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شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية
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ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

احملافظ واملختار واهالي جابر العلي والظهر

محافظ األحمدي التقى مختار وأهالي منطقتي جابر العلي والظهر

اخلالد: تلبية متطلبات املواطنني واملقيمني مسؤولية 
مشتركة بني األجهزة اإلدارية واخلدمية الرسمية

أك����د محاف����ظ االحم����دي 
الشيخ فواز اخلالد املسؤولية 
التضامنية واملشتركة ملختلف 
االجهزة االداري����ة واخلدمية 
الرس����مية جت����اه املواطنني 
واملقيمني والوفاء باحتياجاتهم 
املختلف����ة وعلى املس����توى 
املطلوب والعمل ما أمكن على 
تيس����ير حصولهم عليها في 
نطاق مناطق سكنهم، مشيرا 
ال����ى اهمية تضاف����ر وتكامل 
اجلهود ب����ني تلك اجلهات من 
اجل اختصار اجلهد والوقت 
والكلفة، وذلك جنبا الى جنب 
مع ض����رورة حتل����ي متلقي 
اخلدمات بروح املس����ؤولية 
والوعي والتعامل احلضاري 
مع تلك اخلدمات، واحملافظة 
على امللكية العامة واالتسام 
بالسلوك اإليجابي عبر املبادرة 
الى اإلبالغ عن جوانب القصور 
وجتس����يد مفه����وم املواطنة 
الصاحلة والعمل وفق منظور 

»كل مواطن خفير«.
جاء ذلك خالل لقاء اخلالد 
في مكتبه بديوان عام محافظة 
األحمدي مع مختار منطقتي 
جابر العل����ي والظهر باإلنابة 
محمد مدغم الداهوم، ومجموعة 
من أهالي املنطقتني ضمت عضو 
مجلس األمة الس����ابق سعد 
البليق العازمي، والناشطني 
االجتماعيني حامد مرشد بن 
طوالة، وفاضل الدمخي، الذين 
تقدموا للمحافظ بالشكر على 
اجله����د املتميز ال����ذي بذلته 
احملافظ����ة في حل مش����كلة 
مدخل ومخرج اجلسر الرابط 
بني املنطقت����ني على الطريق 
السريع والذي كانت احملافظة 
باشرت السعي في حلها عبر 
مخاطبة وزارة االشغال بشأنه 
ومتابعته مع الوزارة الى أن 
جرى إجنازه قبل أيام، حيث 
ثمن اخلالد تع����اون مختلف 
اجلهات التي ساهمت في إزالة 
معاناة أهالي املنطقتني معربا 
عن التطلع الى استمرار التعاون 
الستيفاء االحتياجات القائمة 

للمناطق كافة.
من جهته قال عضو مجلس 
األمة السابق وأحد أهالي منطقة 
الظهر س����عد البليق »سعدنا 
اليوم بلقائنا ومختار املنطقة 
م����ع محافظ األحم����دي حيث 
قدمنا له الشكر نيابة عن أهالي 
منطقتي جابر العلي والظهر 
إلنهائه معاناتهم من مشكلة 
ما نسميه« جسر العمى حيث 

كانت احملافظ����ة هي املتفاعل 
األول واملتابع للمش����كلة مع 
جهات االختصاص الى ان مت 
احلل قبل أيام، كما أس����عدنا 
خالل اللقاء بت����داول العديد 
من األفكار منها تشكيل جلان 
خدمية بالتنسيق مع املختار 
الداهوم ونحن واثقون من ان 
القادم افضل باذن اهلل في ظل 
وجود احملافظ الشيخ فواز فهو 
»واحد من خيرة املس����ؤولني 

