
02
اجلمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ محليات

عادل املرزوق: فلكيًا.. وقفة عرفات اجلمعة 
٨ يوليو وعيد األضحى السبت ٩ يوليو

خلف: انطالق معرض صحة الكويت 
العاشر «كويت ميديكا» اإلثنني املقبل

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق ان بداية شــهر ذي 
احلجة فلكيا يتوقع ان تكون 

بتاريخ ٣٠ يونيو املقبل.
وأضاف انه ومبوجب هذه 
احلسابات الفلكية فإن وقوف 
احلجيج على صعيد عرفات 
الطاهر سيكون يوم اجلمعة ٨ 
يوليو وعيد األضحى املبارك 
سيكون يوم السبت ٩ يوليو.

وفيما يلي التفاصيل:
بعد أيام قليلة ال تتجاوز 
األسبوع سيبدأ شهر يونيو 

أو شــهر حزيران وهو الشهر السادس من 
السنة امليالدية، وفي آخر هذا الشهر وحتديدا 
في صباح يوم األربعاء املوافق (٢٩) من شهر 
يونيو سيولد هالل شهر ذي احلجة، حيث 
تشــير احلســابات الفلكية إلى والدة هالل 
هذا الشهر في الساعة (٥:٥٢:٥٦) صباحا أي 
بعد (١:٠٢) ساعة واحدة ودقيقتني وهو ما 
يعادل (٦٢) دقيقة من بعد شروق الشمس، 
ولهذا ستكون إمكانية رؤية هالل شهر ذي 
احلجة هي إمكانية جيدة إذا كانت الســماء 
صافية وخالية من الغيوم والغبار، وفي هذه 
احلالة تكون بداية شهر ذي احلجة احلرام 
لســنة ١٤٤٣ هجرية يــوم اخلميس املوافق 

٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
ومبوجب حساباتنا الفلكية، وتطابقها مع 
الرؤية الشرعية للهالل، فإن وقوف احلجيج 
فــي هذه الســنة على صعيد عرفــات الطاهر 
سيكون في يوم اجلمعة ٩ من ذي احلجة ١٤٤٣ 
املوافق ٨ يوليو ٢٠٢٢ وسيحني موعد النفرة 
من صعيد عرفات الطاهر إلى املشــعر احلرام 
في مزدلفة في الساعة (٧:٠٦) مساء وهو موعد 
غروب الشــمس فــي صعيد عرفــات الطاهر، 

وهذه احلسابات الفلكية تشير 
إلــى أن عيد األضحى املبارك 
ســيكون في يوم السبت ١٠ 
من ذي احلجة ١٤٤٣ املوافق ٩ 
يوليو ٢٠٢٢ وأن صالة العيد 
ســتقام بهذا اليــوم في متام 
الساعة (٥:١٠) صباحا حسب 

التوقيت احمللي للكويت.
وملعرفــة صحــة ودقــة 
حساباتنا الفلكية هناك مقولة 
معروفــة ومشــهورة تتعلق 
باحلسابات الفكية تستخدم 
دائمــا في صحة احلســابات 
الفلكية تقول «من بشرني بحجة االثنني بشرته 
بحجة اجلمعة» والسنة املاضية كان الوقوف 
على صعيد عرفات الطاهر يعني  يوم الوقفة 
في عرفات كان يوم االثنني. كما أن هناك أيضا 
مقولة فلكية أخــرى تقول «رابعة رجب غرة 
رمضان فيه تنحرون» وتفسيرا لهذه املقولة 
فإننا نقول في هذه الســنة، كان اليوم الرابع 
من شــهر رجب كان يوم السبت، وبداية شهر 
رمضان هذه الســنة كان يوم الســبت، وعيد 
األضحى املبارك سيكون وفق احلسابات الفلكية 
يوم الســبت أيضا، ما يشير إلى دقة وصحة 
حساباتنا الفلكية، وللعلم فإن هاتني املقولتني 
سبق لنا أن ذكرناهما في مقاالت فلكية وسبق 
لنا أن كتبناها فيما مضى في مقاالتنا بجريدة 

«األنباء» الغراء.
وفي هذه املناســبة، ال يسعنا إال أن نرفع 
إلى مقام صاحب الســمو األمير أســمى آيات 
التهاني والتبريكات، ضارعني إلى اهللا العلي 
القدير أن يلبسه أثواب الصحة والعافية وإلى 
ســمو ولي العهد واحلكومة الرشيدة وجميع 
املواطنني واملقيمــني على هذه األرض الطيبة 

