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املشاركون في دورة الدفاع الكيماوي في لقطة جماعية

د.أحمد السمدان متسلما شيك الدعم من شركة نفط اخلليج

»M.P.R.I« بالتعاون مع شركة التطوير األميركية

الحرس الوطني: تخريج دورة جديدة 
للدفاع الكيماوي في معسكر التحرير

بحضور ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون العسكرية باحلرس الوطني 
العقيد الركن خالد الرقوة احتفل صباح امس في معسكر التحرير باحلرس 
الوطني بتخريج دورة الدفاع الكيماوي والتي عقدت حتت اش���راف شركة 

.»M.P.R.I« التطوير االميركية
وق���ام العقيد الركن الرق���وة بتكرمي خريجي الدورة مش���يدا بالبرنامج 
التدريبي لها واملتضمن التدريبات على اساس���يات الدفاع الكيماوي وطرق 
الوقاية من اسلحة الدمار الشامل وطرق التطهير الفردي واجلماعي وتطهير 
املعدات، مؤكدا اهمية هذه الدورة ملا لها من دور فعال في اعداد افراد قادرين 
على التعامل مع هذا النوع من االسلحة مما يساهم في تنمية الثقة بالنفس 
والوصول العلى املس���تويات وفقا للتوجيهات الكرمية  من قيادة احلرس 
الوطني ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني ونائب رئيس احلرس الوطني 

ووكيل احلرس الوطني.

»الكويتية لنفط الخليج« تجدد دعمها
للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات

البسيس: صفر أول وزير زار مبنى نقابة األشغال
بشرى شعبان

اشاد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بوزارة 
االشغال العامة عامر البسيس بجهود وتعاون وزير 
االشغال العامة د.فاضل صفر الذي قام مبجهودات 
كبيرة عل����ى مختلف االصعدة من����ذ ان مت تعيينه 
وحتى اآلن وكان س����ببا مباشرا للنهوض بالوزارة 
الى مس����توى مرتفع في النواحي الفنية واالدارية 
وباقي النواحي االخرى. وقال البسيس في تصريح 
صحافي: لقد مت في عه����د د.صفر تنفيذ العديد من 
املش����روعات املهمة واحليوية على مستوى الدولة 

باالضافة الى التوقيع على عقود انشاء العديد من 
املشاريع الكبرى والعمالقة مثل »مشروع ميناء بوبيان 
البحري – مشروع انشاء واجناز وصيانة مستشفى 
جابر األحمد – عقد انشاء وصيانة الطريق الواصل 
بني الوفرة وكبد« وغيرها من املشاريع التي تعطي 
لبلدنا احلبيب الوجه احلضاري املش����رق والبناء. 
واضاف البسيس: ال ننسى أن الوزير د.صفر الوحيد 
الذي قام بزيارة خاصة الى مبنى نقابة االشغال في 
مبناه اجلديد ليعطي دفعة قوية ومستنيرة ملسيرة 

العمل النقابي.

أكد أمني عام اللجنة الوطنية 
للوقاي����ة من املخ����درات د.احمد 
السمدان ان الدعم املوصول الذي 
الكويتية لنفط  الش����ركة  تقدمه 
اخلليج للجن����ة يدل على الوعي 
الكامل ملسؤولي الشركة بتحمل 
املس����ؤولية واملش����اركة البناءة 
والفعال����ة في توعي����ة املجتمع 
الكويتي م����ن مخاطر املخدرات، 
معتبرا ان ش����ركة نفط اخلليج 
تعتب����ر منوذجا يحتذى في دعم 
املشاريع التوعوية واالجتماعية 
في املجتمع ويش����ار إليها بالبي\
نان على املس����توى االقتصادي 

واإلنساني واالجتماعي.
جاء ذلك خالل استقبال أمني 
الوطني����ة د.احمد  اللجن����ة  عام 
التنفيذي  السمدان للس����كرتير 
لرئيس عمليات اخلفجي املشتركة 

)الشركة الكويتية لنفط اخلليج( 
محمد احلريتي، بحضور د.احمد 
الشطي املدير التنفيذي ملشروع 
غ����راس، ود.عبداللطيف احملمد 
مدير الش����ؤون اإلدارية واملالية 
في اللجنة الوطنية، حيث قدمت 
الكويتية لنفط اخلليج  الشركة 

الوطنية  تبرعا مادي����ا للجن����ة 
للوقاية من املخ����درات لدعم كل 
األنشطة املختلفة ومساهمة في 
األبحاث والدراس����ات التي تقوم 
بها اللجنة واملشاركة الفاعلة في 
توعية املجتمع الكويتي في مخاطر 

املخدرات.

