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ع���رض املمثل اخلاص ف���ي الكويت لرئيس 
الوزراء اإليطالي انطونيو كابوانو واملدير اإلداري 
لش���ركة إيتالكونسلت د.جوفاني توريلي على 
وزير األشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر 
تنفيذ سبل التعاون وتبادل اخلبرات االستفادة 
من التجارب املشتركة في املشاريع الكبرى بني 
البلدين والتي تضمنت عددا من الدراسات اخلاصة 
ملشاريع تنموية ضخمة لتنفيذها في الكويت.

وأكد صفر خالل اللق���اء الذي عقد مع الوفد 

اإليطالي في األسبوع املاضي أن مشاريع الوفد 
اإليطالي جيدة وحتتاج إلى الدراسة وعرضها 
على جهات االختصاص، مشيرا إلى أن الكويت 
أقدمت على تنفيذ مش���اريع عمالقه من ضمنها 

ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
وقد أب���دى الوفد اإليطالي إعجابه الش���ديد 
مبشروع ميناء مبارك الكبير وفي اخلتام أهدى 
الوزي���ر صفر هداي���ا ودروع���ا تذكارية للوفد 

الزائر.

جددت جمعية املهندسني حرصها على تقدمي 
أفضل اخلدم���ات ألعضائها وعوائلهم من خالل 
توفير مزيد من العروض اخلاصة لهم بالتعاون 
مع اجلهات املعنية، مشيرة الى توفيرها لبرنامج 
تأمني طبي ألعضاء اجلمعية وعوائلهم بالتعاون 
مع ش���ركة وثاق للتأمني التكافلي. نائب رئيس 
جلنة شؤون املهندسني باجلمعية م.فواز الفضلي 
قال: يسعدنا أن نزف لزمالئنا وزميالتنا أعضاء 
اجلمعية التوقيع على عقد لبرنامج تأمني طبي 
متكامل، يشمل املهندس وأفراد عائلته، موضحا 
أن البرنامج يشمل مجموعة من العروض التي 
تغطي جميع مجاالت اخلدمات والعالج الطبي.

وأوضح الفضلي: ان اجلمعية وقعت مؤخرا 
عقدا مع شركة وثاق للتأمني التكافلي بحضور 
عضو مجلس اإلدارة وأمني الصندوق م.سعود 
البعيجان العتيبي، ومدير عام اجلمعية م.فيصل 
دويح العجمي ونائب املدير العام م.أحمد السميري، 
مشيرا الى أن البرنامج يغطي الى 10 آالف دينار 
سنويا لكل فرد تشمله وثيقة التأمني. وزاد الفضلي 
أن التأمني يغطي أجور االقامة باملشافي واخلدمات 
داخل الكويت ملدة شهرين، وأتعاب اجلراح وطبيب 
التخدير، وأتعاب الطبيب االستشاري، حتاليل 
األنسجة والعالج باألشعة واألشعة التشخيصية 
واملختبرات، ومصاريف سيارة االسعاف، واألدوية 
املرتبطة بعالج احلاالت املرضية املوصوفة من 

قبل الطبيب أثناء االقامة في املشفى.
وزاد نائب رئيس اللجنة موضحا: أن البرنامج 
التأميني يشمل ايضا األجور، بحدود 40 دينارا 
لكل زيارة من خالل االستشارة العادية، على أال 
يزيد عدد الزيارات على 10 سنويا، واألدوية، بحد 
أقصى 500 دينار، واألشعة التشخيصية كذلك 
500 دينار ومصاريف اجلراحة بحدود 45 دينارا، 
وكذلك العمليات الصغرى والكسور، مشيرا الى 
أن الوثيقة تغطي أيضا العالج الروتيني لألسنان 
ويشمل اخللع ونزع العصب وعالج اللثة وأقنية 
الالزمة لألسنان واألدوية  اجلذور واألش���عات 
املوصوفة بحد أقصى 750 دينارا، كما تشمل الوالدة 
واحلمل بحد أقصى 1000 دينار، وكذلك العالج 
الطارئ والرحالت اخلارجية على أال تزيد هذه 

