
محليات
االحد ١٣ اغسطس ٢٠١٧

PDF 17ملشاهدة الصفحة

للحجز: 565 /24759822 - 99342803

51599530

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير

بـ 65 د.ك فقط

ال�ساملية - �سارع البحرين -  بجوار م�سجد جمعية ال�ساملية  

الغدير كلينك

ق�سم الجلدية والتجميل والليزر

> اأبرة فيـلـر لملـئ ال�سفايف اأو الخـدود
   1 مل 60 د.ك

> بـوتوكـــ�س لتجاعـيـد الجبـهـــة ورفع  
الحواجب 80 د.ك.

> جل�سة بالزما )PRP(50 د.ك.
> تقنــيــة تكـــ�ســا�س ونــفـرتـيــتـي.        

> تجمـيـل الأنــف بــدون جـراحــة .
>  �سد الوجه بالخيوط الجراحية. 

> ليـزر اإزالـة ال�سعر ج�سـم كامل 55 د.ك.
> ليـــزر �سبكترا التفتـيـح ون�سـارة البـ�سـرة 

35 د.ك.

متابعة الحمل  - كافة الجراحات 

الن�سائية واأطفال الأنابيب

 جلسة تنظيف بشــرة
 أو نضـارة مجانًا 

مع أي بوتوكس أو فيلر

 ت: 25713017 - للجلدية: 90979378 - لليزر: 96695877

ghadierclinic

د/ نجيبة القطان
ق�سم الن�ساء والولدة والعقم

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�سفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�س�������داد الأنف وال�س�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�س�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�سعب البحري 5:30 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والولدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء وولدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الولدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رامادا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

انطالق »السينما توغرافي« في »األوقاف« اليوم
ليلى الشافعي

أعلن املستشار اإلعالمي 
لوزيــر األوقاف والشــؤون 
عبدالعزيــز  اإلســالمية 
انطــالق  عــن  اجلناحــي 
دورة »الســينما توغرافية« 
التدريبيــة اليــوم ملوظفــي 
الــوزارة املتخصصــن فــي 
املجال اإلعالمي التي تستهدف 
االرتقاء باملستوى اإلعالمي 
والفنــي وتقــدمي محتــوى 
إبداعي للــوزارة، مضيفا ان 

مقدم الدورة هو السينمائي 
السعودي عبداهلل الشريدة 
املاجســتير  احلاصــل على 
في »السينما توغرافي« في 
اللجنة  هوليــوود وعضــو 
الهيئــة  االستشــارية فــي 
العامــة للســياحة والتراث 
الوطني في اململكة العربية 
الســعودية. وقال اجلناحي 
فــي تصريــح صحافــي: ان 
الدورة التي تقيمها الوزارة 
للموظفــن املختصــن فــي 
اإلعالم ستكون حول اإلخراج 

والتصويــر  الســينمائي 
واإلنتاج وتتنــاول اجلانب 
النظــري والتطبيقــي فــي 
كيفية التعامل مع الكاميرات 
السينمائية واإلضاءات والتي 
من شــأنها تهيئــة املتدرب 
للعمل في بيئــة احترافية، 
حيث مت اختيار السينمائي 
السعودي عبداهلل الشريدة 
لتقــدمي الــدورة لتفوقه في 
املنطقة في مجال التصوير 
واإلنتاج الهــادف وخلبرته 

الواسعة في هذا املجال.
عبدالعزيز اجلناحي 

بروتوكول تعاون بني »إعانة املرضى« و»احتاد اجلمعيات«
ليلى الشافعى

في اطار تفعيل الشراكة 
الوعي  املجتمعيــة ونشــر 
الصحي فــي املجتمع كأحد 
أهــداف جمعيــة صنــدوق 
اعانــة املرضــى قــام مدير 
ادارة التنميــة االجتماعيــة 
باجلمعيــة جاســم الربيــع 
بزيارة لرئيس مجلس ادارة 
احتاد اجلمعيات التعاونية 
باالنابة خالد العتيبي لعرض 
عمل بروتوكول التعاون في 
مجال التوعية الصحية بهدف 
تعزيــز الــدور االجتماعــي 
والصحي لالحتاد من خالل 
اقامة الفعاليات الصحية في 
مباني ومرافــق اجلمعيات 
التعاونية والسماح بوضع 
اللوحات االرشادية )ستاندات 
- رول آب( التــي تعتمدها 
ادارة التنميــة االجتماعيــة 

