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 مؤسسة البابطين وّقعت اتفاقية لدعم األسر الفلسطينية

 أعلنت مؤسسة بعثة سعود عبدالعزيز البابطني 
للدراسات انها وقعت مع املنظمة العاملية للسلم 
والرعاية واإلغاثة أمس اتفاقية تفاهم للتعاون في 

تقدمي منح دراسية ألبناء األسر الفلسطينية.
  وقال بيان للمؤسسة ان االتفاقية تأتي ضمن 
إميــــان كل مــــن الطرفني مبد يد العــــون للطلبة 
الفلســــطينيني إلكمال تعليمهم وذلك ملا ميرون 

به من ظروف صعبة وتشجيعا لهم على حتقيق 
املزيد من التقدم في مجال التعليم ضمن برنامج 

التآخي واألهداف النبيلة.
  وأضاف ان املنح الدراســــية هــــي أحد أنواع 
املســــاعدات التي تقدمها مؤسســــة بعثة سعود 
عبدالعزيز البابطني للدراسات واملنظمة العاملية 
للســــلم والرعاية وتهدف الــــى األخذ بيد الطلبة 

ومساعدتهم على إكمال تعليمهم اجلامعي لتتاح لهم 
فرص أفضل في سوق العمل ويصبحوا قادرين على 

املساهمة في حتسني ظروف أسرهم املعيشية.
  ووقع االتفاقية عن املؤسسة سعود عبدالعزيز 
سعود البابطني فيما وقعها عن املنظمة العاملية 
للســــلم والرعايــــة واإلغاثــــة رئيســــها م.خالد 

اخلويلدي. 

 الهارون كّرم مفتشي «التجارة»: نفخر بكم وبحرصكم 
على حماية صحة المواطنين والمقيمين

 الهيفي: إقبال كبير على مشاركات 
  دور النشر الكويتية في معرض الدوحة للكتاب

 الدوحةـ  كونا: أشاد سفيرنا لدى قطر علي الهيفي أمس مبشاركة 
دور النشر الكويتية في معرض الدوحة للكتاب الـ ٢١.

  وأكـــد الهيفي في تصريح لـ «كونا» بعد جولة قام بها للجناح 
الكويتي الذي يتضمن العديد من دور النشر الكويتية حرص تلك 
الدور على املشـــاركة الفعالة والذي يعكسه اقبال زائري املعرض 
على النتاج الفكري الكويتي بشتى املجاالت. واضاف ان ذلك االقبال 
يأتي نتيجة للمتابعة الدائمة من قبل املهتمني للمؤلفات الكويتية 

وآخر ما أصدرته تلك الدور الثقافية.
  وذكر ان معرض الكتاب انطلق قبل عدة أيام ويستمر الى الرابع 
من الشهر اجلاري ومبشـــاركة ٨ دور نشر كويتية باالضافة الى 
جناح املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بإصدارات حتمل 
عدة عناوين في شتى املجاالت الثقافية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية مؤكدا ان النتـــاج األدبي الكويتي «ليس بغائب عن 

املهتمني به باعتباره أحد الصروح الثقافية املتميزة للكويت». 

 كرم وزير التجـــارة والصناعة احمد الهارون 
صباح امس، مفتشـــي وزارة التجارة والصناعة 
العاملـــني في املراكز التابعـــة للوزارة في جميع 
املناطق واشاد الهارون باجلهد الكبير الذي يقومون 
به وبإخالصهم لوطنهم والغيرة على مصلحته 
وباســـتحقاقهم الثناء ملا قاموا بـــه من جهد في 
سبيل اداء العمل على اكمل وجه، مؤكدا ان الوزارة 
تفتخر بوجود هذه العناصر لديها والتي تسعى 
بكل جهـــد واخالص للحفاظ على صحة املواطن 
واملقيم وانه يشد على ايديهم ويتمنى لهم مزيدا 

من التوفيق في عملهم.
  من جهته شكر الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
التجارية عبدالعزيز اخلالدي وكذلك املفتشـــون 
التابعون له، متابعة الوزير وحرصه واهتمامه 
واتصاالته الدائمة سواء اثناء العمل الرسمي او 
خارجه ودعمه هذا احلافز الستمرار العطاء لهذا 

البلد احلبيب.
  وفي اخلتام قام الوزير بتقدمي شهادات التقدير 
للمفتشني الظهار مدى حرص الوزارة على تشجيع 

كل مجتهد في اداء عمله. 

