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تستضيفه شنغهاي 1 مايو وحتى 31 أكتوبر تحت شعار »مدينة أفضل وحياة أفضل«

السفير الصيني: الكويت و191 بلداً تشارك في معرض »إكسبو العالمي« 

تقدم احلوار واملفاوضات، مبينا 
ان ب���الده س���تواصل انطالقها 
املكثفة مع االطراف املعنية في 

سعيها حلل هذا امللف سلميا.

كوريا الشمالية

وفيما يتعلق باملوقف الصيني 
من امللف النووي لكوريا الشمالية 
وال���ى أي حد تخ���دم العالقات 
مع بيون���غ يانغ هذا امللف قال 
جيمني: ان كوريا الشمالية بلد 
جار ونتاب���ع باهتمام تطورات 
ملفها النووي، مشيرا الى انها 
قامت بتجربة نووية، وال أعتقد 

انها دولة ذات قنبلة نووية.
وأشار الى ان الصني تصدر 
لكوريا الش���مالية مواد غذائية 
ومس���اعدات انس���انية وليس 
م���واد إلنتاج االس���لحة مؤكدا 
العالقات الصينية  على عراقة 
� الكورية وس���عي بالده دائما 
الى تس���وية ملف بيونغ يانغ 
النووي بأفض���ل طريقة، الفتا 
الى ان بكني دفعت منذ 5 سنوات 
الى اجراء املفاوضات السداسية 
والتي استمرت لسنوات وحققت 
بعض التقدم وتوقفت في العام 
املاضي نتيج���ة لتجربة كوريا 
الش���مالية لصواريخ نووية. 
موضحا ان الص���ني تدعو الى 
استئناف املفاوضات السداسية 
وان يبذل اجلميع جهودا حول 

هذا امللف.

الفتا الى املنطقة ال تتحمل مزيدا 
من احلروب.

السالح النووي

وأضاف ان ب���الده ال متتلك 
معلومات مفصلة حول امتالك 
ايران ألسلحة نووية، وكذلك االمر 
بالنسبة للواليات املتحدة، مبينا 
ان فرض عقوبات ضد طهران لن 
يحل املش���كلة، والبد من ايجاد 
طريق سليم حللها. مؤكدا اهتمام 
الصني بامللف النووي االيراني 
والذي يتمثل في جانبني، االول 
حرصها على ضمان ش���مولية 
الدولي ملنع  النظام  ومصداقية 
االس���لحة النووي���ة ومواجهة 
التحديات في هذا الصدد، مضيفا 
»نش���عر بالقلق ازاء االوضاع 
املتصاع���دة حالي���ا« واجلانب 
الثاني يتعلق باالهتمام بتأثيرات 
امللف على السالم واالستقرار في 
املنطقة، مشيرا الى انه انطالقا 
من ذلك ف���إن بالده تدعو دائما 
الى ايج���اد حل مناس���ب لهذا 
امللف عبر احلوار واملفاوضات 
والطرق الديبلوماسية، مشددا 
على ان هذا هو االسلوب االمثل 
الذي يقف م���ع مصالح جميع 
االطراف ويس���اهم في حتقيق 
االس���تقرار باملنطقة، الفتا الى 
انه اليزال هناك مجال للجهود 
الديبلوماسية واتخاذ سياسات 
أكثر مرونة وبراغماتية لتحقيق 

ان بالده ستستورد مزيدا من 
املنتجات األميركية باعتبار ذلك 
خطوة حلوار مهم وفرصة هامة 
التناقضات واملشاكل  ملعاجلة 
بني البلدين، مذكرا مبا جاء على 
لسان الرئيس االميركي باراك 
أوباما لدى اس���تقباله السفير 
الصيني اجلديد لدى واشنطن 
بأن الواليات املتحدة تعمل على 
تطوير عالقات التعاون الشامل 
مع الصني بصفتها عضوا قويا 
ومزدهرا وناجحا في املجتمع 
الدولي ولها وزن وتأثير على 
شؤون العالم معبرا عن تقدير 

بالده لذلك.
الس���فير الصيني عن  ورّد 
موقف بالده جتاه الضغوطات 
الدولية لفرض عقوبات جديدة 
على اي���ران بأنه لم يطرأ عليه 
تغيير واضح حتى اآلن مشيرا 
الى ان املوقف الصيني مشابه 
للموقف الكويتي حيال هذا امللف 
وه���و امتالك الطاق���ة النووية 
ألغراض س���لمية وفق املعايير 
الدولية للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
واذ نفى وج���ود أي صفقة 
صينية مع أطراف أخرى حول 
هذا املوضوع، أكد ان الصني تتخذ 
هذا املوقف انطالقا من املصلحة 
املشتركة العليا خاصة مع دول 
اخللي���ج والت���ي ال ترغب هي 
األخرى في اندالع حرب جديدة، 