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

التوجي����ه املعنوي  اعلن����ت مديرية 
والعالقات العامة باجليش عن قيام القوة 
اجلوية والدفاع اجلوي باجراء رماية حية 
السلحة الدفاع اجلوي في منطقة ميادين 
الرماية شمال غرب البالد وخاصة ميدان 
الرماية متعدد االغراض مبنطقة االديرع 
وميدان النعامي مبنطقة الساملي واملنطقة 
الواقعة بينهما، وذلك غدا االثنني من الساعة 
الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهرا، لذا اهابت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة بجميع االخوة املواطنني 
واملقيمني مرتادي الب����ر والتنزه ورعاة 
االغنام واالبل الى عدم االقتراب من املنطقة 
املذكورة خالل الفترة املعلنة حرصا على 

سالمتهم.

رماية حية 
في ميادين األديرع غدًا

نظمت سفارة سريالنكا في مقرها امس اول حدث اجتماعي 
وثقافي مخصص للجالية السريالنكية في الكويت باالضافة 
الى جنسيات اخرى، وقال سفير سريالنكا لدى البالد ك.اس.
سي.ديس����انا ياكي ان نحو 120 ألفا من مواطني سريالنكا 
يقيمون حاليا في الكويت، مشيرا الى ان التجمع الذي اطلق 
عليه اسم «يوم سريالنكا« ميثل فرصة ملواطني سريالنكا 
للتفاعل مع املجتمع الكويتي على مستويات متعددة، خاصة 
في ما يتعلق بتعزيز الصداقة واالهتمامات املشتركة. وقال 
ديس����انا ياكي في تصريح ل� »كونا« ان املجال الرئيس����ي 
الذي تتعاون فيه الكويت وس����ريالنكا هو قطاع اخلدمات 
احمللية. واضاف »نحن نتطلع الى تعزيز مجاالت التعاون 

حيث تدرس حكومتا البلدين امكانية احضار ممرضات من 
سريالنكا للعمل في مستشفيات هنا«.

واكد الس����فير ان احدى الدالئل على العالقات الوطيدة 
التي جتمع بني سريالنكا والكويت هو التوقيع على اتفاقية 
ثنائية بني البلدين في اكتوبر املاضي تعد االولى من نوعها 

بني سريالنكا واحدى دول مجلس التعاون اخلليجي.
واضاف ان االس����تثمار والس����ياحة والتجارة هي عماد 
التعاون الثنائي بني س����ريالنكا والكويت، وكانت الكويت 
وسريالنكا قد وقعتا الشهر املاضي ايضا اتفاقية لتشجيع 
وحماية االستثمارات املتبادلة بينهما بهدف دعم العالقات 
االقتصادي����ة والتجارية بني البلدين وتنمية حجم التبادل 

االستثماري املشترك. وقال ديسانا ياكي »ادعو السائحني 
الكويتيني باالضافة الى رجال االعمال الى زيارة سريالنكا 

خاصة عقب القضاء على املتمردين«. 
وكان الرئيس السريالنكي ماهيندا راجاباكسه قد اعلن 
في مايو املاضي عن وضع نهاية للتمرد في البالد وهزمية 
منور حترير تاميل ايالم ودعت احلكومة عقب انتهاء احلرب 

االهلية الى اعادة تنمية البالد.
يذكر ان التجمع الذي نظمته سفارة سريالنكا اليوم شهد 
حضور الشيخ جابر احلمود الذي اطلق اسم »بيت سريالنكا« 
على مبنى السفارة نظرا للدور االجتماعي والثقافي الذي 

تلعبه بعيدا عن هويتها الديبلوماسية.

السفير السريالنكي: االستثمار والسياحة والتجارة 
عماد التعاون الثنائي مع الكويت

السفارة السريالنكية أقامت »يوم سريالنكا« كأول حدث اجتماعي ثقافي

عروض فلكلورية سريالنكيةالسفير السريالنكي والشيخ جابر احلمود في مقدمة احلضور


