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أمير قطر استقبل محافظ العاصمة

الدوحةـ  كونا: استقبل امير دولة قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر مبناســـبة زيارته للدوحة، وحضر 
املقابلة اعضاء الوفد املرافق للشيخ علي اجلابر 

وسفيرنا لدى قطر سليمان املرجان.
وكان محافظ العاصمة الشـــيخ علي اجلابر 
االحمد الصباح قد اشـــاد في تصريح لـ »كونا« 
لدى وصوله للدوحة بالعالقـــات الثنائية التي 
تربط الكويت وقطر ضمن العالقات املتميزة بني 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال ان زيارته الرسمية للدوحة تستغرق ثالثة 
ايام وتأتي بناء على دعوة كرمية من وزير البلدية 
والتخطيط العمراني القطري الشيخ عبدالرحمن 
بن خليفة آل ثاني حيث سيتم خاللها بحث دفع 

عالقات التعاون.
واضاف انه سيبحث موضوع االتفاقيات التي 
تتعلق بتطوير العمل املشترك في املجاالت التي 

تتطلع لها محافظـــة العاصمة والتي تنصب في 
مجملها في تعميق وترســـيخ عالقات االخاء بني 

البلدين الشقيقني.
واعتبر الزيارات الرســـمية بني دول املجلس 
اخويـــة وودية حتمل بني طياتها الود واالحترام 
املتبادل والعمل على دفع مسيرة التعاون اخلليجي 

املشترك الى مزيد من التطور.
ويرافق الشـــيخ علي وفد رسمي يضم املدير 
العـــام ملديرية أمن العاصمة اللواء طارق حمادة 
ومدير ادارة التصاميم بوزارة االشـــغال م.امين 
موســـوي ومدير ادارة مكتـــب احملافظ د.ناصر 
بهبهانـــي واملدير التنفيـــذي حملافظة العاصمة 

م.محمد حسني تقي.
وســـيزور محافظ العاصمة عددا من املواقع 
املتميـــزة في دولة قطر لالطـــالع عن قرب على 
التطور الذي تشـــهده الدوحة في شتى املجاالت 

خاصة في املجال العمراني.

أكد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
حرص الوزارة الدائم على التنســـيق املستمر 
مع كل الســـفارات الكويتية املعتمدة في دول 
العالم، وأكد وكيل وزارة اإلعالم خالل استقباله 
لسفيرنا في اليابان السفير عبدالرحمن العتيبي 
ان الوزارة تضع كل االمكانيات املتاحة خلدمة 
الكويت في اخلارج من خالل السفارات املعتمدة 

في اخلارج.
واشـــار الشـــيخ فيصل الى انـــه وطبقــــا 
للسياســـة اإلعالمية املرســـومة فإن الوزارة 

تســـــعى وبشــــــكل حثيث الى ابراز الوجه 
احلضاري للكويت، وأكـــد ان هذا التوجه لن 
يكون اال من خالل السفارات الكويتية املعتمدة 

في دول العالم.
ومـــن جانبه، أشـــاد الســـفير عبدالرحمن 
العتيبي مبستوى التنسيق الدائم بني سفارته 
في اليابان ووزارة اإلعالم، وأعرب عن أمله في 
مزيد من التنســـيق والتعاون من اجل حتقيق 
الهدف املنشـــود وهو العمل على إبراز الوجه 

احلضاري للكويت.

المالك: حريصون على التنسيق المستمر
مع سفاراتنا المعتمدة في دول العالم

خالل لقائه سفيرنا لدى اليابان

الشيخ فيصل املالك خالل لقائه السفير عبدالرحمن العتيبي

الشيخة أمثال األحمد مكرمة أحد املشاركني الشيخة أمثال األحمد وم.مجبل املطوع ود.صالح املضحي في مقدمة احلضور

أمثال األحمد: نأمل أن تشمل الفزعة الكويتية
 جميع القضايا الحيوية في المجتمع

دارين العلي
أعربت رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال ألحمد 
عن أملها في ان تستمر الفزعة 
الكويتية وتشمل جميع القضايا 
التي تصب في مصلحة البالد 
الن الكويـــت هي مركز اهتمام 

اجلميع بالدرجة االولى.
وقالت خالل رعايتها حفل 
تكرمي العاملني على انتشـــال 
قـــرش املارينا الـــذي نظمته 
الهيئـــة العامـــة للبيئة امس 
االول ان التعاون الذي شهدته 
تلك احلادثة ينم عن فزعة اهل 
الكويت متمنية اال تقتصر هذه 

الفزعة على االمور البيئية.
ونقلت االحمد حتية القيادة 
السياسية مشيرة الى ان صاحب 
الســـمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد كانا 
دائمي السؤال عما متكن الشباب 

من فعله النقاذ احلوت.
واعربت عن اســـفها جلهل 
بعض النـــاس في التعامل مع 
قضايا مشابهة اذ تعرض هذا 
القرش قبـــل انقاذه الى االذى 
جراء رمي االوســـــاخ واالطعمة 
له متمنيـــة ان يتم توعيــــــة 
هـــؤالء حرصا علـــى احلياة 

الفطرية.

