالل كوبون امسح 

واربح طول فترة املهرجان 
وقال السريع: ان ادارة اجلمعية 
تب����ذل كل جهودها الس����تحداث 
املرافق وتطوير اخلدمات وزيادة 
األنش����طة وتطوير مش����اريعها 
احليوية واملهرجانات التسويقية 
والتي من شأنها حتقيق وتعزيز 
اخلدم����ات وتنوعها ف����ي جمعية 
مش����رف التعاونية مب����ا يتالءم 
وحاجات املساهمني واملستهلكني 

بشكل عام.
واوضح السريع خالل االفتتاح 
بحضور امني الصندوق عبدالرحمن 
القديري ورئي����س اللجنة الفنية 
املهندس خليفة الش����مالن واملدير 
العام ومدير املبيعات لشركة الفتوح 
عادل عمار ومس����ؤول التسويق 
اشرف عبداجلواد ومسؤول فرع 
البنشر ابراهيم عبداملعطي ان ثمرة 
اجلهود املتواصلة خالل عام 2011 
تنفيذ خطة متكامل����ة تهدف الى 

معظم النتائج كانت فوق مستوى 
توقعاتنا.

وقال: يتم حاليا دراسة ووضع 
بدالة آلية متطورة خلدمات اجلمعية 
بالكامل بالتعاون مع شركة عاملية 
متخصصة بحيث يتم وضع رقم آلي 
موحد يتناسب مع األوضاع احلديثة 
املطبقة في كبرى اجلهات اخلدماتية 
في الكويت والتي أثبتت جناحها في 

الكثير من مؤسسات الدولة.
مؤكدا ان احلض����ور االعالمي 
جلمعي����ة مش����رف التعاونية ال 
يقتصر على الصحف وشاش����ات 
التلفزيون بل حتى قنوات التواصل 
االجتماعي ال� »فيس بوك« لتوسيع 
أدوات التواص����ل واخلدم����ات مع 
اجلماهير وتعزيز جناحنا في هذا 
املجال من خالل موقعنا اإللكتروني 
للجمعية والذي يقدم أيضا دوره 
اإلعالمي واالجتماع����ي من خالل 
الرسائل التي يبثها عن األنشطة 
واخلدم����ات واألح����داث اخلاصة 
باجلمعية لكل االخوة املساهمني 
واملشاركني معنا مؤكدا انها ضمن 
إطار اخلطط التس����ويقية ملواكبة 
التطورات التكنولوجية خلدمة رواد 

اجلمعية.

مؤشرات املبيعات وااليرادات في 
اجلمعية واألفرع مقارنة بعام 2010 
باالضافة الى حتقيق منو في األرباح 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 
رغم توقف فرع 24 ساعة عن أعماله 
خالل األشهر املاضية وهلل احلمد 

التطوير الى درجة متميزة تليق 
مبكانة جمعية مشرف التعاونية الى 
جانب جناحنا في جذب اعداد كبيرة 
من الزوار من مختلف مناطق الكويت 
والتي تبحث عن اخلدمة والتميز 
ومتعة التسوق مما ساعد في ارتفاع 

م. مؤيد السريع والقديري وم. الشمالن واملدير العام أثناء االفتتاح 

دورة اإلمام محمد بن عبدالوهاب الشرعية  
تكّرم جمعية الفيحاء التعاونية

حتت رعاية وحضور م.فريد عمادي الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ود.فهد اخلنة، قامت دورة 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب الشرعية بتكرمي 
جمعية الفيحاء التعاونية على مساهمتها في 
دعم الدورة. وقد قام عادل الش���مروخ عضو 
مجل���س اإلدارة وممثل اجلمعي���ة لدى احتاد 
اجلمعيات التعاونية بتسلم درع التكرمي من 
راعى احلف���ل. في احلفل ال���ذي أقيم بالهيئة 
اخليرية اإلس���المية العاملية، والذي أشاد فيه 
منظمو الدورة والقائمون عليها بدور جمعية 
الفيحاء التعاونية في مساهمتها خالل الدورة 

وح���رص اجلمعية على دعم الدورات الدينية 
واالجتماعية باملنطقة وتشجيع أبنائنا وبناتها 
واس���تثمار عقولهم أفضل استثمار ألن العلم 
هو أكبر أرصدتنا في عالم الغد مستنيرين في 
دربنا بهدي القرآن الكرمي الذي دعا إلى العلم 
منذ اول آية نزلت قال تعالى )اقرأ باسم ربك 
الذي خلق، خلق اإلنسان من علق( واحلديث 
الشريف الذي يحث على طلب العلم في قوله 
ژ »من سلك طريقا يلتمس فيه علما سّهل اهلل 
له طريقا إلى اجلنة«، ثم قام عادل الشمروخ 
بتكرمي عدد م���ن الطلبة املكرمني واحلاصلني 

على شهادة اجتياز الدورة.