وكل عام وأنتم بخير.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت منســقة مؤمتــر 
الكويــت  ومعــرض صحــة 
العاشــر «كويــت ميديــكا» 
إميــان خلــف، عــن أن  هــذا 
املؤمتــر ســينطلق حتــت 
رعايــة وزير الصحة د.خالد 
الســعيد خــالل الفتــرة من 
٣٠ - ٣١ مايــو اجلــاري في 
فنــدق الريجنســي، مضيفة 
أنه يهــدف إلى التعرف على 
أحدث االجتاهات واملنتجات 

واخلدمات في مجال القطاع الصحي.
وأشــارت إلى أن هذا املعرض يعتبر أكبر 
جتمــع للمستشــفيات املتميــزة والشــركات 
املتخصصــة فــي املجــال الطبــي، كمــا يوفر 
املعــرض املصاحب للمؤمتر فرصة مناســبة 
لكل املستشفيات في عرض منتجاتها وخدماتها 
بقطاع اخلدمات الصحية وااللتقاء املباشر مع 
املستخدمني واملســؤولني في القطاع الصحي 

احلكومي واخلاص.
وشــددت على أهمية دور القطاع اخلاص 
في إجناح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها 
وزارة الصحــة لتطوير الطاقة االســتيعابية 
ملنشــآت ومرافــق وزارة الصحة ورفع جودة 

اخلدمات الصحية.
وكشــفت خلف عن مشاركة ٣٠ مستشفى 
محليــا وعامليا في هذا املؤمتــر، كما أن هناك 
مشاركة من اجلهات احلكومية ممثلة بوزارة 
العســكري  الصحــة والدفــاع واملستشــفى 
ومستشــفى شــركة نفــط الكويــت وجامعة 

الكويت، فضال عن مشــاركة 
من شركة مستشفيات الضمان 
الصحي «ضمان» في فعاليات 
مؤمتر ومعرض صحة الكويت 
العاشر. وأشارت إلى أهمية 
املؤمترات وورش العمل املزمع 
عقدها أثناء فعاليات املعرض 
والتي تهدف إلى املساهمة في 
تطويــر اخلدمــات الصحية 
اخلاصة من خالل االستفادة 
من اإلمكانات الفنية والبشرية 
للمستشفيات العاملية املتميزة 
فــي مجــال تبــادل الزيارات 
وتدريب األطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم 
الفني بني املستشفيات احمللية ونظيراتها في 
الــدول املتقدمة. وتابعت: كمــا يهدف املؤمتر 
إلى اســتعراض خطط اجلهات احلكومية في 
تطوير اخلدمات الصحية، باإلضافة إلى عقد 
محاضــرات أثناء املؤمتر يتحــدث فيها نخبة 
من املسؤولني في اجلهات احلكومية املختلفة، 
ومبشــاركة نخبة من اخلبراء واملتخصصني 
العاملني في مختلف مجاالت الرعاية الصحية، 
كما ســيتم توزيع جائزة جنمة الســالمة في 
اجلودة الصحية على املستشفيات احلكومية 
الفائزة بإشراف وتنظيم إدارة اجلودة في وزارة 
الصحــة. واختتمت خلــف تصريحها بدعوة 
اجلمهور الكرمي لزيارة املعرض والتعرف على 
املستشفيات احمللية والعاملية واالستفادة من 
املعلومــات اخلاصة بها، عالوة على انه ميكن 
احلصول على مزيد من املعلومات والبيانات 
عن كل ما يخص املؤمتر عبر املوقع اإللكتروني 
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اخلبير الفلكي أكد إمكانية رؤية هالل ذي احلجة إذا كانت السماء صافية األربعاء ٢٩ يونيو

يقام حتت رعاية وزير الصحة ومبشاركة مستشفيات محلية وعاملية

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

إميان خلف

الكويت تدعم قرارًا أمميًا لضمان حق 
مواطني األراضي العربية احملتلة في العالج

جنيــڤ ـ كونا: اعتمــدت اجلمعية العامة 
ملنظمة الصحــة العاملية قرارا دعمته الكويت 
لضمان حــق مواطني املناطــق العربية التي 
حتتلها اســرائيل مبا في ذلك القدس الشرقية 
واجلوالن السوري في العالج وتوفير اخلدمات 

الصحية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة د. خالد 
الســعيد على هامش فعاليات أعمال اجلمعية 
العامــة ملنظمة الصحة العاملية التي بدأت في 

الـ٢٢ من مايو اجلاري حتى الـ٢٨ منه.
وقال الوزير السعيد «إن الكويت قد ساهمت 
في صياغة مشروع القرار بالتعاون مع املجموعة 
العربية ومشاركة باكستان لعرضه أمام اجلمعية 
العامة تعليقا على تقرير مدير عام املنظمة حول 
االوضاع الصحية في هــذه األراضي العربية 
احملتلــة». وأكد «أن هــذا القرار يعكس التزام 
املجموعة العربية بدعم احلق الفلسطيني في 
احملافل الدولية باعتبار قضية فلسطني قضية 