مجل���س الوزراء ف���ي حكومة 
بالده وان جياو باو عند لقائه 
مع املندوبني األجانب في منتدى 
الصني للتنمية 2010 الذي قال 
في���ه »ان العالقات الصينية – 
األميركية مهم���ة جدا وانها ال 
تتعلق مبصالح الشعبني فقط 

بل تتجاوز هذا النطاق«.
وذكر أن العالقات التجارية 
واالقتصادي���ة ج���زء هام في 
العالقات الثنائية وميكن إيجاد 
حل للتناقضات واملشاكل عبر 
التش���اور على قدم املساواة، 
واملنافع املتبادلة والتس���امح 
املتبادل، معرب���ا عن ترحيب 
الش���ركات  بالده باس���تثمار 
األميركية في الصني موضحا 

فإنهما ميتلكان املصالح املشتركة 
وأسس التعاون الواسعة.

كما أش���ار ال���ى ان وجود 
عالقة سلمية صحية بني الصني 
والواليات املتحدة ال يصب فقط 
في املصالح اجلوهرية للبلدين 
والشعبني وامنا يسهم أيضا في 
السالم واالستقرار والتنمية في 
املنطقة والعالم بأسره، مؤكدا 
ان الصني تولي اهتماما كبيرا 
للعالقات مع الواليات املتحدة 
وبنائها بشكل إيجابي وتعاوني 
ش���امل آمال ان تبذل الواليات 
املتحدة اجلهود ذاتها مع بالده 

لتحقيق هذا الهدف.
وساق السفير الصيني في 
هذا الس���ياق حديث���ا لرئيس 

املرحل���ة املقبلة، مش���يرا الى 
 � التعاون الصيني  ان منتدى 
العربي منذ انش���ائه في العام 
2004 لعب دورا هاما في تعزيز 
العالقات بني اجلانبني من خالل 
آليات���ه الفعالة، وأصبح اطارا 
مثمرا للحوار والتعاون اجلماعي 
ب���ني الصني وال���دول العربية 

اجلديدة.
وذكر أن وزير خارجية بالده 
يانغ جيتشي وجه دعوات الى 
وزراء اخلارجية العرب حلضور 
الدورة الرابعة لالجتماع الوزاري 
ملنت���دى التع���اون الصيني – 
الى حضور  العربي متطلع���ا 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح.
املنتدى س���يحفل  ان  وبني 

بندوات اقتصادية وثقافية.

الصين والواليات المتحدة

وعلى صعيد عالقات بالده 
والواليات املتحدة ومدى تغير 
سياس���ة األخيرة جتاه بكني، 
أكد س���فير جمهورية الصني 
الش���عبية هوانغ جيمني على 
ان احترام املصالح احليوية هو 
مفتاح لضمان التطور الصحي 
واملستقر للعالقات الصينية – 

األميركية.
وقال: على الرغم من وجود 
بعض اخلالف���ات بني البلدين 

واشار الى ان بالده قامت على 
مدى سبع سنوات بالتحضير 
لهذا املعرض بعد حصولها على 
حق استضافته منذ العام 2002 
مؤك���دا ان احلكومة الصينية 
س���تبذل اقصى ما في وسعها 
جلعل اكس���بو شنغهاي لعام 
2010 جسر الصداقة الذي يربط 
العاملية  الثقافات االنس���انية 
ومنصة التبادل لزيادة التعارف 
بني الشعوب وتعزيز التنمية 

املشتركة.
ولفت الى ان معرض اكسبو 
سيكون مناسبة لتبادل اخلبرات 
في مجاالت عمرانية واقتصادية 
واستثمارية وغيرها وخاصة ما 
يرتبط بشعار املعرض »مدينة 
افضل وحي���اة افضل« وابراز 
الطرق احلديثة في بناء املدن 
لتطوير املس���توى املعيش���ي 

