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جني: جناحات 
راجيا وضعت الهند 
في مصاف الدول 

املتقدمة.. واجليل 
اجلديد من 

الشباب يعتبرونه 
قدوة عظيمة

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

اخلالد: مؤمتر وزراء الثقافة في إكسبو ميالنو 
يؤسس اللتزام عاملي حلماية التراث احلضاري

ميالنو )ايطاليا(ـ  كونا: أشاد سفيرنا في روما 
الشيخ علي اخلالد ببروز إرادة دولية قوية لتعزيز 
دور الثقافة وحماية التراث األثري واحلضاري 

العاملي، مؤكدا دعم الكويت ألهداف املؤمتر.
ونقل السفير اخلالد ممثل الكويت في املؤمتر 
الدولي لوزراء الثقافة في اكسبو ميالنو 2015 في 
مداخلته أمام املؤمتر في يومه الثاني حتيات وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
سلمان احلمود وشكره للحكومة االيطالية على 
الدعوة للمشــــاركة في املؤمتــــر املهم حول دور 

»الثقافة كأداة حوار بني الشعوب«.
وقال ان الكويت ومنذ نشأتها احلديثة أولت 
للثقافة مبفهومها الشامل واألعم أهمية خاصة 
وأساســــية بصفتها الفضاء الــــذي تتفاعل فيه 
املتنوعة فقدمت  احلضارة اإلنسانية بروافدها 
لهــــا الدعم في شــــتى املجاالت إلثــــراء النهضة 
الفكرية. وقال في هذا السياق ان الكويت إميانا 
بقيم »التعاون والتضامن« كأســــاس للسياسة 
الدولية متعددة األطــــراف والعالقات بني األمم 
حرصت دائما على االنخراط اإليجابي والتفاعل 
في جهود املجتمع الدولــــي ملواجهة التحديات 
العاملية الكبرى وفي »مقدمتها البعد اإلنســــاني 

والتنموي املترابطان«.
وأضــــاف ان الكويت ترجمــــت التزامها ذلك 
بتقدمي كل الدعم الــــى منظمات املجتمع الدولي 
مثل منظمة اليونسكو وغيرها من وكاالت األمم 
املتحدة، ما حذا بأمينها العام عرفانا بهذا الدور 
الى تكرمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بلقب »قائد العمل اإلنســــاني« واختيار 
الكويت »مركزا إنسانيا عامليا«.

وأوضح السفير الشيخ علي اخلالد أن الكويت 
حرصت من هذا املنطلق على املشاركة واحلضور 
القوي في اكســــبو ميالنو حول شعار »تغذية 
الكوكب طاقة للحياة« الذي يسلط االهتمام على 

قضايا األمن الغذائي واالستدامة.
وأعرب عن تهنئته جلمهورية ايطاليا الصديقة 
على النجاح غير املســــبوق الذي حققه اكسبو 
بأوسع مشاركة في تاريخ املعرض العاملي وهو 
مــــا يعكس االدراك املتنامي ملفهوم »الشــــراكة« 
وأهميتها في مواجهة التحديات الشــــاملة مثل 
مسألة احلفاظ على التراث الثقافي العاملي وحمايته 
وإبــــراز »دور التواصل الثقافي في اضاءة آفاق 

املستقبل«.
كما تناول السفير اخلالد جهود الكويت البارزة 
في احلفاظ على التراث الثقافي املادي واملعنوي 
واحيائه عبر تبادل املعارض الدولية واملتنقلة 
واملهرجانات الفنية والفعاليات األدبية لتحفيز 
وتعميق التالقي احلضاري والتواصل الثقافي، 
مشددا على أهمية هذا البعد في توطيد العالقات 

الثنائية بني الشعوب.
ونوه في هذا الصــــدد الى املعارض املتنقلة 
التي تقيمها دار اآلثار االســــالمية في العواصم 
الثقافية حول العالــــم وآخرها معرض »الفن« 
في احلضارة االسالمية ومحتوياته الثمينة من 
مقتنيات مجموعة الصباح األثرية املقام حاليا 
في متحف )سكودريا ديل كويرينالي( في قلب 

روما، مهد احلضارة الغربية.

الشيخ علي اخلالد خالل مشاركته في املؤمتر الدولي لوزراء الثقافة في اكسبو ميالنو 2015

أشار إلى اهتمام الكويت بالثقافة منذ نشأتها

اجل النهوض مبرفق القضاء 
وترسيخ مبادئ العدالة«.