الرحالت على 60 يوما متواصال كحد أقصى للرحلة 
الواحدة شاملة أيام السفر. ودعا الفضلي زمالءه 
وزميالته الى االستفادة من هذه الوثيقة التأمينية 
لهم ولعوائلهم، من خالل اجلمعية، موضحا أن 
زيادة عدد املؤمن عليهم تزيد نسبة اخلصومات 
التي س���يحصل عليها عضو اجلمعية وعائلته. 
ومن جانب آخر تقيم رابطة مهندسات الكويت 
دورة »أديري مشروعك الصغير بنفسك« اعتبارا 
من اليوم وحتى نهاية االسبوع من الساعة 5 إلى 
8 يوم وحتى نهاية االسبوع وفي الفترة املسائية 
مبقر اجلمعية، وذلك بالتعاون مع برنامج اعادة 
الهيكلة. وتهدف الدورة الى تعريف املشاركات 
باعداد املبادرات للمشروعات الصغيرة وأصحاب 
األفكار من خالل التطبيقات اخلاصة بدراس���ة 
السوق واإلدارة املالية ونظم التسويق احلديثة، 
وتس���تهدف الدورة املهتمني من أصحاب أفكار 
املشروعات الصغيرة. وسيقدم البرنامج بالتعاون 
مع برنامج اعادة الهيكلة م.منذر املعتوق � مدير 
حاضنة الشويخ احلرفية � الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وم.فؤاد بوشهري � مستشار املشاريع 
الصغيرة � مكتب األمني الع���ام � برنامج إعادة 
الهيكلة. وأوضح البرنامج أن الدورة ستتناول 
في يومها االول املبادرة وإدارة املشروعات، حيث 
سيتعرف املشاركون على أمناط اإلبداع واالبتكار، 
وحتويل األفكار إلى مشروعات واستيحاء القيم 
املضافة، وأسس إدارة املشروعات ومقومات جناح 
املشروعات، والتخطيط الفعال. وفي اليوم الثاني 
س���يتناول احملاضرون »دراس���ة السوق ونظم 
التسويق«، وتشمل: أسس دراسة التخطيط الفعال، 
وحتديدي العرض والطلب، وعناصر التسويق 
وطرق استخدامها، والقواعد االساسية للتسويق 
واملزيج التسويقي، وتصميم املزيج التسويقي، 
وفي اليوم الثالث س���يتعرف املش���اركون على 
»اإلدارة املالية للمش���روع« والعمليات املتعلقة 
بها من محاسبة، وتسعير املنتجات، والعمليات 
التجارية، وحتديد عناصر املركز املالي، والدفاتر 
احملاس���بية والقوائم املالية والربح واخلسارة، 
ونقطة التعادل، وفي اليوم الرابع سيقوم املتدربون 

بتطبيق عملي.

م. فواز الفضلي وفيصل العجمي يتبادالن العقدد.فاضل صفر يقدم درعا تذكارية إلى انطونيو كابوانو

اجلمعية تطلق ورشة عمل لتدريب املهندسات اليوماستقبل ممثل رئيس وزراء إيطاليا

صفر: استعرضنا مشاريع إيطالية عمالقة 
حتتاج إلى دراسة من جهات االختصاص

الفضلي: تأمني طبي للمهندسني وعوائلهم 
يغطي 10 آالف دينار سنويًا

 صدور العدد اجلديد من »واحة األوقاف«
أصدرت إدارة اإلعالم بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية عددها اجلديد )19( من »واحة األوقاف« 
وهي مجلة شهرية تعنى بتغطية أبرز الفعاليات 
واألنشطة املهمة لقطاعات وإدارات الوزارة املختلفة 
وفق معايير وآلية عمل منظمة انطالقا من العمل 

بإستراتيجية الوزارة لتسليط الضوء على الدور 
الريادي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سواء 
عل���ى الصعيد الدولي أو احملل���ي من خالل واحة 
األوقاف التي تصدرها إدارة اإلعالم رافعة ش���عار 

نحو تواصل إعالمي هادف.

