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البدر: األبراج معلم كويتي مميز سياحيًا وثقافيًا وحضاريًا

مطعم األبراج.. وإطاللة مميزة على الكويت وفي اإلطار أبراج الكويت من اخلارجصقر البدر

تعد أبراج الكويت الثالثة املطلة على اخلليج 
العربي رمزا وس����مة مميزة في الكويت وعالمة 
يتعرف العالم من خاللها على الكويت وهي من 
اهم املعالم السياحية والثقافية واحلضارية في 

البالد.
وقال رئيس العالقات العامة واالعالم في شركة 
املشروعات السياحية صقر البدر ل� »كونا« امس 
ان شكل ابراج الكويت التي تقع في منطقة »رأس 
عجوزة« بداية جون الكويت املطل على اخلليج 
العربي يعكس طابعا ثقافيا للكويت وترمز الى 
شكل مرشات التي تعبر عن حفاوة وضيافة اهل 

الكويت في االعراس واملناسبات االجتماعية.
واضاف البدر ان البرج األكبر والرئيسي والذي 
يحم����ل الكرتني يدل على »املبخ����ر« في حني ان 
البرج الثاني ال����ذي يحمل كرة واحدة يدل على 
»املرش« اما البرج الثالث وهو األصغر فيدل على 

»املكحلة« مشيرا الى الصحون التي تكسو الكرات 
والبالغ عددها 55 ألف صحن وهي مصنوعة من 
احلديد املطلي بالصين����ي بثمانية ألوان زاهية 
تناغما مع السماء والبحر ومتثل طبيعة البحر 

لدى اهل الكويت.
وذكر ان أس����باب اختيار هذا املوقع لتشييد 
ه����ذه األبراج عائد الى عوام����ل فنية وجغرافية 
وليس لعوامل سياحية فحسب حيث متثل هذه 
املنطقة أعلى بقع����ة فيها مما يعطي قوة جلذب 
املي����اه من خزان االبراج ليغذي املنطقة واملنازل 

احمليطة به.
واوضح ان فكرة األب����راج بدأت عام 1963 اال 
انها توقفت لتعاود الظهور مرة أخرى عام 1968 
وقد بدأ البناء في عام 1975 لتفتح رس����ميا عام 
1979 وصاحب فكرتها االمير الراحل الشيخ جابر 

االحمد.

برنامج همزة وصل على »الكوت« 
يستضيف الجعفري اليوم

الهيئة الخيرية تنظم مؤتمرًا صحافيًا 
عن برنامجها اإلغاثي في النيجر وبنين

 »العدل«: تطوير الحاسب اآللي
في تنظيم التسجيل العقاري والتوثيق

أكد وكيل وزارة العدل املس���اعد لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالحصاء د.محم���د االنصاري ان قط���اع تكنولوجيا املعلومات 
بالوزارة طور خالل الفترة املاضية اجهزة احلاس���بات الرئيسية 
التي حتمل قواعد املعامالت املستخدمة في نظام التسجيل العقاري 
والتوثيق مبا يسمح بتقدمي خدمات سريعة وبصورة افضل فيما 
يختص بس���جالت امللكية العقارية والوكاالت الرسمية وتوثيقها 

اضافة الى عقود الشركات.
وقال د.االنصاري ان تطوير تلك االجهزة يتيح امكانية التوسع في 
تقدمي هذه اخلدمات على مستوى جميع مكاتب التوثيق والتسجيل 

في مختلف احملافظات.

قال رئيس الوزراء العراقي السابق د.إبراهيم اجلعفري انه »عندما 
كانت تلتبس األمور والقضايا على الكثير من القوى السياس���ية 
والش���عوب في املنطقة والعالم إزاء ما حدث ويحدث في العراق، 

كنت دائما استثني بعد الشعب العراقي الشعب الكويتي«.
حديث اجلعفري جاء في سياق املقابلة التلفزيونية التي اجراها 
الزميل اإلعالمي عمار تقي في برنامج »همزة وصل« الذي ستبثه 
قناة الكوت الفضائية مس���اء اليوم اخلميس في الساعة العاشرة 

مساء ويعاد غدا اجلمعة الساعة الثانية ظهرا.
واشار اجلعفري في س���ياق املقابلة الى ان »الشعب الكويتي 
اكتوى  بنار االحتالل س���بعة أش���هر كما اكتوى الشعب العراقي 
بنار الديكتاتورية طيلة 35 سنة، وان هذا قد وّلد تعاطفا وتناغما 

بني الشعبني«.
اجلعفري أش���اد ايضا مبوقف الكويت بعد حادثة جسر االئمة 
املأس���اوية التي حدث���ت خالل فترة رئاس���ة اجلعفري للحكومة 
العراقية وقيامها بالتبرع مببلغ خمس���ة مالي���ني دوالر لصالح 

ضحايا احلادث.
جدير بالذكر ان حلقة »همزة وصل« مع د.اجلعفري ستتناول 
العديد من املواضيع والذكريات املتعلقة باجلعفري كذكريات مرحلة 
الطفولة والدراس���ة واالنضمام الى ح���زب الدعوة وذكريات عمل 
املعارضة العراقية ضد النظم الصدامي البائد وذكريات لندن عام 
90 والتنسيق الذي جرى بينه وبني مجموعة من الكويتيني والسفير 
الكويتي في لندن آنذاك حول احتالل الكويت، كما انه س���يتطرق 
في سياق املقابلة الى ذكريات عودته الى العراق والتحديات التي 
واجهها ابان ترؤسه ملجلس احلكم وذكريات رئاسته ألول حكومة 

عراقية بعد زوال النظام البعثي.

تقيم الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية مؤمترا صحافيا حتت 
رعاية رئيس الهيئة د.عبداهلل 
املعتوق حول البرنامج االغاثي 
الذي نفذته الهيئة في جمهوريتي 
النيجر وبنني على مدى أسبوعني 
بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي 
وبيت التمويل الكويتي والبنك 
اإلسالمي للتنمية في جدة، وذلك 
الساعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم اخلميس، في مقر 
الهيئة، مبنطقة جنوب السرة، 
مقابل املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
يحض���ر املؤمتر مدير عام الهيئة د. س���ليمان ش���مس الدين، 
ومستش���ار رئيس الهيئة عبدالعزيز العثمان، ومسؤول املكاتب 
اخلارجية محمد النج���ار وعبداهلل احليدر مدير إدارة النش���اط 
اخلارجي لبيان اجلهود االغاثية التي متت، وحجم املس���تفيدين 

واحتياجات املتضررين جراء الفيضانات.
وكانت الهيئة الت���ي تعمل في أكثر من 136 دولة حول العالم، 
ق���د أوفدت العثم���ان والنجار إلى بنني والنيجر، لإلش���راف على 
تنفيذ البرنامج االغاثي بالتعاون مع اجلهات احلكومية واملنظمات 
الطوعي���ة احمللية في تلك البلدان، واش���تمل البرنامج على مواد 

غذائية وأدوية وأغطية وغيرها. 
يشار إلى ان جمهوريتي النيجر وبنني تعرضتا ضمن دول عديدة 

إلى موجة من العواصف والسيول التي خلفت أضرارا بالغة.

اإلعالمي عمار تقي
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