الشباب«. 
وقال مختار منطقة جابر 
العلي والظهر محمد الداهوم 
»جئنا اليوم وجمع من اإلخوان 
الكرام أهالي املنطقتني لنشكر 
احملافظ الش����يخ فواز اخلالد 
على جهوده وعلى جهود ذوي 
االختصاص في قطاعي العالقات 
احلكومية وخدمة املواطن في 
احملافظة على االهتمام واملثابرة 
في تبني مشكلة اجلسر التي 
عانى منها املواطنون واملقيمون 
في منطقتي جابر العلي والظهر 
س����نوات طويلة، واستطرد 
الداه����وم: كنا ن����رى الطريق 
السريع وال نستطيع الوصول 
اليه ونختنق من الزحام - اتينا 
اليوم لنوثق منوذجا للوفاء 
باستحقاق احملافظ واحملافظة 
الذين عملوا في صمت منذ بدأوا 
رحلة احلل وتابعوها الى أن 
رأى املدخل واملخرج النور فكل 
الشكر لهم وللجهات التنفيذية 
الت����ي تفاعل����ت وجتاوب����ت 
لطلبات األهال����ي واملختارين 

واحملافظة«.
واستطرد الداهوم »ومن أهم 
ما بشرنا به احملافظ خالل اللقاء 
لقرب حل مشكلة اجلسر الرابط 
بني الدائري السابع وطريق امللك 
فهد والذي يشهد كثافة بالغة من 

مستخدميه في ظل وجود اشارة 
مرورية تقليدية ما ينتج معاناة 
ش����ديدة لطول مدة االنتظار. 
واضاف املختار: ناقشنا أيضا 
ظاهرة التك����دس املروري في 
نطاق املدارس والتي يبذل رجال 
مرور احملافظة جهودا مشكورة 
للتخفيف منها، وبحثنا سبل 
القضاء عليها وخاصة في أوقات 

الذروة«.
من جهته قال فاضل الدمخي: 
جئنا نرد الفض����ل الى اهله، 
كل الش����كر حملافظة االحمدي 
واحملافظ احلال����ي واحملافظ 
الس����ابق على اجله����ود التي 
أثم����رت حل واح����دة من أهم 
املش����كالت التي كانت مصدر 
معاناة س����كان منطقتي جابر 
العلي والظهر فبفضل الرصد 
الس����ريع ومخاطباتهم وزارة 
األش����غال العام����ة واملتابعة 
احلثيثة كان احلل، وكل الشكر 
ملختار املنطقتني - لقد ملسنا 
وال ن����زال كل اهتمام وحرص 
على الوق����وف على ما يواجه 
منطقتنا وكل مناطق احملافظة 
ومن جانب احملافظ الشيخ فواز 
اخلالد، وقال مرشد بن طوالة: 
كانت فرصة عبرنا خاللها عن 
تقدير وش����كر اهالي وقاطني 
منطقتي جابر العلي والظهر 
حملاف����ظ االحم����دي وقياديي 
احملافظة على جهودهم التي 
كانت ركيزة احلل، كما تداول 
احملافظ معنا اجلهود املبذولة 
حاليا حل����ل مش����كلة بالغة 
األهمية تخص اجلسر الرابط 
بني الدائري الس����ابع وطريق 
امللك فهد وجرى اس����تعراض 
التصورات املتاحة للحل ومنها 
حتويل اجلسر الى دوار لتيسير 

حركة السير .

د.حسن الشمري

ممثالً عن مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع

الشمري يبتكر نظرية جديدة قد حتدث ثورة في اجلراحة
أحدث طبيب كويتي ضجة 
في األوساط العلمية والطبية 
ف����ي العالم، حي����ث جنح في 
تسجيل تأسيس نظرية جديدة 
في علم اجلراحة في خياطة 
األنسجة واألعضاء ما اعتبرته 
األوساط الطبية العاملية اجنازا 
وابتكارا غير مسبوق، حيث 
سيتم الكشف عنه في الواليات 
املتحدة األميركية برعاية كبرى 

الشركات األميركية.
الطريقة  مخت����رع ه����ذه 
د.حسن مشلح الشمري زميل 
جامعة هارف����ارد األميركية 

واستشاري أنف وأذن وحنجرة 
في مستشفى »زين«. 

