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رعاية «OMEGA» لضبط الوقت في أوملبياد 
بكني ٢٠٢٢ الشتوية .. عام آخر من صنع التاريخ

في ختام دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية في بكني 
 ،«OMEGA» تقــدم   ٢٠٢٢
الراعــي الرســمي لضبــط 
الوقت، نظرة على عام آخر 
من صنع التاريخ، في ألعاب 
مليئة بالنتائج واألرقام التي 

ال تنسى.
الـــ ٣٠ منــذ  وللمــرة 
 OMEGA عــام ١٩٣٢، كانت
حاضرة لقيــاس األداء في 
كل منافســة من منافسات 
األلعاب األوملبية. وبفضل 
خبرة ٩٠ عاما، واالستعانة 
بأحدث التجهيزات واملعدات 
تقدمــا فــي ضبــط الوقت 
الرياضيــة،  للمنافســات 
كانــت العالمــة التجاريــة 
السويسرية العاملية قادرة 

على إجناز املهمة.
واعتمدت OMEGA على 
٣٠٠ أداة لضبط الوقت، إلى 
جانب ٢٠٠ طن من املعدات 

الرياضــي، حيث ســجلت 
١٧ رقمــا قياســيا أوملبيــا، 
باإلضافة إلى رقمني عامليني 

جديدين.
وتكنولوجيــا، جهــزت 
OMEGA ملهامهــا ترســانة 
من املعدات املتطورة، ومن 
أبرزها التقنية الشهيرة مثل 
أنظمة Snowgate وكاميرات 
فوتوفينش وباإلضافة إلى 

ذلك، وفرت OMEGA العديد 
من التقنيات اجلديدة لتعزيز 
جتارب الرياضيني واملدربني 
واملتفرجــني.  واحلــكام 
وتضمنــت هــذه التقنيات 
حتليــال جديدا ملنافســات 
القفز والتزلج على اجلليد، 
ونظاما جديدا للكشف عن 
البداية الكاذبة في مسابقات 
الســريع، وشاشة  التزلج 
جديــدة داخــل امللعب في 

مباريات هوكي اجلليد.
وفي العام ٢٠٣٢، حتتفل 
OMEGA بإكمــال ١٠٠ عــام 
مــن رعاية ضبــط الوقت 
فــي األلعــاب األوملبيــة، 
وســوف يكــون ذلــك في 
ألعاب بريسبان، أستراليا 
وحتــى ذلك احلــني، يبقى 
اســم OMEGA المعــا فــي 
ألعاب باريس ٢٠٢٤ وميالنو 
ولــوس   ٢٠٢٦ كورتينــا 

أجنيليس ٢٠٢٨.

 
و٢٣٩ متطوعا لضمان تنفيذ 
املهام بسالسة، وعلى مدار 
املنافســات  أســبوعني من 
املثيــرة، قــام فريق ضبط 
 ١٢٠٠٠٠ بقيــاس  الوقــت 
نتيجــة، مــع تســجيل كل 
معلومــة وكل بيان بدرجة 

استثنائية من الدقة.
وشــهدت بكــني ٢٠٢٢ 
تطــورا الفتــا فــي األداء 

موظفو «ذوي اإلعاقة» هنأوا القيادة والشعب: 
مناسبات عزيزة على القلوب

احلرس الوطني ينهي مهمته
في منفذي الساملي والنويصيب

بشرى شعبان

توجه نائب مدير عام الهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
النفســية والطبية  للخدمات 
باإلنابة عامر العنزي بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، والشعب 
الكويتي مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحريــر، داعيا املولى 
عز وجل أن يعيده على بلدنا 
باخليــر واليمــن والبــركات. 
بدورهــا، باركت مديرة مكتب 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
افنان احلسيني  ذوي اإلعاقة 
للقيادة السياســية والشعب 
الوطنية،  مبناســبة األعيــاد 
ســائلة اهللا العلــي القدير أن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه ويدمي عليها نعمة األمن 
واألمان. من جانبه، رفع مدير 
إدارة الشؤون القانونية مبارك 
البداح أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات لصاحب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد بهذه 
املناسبة العزيزة على قلوبنا، 
سائال اهللا عز وجل ان تكون 