 قال رئيس جمعية الطيور الكويتية م.عبدالرحمن السرحان ان ١١٥ 
نوعا من الطيور ميكن مشاهدتها في الكويت أثناء فصل الشتاء.

  ووصف السرحان في لقاء مع «كونا» طيور الشتاء في الكويت بأنها 
«مصدر بهجة للكبار والصغار فهي كاألزهار متتعنا بالنظر اليها وترتاح 
لها أنفسنا فاألفضل عدم قطفها لنترك غيرنا يشتم رياحينها وإال فإنها 
االنانية». وقال ان طيور الشــــتاء هي التي عادة ما تقضي شتاءها في 
الكويت بعد انتهاء موســــم هجرة الطيور حيث تتواجد بأعداد قليلة، 
لذلك فإن اإلنســــان العادي ال ينتبه لها، مشــــيرا الى ان طيور الشتاء 
تترك مواقع تفريخها شــــماال بسبب البرد وقلة الطعام مهاجرة جنوبا 
للكويت حيث الدفء النسبي واجلو املعتدل وتوافر الطعام خصوصا 
بعد سقوط أمطار املوسم حيث تتكاثر العديد من احلشرات واخلنافس 

وتخرج فراخ الزواحف نهارا بحثا عن الطعام.
  وأوضح ان الكثير من الشــــجيرات البرية تزهر في شــــهر نوفمبر 
كالرمث الذي يتغير لونه من كثرة األزهار والثمار وكذلك شجر العوسج 
والغضراف وأشجار الطرفاء وتتزامن مع ظهور األزهار احلشرات الكثيرة 
التي تتخصص بأنواع من النباتات تتعايش معها دائما فتتكاثر عندما 
تزهر األشجار مستغلة الرحيق لريقاتها ولنفسها وهذا ما يدعو الطيور 

الى االقامة. وأضاف ان شــــجر الغضراف وهو دائما قريبا من الساحل 
والسبخات يكون في قمة انتاجه في نوفمبر حيث ينشر البذور الكثيرة 
املهمة لطيور العصفور األندلسي الذي يقضي الشتاء في الكويت بأسراب 
كثيرة تتغذى على بذور الغضراف املتوافرة بغزارة في هذا الوقت وتنتقل 
مبجموعات تصل أحيانا الى آالف من بقعة ألخرى وهي تتشابه بألوانها 
مع العصفور الدوري املتواجد طوال العام بني البيوت لكنه يختلف بأن 
تكون قمة رأسه بنية بالكامل وليست زرقاء رمادية كالعصفور الدوري 

ويكون السواد في صدره ينتشر ألسفل اجلسم أكثر.
  وتطرق السرحان الى طيور الصحراء باإلشارة الى الطيور املشهورة 
من جنس الفقاق يشــــاهد منه في الكويت ١٢ نوعا منها ثمانية تشاهد 

شتاء والبقية تشاهد وقت الهجرة فقط.
  وأوضح ان هذه الطيور تتشابه في ألوانها حيث يغلب عليها اللون 
األســــود واألبيض أو األبيض والبيج وتعرف محليا بأسماء مثل «األم 
دقي» و«األبلق الرملي» ألنها دائما تدق في األرض مبناقيرها الستخراج 
الديدان و«احلطيبي» او «الفقاقة الصحراوية» بسبب لونه القريب من لون 

احلطب و«املخضرم» او «أبو بليق» والفاقاقة الزيانية والشيانية.
  وأضاف ان جميع هذه األنواع تضع اعشاشها في جحور القوارض 

او في الفجوات بني الصخور لذلك كثيرا ما تتقي شــــدة حرارة الشمس 
في اخلريف بالدخول في جحور الزواحف والقوارض كثيرا ما يفاجئها 