للمواطن.
كم���ا حت���دث جيم���ني عن 
ال���وزاري ملنتدى  االجتم���اع 
التعاون الصيني العربي الذي 
املقبل مبدينة  سيقام 13 مايو 
تياجنني الصينية والذي يحمل 
عنوان »تعزيز التعاون الشامل 
وحتقيق التنمية املش���تركة« 
مبينا انه سيتم عرض مسيرة 
العالق���ات الصينية � العربية 
والبن���اء املؤسس���ي للمنتدى 
في السنوات االخيرة وحتديد 
اولوي���ات اعم���ال املنتدى في 

بشرى الزين
الس���فير الصيني  اع���رب 
هوانغ جيمني عن ترحيب بالده 
الكويت في معرض  مبشاركة 
»اكسبو العاملي« الذي سيعقد 
في ش���نغهاي في الفترة من 1 
مايو ال���ى 31 اكتوبر من العام 
احلالي حتت ش���عار »مدينة 
افضل وحياة افضل« مشيرا الى 
ان وكيل وزارة االعالم الشيخ 
فيصل املالك س���يمثل الكويت 

في هذا املعرض:
واوضح جيمني في حديث 
صحافي ان املعرض سيفتتح في 
30 اجلاري بحضور عدد كبير 
من رؤساء الدول واحلكومات 
حيث بلغت املشاركة 192 بلدا 

و50 منظمة دولية.
وعبر عن امله في ان يكون 
املعرض فرصة لتعريف العالم 
بالكويت احلديثة التي ستعرض 
خصائص تطورها واجنازاتها في 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والتكنولوجية.
وذكر ان معرض اكس���بو 
الذي تستضيفه الول مرة دولة 
نامية سيقام على مدى 188 يوما 
جناح وطني و39 يوما شرف 
للمنظم���ات الدولية و20 ألف 
حفلة ثقافية وفنية متوقعا ان 
يحضر املعرض 100 من الرؤساء 
والوزراء و70 مليون زائر من 

داخل الصني وخارجها.

ال صفق�ة صيني�ة م�ع أط�راف أخ�رى حول 
المل�ف الن�ووي اإليران�ي وال نمتل�ك معلوم�ات 
تفصيلي�ة ح�ول امت�اك طه�ران أس�لحة نووية

نتاب�ع باهتمام مل�ف كوريا الش�مالية النووي 
ونقدم لها المساعدات اإلنسانية وال نصّدر لها مواد 
إلنتاج األس�لحة وبيانغ يانغ ال تملك القنبلة النووية

السفير الصيني هوانغ جيمني

 احت��رام المصال���ح الحيوي��ة والتش�اور 
على قدم المس�اواة مفت�اح لضمان تط�ور صحي 
األميركي�ة  � الصيني��ة  للعاق��ات  ومس�تق�ر 

موقف الصين م�ن الضغوط�ات الدولية تجاه 
طهران لم يطرأ عليه تغيي�ر واضح وفرض عقوبات 
عليه�ا لن يحل المش�كلة والبد من طريق س�ليم 

إنشاء »المصفاة« النفطية
أكد السفير الصيني هوانغ جيمني اهتمام بالده بالتعاون 
مع الكويت في مجال الطاقة والنفط، موضحا ان املشاورات 
حول إنش��اء مجمع املصفاة النفطي��ة جنوب الصني انتهت 
م��ن حتديد موقعه، وان اإلجراءات لم تكتمل بعد متوقعا ان 
تنتهي قبل نهاية النصف األول من العام احلالي، في انتظار 
موافقة الشركات الصينية، مؤكدا دعمه لهذا املشروع والدفع 
بإجنازه خلدمة املصالح املشتركة، الفتا الى ان هذا املشروع 
مش��ترك بني الكويت وبالده، حي��ث مت التوقيع على مذكرة 
تفاهم حوله خالل الزيارة التي قام بها صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الى الصني العام املاضي.

الخزي وكرم ضيفا »ديوانية األشغال« غدًا

أثنى مدير إدارة العالقات العامة بوزارة األش���غال العامة حميد 
بوش���هري على تفاعل ومتابعة وس���ائل اإلعالم لديوانية األشغال 

األسبوعية.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تلك اللقاءات مبا يخدم رسالة 
الوزارة اإلعالمية، ويحقق توافر جميع املعلومات لوس���ائل اإلعالم 

بشكل دوري.
وأفاد بأن موضوع ديوانية الغد س���يكون حول أنش���طة ومهام 
وإجنازات قطاع الهندس���ة الصحية وذلك بحضور م.خالد اخلزي 
الوكيل املساعد لقطاع الهندسة الصحية ورئيس مهندسي الهندسة 

الصحية م.محمود كرم ومسؤولي القطاع.

