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 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

)محمد ماهر(الشيخ مبارك الدعيج وأحمد بهبهاني وفاطمة حسني وفيصل القناعي واملشاركون في ورشة العمل حول أخالقيات املهنة في جمعية الصحافيني

الشيخ مبارك الدعيج مينح الزميلة دارين العلي شهادتها ..وأخرى للزميل يوسف غامنشهادة تقديرية للزميلة بيان عاكوم

في ختام دورة »أخالقيات المهنة الصحافية«

الدعيج: جهود جمعية الصحافيين بّوأت الصحافة الكويتية مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا
 دارين العلي ـ بيان عاكوم

اي���ام من  على م���دار ثالثة 
النقاش وتبادل اآلراء في الدورة 
التدريبي���ة الت���ي نظمها املركز 
البريطاني في الكويت بالتعاون 
مع مؤسسة تومسون البريطانية 
وجمعية الصحافيني حتت عنوان 
املهن���ة الصحافية«  »اخالقيات 
اختتمت الدورة اعمالها بحضور 
رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء 
الكويتية الشيخ مبارك الدعيج 
الذي اعتبر ان الدورات التدريبية 
التي تنظمها اجلمعية ملنتسبي 
الصحاف���ة الكويتية دليل على 
حرصها الكبير ورغبتها الصادقة 
ف���ي تنمي���ة مه���ارات وقدرات 
الصحافي���ني وتأهيلهم لتحمل 
الكويتية  مسؤوليات الصحافة 

حاضرا ومستقبال.
واضاف الدعيج: لعل اجلهود 
التي تقوم بها اجلمعية وغيرها 
من اجلهود الفردية واجلماعية هي 
التي حققت للصحافة الكويتية 
مكانة مرموق���ة وبارزة اقليميا 

ودوليا.
وبني ان اختي���ار اخالقيات 
لل���دورة  الصحاف���ة كعن���وان 
التدريبية هو خطوة موفقة من 

اجلمعية الن االلتزام بأخالقيات 
هذه املهنة السامية هو الطريق الى 
جناح الصحافي واعالء مكانته.
الى  الدعيج بالشكر  وتوجه 
رئيس وأعض���اء اجلمعية على 
الدائم���ة ومبادراتهم  جهودهم 
املتواصل���ة م���ن أج���ل تطوير 
الكويتي���ة واالرتقاء  الصحافة 

الصحافيني أحمد بهبهاني لكل من 
شارك في الدورة، كما شكر الشيخ 
الدعيج على حضوره مشيرا الى 
انه متعاون ويدعم اجلمعية في 

جميع املجاالت.
كما ش���كر بهبهاني القائمني 
على الدورة من املركز البريطاني 
وفريدوم هاوس وكل من ساهم 

الذي ش���هدته الدورة من حيث 
احلض���ور الدائم واملش���اركات 

الواسعة.
ولفت الى أهمية التعاون الذي 
ظهر بني اجلهات املنظمة للدورة 
معربا ع���ن اس���تعداده لتكرار 
التجربة ملا لهذه األنش���طة من 
أهمية في تطوير العمل الذي يقوم 

بها الى املستوى املتميز.
وفي ختام كلمته بنينّ ان وكالة 
األنب���اء الكويتية حريصة على 
التدريب ولديها مركز فعال الفتا 
الى انه سيكون هناك تنسيق في 
املستقبل بني الوكالة واجلمعية 

للتقدم في العمل الصحافي.
ومن جهته بارك رئيس جمعية 

بها من مدربني متمنيا ان يكون 
اجلميع حصل على اإلفادة املرجوة 

منها.
وأمل تكرار مثل هذه الدورات 

في املستقبل.
وب���دوره أعرب مدي���ر عام 
املركز الثقافي البريطاني »برتش 
كاونسل« عن سعادته بااللتزام 

به املركز في مختلف املجاالت.
وشكر كل من ساهم في إجناح 
هذا النش���اط موجه���ا التقدير 
جلمعية الصحافيني برئاستها 
وأعضائها ملا بذلته من جهد في 
مجال جناح الدورة وكذلك لكل 
اجلهات التي س���اهمت في ذلك 
ومن بينهم املتدربون أنفس���هم 

الذين أثبت���وا التزاما وتواصال 
مشجعا.

وكان���ت احملاضرة اخلتامية 
تضمن���ت مترينات حول كيفية 
تغطية احلدث الصحافي بطريقة 
التجريح  يتم االبتعاد فيها عن 
مع ضرورة حتري الدقة في نقل 
اخلب���ر واملعلومات الواردة عن 

احلادث.
كما مت اش���راك املتدربني في 
املهني  الش���رف  كتاب���ة ميثاق 
كل حس���ب رؤيته للبنود التي 
س���يتضمنها هذا امليث���اق، كما 
شهدت اجللسة اخلتامية انشاء 
مس���ودات عدة مليثاق ش���رف 
للصحافيني تضمنت عدة نقاط 
يجب ان يراعيها الصحافي في 
مجال عمله كاالبتعاد عن التحيز 
واالثارة والكلمات النابية ونقل 
االخب���ار بطريق���ة متوازنة مع 
الرأي والرأي اآلخر في  احترام 

تغطية االخبار.
وف���ي اخلت���ام ق���ام كل من 
رئي���س مجل���س ادارة وكال���ة 
األنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
الدعيج ورئيس جمعية  مبارك 
الصحافيني احمد بهبهاني بتوزيع 

الشهادات على املشاركني.