أنهت قوة واجب احلرس 
الوطنــي املكلفــة مبســاندة 
وزارتي الصحة والداخلية في 
منفذي الساملي والنويصيب 
مهمتها التي اســتمرت ألكثر 
من ســبعة أشهر بدأت من ٣ 
يوليو ٢٠٢١ حتى ٢٤ فبراير 

اجلاري.
وقامت قوة الواجب املكونة 
من فرق طوارئ طبية مبساندة 
وزارة الصحة بتقدمي اخلدمات 
الصحية لرواد املنافذ الذين 
بلغ عددهم ٤٤٢٧٩٤ مسافرا 

خالل مدة املهمة.
وأشــادت قيــادة احلرس 
الوطنــي ممثلــة فــي رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ 
ســالم العلي، ونائب رئيس 
احلــرس الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف، ووكيل 

مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير، الفتة الى أنها مناسبة 
عزيزة على قلوب اجلميع. كما 
تقدم رئيس قســم احلسابات 
املالية ســعد الدريع، ورئيس 
قســم االختبارات واملقاييس 
وضحــة العصفــور بأســمى 
التبريــكات والتهاني للقيادة 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة 
العزيزة التي تعيد الى األذهان 
تضحيات الشهداء بالدماء في 

سبيل تراب الوطن.

تقدمي الدعم واإلسناد لوزارتي 
الداخليــة والصحــة، تأكيدا 
على الدور احليوي للحرس 

الوطني باعتباره جهاز اإلسناد 
األول جلميع جهات الدولة في 

مختلف الظروف واألوقات.

ساند وزارتي الداخلية والصحة ألكثر من ٧ أشهر

مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوى ال

احلرس الوطني ساند «الداخلية» و«الصحة» ملدة سبعة شهور

جميع األيام أعيادا ومناسبات 
جميلــة.  من جهتهــا، تقدمت 
رئيس قســم الرواتــب ليلى 
السلمان بأسمى آيات التبريكات 
والتهانــي مبناســبة حلــول 
األعيــاد الوطنيــة، متضرعة 
الى اهللا ان يعيدها على بلدنا 
الكويت وشعبها باخلير والرقي 
واالزدهار. وفي السياق ذاته، 
توجهت رئيس مركز التدخل 
املبكر لألطفال املعاقني إحسان 
اجلدوع، بأرق آيــات التهاني 

احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي، مبا قام به 
رجــال احلــرس الوطني في 

«الهالل األحمر» توزع الهدايا واملواد الغذائية 
على األسر احملتاجة داخل الكويت

ندى ابو نصر

تزامنــًا مــع االحتفــاالت 
باألعيــاد الوطنيــة، أعلنــت 
جمعية الهــالل األحمر أمس 
بدء حملة لتوزيع املساعدات 
الغذائية والهدايا على األطفال 

واألسر احملتاجة.
وأكد املدير العام جلمعية 
الهــالل األحمــر عبدالرحمن 
العــون في تصريح صحافي 
عقب توزيع مساعدات غذائية 
متنوعة وهدايا على األســر 
احملتاجــة مبناســبة العيــد 
الوطنــي وعيــد التحرير أن 
اجلمعيــة تعمل على تكثيف 
جهودهــا ملســاندة األســر 
احملتاجة داخل الكويت بهدف 
رســم البســمة علــى وجوه 
األطفــال وذوي االحتياجات 
اخلاصة واملرضــى واألرامل 

في كل املناسبات.
العمــل  هــذا  إن  وقــال 
اإلنساني املتزامن مع األعياد 
ضمــن  ينــدرج  الوطنيــة 
املشاريع اخليرية التي تقوم 
بها اجلمعية على نطاق واسع 
ملساعدة احملتاجني في البالد، 
وتولي أهمية كبيرة لتوزيع 
املســاعدات محليا إلى جانب 
املساعدات الكبيرة التي تقدمها 
خارج الكويت على مدار العام، 
مبينــا توزيــع املســاعدات 
وهدايا األطفال على ١٥٠ أسرة 

محتاجة في الكويت.