وأبـــدى الصانع في ختام 
تصريحه متنياته له بالتوفيق 
وداعيـــا لـــه ان ميتعه اهلل 
بالصحة والعافيـــة متمنيا 
ان يستمر عطاؤه في خدمة 
وطننا الكويت في ظل رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 

األمني.

أشاد بإجنازاته في خدمة العدالة

الصانع: املستشار املرشد دافع 
عن القضاء ومصالح سدنته بقوة

عبداهلل العليان

صرح وزير العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع بأن 
املستشار فيصل املرشد كان 
فـــارس القانون ومدافعا عن 
صرحه، مشـــيدا بإجنازاته 
مقدما له الشـــكر على كل ما 
قدم في خدمة صرح العدالة 
وخدمة مصالح سدنتها وما 
يعلي قيم اســـتقالل السلطة 
القضائية ويؤصـــل ملبادئ 
العدالة واملساواة امام القانون 

وحتقيق العدالة الناجزة.
ووجه الصانع للمرشد: »ان 
مرفق القضاء بل وكل العاملني 
في مجـــاالت القانون يقفون 
اليوم معبرين عن شـــكرهم 
واعتزازهم بأعمالكم اجلليلة، 
وانهم سيتذكرون بصماتكم 
الواضحة ومـــا بذلتموه من 
عطاء متدفق وتفان في محراب 
ابدا  العدالـــة، ولن ينســـوا 
املستشار فيصل املرشدحرصكم وسعيكم الدؤوب من  الوزير يعقوب الصانع

السفير الهندي سونيل جني مستقبال املعزين                                           )محمد هاشم(

جانب من املعزين 

املستشار في الديوان األميري محمد ضيف اهلل شرار يقدم التعازي للسفير الهندي

السفارة الهندية بالكويت استقبلت املعزين من رؤساء البعثات الديبلوماسية وكبار الشخصيات

شرار نقل تعازي األمير بوفاة رئيس الهند األسبق

أعلنت احلداد الرسمي في 
أيام  الدولة ملدة ســـبعة 
احتراما لوفاة د.عبدالكالم 
من 27 يوليوـ  2 أغسطس 
2015، كدليل على االحترام 
العميـــق للزعيم الهندي 

الراحل.
 أبو بكر زين العابدين 
عبد الكالم املشهور باسم 
عبد الـــكالم هو الرئيس 
احلادي عشر للهند حيث 
ترأس بالده في الفترة من 
2002 إلى 2007 وقد كان 
من قبل توليه الرئاســـة 
احد ابرز علماء ومهندسي 
الهند وكثيرا ما كان يدعى 

»الرجل الصاروخ الهندي« 
بســـبب عملـــه ضمـــن 
النووي  التسلح  برنامج 
والصاروخي الهندي، وقد 
حظي عبد الكالم بشعبية 
واسعة وسط الهنود حتى 
لقب بـ»رئيس الشعب«، 
الديـــن  يعتنـــق  وكان 
اإلسالمي ومعروف عنه 
احترامه للديانات األخرى 
كالهندســـة والسيخية، 
الـــكالم على  حصل عبد 
أرفع درجات الشرف في 
الهند عدة مرات، فضال عن 
درجات دكتوراه فخرية 

من نحو 40 جامعة.

إلى انه حصل على العديد 
من اجلوائز واألوسمة في 
هذه املجــــاالت من الدولة، 
نظرا جلهــــوده وإجنازاته 
التطويرية، مشيرا إلى أن 
اجليل اجلديد من الشباب 
قــــدوة عظيمة  يعتبرونه 

لهم.
وأشار السفير الهندي 
إلى مقولة شهيرة للراحل: 
»األحالم ليست كما تراها 
باملنام وإمنا األحالم هي 
التـــي جتعلـــك ال تنام 
حتى حتققهـــا وجتعلها 

حقيقة«.
يذكر أن حكومة الهند 

حنان عبد المعبود

أصدر وزيـــر الصحة 
د.علـــي العبيـــدي، قرارا 
بإضافة أسعار 170 نوعا 
جديدا إلى قائمة أســـعار 
األدوية واملســـتحضرات 

الصيدالنية.
 ومـــن جهـــة أخـــرى 
أصـــدر العبيـــدي، حزمة 
مـــن القـــرارات الوزارية، 
عهد فـــي أحدها إلى وكيل 
الوزارة املســـاعد لشؤون 
طب األســـنان د.يوســـف 
الدويـــري، القيام بأعمال 
وكيـــل الوزارة املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحة 
د.ماجدة القطان، باإلضافة 