الورل فينقض عليها عندما يراها تدخل اجلحور.
  وقال السرحان ان الفقاق تتغذى في اول الشتاء على انواع كثيرة من 
النمل متواجدة في عمق الصحراء وحتت الشجيرات البرية وفي الربيع 
على يرقات اخلنافس واحلشــــرات األخرى التي تكون على شكل ديدان 
صغيرة مما ميكنه من احلصول على البروتني الالزم لتقوية جســــمه 
واحلصول على الدهون لتكون لديه مخزون الطاقة الذي يســــتعني به 
عند الهجرة شماال. وذكر ان من الطيور التي تقضي الشتاء في الكويت 
أيضا الطيور من جنس اجلشنات «البصو» ويرصد من هذا اجلنس في 
الكويت تسعة أنواع، خمسة تشاهد في الشتاء واحدة منها تشاهد في 
الصحراء الرملية والبقية تشاهد في املناطق العشبية كاملزارع واملناطق 
الساحلية واحلدائق العامة. وأضاف ان جشنة املاء «بصورة املاء» تتواجد 
دائما بأعداد كبيرة بالقرب من مصادر املياه كاملزارع املروية واحلدائق 
العامة اما اجلشنة الصفراء «البصوة البرية» فهي دائما في البراري بني 

الشجيرات البرية تبحث عن الديدان الصغيرة.
  وقال الســــرحان ان من أمثلة طيور الشتاء املعروف واملشهورة في 

الكويت تلك الطيور املعروفة محليا باسم «الصعو» والذي يتواجد منها 
شتاء راعية اخليل سوداء الرأس «صعوة أم مليفع» وطائر األصقع وهو 
املعروف محليا باســــم «الســــالحي» وهذه األنواع تتغذى على الديدان 
ويرقات احلشــــرات املتواجدة بني األعشاب املزروعة كمسطحات الثيل 
في احلدائق العامة واملزارع وبني الطرقات على املســــطحات العشبية 
وفي الربيع بني أعشاب الربيع وأزهارها وتتواجد بأعداد كبيرة وميكن 

مالحظتها بسرعة عند الدخول للمزارع لكثرتها.
  وتطــــرق الى اجلوارح الصغيرة بالقول ان من يتواجد شــــتاء منها 
بشكل شائع كل من احلمامي العربي «صرد الوديان اجلنوبي» واألشول 
بنوعيه الهيضة واألشول العادي «صرد تركستان األكحل والصرد أحمر 
الذيل» أما احلسيني «الدغناش القطبي» فيتواجد بشكل قليل جدا لكن 
الرماني «الصرد أحمر الظهر» فهو نادر ما يشاهد شتاء اما بقية اجلوارح 

الصغيرة فتشاهد وقت الهجرة فقط.
  وأضاف الســــرحان ان هناك أنواعا وأجناسا كثيرة متواجدة شتاء 
تصل الى أكثر من ٧٥ طائرا شائعا يشاهد شتاء في كل عام في الكويت 
و٤٠ نوعا يتواجد طوال العام مما يجعل الطيور املمكن مشــــاهدتها في 

الشتاء أكثر من ١١٥ طائرا. 

 أحمد الهارون وعبدالعزيز اخلالدي يتوسطان املكرمني

 جانب من كرنڤاالت «زين» ضمن حملة «اإليزي»

 علي الهيفي 

 ١١٥ طائرًا  تحتضنها الكويت شتاء: مصدر بهجة للكبار والصغار

 بن عيسى: نسعى ألن تكون الكويت ضيف شرف
  على موسم «أصيلة» الثقافي الـ ٣٣ العام المقبل

 كرنڤال «زين» يحتفي مجددًا بعمالء الـ «إيزي» في مارينا كريسنت

الدولي شكل منذ ٣ عقود ماضية 
محطة مهمة وفضاء علميا وفنيا 
وثقافيا عربيــــا ودوليا وأضحى 
موسما سنويا تتبادل فيه الثقافة 
واإلبداع الفكري بني شعوب العالم 

العربي.
  من جانبها رحبت املستشارة 
د.رشا الصباح بزيارة األمني العام 
ملهرجان أصيلة الثقافي محمد بن 
عيسى الى الكويت بدعوة من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
  وأشــــادت مبا يحظــــى به بن 
عيسى من عالقات متينة وراسخة 
مع الكويت متتد الــــى عقود من 
الزمن إبــــان توليه منصب وزير 
خارجية املغــــرب ووقوفه الدائم 
مع قضايا الكويــــت العادلة التي 
عكست العالقات الطيبة بني الكويت 