أش����اد رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني براك 
الصبيح بخط����وة احلكومة ممثلة  بالهيئة العامة 
للزراعة بزيادة احملفظ����ة الزراعية من 50 مليون 
دينار الى 100 مليون دينار والذي حتتم هذه الزيادة 
إعادة النظر في احملفظة من الناحية االئتمانية كما 
هو معم����ول به بالدول 
الصديق����ة والش����قيقة 
عل����ى مدى العش����رين 
عاما املاضية بتخفيض 
نس����بة الفائدة من %2 
ال����ى 1% حتى ال ترهق 
كاه����ل املزارع الكويتي 
أكثر وتزيد من معاناته 
اليومية التي يعاني منها 
خاصة في ظل انخفاض 
وتدني االسعار للمنتج 
النبات����ي احمللي حيث 
أصبح االنتاج يباع بأقل 
من سعر الكرتون الذي تعبأ به البضاعة وهذه كارثة 

حقيقية تهدد الزراعة ومستقبلها في الكويت .
وش����دد الصبيح على أن مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي اجلديد ميد يد التعاون الى كل جهة سواء 
كانت حكومية أو أهلي���ة من أجل االرتق����اء بالعم���ل 
الزراعي وخدمة املزارع الكويت���ي الذي يس����عى 
جاه����دا من أج�������ل احملافظة على األمن الغذائي 
والتي تسعى الدول املتقدمة الى تأمينه بشتى الطرق 
والذي أصبح في السن����وات األخيرة يشكل هاجسا 
لكثي����ر م����ن دول العالم ويجب أن نعمل جميعا، 
مزارع��ني وحكومة، حتى ال يتع���رض االمن الغذائي 

الى أي مشاكل تعود بالضرر عليه .
ودعا الصبيح جموع املزارعني الى النأي عن أي 
تصريح����ات صحافية ال تعود بالنفع على االنتاج 
احمللي بل قد تضر في كثير من األحيان بالزراعة 
ومصالح املزارعني مشيرا الى أن أبواب االحت����اد 
مفتوحة في أوقات الدوام الرسمي صباحا ومس����اء 
وحتى في غير أوقات الدوام ونرح����ب باخواننا 
املزارعني لالجابة عن تساؤالتهم ودعمهم في كل ما 
يحتاجون من أجل العم���ل سويا على االرتقاء بهذا 
العمل احليوي ومستع����دون للت���عاون ألقصى حد 
فنح����ن لم نأت الى هذا املك����ان اال من أجل املزارع 
الكويت���ي وسنس����تم����ر في عمل��نا من أجل دفع 
عجل����ة االقتصاد الكويتي الى األم����ام مبا ال يؤثر 

