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«زين»: حريصون على دعم األنشطة التراثية

أعلنت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويــت عــن رعايتهــا 
الرئيســية لبطولة املرحــوم عبداهللا 
عبداللطيف العثمان األولى لـ «الكيرم» 
«لعبــة البليارد»، والتي يســتضيفها 
وينظمها متحف بيــت العثمان خالل 
الفترة من ٨ إلى ١٠ فبراير املقبل حتت 
إشــراف تنظيمي مــن الهيئــة العامة 
للرياضة مبشاركة أكثر من ١١٣ فريقا 

وما يفوق ٢٢٦ العبا.
وذكرت الشــركة في بيان صحافي 
أن اإلعالن عن دعمها للبطولة أتى على 
هامش الزيارة التي قامت بها إلى متحف 
بيت العثمان مبنطقة حولي بحضور 
الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
بشــركة زين الكويت وليد اخلشــتي 
ورئيس فريق املوروث الكويتي للتراث 
ونائب رئيس مركز العمل التطوعي أنور 

الرفاعي، باإلضافة إلــى فريق «زين» 
ومسؤولي متحف بيت العثمان.

وعبرت «زين» عن فخرها برعاية 
هذا احلدث احمللي املميز بالتعاون مع 
متحف بيت العثمان التابع ملركز الكويت 
للعمــل التطوعي، حيــث يأتي دعمها 
للبطولة ضمن استراتيجيتها لتطوير 
قطاعات الشــباب والرياضة والثقافة 
فــي الكويت، فالشــركة تؤمن بأهمية 
الدور الفعال ملؤسسات القطاع اخلاص 
في دعم وتطوير األنشطة التي تعنى 
بتعزيز الثقافة احمللية، خاصة تلك التي 
تسهم في احلفاظ على املوروث الشعبي 
وترتكز حول التراث الكويتي األصيل.
ويقيم متحف بيت العثمان بطولة 
املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان 
األولى لـ «الكيرم» «لعبة البليارد»، وهي 
من األلعاب الشعبية القدمية التي تلقى 

رواجا كبيرا لدى الشــباب منذ القدم، 
وستشهد البطولة مشاركة أكثر من ١١٣ 
فريقا وما يفوق ٢٢٦ العبا، وتشــرف 
عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيميا 
وحتكيميا، وسيتم تقدمي جوائز نقدية 
قيمة للفائزين باملراكز األربع األولى، 
كما سيتم تنظيم العديد من املفاجآت 
والفعاليــات املميــزة للحضور خالل 

البطولة.
وأكــدت الشــركة أن رعايتها لهذه 
البطولة تأتي متاشيا مع استراتيجيتها 
االجتماعية التي تنتهجها جتاه قطاعات 
الرياضة والشباب والثقافة، حيث تفخر 
برعاية ودعم العديد من األنشطة التي 
تهــدف إلى تعريــف األجيــال القادمة 
بالتراث الكويتي األصيل واملساهمة في 
احلفاظ على املوروث الشعبي واألنشطة 

الثقافية احمللية بأنواعها.

الشركة راٍع رئيسي لبطولة «الكيرم» األولى بالتعاون مع متحف بيت العثمان

وليد اخلشتي وأنور الرفاعي يتوسطان فريق «زين» ومسؤولي متحف بيت العثمان

«البيئة»: «خس البحر» ظاهرة خضراء طبيعية
ومصدر غذاء للعديد من الكائنات البحرية

تنتشر على شواطئ الدوحة والساملية والبدع وسلوى

اخلس األخضر يزدهر بالكويت من يناير إلى مايو الطحالب تظهر مبنطقة املد واجلزر

دارين العلي

تتناقل بعض وســائل 
التواصل االجتماعي صورا 
ملواقع ساحلية وشاطئية 
تفيد بوجود نوع من البقايا 
التي تتجمع على الشواطئ 
بلونها املائل الى األخضر.

هــذه  بعــض  وتنقــل 
الوســائل أن هذه الظاهرة 
تعود للتلوث احلاصل في 
البيئــة البحرية وما ينتج 
عنه مــن مشــاكل وأضرار 
الســمكية  الثــروة  تــؤذي 
وتتطلب تدخال من اجلهات 

املعنية.
وفي هذا السياق، أكدت 
الهيئة العامة للبيئة ان هذه 
الظاهرة طبيعيــة وهي ما 
يعرف بالطحالب اخلضراء 

او خس البحر.
إلــى ان هــذه  ولفتــت 
الطحالــب اخلضراء تزدهر 
بدرجة كبيرة على شواطئ 
الكويت من شهر يناير الى 
شــهر مايو، وتعد رؤيتهم 
بصورة كبيرة في هذه الفترة 

ظاهرة طبيعية.
وأوضحــت الهيئــة أنها 

تعتبــر  حيــث  للتكاثــر 
الطحالب اخلضــراء موائل 
طبيعيــة ومصــدرا للغذاء 
للعديد من الكائنات البحرية.
هــذه  ان  وأوضحــت 
الطحالب تظهر في منطقة املد 
واجلزر، كما انه من املمكن 
ان تتواجد في أعماق البحار.

وأشارت «البيئة» إلى انه 

خالل موسم ازدهار الطحالب 
اخلضراء في الكويت تتواجد 
معها بعض أنواع الطحالب 
البنية منها التي تعرف باسم

 Padina spو Iyengaria sp -
في بعض الشواطئ.