وس����وف يعلن ع����ن هذا 
االبتكار ألول مرة في املؤمتر 
الس����نوي األميرك����ي لألنف 
واألذن واحلنج����رة وجراحة 
الرأس والرقبة املقام في مدينة 
اورالن����دو � والي����ة فلوريدا 
األميركية، حيث سيتم طرح 
اجلي����ل االول من ه����ذه اآللة 
اجلراحية في السوق األميركية، 
علما بأن هذا االبتكار مت تبنيه 
من برنامج الرعاية الطبية في 
نورث كالورينا، حيث ان هذا 

االبتكار سيتم تطبيقه لتحديث 
أجهزة املناظير واآلالت اليدوية 
اجلراحية األخرى مما يعطيها 

دقة أكثر  وأقل خطأ.
اجلدي����ر بالذك����ر أن هذا 
االجناز العامل����ي جاء نتيجة 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد باالهتمام 
باملخترعني وتسهيل اجراءات 
تسجيل براءات االختراع لهم 
وهو الهدف الذي يحرص عليه 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع التابع ملؤسسة التقدم 

العلمي.

املختار عبدالعزيز اجلعيب مع أعضاء مجلس حي منطقة النسيم

الفريق أحمد الرجيب لدى استقباله اللواء شهاب الشمري وأسرة الرقابة والتفتيش

وافق على مشروعي العمل التطوعي والتعريف باإلسالم

قدم لهم الهدايا وشهادات التقدير وأقام على شرفهم مأدبة غداء

مجلس حي النسيم هنأ الكويت بتكرمي »قائد اإلنسانية«

الرجيب استقبل اللواء شهاب وأسرة إدارة الرقابة والتفتيش

احلمود كّرم املشاركني في احتفاالت الفروانية 
باختيار األمير قائداً إنسانياً

عقد مجل���س حي منطقة 
النس���يم مبحافظة اجلهراء 
اجتماع���ا برئاس���ة املختار 
عبدالعزي���ز محمد اجلعيب 
ملناقشة العديد من املوضوعات 
املقدمة من األعض���اء، وفي 
بداية االجتماع أشاد املختار 
اجلعي���ب وأعض���اء مجلس 
احلي بتكرمي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ومنح األمم املتحدة لقب قائد 
لإلنسانية لس���موه تقديرا 
للخدمات اجلليلة التي قدمها 
العالم املتضررة  لش���عوب 
التي  الكوارث واحلروب  من 

تعرضت لها.
إلى ان  وأش���ار اجلعيب 
اختيار الكويت مركزا عامليا 
لإلنسانية مبنزلة وسام على 
ص���در أهل الكوي���ت وحافز 
على مواصلة العطاء وخدمة 
الكوي���ت والعالم في ش���تى 
املجاالت، وأوضح ان اجتماع 
مجلس احلي ينبثق من اهتمام 
محافظ اجلهراء بكل اخلدمات 
التي تقدم لالرتقاء باحملافظة 
واملناطق املختلفة، واستعرض 

اس����تقبل محافظ مبارك 
الفري����ق اول م.أحمد  الكبير 
الرجيب مبكتب����ه باحملافظة 
مدير عام االدارة العامة للرقابة 
والتفتيش اللواء الركن شهاب 
حمد الش����مري والعقيد عبد 
اله����ادي بوعباس مدير ادارة 
رقابة اداء السلوك االنضباطي 
والعقيد باسم الغضبان مدير 
متابعة الشكاوى، ومت تبادل 
االحاديث الودية والدور الذي 
تقوم به االدارة العامة للرقابة 

والتفتيش.
وأعرب اللواء حمد الشمري 
عن س����عادته بزيارة محافظ 
مبارك الكبير الفريق الرجيب 
واالستفادة من خبراته الرائدة، 
وانه بناء على تعليمات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل الوزارة سليمان الفهد 

