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نظمت ثانوية صباح السالم ـ بنات حفل 
تخريج طالباتها بقســـميه العلمي واألدبي 
للعام الدراسي 2010 و2011 مساء أمس األول 
حتت رعاية الشيخ دعيج اخلليفة، وحضور 

أولياء أمور الطالبات املتفوقات.
وقد تخلل احلفل طابور عرض املميزات 

دراسيا لتكرميهن بالدروع التذكارية.
وعّبر الشيخ دعيج اخلليفة عن سعادته 
برعايـــة مثل هذا احلفل الـــذي يتخرج منه 
كوكبة من بنات الكويت ليتجهن إلى اجلامعات 

والكليات املختلفة ليكملن مسيرتهن التعليمية، 
ومن ثم ينخرطن في ســـوق العمل بشـــتى 
املجاالت خلدمة الكويت وأهلها ويســـاهمن 
في نهضة الكويت وتقدمها وحتقيق الرغبة 
األميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا عامليا.
ومتنى الدعيج للخريجات التوفيق والسداد 
على املستوى العلمي والعملي كما هنأ أولياء 

أمورهن على هذا التفوق.
عادل الشنان  ٭

)سعود سالم( الشيخ دعيج اخلليفة مكرما إحدى اخلريجات 

كوكبة من اخلريجات

أكدت أهمية دور »الشؤون« في تطبيق القانون

ثانوية صباح السالم كّرمت خريجاتها

»حقوق اإلنسان«: ضرورة التشدد في رقابة 
تشغيل العمالة في الظروف الصعبة

اكدت اجلمعية الكويتية حلقوق االنســـان 
موقفهـــا احلازم ضد تشـــغيل العاملني حتت 
الشمس احلارقة وفي ظل درجات حرارة تتعدى 

اخلمسني درجة مئوية.
وشـــددت اجلمعية على اهمية قيام وزارة 
الشؤون برقابة مؤسسات االعمال التي تقوم 
بتشـــغيل العاملني في هذه الظروف املناخية 
الصعبة للعمل على وقف اي اعمال وتشغيل 
لهؤالء العمـــال، الفتة الى ان هذا املناخ احلار 
قد يودي بحياة العاملني او يعطبها والبد من 

تطبيق نصوص القانـــون ذات الصلة والتي 
حترم تشـــغيل اي عامل في ظل االوقات التي 
ترتفع فيها درجة احلرارة او مستويات الرطوبة 
والتـــي قد ال تتوافق مـــع احلفاظ على صحة 

وحياة العاملني.
كمـــا اكدت اجلمعيـــة على اهميـــة التزام 
املؤسســـات واصحاب االعمال بحقوق هؤالء 
العاملـــني والعمل على احلفاظ على متطلبات 
حمايتهم من مصاعب احلر والظروف املناخية 

غير املواتية.

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

باب التسجيل للمشاركة فيها يبدأ غداً للشباب من 15 إلى 20 عاماً

الفهد: رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ 23
تنطلق 14 يوليو برعاية صاحب السمو 

دائما مع مجموعة »اليزوة« 
وعدم تركها إال بعد االستئذان 

من النوخذة.
كما حددت اللجنة شروط 
االشتراك بضرورة االلتزام 
الـــزي اخلـــاص  بارتـــداء 
بإحياء ذكرى الغوص وهو 
البيضاء  »اإليـــزاز والفانلة 
وشورت أسود ساده« أثناء 
املعسكر التدريبي والغوص، 
وااللتزام بحالقة شعر الرأس 
الكامل  لدرجـــه واالمتنـــاع 
عن التدخني أثناء املعســـكر 
التدريبـــي والغـــوص، إلى 
جانب االلتزام بجميع النظم 
واللوائـــح اخلاصة بالنادي 
وعدم مخالفتها واتباع جميع 
تعليمات اللوائح التنظيمية 

داخل النادي.

ليكون تبابا في حالة وجود 
أحد ذويه ضمن املشاركني، 
املتاحة  ووفـــق االمكانـــات 
وموافقة اللجنة، واشترطت 
اللجنة على الراغب باالشتراك 
أن يكـــون كويتيا وأن يجيد 
الســـباحة إجادة كاملة وأن 
يكون متفرغـــا تفرغا كامال 
التدريب وفترة إقامة  لفترة 

أنشطة رحلة الغوص.
 كمـــا يشـــترط احضار 
موافقة ولي األمر والكشـــف 
الطبي وصورتني شمسيتني 
وصورة للبطاقة املدنية على 
أن يلتزم كل مشارك االلتزام 
الكامل بالتعليمات الصادرة 
له من االشراف أو النواخذة 
الكاملة  واملجدمية، والطاعة 
التعليمـــات والتواجد  لهذه 

أكد رئيس النادي البحري 
الفهد  اللـــواء فهد  الرياضي 
أن صاحـــب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد تفضل 
كعادة سموه األبوية الكرمية 
برعاية رحلـــة إحياء ذكرى 
الثالثة والعشرين  الغوص 
التي ستنظمها جلنة التراث 
البحـــري في النـــادي خالل 
الفترة من 14 إلى 23 يوليو 
املقبل مبشاركة جميع سفن 
الغوص املهداة من قبل األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد 
إلى جانب السفن املهداة من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وذكـــر اللـــواء الفهد أنه 
املمتد  الوقت  ونظرا لضيق 
امتحانات طلبة  من نهايـــة 
الثانويـــة العامة على وجه 
التحديد ومع قرب حلول شهر 
رمضـــان املبارك فقد حرص 
النادي على أن يتوافق اإلعداد 
والتنظيـــم لرحلة الغوص 
في فترة مناسبة في الوقت 
الذي متت فيه مراعاة جميع 
االحتمـــاالت املتعلقـــة في 
األنشطة املصاحبة للرحلة 