أقام نادي النخيل الصحي في فندق ومنتجع 
شاطئ النخيل العضائه االعزاء البطولة السنوية 
للسكواش التي نظمها على مالعبه في الرابع 
من ش���هر يونيو 2011 في أجواء من املنافسة 
واحلماس. وقد فاز العضو نواف املسلم للمرة 
الثانية على التوالي بلقب بطولة الس���كواش 
لفئة الرجال باحتالله املركز االول يليه باملركز 

الثاني العضو سامر أبوشي. 
ه���ذا وقد متيزت ه���ذه البطولة باحلماس 

واالثارة حيث شارك بها أكثر من 16 العبًا من 
الذين تنافسوا من خاللها على املركز االول وسط 
تشجيع وحضور أعضاء النادي، وادارة فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل وممثلي شركة Sport و

Gillette Go كرعاة رسميني لهذه البطولة حيث 
قدمت اجلوائز القيمة للفائزين باالضافة الى 
الك���ؤوس وهدايا أخرى من قبل ادارة الفندق 
مبش���اركة طالل املدني – مدير نادي النخيل 

الصحي.

تكرمي أحد مجتازي الدورة

كأس البطولة يرفعه نواف املسلم

هدد باللجوء إلى القضاء واملطالبة بتعويض عن دمار الفرع املرخص رسميًا

الدجيني: هدم مظالت فرع البنشر 
تعسف صارخ من قبل البلدية مبمتلكات املواطنني

استنكر نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية العارضية التعاونية، 
محمد مطلق الدجيني ما قامت به 
ط���وارئ البلدية صباح أول من 
أمس بهدم مظالت فرع بنش���ر 
العارضي���ة بصورة غير الئقة، 
أدت إل���ى إت���الف املمتلكات مبا 
فيها كيب���الت الكهرباء، وهو ما 
اعتبره جتاوزا صارخا للقانون 
من قبل البلدية، حيث إن الفرع 
قائم مبظالته بناء على تراخيص 
رسمية مدفوعة األجر وصاحلة 
لغاية شهر سبتمبر القادم، لكن 
البلدية ضربت بهذا كله عرض 
احلائ���ط، متذرعة بحجة واهية 
وهي أن هذه األرض أمالك دولة، 
مهددا باللجوء إلى القضاء ورفع 
دعوى إضرار مبمتلكات اجلمعية 
وأموال املساهمني ومبرفق خدمي 
يس���تفيد من���ه س���كان منطقة 
العارضي���ة واملناطق احمليطة 
به، واملطالبة بتعويض عن هذا 

الضرر.
الدجين���ي من  واس���تغرب 
األسلوب املنفر الذي تعاملت به 
فرقة الطوارئ لهدم مظالت فرع 
البنشر، متسائال: ملاذا تتعسف 
البلدية مع جمعية العارضية في 
تطبيق القانون؟ وملصلحة من هذا 
التعسف والتجاوز على القانون 
والتراخيص الرسمية؟ الفتا إلى 
أنه لم يصدر أي قرار من مجلس 
الوزراء بخصوص املظالت، ومع 
ذلك قامت البلدية بهدمها، دون 

سياراتهم الطارئة.
وأعرب الدجيني عن أسفه لهذا 
التصرف، السيما في ظل األجواء 
احلارة التي يش����هدها صيف هذه 
السنة، مما سيضطر عمال البنشر 
إلى العمل حتت أش����عة الشمس 
الالهبة، وهو م����ا يخالف قانون 
وزارة الشؤون املتعلق بالعمالة، 
متسائال: ما هو اخلطر احملدق لهذه 
املظ����الت؟ وهل أثرت على املنظر 
اخلارج����ي للمنطق����ة حتى تقوم 

البلدية بإزالتها؟.
محمد راتب  ٭

العارضية التعاونية، والتي تكلفت 
الكثير من املال والوقت في بناء 
وجتهيز فرع البنشر ومظالته، كما 
أن مبيعات الفرع ودخله اليومي 
يتراوح ما بني 2000 و2200 دينار، 
وبالتالي، فإن فرع البنشر جلمعية 
العارضية التعاونية يعتبر األكثر 
تفوقا على مستوى الكويت، كونه 
يخدم شريحة كبيرة من سكان 
العارضية واملناطق احمليطة بها 
إضافة إلى عابري الطرق السريعة 
القريبة، والذين يجدون في هذا 
الفرع م���الذا لتصلي���ح أعطال 

أي مس���تند قانوني بهذا األمر، 
مطالبا وزير البلدية بإيقاف هذا 
التعس���ف في تطبيق القوانني، 
وظل���م املواطنني، وق���ال: نحن 
أول الناس مع تطبيق القانون، 
وذلك بدليل أننا لم نتحرك خطوة 
واح���دة إال مبوج���ب تراخيص 
مدفوعة األج���ر، ثم تضرب بها 

البلدية عرض احلائط!
التي  وأوضح أن »األض���رار 
خلفها تصرف البلدية اجلائر تدل 
على االنتهاك ملصالح املواطنني 
وس���كان املنطقة وكذلك جمعية 

مظالت فرع بنشر العارضية بعد اإلزالة

محمد الدجيني