واثنـــت على التعاون الذي 
حصل خالل العملية بني االجهزة 
احلكومية واجلهات اخلاصة، 
مشيرة الى ان انقاذ احلوت كانت 
محل اهتمـــام الكثيرين خارج 
الكويت ومن ضمنهم املعنيون 
في البحرين الذين طلبوا شريطا 

مصورا للعملية.
بدوره قال مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
ان قرش املارينا اعطى فرصة 
لتجميع جهود املتطوعني في 3 
فرق غوص معروفة في الكويت 
والتابعة للمركز العلمي والنادي 
العلمي ومركز العمل التطوعي 

حتت مظلة واحدة ولهدف واحد 
يثبت ان هذه اجلهود وطنية 
بحتة. واثنى على هذه اجلهود 
للمتطوعني والتي برزت كذلك 
ازمة محطة مشرف حيث  في 
تضافرت اجلهود بهدف معاجلة 

االمر.
وقال املضحي ان التأخر في 
تكرمي الشـــباب املتطوع الذي 
انقذ القرش احلوتي كان بسبب 
الظروف، مؤكدا ان الشباب لم 
التكرمي وامنا  يعملوا بهـــدف 
عملهـــم كان تطوعيا بالكامل 
ولكـــن ذلك ال يعنـــي اال يقال 

لهم شكرا.

واكد ان ما تعرض له القرش 
احلوتي من مضايقات قبل انقاذه 
يحتم تكثيف الوعي البيئي لدى 
العامة فيما يخص احليوانات 
املعرضة لالنقراض، مثنيا على 
التعاون الذي ظهر بني االجهزة 
احلكوميـــة واجلهات اخلاصة 
الدولة  والتكامل بني أجهـــزة 

ومؤسسات املجتمع املدني.
ثم مت تكـــرمي اجلهات التي 
عملت على انقاذ احلوت القرشي 
التطوعي  العمـــل  من مركـــز 
واملركز العلمي والنادي العلمي 
والهيئة العامة للبيئة ومارينا 

الساملية.

خالل تكريم العاملين على انتشال قرش المارينا بتنظيم »البيئة«

تســــتضيف جلنة التراث البحري في النادي البحــــري الرياضي الكويتي خالل 
الفترة من 9 الى 13 ديسمبر اجلاري بطولة االندية العربية لصيد السمك بالتسقيط 
والتي ستقيمها حتت رعاية رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف ومبشــــاركة االحتاد العربي لصيد االسماك. وذكر رئيس 
جلنة التراث في النادي علي القبندي ان البطولة ستقام في منطقة »الركسة« البحرية 
على امتداد يومي اجلمعة والسبت املقبلني وفقا لقوانني االحتاد الدولي لرياضة صيد 
االســــماك، وان خمس دول عربية اعلنت رسميا مشاركتها في البطولة وهي االردن 
ومصر ولبنان والسعودية واالمارات الى جانب الكويت. واضاف ان البرنامج العام 
للبطولة سيشتمل على وصول الفرق املشاركة اعتبارا من اليوم االربعاء فيما سيتم 
في متام الســــاعة السادسة من مســــاء يوم غد اخلميس في مقر النادي االجتماعي 
التنويري للمشاركني توزيع القوارب الى جانب اقامة حفل شاي، فيما ستقام وبدءا 

من الساعة الثامنة وحتى الرابعة من يوم اجلمعة املرحلة االولى للسباق وسيصاحب 
ذلك اقامة اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد العربي لصيد االسماك في متام الساعة 
العاشرة صباحا بحضور رئيس االحتاد العربي لصيد السمك مختار حسني ورئيس 
االحتاد املصري علي عبداملنعم، ومدير عام االحتاد العربي مسعد أبوالرجالة ورئيس 
الوفد االردني د.عصمت فرج، ورئيس الوفد اللبناني ســــعيد عويدات وادارة الوفد 
الســــعودي ممثلة بناصر الناصر ود.محمد الهني الى جانب رئيس النادي البحري 
الرياضي الكويتي اللواء فهد الفهد وعضو املكتب التنفيذي لالحتاد العربي ونائب 

رئيس جلنة التراث في النادي البحري محمد الفارسي.
وذكر القبندي ان يوم السبت املقبل سيشهد اقامة املرحلة الثانية من البطولة، وذلك 
من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، حيث سيتم رصد النتائج النهائية 

ثم اقامة احلفل اخلتامي وتوزيع اجلوائز الساعة السادسة والنصف مساء.

»البحري« يستضيف بطولة األندية العربية لصيد السمك بالتسقيط

)أنور الكندري(

 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