على مصالح املزارعني.
بشرى شعبان   ٭

الصبيح لتخفيض فائدة االئتمان 
الزراعي من 2% إلى %1 

»حماية الطيور« يرصد طائر 
»احلباك الذهبي« للمرة الثانية 

الكوي����ت � كونا: قال رئيس فري����ق رصد وحماية 
الطيور ف����ي اجلمعية الكويتية حلماية البيئة محمود 
ش����هاب ان الفريق رصد طائر »احلب����اك الذهبي« أمام 
مقر اجلمعية وهي امل����رة الثانية التي يرصد فيها هذا 
الطائر في الكويت. وأضاف شهاب، في تصريح صحافي 
امس، ان رصد هذا الطائر ترافق للصدفة مع وجود وفد 
أجنب����ي زائر من مراقبي الطيور املهاجرة اثناء لقائهم 
اعضاء الفريق بهدف املش����اركة في انشطة احتفاالت 
اجلمعية باليوم العاملي للتن����وع البيولوجي واليوم 
العاملي لهجرة الطيور، حيث مت االنتباه الى هذا الطائر 
امام مقر اجلمعية، وتبني من البحث والتدقيق انه طائر 
»احلباك الذهبي«، حيث كان يقوم ببناء عشه بغصن 
سدرة بطريقة هندس����ية خاصة. واوضح شهاب انها 
املرة الثانية التي يتم رصد هذا الطائر في الكويت بعد 
أن رصد سابقا في اجلزيرة اخلضراء، مبينا انه ليس 
طائرا مهاجرا او مستوطنا، اال أنه صنف كطائر مستوطن 
في الكويت طاملا شرع ببناء عش النثاه متهيدا لوضع 
البي����ض والتفريخ. وذكر ان هذا الطائر يبلغ طوله 14 
سنتيمترا ويتناسل بني أفريقيا الشرقية وجنوبي شبه 
اجلزيرة العربية وصوال ال����ى ظفار العمانية ويتميز 
الذكر بلون وجهه الكس����تنائي والذهبي جلس����مه، اما 

انثاه فتشبه العصافير في لونها.

ترقية 60 موظفًا باالختيار في »الشباب والرياضة«
٭ محمود الغامن

٭ طالل اإلبراهيم
٭ فواز العيار

14 موظفا الى درجة »الثالثة عامة« 

٭ غدير اخلضر
٭ فاطمة القالف
٭ نور املغربي
٭ زهرة صفر

٭ عادل أشكناني
٭ هناء املطيري

٭ مرمي العلي
٭ هبة إبراهيم
٭ بدر بورضا

٭ سناء اسحاق
٭ بدرية بوقريص

٭ عيسى أحمد
٭ فهد العازمي

 أنفال قبازرد٭

6 موظفين الى »الرابعة عامة« 

٭ فاطمة الغامن
٭ مشاري ما حسني

٭ أنور املشعان
٭ مشاعل شاكر

٭ مرمي اربيع
٭ مبارك دشتي

وترقي����ة موظف����ني اثنني الى 
»اخلامسة عامة« وهم:
٭ سعد جوهر سعيد
٭ محمد غازي العيار

ب����دوره هنأ جاس����م يعقوب 
املوظفني الذين شملتهم الترقيات 
ومتنى لهم التوفيق وان تكون هذه 

الترقية مبثابة حافز لهم.

9 موظفين الى درجة »ب عامة« 

٭ عادل قمبر
٭ عبداحلميد الشحص

٭ صالح السويلم
٭ يوسف عيادة
٭ سعاد حمادة

٭ فريال فرج
٭ عماد القناعي
٭ علي وحيدي

٭ غازي السبيعي

17 موظفا الى درجة »األولى عامة« 

٭ محمد عبدالعزيز السالم
٭ رائد مبارك

٭ بدور املزيدي
٭ عبداهلل زمان

٭ هيفاء العدواني
٭ رانيا الدولة

٭ خديجة ناصر
٭ عبدالرحمن شرمي

٭ طاهر الوزان
٭ منى اليعقوب

٭ رابعة السيحان
٭ وليد العنزي

٭ نورى العنزي
٭ منال القالف

٭ نوال الشمري
٭ عبدالرحمن األستاذ

٭ جاسم الصفار

6 موظفين للدرجة »الثانية عامة« 

٭ ضحى العبيدي
٭ طالل عويض املطيري

٭ خديجة الفودري

أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باإلنابة جاسم 
يعقوب قرارا بترقية 60 موظفا في 
الهيئة باالختيار من الدرجة التي 
يشغلونها الى الدرجة األعلى منها 
مباشرة، حيث متت ترقية 6 موظفني 

الى درجة »أ عامة« وهم:
٭ جابر عباس حمزة

٭ أيوب عبداهلل الكندري
٭ نادية عبداللطيف النجم

٭ مساعد إبراهيم القطان
٭ رياض حمد الرغيب
٭ وليد عبداهلل احلماد

جاسم يعقوب

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون
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 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

براك الصبيح  