واملغرب.
  وقالت ان زيارة بن عيســـى 
تهدف الى دعـــوة الكويت لتحل 
ضيف شرف على املهرجان الثقافي 
اضافة الى مناقشة أولية لعنوان 
الذي ســـيكون مبدئيا  املهرجان 
عن الهجرة وهجرة اإلنسان من 
احملليـــة الى الكونيـــة من خالل 
انتقال العقول البشرية نحو مزيد 
من انتشـــار الثقافة بني شعوب 

العالم كافة. 

املهرجان ستكون متميزة ألنها تأتي 
مبوازاة احتفاالتها الوطنية، متمنيا 
ان تتحقق األهــــداف املرجوة من 
خالل ذلك في حتقيق الوحدة بني 
شعوب العالم العربي عبر الثقافة 

واإلبداعات الفكرية.
  وذكر ان مهرجان أصيلة الثقافي 

أصحاب هذه اخلطوط للتحدث بال 
حدود طوال الليل والنهار، وهو ما 
وصفته الشركة بأنه منعطف جديد 

لعالقتها مع عمالئها.
  من ناحية أخرى اعتبرت زين 

للمهرجان نظرا ملا تشهده حاليا 
من احتفاالت وطنية مبناسبة مرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير إلظهار مدى التطور 
الفكــــري والثقافي الذي تتميز به 

الكويت.
  وقال ان مشــــاركة الكويت في 

بالذكر أن شركة زين    اجلدير 
كانت قد دشــــنت واحدة من أكبر 
احلمالت في اآلونة األخيرة واملوجهة 
لعمالء الـ «ايزي»، والتي توفر من 
خاللها شبكتها أمام مشتركيها من 

التي من شأنها اإلسهام في التنوع 
الثقافي.

  وأشار بن عيسى الى أنه يسعى 
من خالل زيارته احلالية الى البالد 
لدعوة الكويت لتكون ضيف شرف 
الـ ٣٣  ملوســــم «أصيلة» الثقافي 
العــــام املقبل، ما ســــيمثل اضافة 

وذلك بغرض إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد ممكن من اجلمهور للتعرف 
على نوعية وعروض هذه احلملة 
التمتع بفقرات  الكبيرة وكذلــــك 

الكرنڤال.

 كونــــا: قال وزيــــر اخلارجية 
املغربي األســــبق واألمــــني العام 
ملنتدى «أصيلة» الثقافي في املغرب 
محمد بن عيسى ان الكويت لطاملا 
كانت ســــباقة ورائدة في الكثير 
من القطاعات، خصوصا في قطاع 
التنمية بإنشائها الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية.
  وأضاف بن عيسى في تصريح 
صحافــــي عقــــب اجتماعــــه مع 
املستشارة في ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.رشا الصباح امس 
ان الكويت سباقة أيضا في املجال 
الدميوقراطي، كما لعبت دورا كبيرا 
في نشر الثقافة من خالل إصدارها 

مجلة العربي عام ١٩٥٨.
  وذكر ان الكويت هي أول دولة 
فــــي العالم فكرت بإنشــــاء فكرة 
االستثمار لألجيال القادمة من خالل 
إنشائها صندوق األجيال القادمة 
الذي يخدم جيل املستقبل للحفاظ 

على التنمية البشرية.
  وقــــال ان مهرجــــان «اصيلة» 
الثقافي املغربي الذي سيعقد مبدينة 
أصيلة املغربية مطلع يوليو املقبل 
ســــيكون له دور بارز في حتقيق 
التفاهم بني الشرق والغرب فضال 
عن كونه يسهم عبر ندواته املتميزة 
بتفعيل التعاون العربي املشترك 
لرفد احلضارات وزيادة احلوارات 