فــي نشــر الوعــي الصحي 
بجانــب اصداراتها الورقية 
الكتيبــات واملطويات  مــن 
والرسائل التوعوية للصحة 
العامة وتفعيل االســتفادة 
العــرض  شاشــات  مــن 
املتوافرة في جميع اســواق 
التعاونية. وفي  اجلمعيات 
نفس سياق تفعيل الشراكة 

املجتمعية فقد استقبل مدير 
ادارة التنميــة االجتماعيــة 
بصنــدوق اعانــة املرضــى 
جاسم الربيع وفد من رابطة 
طلبة كلية الطــب الراغبن 
في املشاركة ودعم حملتهم 
التوعويــة بشــأن الوقايــة 
املبكــر واملزمع  والفحــص 
اقامتهــا مبجمــع األڤنيــوز 

اطفال الداون يتسلمون شيك الدعم 

بعثة احلج: جتهيز املخيمات في مشعر عرفات
ليلى الشافعي

جريا على عادة بعثة احلج 
الكويتية في تقدمي كل ما من 
شــأنه املســاهمة في تطوير 
عمل حمــالت احلج الكويتية 
وتقدمي الدعــم الالمحدود لها 
من اجل احملافظة على الريادة 
التــي بلغتهــا في الســنوات 
األخيــرة، قام مكتب شــؤون 
احلج بإجــراء قرعــة توزيع 
مقر حمالت احلــج الكويتية 
مبشــعر عرفــات بحضــور 
نائــب رئيــس البعثــة مدير 
مكتب شــؤون احلــج بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 

محمد ناصر املطيري ورئيس 
فريق وزارة االوقاف في البعثة 
ســطام املزين واعضاء مكتب 
شؤون احلج في الوزارة. واكد 
املطيري في تصريح صحافي 

ان هــذه القرعة تأتي من باب 
الشفافية والعدالة بن احلمالت 
وذلــك كــي تكــون كل األمور 
امــام اجلميع وعلى  واضحة 
مرأى ومســمع منهم، مشيرا 

جانب من عملية القرعة

»زكاة الفحيحيل« تطرح مشروع األضاحي
قــال مديــر جلنــة زكاة 
التابعة جلمعية  الفحيحيــل 
النجاة اخليرية إيهاب الدبوس، 
إن مشروع األضاحي يعد من 
املشاريع املوسمية املهمة التي 
تقــوم اللجنة بتنفيذها داخل 
الكويت وتســتفيد  وخــارج 
منه مئــات األســر والعوائل 
التــي ندخــل عليها الســرور 
والبهجة في هذه األيام املباركة، 
ونحرص على السفر واإلشراف 
املباشر على توزيع األضاحي 

وتوثيقها لضمان وصولها إلى 
املستحقن.

وأشــار إلــى أنــه بدعمكم 
الفحيحيــل  زكاة  تســتعد 
اللمســات األخيــرة  لوضــع 
ملشروع األضاحي وتبلغ تكلفة 
األضحيــة األســترالي داخل 
الكويت 6٢ دينارا والعربي بـ 
85 دينارا وفي خارج الكويت 
األضحية تبدأ من 4٠ دينارا، 
ونفذ املشــروع في عدة دول 
خارجيــة منهــا بنغالديــش 

ومصــر والهنــد وباكســتان 
واليمن واألردن وتركيا وسيالن 
وألبانيا وكوسوفا وفي غيرها 
مــن الدول املســتفيدة، وباب 
املساهمة واملشــاركة مفتوح 
للجميع، كل قدر استطاعته. 

واختتــم الدبــوس بحــّث 
احملسنن واحملسنات املساهمة 
واملشاركة في هذا اخلير الكبير 
الذي حتسب وتعد له الكثير 
مــن األســر املتعففــة األيــام 

والليالي. ايهاب الدبوس 

في نهاية ســبتمبر اجلاري 
والتــي تتفق في اهدافها مع 
الرابع  الهدف االستراتيجي 
للصندوق وهو نشر الوعي 
الصحــي جلميــع شــرائح 

املجتمع 
 كما قام وفد من اجلمعية 
الكويتيــة ملتالزمــة الداون 
البالــول  برئاســة حصــة 
االدارة  مجلــس  رئيســة 
وبرفقــة طفلن من متالزمة 
الداون وآخرين بزيارة ادارة 
التنمية االجتماعية لتسلم 
شــيك التبرع الــذي قدمته 
اجلمعيــة كمســاهمة لدعم 
مشــاريع اجلمعيــة البنــاء 
متالزمــة الــداون، وقد قام 
بتسليم الشيك نائب املدير 
العــام للقطــاع التشــغيلي 
الياقــوت ومديــر  فيصــل 
التنمية االجتماعية جاســم 

الربيع.