أق����ام محاف����ظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود احتفاال 
في مبنى احملافظ����ة لتكرمي 
املشاركني في احتفاالت احملافظة 
مبناسبة اختيار صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
قائدا إنسانيا، وتسمية الكويت 

مركزا إنسانيا عامليا.
وقد رحب احلمود باحلضور 
وتقدم إليهم بالشكر واالمتنان 
ملا بذلوه من جهود مشهودة 
في احتفالي����ة احملافظة، مبا 
العرس  أسهم في إجناح هذا 
الوطني الكبير الذي عبر فيه 
اجلميع ع����ن عميق فرحتهم 
وابتهاجه����م بتكرمي صاحب 
الس����مو األمير عامليا. ثم قدم 
احملافظ للمحتفى بهم الهدايا 
وشهادات التقدير. بدورهم عبر 

املدرجة  املختار املوضوعات 
على مجلس احلي ومنها العمل 
التطوع����ي خلدم����ة املجتمع 
ومشروع التعلم واالعتماد على 
الشريك األساسي في املشروع 
وهو وزارة التربية الستغالل 
طاقات الشباب ومواجهة الغزو 
الثقافي والتكنولوجيا احلديثة 
الت����ي تهدم املجتم����ع والتي 
تتطلب فزع����ة اآلباء واألبناء 
واجلمي����ع للتصدي له، وأكد 
ان املشروع أكثر من راق وهو 
مشروع دولة وأن املجلس وافق 

مت اللق����اء م����ع الفريق احمد 
الرجيب للتباحث وشرح الدور 
الرقابي الذي تقوم به االدارة 
للتمكن من معرفة املشكالت 
القص����ور في اجهزة  وأوجه 
االمن التابعة للمحافظة وأخذ 
التوجيهات واالرشادات ووضع 

احلضور عن شكرهم العميق 
للمحافظ على ه����ذا التقدير، 
مؤكدين انهم جن����ود أوفياء 
لصاحب السمو األمير والكويت 
الغالية، ولن يتوانوا في بذل 

عليه وعل����ى متابعته خلدمة 
الوط����ن واس����تغالل طاقات 

الشباب في اخلير.
كما تطرق مجلس احلي إلى 
االقتراح الثاني حول مشروع 
التعريف باإلس����الم  جلن����ة 
ومخاطبة املقيمني من الوافدين 
وتعليمهم حتت شعار »ارحم 
� ترحم« للقضاء على اجلرائم 
املوافق����ة عليه ورفع  ومتت 
مذكرة للمحافظ وللمسؤولني 
بالدولة لدعم املشاريع الهادفة 

وخدمة الكويت واملنطقة.

آلية للتنسيق املباشر مع اجهزة 
احملافظة ملعاجلة جميع املشاكل 
بأداء رجال  املتعلقة  واالمور 
االمن وتذليل كل الصعوبات 
التي تقف ف����ي طريق عملهم 
من اجل تقدمي افضل اخلدمات 

للوطن وللمواطنني.

كل م����ا يس����تطيعون خلدمة 
الكويت ورفعة شأنها.

وف����ي اخلتام دعا احملافظ 
احملتفى بهم إلى مأدبة الغداء 

التي أقامها على شرفهم.

الشيخ فيصل احلمود متوسطا رجال الداخلية املكرمني

الداهوم: احملافظ 
بشرنا بحل مشكلة 

جسر الدائري السابع 
وامللك فهد

البليق: احملافظة 
تبنت حل مأساة 
جسر العمى منذ 

البداية والقادم أفضل

الدمخي: جئنا نرد 
الفضل ألهله ونطمح 

الستيفاء التخضير 
واملواقف واإلنارة

بن طوالة: حتويل 
جسر السابع وامللك 

فهد إلى دوار أحد 
احللول ألزمته