عبداهلل البراك

على مساحة 3027 مترًا مربعًا

البراك: 14 مليون دينار القيمة االبتدائية لمشروع القرين لحفظ القرآن 
أعلن وكيل وزارة األوقاف املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية عبداهلل 
البراك عن دخول مشروع القرين لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة مبارك الكبير املرحلة 
الثانية، مشيرا الى انه يعتبر من املشاريع 
الكبرى التي تشرف عليها وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية من خالل جلنة تنفيذ 
ومتابعة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية ضمن ميزانية 
عقد اإلنشاءات رقم 110 احلالي والذي تشرف 
عليه اللجنة، حيث تبلغ القيمة االجمالية 

االبتدائية للمشروع 14 مليون دينار.
وكشف البراك ان هذا املشروع يعتبر أول 
مشروع متكامل تعود ملكيته لوزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية وسيتم استغالله من 
قبل عدة إدارات تابعة للقطاع، وقد مت اختيار 
محافظة مبارك الكبير نظرا للكثافة السكانية 
التي تشهدها احملافظة باملقارنة مع أعداد دور 
القرآن الكرمي القائمة حاليا والتي تتم من 
خالل التعاون مع وزارة التربية الستغالل 

املدارس.
وبنّي ان فكرة املشروع تقوم على إقامة 
مبنى متكامل لتحفيظ القرآن الكرمي وذلك 
مساهمة في تخريج أجيال من حفظة كتاب 
اهلل ودراس����ة العلوم الشرعية، من خالل 
املشروع الذي متت اقامته على مساحة 3027 
مترا مربعا، حيث يتكون املركز من 4 إدارات 
منفصلة هي: إدارة الدراسات االسالمية وإدارة 

السراج املنير وإدارة التنمية األسرية وإدارة 
شؤون القرآن الكرمي، ويبلغ مسطح البناء 
االجمالي 7452 مترا مربعا موزعة على ثالثة 
أدوار وس����رداب، حيث تبلغ مساحة بناء 
السرداب 1800 متر مربع، والدور األرضي 
1866 مترا مربعا، والدور األول 1745 مترا 
مربعا، والدور الثان����ي 1745 مترا مربعا، 
والس����طح 296 مترا مربعا، وتقسم أعمال 

البناء على ثالث مراحل.
وأشار الى انه قبل البدء باألعمال مت إعطاء 
الشركة املنفذة مدة للعمل على جتهيز املوقع 
واس����تخراج باقي التراخيص من وزارات 
الدولة ذات الشأن مع إزالة املعوقات املوقعية 
وإقامة األسوار واملكاتب املؤقتة، باإلضافة 

إلى إزالة األش����جار وش����بكات الري التي 
تعوق املش����روع، واملوجودة باملوقع، من 
خالل التعاون مع إدارة الزراعة التجميلية 
بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية، مبينا انه قد مت تسلم احلدود 
من بلدية الكويت وتسليمها للمقاول منذ 
سبتمبر 2009، وقد مت االنتهاء من صب الدور 
األرضي والبدء حاليا بأعمدة الدور األول، وقد 
سبق هذه املرحلة عدة مراحل أخرى كأعمال 
الصب وحديد التسليح واحلوائط للسرداب 
وجتهي����ز املخططات التنفيذي����ة لألعمال 
املعمارية للمش����روع بالكامل ومخططات 
الكهرب����اء والصرف الصح����ي والتكييف 

ومكافحة احلريق واعتماد املواد.

العسعوسي: جميع مكاتب المعلومات 
المدنية تستبدل البطاقات القديمة 

أسامة دياب
تواصل الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية حملتها االعالمية الستبدال 
البطاقات املدنية القدمية بالبطاقة 
الذكي����ة وقد ص����رح مدي����ر عام 
الهيئة مس����اعد العسعوسي بان 
احلمل����ة االعالمية الت����ي أطلقتها 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
األسبوع املاضي القت صدى طيبا 
ل����دى املواطنني الكرام الذين أبدوا 
تعاونهم مع الهيئ����ة حيث قامت 
شريحة كبيرة بتقدمي مستنداتهم 
املطلوبة الستبدال بطاقاتهم املدنية 
بالبطاقة املدنية الذكية، مشيرا الى 