»زكاة كيفان« تطرح مشروع »األسر املنتجة«
تزامنا مــع اليوم العاملي 
للشباب املوافق ١٢ من شهر 
أغســطس مــن كل عــام أكد 
رئيــس جلنــة زكاة كيفــان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية عــود اخلميس أن 
النجــاة اخليريــة وجلانها 
حترص على استثمار طاقات 
الشــباب وتنميــة مواهبهم 
وصقل خبراتهم وحتويلهم 
إلى طاقــات فاعلة تســاهم 
بقوة في دفع عجلة اإلنتاج 
إلى األمــام، وذلك من خالل 
االهتمــام بالتعليــم ودعــم 
املشــاريع اإلنتاجيــة التــي 
توفرها للعديد من الشعوب 
التي تنقل املســتفيدين من 
العوز واحلاجــة إلى العمل 
والعطاء من خالل مشــروع 

»األسر املنتجة«.
وقــال ان هنــاك تتنــوع 

املشــاريع اإلنتاجيــة التــي 
الــدول  حســب  ننفذهــا 
وطبيعتها ففي مصر وغيرها 
من الدول مثال هناك مشروع 
توفير ماكينات خياطة تتدرب 
عليها األمهات ومن ثم يتعلمن 
حرفــة احلياكــة وتفصيــل 
املالبــس وال نقتصــر علــى 
الطريقة التقليدية في توزيع 
املاكينات وينتهي الدور بل 
نحرص علــى تقدمي دورات 
مكثفة للسيدات كذلك نوفر 
لهن من يقوم بعملية ترويج 
املنتجات وبيعها، عالوة على 
شراء بقرة أو جاموسة يتم 
تربيتهــا واألكل من خيرها 

وبيع إنتاجها من اللنب.
وأضاف ان من املشاريع 
اإلنتاجيــة األخــرى شــراء 
وســائل مواصــالت مثــل 
التاكســي أو )التــوك توك( 

الشــباب  ليســتخدمها أحد 
األيتام فــي توصيل الناس 
ويوفر منها دخال يستطيع 
مــن خاللــه إعالة أســرته، 
وتقوم اللجنة كذلك بتقدمي 
املســاعدات لتنفيذ املشروع 
املناسب بحسب طبيعة كل 
بلد حيث توفر مثال قوارب 
املدينــة  إذا كانــت  الصيــد 
ســاحلية، أو أكشــاك املواد 
الغذائية وغيرها من املشاريع 
األخرى أو منيحة املاعز كما 
في اليمن الشقيق، ومناحل 
العسل ومزارع الدجاج كما 
في دولة البانيا. وفيما يخص 
أهلنا الالجئون الســوريون 
فقد أقمنــا لهم مصادر رزق 
كرمي حتفظهم من ذل السؤال 
منها صناعة املخلالت وورش 
اللحام وهناك قصص جناح 

مميزة في هذا اجلانب.

عود اخلميس

الى ان عملية القرعة تأتي حتى 
يتمكــن كل صاحب حملة من 
اختيار املوقع املناسب له في 
مشعر حجاج بيت اهلل احلرام. 
وزاد: وما يثلج صدورنا اننا 
قطعنا شوطا كبيرا في جتهيز 
املخيمات في مشــعر عرفات، 
وذلك كي تكون جميع االمور 
واضحة امام اصحاب احلمالت 
قبــل الوصول الــى األراضي 

املقدسة بوقت كاف.
وأردف قائال: انه متت زيادة 
أعداد احلجاج للكويت من 64٠٠ 
الى 8٠٠٠ حــاج بزيادة ١6٠٠ 
حاج أي بنحو ٢٠% عن العام 

املاضي.

الستثمار طاقات الشباب وتنمية مواهبهم

بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية ودعم الجمعية الكويتية لمتالزمة الداون