 أعلنت شركة «زين» أن مارينا 
مول «كريسنت» واجهة البحر هو 
احملطة الثانية التي ستســــتقبل 
الكرنڤاالت االحتفالية التي أطلقتها 
بداية من األسبوع املاضي وعلى 
مدار األيام املقبلة، وذلك مبناسبة 
إطالق حملتهــــا اجلديدة «انطلق 
بال حدود مع ايزي»، وهي احلملة 
التي تسمح جلميع عمالء خطوط 
الدفع املسبق بالتحدث طوال الليل 
والنهار بال قيود وبخدمات الرسائل 
القصيــــرة واملصــــورة ومكاملات 
الڤيديو بال حدود أيضا وذلك على 

شبكتها فقط.
  ووجهــــت الشــــركة الدعــــوة 
رســــميا لعمالئهــــا حلضور هذه 
األجواء االحتفالية الضخمة يومي 
الساعة ٧  اخلميس واجلمعة من 
إلى الـ ٩ مساء، وذلك في املارينا 
مول «كريسنت» واجهة البحر في 
اخلارج، والتي ستتخللها مسابقات 
وأنشطة ترفيهية وتوزيع العديد 

من الهدايا واجلوائز القيمة.
  وأكدت «زين» في بيان صحافي 
الكرنڤال االحتفالي ستستمر  أن 
إطاللتــــه على اجلمهور على مدار 
األيام املقبلة، ومن ثم ســــينتقل 
ويتوجه إلى مجمع جتاري آخر، 

هذه احلملة أنها وفرت ساحة حوار 
جديدة أمــــام أكبر عائلة خلطوط 
الدفع املسبق في الكويت، مبينة 
أنها املرة األولــــى التي تقدم فيها 
شركة اتصاالت شبكتها على مدار 
الليل والنهــــار لعمالئها للتحدث 

بال حدود.
  وإذ أكدت الشــــركة أن الدعوة 
حلضور هــــذا الكرنڤال مفتوحة 
جلميع عمالئهــــا، فإنها بينت في 
ذات الوقت أنها ستواصل مساعيها 
اجلادة نحو تقــــدمي أفضل قيمة 

مضافة.
  يذكر أن احلملــــة تقدم باقات 
مختلفــــة للتحدث بال حدود على 
شبكة زين وهي تبدأ من ١٫٥ دينار 
وذلك لليــــوم الواحد، و٧ دنانير، 
وذلك ملدة أسبوع، و٢٣ دينارا وهي 
باقة الشهر، علما أن أي عميل من 
عمالء الـ «ايزي» يرغب في التمتع 
مبزايا هذه احلملة ما عليه إال أن 
يقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة 
حتتوي على احلرف «ز» وذلك على 
الرقم ٩٩٩، مع العلم أن اخلدمة لن 
تفعل إال عندما ميلك العميل رصيدا 
للباقة التي اختارها، وليبدأ بالتمتع 
مبكاملات صوتية وڤيديو ورسائل 

نصية بال حدود.

 أشاد بريادتها في الكثير من القطاعات

 الزعبي يثني على دور المؤسسات الخيرية
 اعرب االمني العام جلمعية الشهيد فهد االحمد االنسانية د.شبيب 
الزعبي «عن بالغ الشـــكر لصاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على مبادرته الكرميـــة برعاية هذا املؤمتر الذي يدل على 
حكمة صاحب السمو في النظر الى هذا العمق االستراتيجي لالمة 
االسالمية، ونشـــكره كذلك على التبرع الســـخي الذي شرف به 
الكويت للمســـاهمة في اعادة االعمار»، مؤكدا «واننا كمؤسسات 
خيرية وتطوعية نشد على عضد صاحب السمو في هذا املشروع 
االنساني العظيم». وقال الزعبي في تصريح صحافي «ان االسهام 
احلقيقي الفاعل للمؤسسات اخليرية والتطوعية يجب ان يكون 
مبنيـــا على التعاون االيجابي بني جميـــع العاملني في القطاعات 
احلكومية والتجارية والتطوعية حتى يكون هذا القطاع اخليري 
قطاعا تنمويا وشريكا معنيا بصناعة العمل اخليري بكل دقائقه 
من دراســـات وابحاث واعالم وتعليم وصحة وتدريب وتوظيف 

 د.شبيب الزعبيوتنمية اقتصادية واجتماعية». 

 (أنور الكندري) د.رشا الصباح متوسطة محمد بن عيسى والسفير محمد بلعيش  