إلى عمله، وحلني عودتها 
من اإلجازة، وذلك اعتبارا 

من 2 الشهر اجلاري.
وعهد في قرارين آخرين 
إلى وكيل الوزارة املساعد 
للشـــؤون املاليـــة محمد 
العازمي، باإلضافة إلى عمله 
القيام بأعمال كل من وكيل 
الوزارة املساعد للشؤون 
القانونيـــة واملستشـــار 
القانوني للوزارة د.محمود 
العبدالهـــادي، والوكيـــل 
اإلدارية  املساعد للشؤون 
مرزوق الرشـــيدي، وذلك 
اعتبـــارا مـــن 2 اجلاري، 
وحلني عودتهما من اإلجازة، 
كما عهد إلى وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون اخلدمات 

الطبية األهليـــة د.محمد 
إلى  اخلشـــتي، باإلضافة 
عمله القيام بأعمال وكيل 
الوزارة املساعد للشؤون 
الفنيـــة د.قيس الدويري، 
وذلك اعتبارا من 9 الشهر 
اجلاري وحلني عودته من 

اإلجازة.
 وتضمن أحد القرارات 
أن يعهد إلى وكيل الوزارة 
املساعد لشـــؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر، باإلضافة إلى 
عمله القيام بأعمال وكيل 
الوزارة للشـــؤون الفنية 
الدويـــري، وذلك  د.قيس 
خالل الفترة من 2 وحتى 

6 الشهر اجلاري.

أقام  من جهة أخـــرى، 
قســـم الطـــب الطبيعـــي 
مبركز عبداهلل العبدالهادي 
الصحي »اليرموك« أمس 
يوما مفتوحا حتت عنوان » 
طفل سليم يساوي مجتمعا 
سليما« وذلك بالتعاون مع 
التغذيـــة واالطعام  ادارة 
بـــوزارة الصحة وقســـم 
التمريض باملركز وقســـم 
التوعية وتعزيز الصحة.. 
بدورها قالت رئيسة مركز 
اليرموك د.هدى الدويسان 
الفاعلية تضمنت عدة  إن 
أنشطة وفاعليات تهدف إلى 
التوعية بأهمية الرضاعة 
الطبيعية، الطرق السليمة 
التعرف  الطفـــل،  لتغذية 

الطفل  على أهداف عيادة 
السليم والتوعية بأهيمة 
التطعيمات، باإلضافة إلى 
تنظيم أنشـــطة ترفيهية 
لألطفـــال تضمنت تقدمي 
اجلوائز ولعب الصلصال 

والرسم على الوجه.
وأوضحت الدويســـان 
أن عيادة الطفل الســـليم 
باليرمـــوك حصلت على 
املركـــز األول بـــني مراكز 
الرعاية الصحية األولية 
في الكويت لســـنة 2014، 
وشـــددت على أهمية هذه 
العيادات في تقدمي التوعية 
الطبيـــة  واالستشـــارات 
الالزمـــة لألطفال من عمر 
الوالدة وحتى 5 سنوات.

هالة عمران 

قام نائب وزير شؤون 
الديوان األميري باإلنابة 
املستشار محمد ضيف اهلل 
شرار صباح أمس بزيارة 
إلى سفارة جمهورية الهند 
الصديقة لدى الكويت، حيث 
نقل تعازي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
الشـــيخ  الوزراء  مجلس 
املبـــارك، وحكومة  جابر 
الكويت، بوفاة  وشـــعب 
الرئيس األسبق جلمهورية 
أبوبكر  الهند الصديقـــة 
العابدين عبدالكالم  زين 

راجيا.
وقد اســـتقبل السفير 
الهندي سونيل جني رؤساء 
الديبلوماســـية  البعثات 
بالكويـــت وجمـــوع من 
املعزين بوفاة راجيا، الذي 
حكم الهند خالل الفترة من 

2002ـ2007.
وذكر سونيل أن الرئيس 
الراحل كان له الفضل في 
تطوير برنامج الفضاء في 
الهند باإلضافة إلى جناحه 
في وضع الهند في مصاف 
الدول املتقدمة باستخداماته 
النووية، مشــــيرا  للطاقة 

السفير التونسي نور الدين الراي موقعا في سجل العزاء  صورة للرئيس الهندي الراحل السفير السنغالي عبد األحد امباكي موقعا في سجل التعازي 

»اليرموك الصحي« نظّم »طفل سليم يساوي مجتمعاً سليماً«

إضافة 170 نوعاً جديداً إلى قائمة أسعار األدوية


