
الثالثاء 20 يوليو 2010 5محليات
وزير الداخلية شارك في افتتاحه بحضور جمهور كبير من الشخصيات الكويتية واللبنانية

ديوان السيف في بلدة القلعة اللبنانية يعّزز التواصل بين المصطافين الكويتيين

 بيروت ـ أحمد منصور
حضر وزير الداخلية الفريق 
الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
الس���يف  افتتاح ديوانية  حفل 
في بل���دة »القلع���ة« اللبنانية 
قرب منطقة حمانا صباح امس، 
بحضور جمهور من الشخصيات 
الكويتي���ة واللبنانية، وبينهم 
رئي���س بلدية القلع���ة العميد 

املتقاعد رياض االعور.
الديوانية  ورحب صاح���ب 
عبداهلل راش���د السيف وجنله 
نائ���ل بالوزير اخلالد وضيوف 
القائمة وسط أحراج  الديوانية 

الصنوبر.
اخلال���د  الوزي���ر  واش���اد 
الكويتية، معربا  بالديواني���ات 
عن سروره وفرحه لوجوده بني 

اخوانه ومواطنيه في لبنان.
ان لبن���ان بلد جميل  وقال: 
جدا ورائع ونحن مرتاحون فيه، 

ونتمنى له كل اخلير.
واضاف: ان لبنان هو بلدي 
الثاني وان الكويت ولبنان اخوة 
والتاريخ يش���هد بذل���ك، وهذه 
اربعينيات  ال���ى  العالقة تعود 
القرن املاضي، متمنيا املستقبل 

الزاهر للبلدين الشقيقني.
الديوانية  وق���ال صاح���ب 
عبداهلل السيف: ان هذه الديوانية 
جديدة ونفتتحها للمرة االولى هذا 
الفصل، وهي ستفتح ابوابها في 
الثامنة والنصف صباحا حتى 
العاشرة والنصف من قبل الظهر، 
اي لس���اعتني يوميا، مؤكدا انها 
ستكون مكانا لتجمع الكويتيني 
املصطافني ولتبادل وجهات النظر 
في شتى الشؤون والشجون، من 
أج���ل تعزيز التواصل بني ابناء 

الوطن الكويتي.

  السـيف: الديوان سـيفتح أبوابه لسـاعتين يوميًا وسـيكون مكانًا لتبادل وجهات النظر حـول مختلف القضايا

ناصر الساير ويوسف السالم مع عبداهلل السيف وابنه نائل وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ورئيس بلدية القلعة رياض األعور وعبداهلل السيف وجنله نائل وعبدالعزيز الغنام ومختار اخلالدية يوسف السالم وعدد من احلضور في افتتاح ديوان السيف في بلدة القلعة

الشيخ جابر اخلالد مهنئا عبداهلل السيف بافتتاح ديوانه

عبداهلل راشد السيف وابنه نائل أمام ديوان السيف 

مجسم لمستشفى السيف تحت الماء في »قاروه«

في سعيه املستمر نحو التميز، لم يتوقف مستشفى السيف عن 
البحث عن أفضل التجهي���زات واالهتمام باملرضى واملترددين على 
املستشفى، اضافة الى اختيار عناصر متميزة للعمل فيه سواء من 

األطباء أو الهيئة التمريضية واإلدارية.
وتشجع إدارة املستشفى جميع العاملني على التميز واإلبداع ليس 

في مجال تخصصهم فقط، بل وأيضا في جميع مجاالت احلياة.
وأخيرا قامت نائب رئيس التس���ويق والعالقات العامة لشركة 
املتحدة للخدمات الطبية هند الغربللي، بتكرمي مدرب الغوص كابنت 
مصطفى محمد جعفر، تقديرا ملا قام به، حيث قدم كابنت جعفر عمال 
فنيا مبدعا بوضع مجس���م ملبنى مستشفى السيف حتت املاء بعني 
املرجان في جزيرة »قاروه«، كم���ا قام بتصويره ڤيديو وتصويره 
فوتوغرافيا ايضا، باالضافة الى إعالن مستش���فى السيف »البانر« 

حتت املاء ايضا.
وعن فكرة العمل قال جعفر: راودتني الفكرة حينما رأيت مجسم 
املستش���فى، وتخيلته حتت املاء مع خلفية من املرجان،خاصة انه 
كريستال، وسيعكس ألوان اخللفية بشكل رائع، وقمت بعرض الفكرة 
على هند الغربللي ورزان الروضان وبدورهما رحبتا بالفكرة بشكل 

جيد، ومت توفير كل االحتياجات اخلاصة بالتنفيذ.
وأضاف: في البداية حاولت تنفيذ الفكرة، إال ان ظروف الطقس 
والرؤي���ة وتيارات الهواء حالت دون ذل���ك، ولكن بعد يومني، ومع 
استقرار الطقس، نزلت للمياه وقمت باختيار املكان الذي سيوضع 
فيه املجسم ومن ثم تهيئته، ثم قمت بوضعه على عمق 6 أمتار من 

سطح املاء.

هند الغربللي تكرم مصطفى جعفر بحضور الشيخة نوال الصباح

مجسم مستشفى السيف بعد تثبيته بني املرجان حتت املاء في جزيرة قاروه

)محمود الطويل(