أن احلملة االعالمية مستمرة حلث املواطنني على اقتناء البطاقة الذكية 
ومواكبة التطور االلكتروني والتكنولوجي واالس����تفادة من تطبيقاتها 
احلالية واملستقبلية حيث تعتبر البطاقة الذكية مبا حتويه من شريحة 
الكترونية مبنزلة بنك مصغر للمعلومات والبيانات والتي ستس����تفيد 
منها اجلهات احلكومية واخلاصة. وأوضح العسعوسي ان جميع مكاتب 
الهيئة اخلارجية واملنتشرة في جميع محافظات الكويت تستقبل معامالت 
االستبدال باالضافة إلى مقر الهيئة الرئيسي بجنوب السرة على فترتني 
صباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومسائية من 
الس����اعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء، الفتا الى ان الهيئة خففت 
على املواطن املس����تندات املطلوبة واقتصرت على صورتني شخصيتني 
قياس 4 × 6 وفصيلة الدم إذا لم تسجل من قبل وصورة جواز السفر إذا 
رغب صاحب العالقة في تطابق اسمه الالتيني مع جواز سفره. وأعرب 
العسعوسي عن شكره العميق ملوظفي الهيئة الذين كانوا على قدر كبير 
من املسؤولية جتاه استقبال املواطنني والقيام بواجباتهم الوظيفية على 

أكمل وجه.

مساعد العسعوسي

»المهنية« تشارك في انتخابات  »العاقات العامة« 7 الجاري
أعلنت مجموعة من الناش���طني في مجال العالقات العامة على 
املستوى احمللي واالقليمي والدولي عن تشكيلهم »القائمة املهنية« 
للمشاركة في انتخابات مجلس االدارة في »جمعية العالقات العامة 

الكويتية« للعام 2010، والتي ستجرى 7 اجلاري.
وصرح مرش���حو »القائمة املهنية« بأن القائمة مستقلة، تضم 
نخبة من االسماء الكويتية البارزة في مجال مهنة العالقات العامة. 
موضحني ان »القائمة املهنية« تضم كال من اللواء املتقاعد مصيب 
جنم رئيس جلن���ة االعالم والعالقات العامة ف���ي االحتاد الدولي 
للمالكم���ة وهو عضو اجلمعية الدولي���ة للعالقات العامة وعضو 
مؤس���س في جمعية العالقات العامة الكويتية. واللواء جنم لواء 
طيار متقاعد، ش���غل ف���ي حياته املهنية العدي���د من املناصب في 
وزارة الدفاع منها منصب مدير التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في الوزارة، كما كان الناطق الرس���مي لوزارة الدفاع ومدير مكتب 
وزير الدفاع، وعمل ملحقا عسكريا في كل من اجلمهورية العربية 
الس���ورية واجلمهورية اللبنانية. أما املرش���ح الثاني فهو محمد 
جاسم العبدالسالم عضو اجلمعية الدولية للعالقات العامة وعضو 
مؤسس في جمعية العالقات العامة الكويتية، وقد تولى عضوية 
مجلس ادارة اجلمعية الدولية للعالقات العامة لعدة سنوات، كما 
شغل منصب عضو املجلس التنفيذي ممثال للكويت في اجلمعية 

ذاتها لعدة سنوات ايضا.
كما انه عضو في معهد العالقات العامة CIPRM باململكة املتحدة، 
وشارك في تأسيس اجلمعية الدولية للعالقات العامة � فرع اخلليج 
العربي � كما ساهم في احلصول على توثيق واعتراف جمعية العالقات 

العامة الدولية بهذا الفرع واعتماده كفرع رسمي تابع لها.
كما تضم »القائمة املهنية« عادل بورسلي مدير دائرة العالقات 
العامة واالعالم في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية وهو نائب رئيس 
جلنة املوارد البش���رية في االحتاد العرب���ي للنقل، ونائب رئيس 

منظمة شركات الطيران اآلسيوية للموارد البشرية.
ومن قائمة املرشحني ايضا نوال الدرويش مدير العالقات العامة 
واالعالم بالشركة »االولى« لتسويق الوقود وعملت في عدة مناصب 
منها مسؤولة العالقات العامة بالشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة، 

ومس���ؤولة العالقات العامة مبكتب محافظ االحمدي، ومس���ؤولة 
العالقات العامة باملستشفى العسكري، ومديرة مكتب مدير مستشفى 
العسكري. وقد حصلت الدرويش على دورات متخصصة في مجال 
العالقات العامة م���ن جامعة بولدر � كولورادو. باالضافة الى انها 
عضو في جمعية الصحافيني الكويتية، وعضو في »جمعية العالقات 