العون: فرحتنا باألعياد الوطنية ال حدود لها وفرصة إلسعاد األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة

(متني غوزال) عبدالرحمن العون في صورة جماعية مع فريق «الهالل األحمر»  

وأضاف: بهجتنا باألعياد 
الوطنيــة ال حــدود لها وهي 
فرصة إلسعاد األطفال وذوي 
االحتياجات اخلاصة وأسرهم، 
موضحــا أن اجلمعيــة تهتم 
بشكل خاص بشريحة األرامل 
واأليتــام وتقدمي كل أشــكال 
املســاعدات وإعانتهــم على 
حتمل ظروفهم املعيشية عبر 
سلسلة من املشاريع والبرامج 
املختلفة على الساحة احمللية، 
كما تستقبل اجلمعية جميع 
الصدقات والزكاة من املواطنني 
واملقيمــني لتوزيعهــا علــى 

توزيع الهدايا على األطفالالفقراء واحملتاجني.

جانب من اجلولة التفتيشية فيصل األنصاري متحدثا إلى «األنباء»

األنصاري لـ«األنباء»: «التجارة» تتابع باستمرار أسعار
املواد الغذائية استعدادًا لقرب حلول شهر رمضان

عاطف رمضان

أعلن مدير اجلهاز الفني 
لإلشــراف علــى الســلع في 
وزارة التجــارة والصناعــة 
فيصل األنصاري عن القيام 
برصد ومتابعة أسعار املواد 
الغذائية األساسية مبناسبة 
قــرب حلول شــهر رمضان 

املبارك.
وأضــاف األنصــاري في 
تصريح صحافي خالل جولة 
قام بها مع فريق من مفتشي 
الوزارة مبنطقة الشويخ أمس 
ملراقبة محالت اجلملة وعدد 
من شركات بيع املواد الغذائية، 
ان الهدف من اجلولة التأكد 
من األســعار املقدمة لإلدارة 
مــن قبــل أصحــاب احملالت 
الغذائية ومقارنتها على أرض 
الواقع، مشيرا الى ان معظم 
الشــركات ملتزمة باألسعار 
التــي قدمتها للوزارة، حيث 
قام املفتشون بأخذ األسعار 
وإعداد تعهدات بااللتزام بها 

خالل شهر رمضان.

االلتــزام بقــرارات الــوزارة 
وعــدم رفــع أي ســلعة إال 
بعد احلصــول على موافقة 

«التجارة».
وبــني انه في حــال عدم 
التــزام الشــركات باللوائح 
والقرارات الوزارية سيطبق 
عليها القانون من خالل إعداد 

محاضــر ضبــط وحتويلها 
للنيابــة التجاريــة، ناصحا 
جمهور املستهلكني بضرورة 
ان يكون هناك وعي شرائي 
لديهــم خالل شــهر رمضان 
ان  العــام خاصــة  وطــوال 
املنتجات متوافرة في األسواق 

احمللية.

خالل جولة ملفتشي الوزارة في «الشويخ» للتأكد من ثبات أسعار السلع

(ريليش كومار) فيصل األنصاري وفريق وزارة التجارة خالل اجلولة التفتيشية في الشويخ  

ولفــت الى ان الشــركات 
متعاونــة مــع «التجــارة»، 
وذلك من خالل االجتماعات 
التــي يعقدها مع مســؤولي 
تلك الشركات، موضحا انهم 
ملتزمون ببقاء األسعار كما 
هي سواء بالوقت احلالي أو 
خالل شــهر رمضان وكذلك 

«KIB» يطلق حملة «افرح فيها بس حافظ عليها»
في مبادرة توعوية بيئية 
ووطنية جاءت ضمن سلسلة 
مبادرات البنــك التي أعدها 
خصيصا لالحتفال باألعياد 
الوطنية، قــام بنك الكويت 
الدولي «KIB» مؤخرا بإطالق 
حملة «افرح فيها بس حافظ 
عليها»، لنشر ثقافة احلفاظ 
على البيئة وقت االحتفاالت، 
والتوعية بأهمية املمارسات 
اخلضراء من خالل ترشــيد 
اســتهالك الكهربــاء واملــاء، 
والتقليل من النفايات وعدم 
تــرك املخلفــات الضــارة، 
واحلرص على اتباع تعليمات 
اجلهات الرسمية فيما يتعلق 
باإلرشادات الصحية والبيئية 
واملروريــة وغيرهــا، حيث 