أما االسم العلمي للطحالب 
 Enteromorpha اخلضراء فهو

.sp, Ulva lactuca

ظهور الطحالب على الشواطئ ظاهرة طبيعية

تنتشــر على الشواطئ في 
الدوحــة، وشــاطئ  شــرق 
الســاملية، والبدع، وشاطئ 
سلوى، وشاطئ الفنطاس، 
وشاطئ العقيلة، وفي مناطق 

أخرى مختلفة.
وبينــت أن ظهورها في 
هذه الفتــرة نتيجة لتوافر 
املناسبة  املناخية  الظروف 

«اخلس األخضر» مفيد للكائنات البحرية

«الطرق» ُتلزم شركات مشاريعها بزيادة العمالة الوطنية
عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري د.حسني اخلياط ان من 
أهداف املشــاريع احلكومية 
توفير فرص عمل للمواطنني 
وتعزيز االقتصــاد احمللي، 
مشيرا الى أن جلب العمالة 
امليزانية  األجنبيــة يرهــق 
واخلدمات التي تقدمها الدولة، 
خاصة وان اغلبها مدعومة.

وأضاف اخلياط انه وفي 
إطار خدمات الدولة املبذولة 
لتنميــة املجتمــع وتوفيــر 

احتياجاتهــم وحرصا على 
تفعيل دور القطاع اخلاص 
في توفير فرص العمل ونقل 
اخلبرات للكوادر الوطنية فإن 
مجلــس اإلدارة اتخذ خالل 
اجتماعه فــي ٥ يناير قرارا 
بإلــزام الشــركات املتعاقدة 
مبشاريع الهيئة برفع ادني 
الوطنيــة  نســبة للعمالــة 
في املشــاريع وذلك جلميع 
الرئيســي ومن  املتعهديــن 
الباطن واالستشــاري على 

النحو التالي:
٭ الشــركات احملليــة: ٢٥٪ 
بالنسبة للوظائف الهندسية 

احلياة الكرميــة للمواطنني 
وتلبيــة  الشــباب  ودعــم 

و٢٥٪ بالنسبة لإلدارية.
٭ الشــركات العامليــة: ١٠٪ 
للوظائف الهندســية و٢٥٪ 

للوظائف اإلدارية.
وذلك جلميع عقود الهيئة 
ابتداء من يوليو ٢٠٢٢، كما 
نــص القــرار علــى توجيه 
مدير عام الهيئة بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية «الفتوى 
والتشريع» و«القوى العاملة» 
و«التأمينــات االجتماعية» 
لضمــان االلتــزام بشــروط 
الوطنيــة  العمالــة  نســبة 
في املشــاريع، علــى أن يتم 

مستقبال دراسة زيادتها.

د.حسني اخلياط

قــد كان يومــا نرجتــي إقباله
ينسى به راعي اِجلدال ِجدالْه

يدعو له ِمْن َصْحِبِه من يبتغي
عونــا لــه كيمــا ينــال َمَناَلْه

يومــا أردنــاه كثيــراً خيــره
ُيحيــي النفوس وقد أَمتَّ كمالْه

د وُمعارٍض ُمفنِّ وقفوا وقوف 
في وجه من ال يعرفون مثالْه

في الصدق واإلخالص والعمل الذي
أثرى وأحيا فــي البالد َمَجالْه

وأجــاب ال متــردداً فــي قوله
رّداً يفيــض صراحــًة وجزالْه

ولئن تناسوا فعله فمضوا على
درب الظــالم ُيبــاِدُرون ِخاللْه

إنــا لنعلــم أن ما قــد أْرَجفوا
فيــه، ســيلقى بالــزواِل مآَلْه

فاحلــق ال ُيعلــى عليــه وإمنا
ُل حالْه ي ما ُيَبــدِّ يلقــى التجنِّ

كنــا نريد ضحــًى تبّلَج نوره
أقوالــْه ــٍد  ُمَفنِّ لــُكلِّ  ميحــو 

إذ كان ميــأل باليقني نفوســنا
أن ســوف يفقد ُمجحف آماَلْه

ولسوف نلقى ما يسرُّ قلوبنا
فاحلق يكســر للمغير نصالْه

وأتى نهــار األربعاء مبا جرى
فيــه، فخالــف ما يخامــر بالْه

بأدائــه وأزاح ظلمــة يومنــا 
حمٌد، وأعلن في الردود فعالُه

وتبينــت ُكلُّ احلقائــق بعدما
أدلــى بهــا، وأبــان كلَّ ضاللْه

ولقــد حمدناهــا له مــن وقفٍة
فيهــا شــموٌخ باهٌر وبســالْه

ولقد سعدنا بالنتيجة إْذ أتْت
تهدي إلى مســتجوبيه رسالْه

تنفي ظالم احلقد عن خطواته
وتــردُّ عن ذهن احلقود خيالْه

حمٌد يرى حب الكويت وأهلها
حتــم، عليه منــُه ألــف دَاللْه

ولقــد رأينا منــه موقف حازم
داً وأصاَلْه شــهٍم يفيض َتَفــرُّ

من بعد هذا هل يحق لســائٍل
عنه، ليعرف في الرجال خصاَلْه

وهو ابن جابٍر العلّي وقد مضى
بالذكــر، َقلَّ الواقفــون ِحياَلْه

ــه عرف احلياة وما بها في ِظلِّ
حمــٌد وأوثق بالرجــاِل ِحباَلْه

قــد جــاء للدنيــا بحــب غامر
الغالي، يُعــمُّ رجاَلْه للموطن 

أفبْعــد ذا يأتــي ســؤاٌل حوله
إنــا لننكر للّســؤول ســؤالْه

ٍد يا مــن وقفــت تــُردُّ كل ُمَفنِّ
للحق حتــى يســتفيء ِظالَلْه

إليــك حتيــة معطــارة منــا 
بــاذٌخ وُســالَلْه وكفــاك عــّز 
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بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم
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