العامة الكويتية« ورئيس اللجنة االعالمية فيها.
ومن االس���ماء ايضا هدى العنزي مدي���ر ادارة بوزارة التجارة 
والصناعة، وهي ناشطة ومدربة في مجال حقوق االنسان، حاصلة 
على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت، وعملت ملدة 
19 س���نة بوزارة االعالم في قطاع الصحافة والنشر. وقد شاركت 
العن���زي بالعديد من املؤمترات الدولي���ة والعربية واحمللية، كما 
تلقت العديد من ال���دورات التدريبية في مجال االعالم والعالقات 
العامة، باالضافة الى العديد من الدورات املتخصصة في السياحة 

وادارة االزمات.
كما تضم الى جانب مرش���حي »القائمة املهنية« خالد اخلليفي 
مساعد مدير العالقات العامة في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
� الذي عني مؤخرا عضو مجلس االدارة ممثل الكويت في اجلمعية 
الدولي���ة للعالقات العامة � فرع اخللي���ج العربي، وهو عضو في 

اجلمعية الدولية للعالقات العامة.
وتختتم قائمة أسماء املرش���حني باسم زهرة املوسوي مراقب 
تسويق ادارة املشاريع بشركة النقل العام وهي عضو في جمعية 
العالقات العامة الدولية � فرع اخلليج العربي � وعضو في جمعية 
العالقات العامة الكويتية، الى جانب انها عضو في جمعية الصحافيني 
الكويتية، وقد ش���غلت س���ابقا منصب مديرة حترير مجلة النقل 
العام. املوس���وي متخصصة في ادارة االعمال والتسويق، ولديها 
خبرة تزيد عن 15 سنة في مجال التسويق والعالقات العامة وخدمة 
العمالء. وأوضح مرشحو »القائمة املهنية« في بيانهم انهم رسموا 
مجموعة من املبادئ العامة التي سيلتزمون باتباعها والسير وفقا 
خلطوطها وتوجيهاتها االساسية، ألن مبادئهم متثل ميثاق شرف 
بالنسبة لهم لاللتزام بالسلوكيات واالخالقيات املهنية الختصاصيي 

العالقات العامة.

م.محمود كرم م.خالد اخلزي

مستشفى الراشد تقيم حفلة تكرمي فى قسم الليزر والعناية بالبشرة 

اقامت مستش���ار التسويق ومديرة 
العناي���ة بالبش���رة والليزر  وحدة 
والتجميل / زيبا رفيق حفلة تكرمي  
الراش���د )الرائد االول  مبستش���فى 
العائلة( متمثلة بالس���يد  لرعاي���ة 
نائل الس���يف ) املدير العام( واملدير 
الطب���ى  الدكت���ور / حس���ن ان���ور 
والس���يدة / ناس���تا مدي���رة ضمان 
اجلودة واطباء املستشفى ورؤساء 
االقس���ام  حفل تك���رمي للعاملني فى 
اللي���زر والعناية بالبش���رة   وحدة 
يوم االربع���اء املوافق 31/ 3 / 2010 
والق���ى خ���ال احلفل املدي���ر العام 
نائل الس���يف كلمة اثن���ى فيها على 
اجلهود الكبيرة التى بذلتها السيدة 
زيبا رفيق ط���وال فترة عملها  لدى 
املستش���فى والتى كان���ت لها االثر 
االكب���ر ف���ى تطوير وح���دة الليزر 

والعناي���ة بالبش���رة والتى متيزت 
بارقى معانى االخاص والتفاني فى 
سبيل رفع مس���توى اخلدمات لدى 
املستش���فى . وقد مت منح الس���يدة 
هناء وهبة وس���وزى شهادة تقدير 
تكرميا لهم على جهودهم املبذولة . 
وتقدمت السيدة / زيبا رفيق بكلمة 
ش���كر للمدير العام / نائل الس���يف 
والس���يدة ناس���تا مدي���رة اجلودة 
باملستش���فى وذلك تعبيرا على حب 
اجلمي���ع واالنتماء ورفع مس���توى 
املستشفى وذلك باالرتقاء باخلدمات 
وم���ن منطل���ق خط���ة التطوير فى 
ظل ) الرائ���د االول لرعاية العائلة(  
ويب���دو في الص���ورة املدي���ر العام  
نائل الس���يف مع املكرمني من طاقم 
االس���تقبال لقس���م الليزر والعناية 

بالبشرة هناء وهبة وسوزى