وبجانــب هــذه احلملة، 
كان البنك قــد أطلق إعالنه 
الــذي تضمن  التلفزيونــي 
أغنية وطنية، حملت اســم 
ذات الشــعار، لتبــرز فخــر 
الشــعب الكويتي واعتزازه 
بوطنه، الذي يتوجب عليه 
أيضــا احلفاظ علــى بيئته 
وقت األفراح وأثناء االحتفال 
الوطنــي وذكــرى  باليــوم 

التحرير.
وفي هذا الســياق، قالت 
إدارة  مــروة معرفــي، مــن 
التســويق ووحدة االتصال 
املؤسســي في «KIB: ضمن 
الرائد في  إطــار برنامجنــا 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
وباعتبارنــا كيانا وطنيا له 

دور بارز في املجتمع وليس 
مؤسســة ماليــة ومصرفية 
فقــط، تقــع علــى عاتقنــا 
مســؤولية زيــادة توعيــة 
الترشــيد  املجتمــع نحــو 
واملمارسات اخلضراء للحفاظ 
على البيئة، لذلك قمنا بإطالق 
حملة «افرح فيها بس حافظ 

عليها».
ويذكر أن سلسلة مبادرات 
KIB الوطنيــة واالجتماعية 
تأتــي حتــت مظلــة مفهوم 
شعاره املؤسسي واملجتمعي 
«بنك للحياة»، والذي يحرص 
من خالله علــى التفاعل مع 
مجتمعــه مبــا يعــود عليه 
بالنفــع والتأثيــر اإليجابي 

عليه.

مروة معرفي

جاءت هذه احلملة كجزء من 
مسؤولية البنك االجتماعية، 
والتي تتماشى أيضا مع شعار 
برنامجه لألعياد الوطنية لهذا 
العام «ال وطن مثل الكويت».

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

معظم الشركات ملتزمة باألسعار التي قدمتها للوزارة وتطبيق القانون على املخالفني

ملشاهدة الڤيديو

«بيت الزكاة» هنأ باألعياد: مزيد 
من الرفعة لتحقيق الطموحات

اليوم  مبناســبة ذكرى 
الوطنــي ويــوم التحريــر 
للكويت، رفــع املدير العام 
د.ماجــد  الــزكاة  لبيــت 
العازمــي، نيابة عن جميع 
العاملني في البيت، أســمى 
آيات التهانــي والتبريكات 
ملقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد، ورئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح 
اخلالد والشــعب الكويتي، 

داعيا اهللا أن يعيد هذه املناسبة العزيزة على الكويت وأهلها 
باملزيد مــن اخلير والرفعــة والتآلف لتحقيــق طموحاتهم 
الرائدة في مختلف املجاالت. وأشاد العازمي بجهود صاحب 
الســمو الكبيرة في دعم العمل اخليري واإلنساني الكويتي 
الذي جتاوز حدود الكويت إلى آفاق إنسانية عاملية أصبحت 
بسببه مركزا للعمل اخليري واإلنساني ورائدة في هذا املجال.

د.ماجد العازمي

«النجاة»: الكويت حافظت 
على ريادتها اإلنسانية

قدم نائب رئيس مجلس 
النجــاة  اإلدارة بجمعيــة 
اخليرية د.رشيد احلمد أجمل 
التهاني والتبريكات  وأرق 
الســمو األميــر  لصاحــب 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ولعموم أهل الكويت 
قاطبة مبناســبة احتفاالت 
الكويت الوطنية، داعيا احلق 
سبحانه أن يحفظ الكويت 
وأهلها ومــن يعيش عليها 
وسائر بالد املسلمني والعالم 

أجمع من كل شــر وسوء. وقال احلمد: بفضل اهللا جل وعال 
حافظت الكويت خالل العاميني املاضني على ريادتها اإلنسانية 
داخليا وخارجيا، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا 
والتي ألقت بظاللها على العالم، حيث حرصت على تغطية 
الداخل الكويتي فبادرت بوضع إمكاناتها حتت تصرف الدولة 

وغيرها من اإلجنازات املشرفة التي حققتها خالل األزمة.

د.رشيد احلمد

ملشاهدة الڤيديو