ولبقية أنشطة التراث.
وأعرب اللـــواء الفهد عن 
النــــادي وتقديره  اعتـــزاز 
للرعاية السامية التي حتظى 
بها رحلـــة الغوص من قبل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مشـــيرا الى 
الكويتي  البحري  التراث  أن 
سيبقى محاطا بأروع معاني 
التقديـــر واالعتـــــزاز مـــن 
خـــــالل االهـــتمـــام الكبير 
الذي يوليه صاحب الســـمو 
الدائمة  األميـــر وتوجيهاته 
في ضـــرورة احملافظة على 
إبـــراز صور  التـــراث وفي 
املاضي وتخليد ذكرى اآلباء 
واألجداد، وفي تعزيز روح 
الوفاء والـــوالء في نفوس 
الشباب، والتأكيد على مدى 
اعتزاز وارتباط أبناء اجليل 
احلاضر بتـــراث هذا الوطن 
العزيز ومباضيه والتعبير 
عن عرفانهم لتضحيات اآلباء 
العبر  واألجداد واســـتلهام 
واملعاني والقيم احلميدة في 
التحمـــل والصبر والتعاون 
واالعتماد على النفس والتوكل 
على اهلل ســـبحانه وتعالى 
دائما، والتأكيـــد على عمق 
الروابط اخلليجية املشتركة 
بني أبناء اخلليج في املاضي 

واحلاضر.
من جانب آخر، تبدأ جلنة 
التراث البحـــري في النادي 
اعتبارا من غد األحد استقبال 
الراغـــبني  الكويتي  الشباب 
باالشـــتراك في رحلة إحياء 
ذكـــرى الــغـــوص والــذين 
يشـــترط أال تقل أعـــمارهم 
عـــن 15 عـــاما وال تزيد عن 
رحلة الغوص تنطلق 14 يوليو20 عاما ويستثنى األقل سنا 

عّمان ـ كونا: أكد نائب رئيس اللواء فهد الفهد
احتــــاد وكاالت األنبــــاء العربية 
اإلدارة واملدير  ورئيس مجلــــس 
العــــام لـ »كونا« الشــــيخ مبارك 
الدعيج ان الــــدول العربية متلك 
االمكانيات واخلبرات والكفاءات 
االعالمية التي متكنها من املنافسة 
عامليا وايصال رسالتها االعالمية 

الى مختلف مناطق العالم.
كذلك أكد الشيخ مبارك الدعيج 
في تصريح صحافي لدى وصوله 
الى العاصمة األردنية عّمان أمس 
لرئاسة اجتماع هيئة األمانة الحتاد 
وكاالت االنباء العربية على ضرورة 
التعاون بني املؤسســــات  تعزيز 
العربيــــة والعمل على  االعالمية 
تفعيل الرسالة االعالمية ملواكبة 
الذي  املتنامي  التطور االعالمــــي 

يشهده العالم.
وشدد الشيخ مبارك على »اهمية 
الدور الذي ميكن ان يقوم به االعالم 
خلدمة قضايا مجتمعاتنا العربية 

ودفع عملية التنمية فيها«.
وأشاد في هذا املجال بدور احتاد 
العربية وحرصه  وكاالت األنباء 
الدائم على دعم اجلهود واملبادرات 
اخلاصــــة بتعزيز التعــــاون بني 
املؤسســــات العربية واالسالمية، 
مشيرا الى اهمية الدورات التدريبية 
التي ينظمها االحتاد باإلضافة الى 
العديد من الفعاليات التي تهدف 

الى تطوير االعالم العربي.
وقال ان االحتــــاد حقق خالل 
العديد من  الســــنوات املاضيــــة 
االجنازات املهمــــة التي ميكن ان 
تساهم في مواكبة التطور االعالمي 
العاملي وذلك بالتعاون مع بعض 
االحتادات واملنظمــــات االعالمية 

االقليمية والدولية.
وأشار الى ان اجتماع هيئة األمانة 
العامة لالحتاد الذي تســــتضيفه 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
خالل الفترة مــــن 3 الى 5 يونيو 
ميثل فرصــــة طيبة لبحث جميع 
القضايا التي تهم االعالم العربي 
في ظل التطورات واملستجدات التي 

يشهدها العالم حاليا.
التشــــاور  وأكد علــــى اهمية 
الدائم بني وكاالت االنباء العربية 
من اجل دعم التعاون وتنســــيق 
املواقف وتوحيد الرؤى جتاه جميع 
القضايا خاصة التصدي حملاوالت 
العرب واملسلمني  تشويه صورة 
في بعض وسائل االعالم األجنبية. 
ونّبه الشــــيخ مبارك الدعيج الى 
ضرورة تضافر جهود املؤسسات 

االعالمية اخلاصة والرسمية.

الدعيج: اإلعالم 
العربي قادر على 
املنافسة عاملياً

الشيخ مبارك الدعيج