محورية لتعزيز السالم العاملي».
وأوضح السعيد «ان القرار يتضمن مطالبة 
مدير عام املنظمة بتعزيز النظام الصحي في 
األراضي العربية التي حتتلها اسرائيل واستمرار 
رصد احلالة الصحيــة هناك وتقييم وضمان 
حصــول العرب حتــت االحتالل االســرائيلي 
علــى احلق في الصحة والوقايــة من األوبئة 
واألمــراض». وأضاف ان املجموعــة العربية 

«حرصت علــى تثبيت بند األوضاع الصحية 
في األراضي العربية التي حتتلها إسرائيل مبا 
فيها القدس الشــرقية واجلوالن السوري في 
جدول أعمال اجلمعية العامة ملنظمة الصحة 
العاملية، وان يقدم مديــر عام املنظمة تقريرا 
دوريا حولها». وقــال «إن معاناة املدنيني في 
األراضي الفلسطينية احملتلة من تدهور األحوال 
الصحية واخللل فــي تقدمي الرعاية الصحية 
التي يستحقها الفلسطينيون كغيرهم من سائر 
مواطنــي العالم هي انتهاك ليس فقط ملعايير 
حقوق اإلنسان بل أيضا ملسؤوليات سلطات 

االحتالل اإلسرائيلية».

القرار يعكس التزام املجموعة العربية بدعم احلق الفلسطيني في احملافل الدولية

د. خالد السعيد

مت الطلبة الفائقني مدارس التربية اخلاصة كرَّ
احلويلة للخريجني: كونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم عمالً وُخلقاً وعلماً وأداًء

(ريليش كومار) احلضور وقوفاً في بداية حفل تكرمي متفوقي وخريجي مدارس التربية اخلاصة 

مدارس التربية اخلاصة كرمت متفوقيها وخريجيها للعام ٢٠٢٢

بذلت املشرفة العامة على 
احلفل دالل العسعوســي 
جهودا كبيرة خلدمة الطلبة 
الفائقني وأوليــاء األمور 
واحلضور مــن القيادات 
التربوية، فكانت شــعلة 
من النشاط خالل احلفل، 
واســتحقت اإلشادة من 
اجلميع على ما قدمته مع 
فريــق العمل إلجناح هذا 
احلفــل وإظهاره بصورة 

مميزة تليق بالفائقني.

ملشاهدة الڤيديو

سفيرا قطر وعمان يشاركان بتكرمي املتفوقني

عريف احلفل متحدثا إلى الفائقات

د.عبداحملسن احلويلة مكرما إحدى املتفوقات

الطلبة املتفوقون خالل احلفل

عبدالعزيز الفضلي

بحضور عدد من القيادات 
التربوية وجمع من أولياء 
األمور، أقامت وزارة التربية 
ممثلة فــي قطــاع التعليم 
اخلــاص والنوعــي حفــل 
تخريج طلبة مدارس إدارة 
التربية اخلاصة دفعة ٢٠٢٢، 
والبالــغ عددهم ١٠٣ طالب 
الهمم،  وطالبات مــن ذوي 
وذلــك على مســرح اإلدارة 
حتت رعايــة وزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 

املضف.
الوكيل املســاعد  وقــال 
للتعليــم اخلاص والنوعي 
احلويلــة  د.عبداحملســن 
فــي كلمة لــه، أقــف اليوم 
وأنــا أحمل مشــاعر الفخر 
واالعتــزاز لهــذه الكوكبــة 
املتميزة من أبنائي وبناتي 
مــن ذوي الهمــم خريجــي 
التربيــة اخلاصة،  مدارس 
فمدارسنا تزهو فخرا وتألقا 
بطالبها، الذين نراهم أمامنا 
جيال واعدا، يبــدأ انطالقة 

قوية حلياة نوعية.
وأضــاف د.احلويلة: لم 
ندخر في مدارسنا جهدا من 
أجل توفيــر كل اإلمكانيات 
وتذليل كل الصعاب وتوفير 
اإلدارة املتميزة باستشراف 
املســتقبل، احلريصة على 
إقــرار كل ما من شــأنه أن 
الرؤيــة  يضمــن حتقيــق 
والرســالة لبنــاء املواطــن 
النافــع لوطنــه  الصالــح، 
ومجتمعــه، واإلنســــــان 
املــدرك الواعي، القادر على 
التعامل مع متغيرات العصر 

وتطوراته.

ووزير التعليم العالي راعي 
احلفل الكرمي د.علي املضف 
ولوكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقــوب علــى جهودهما 
الكبيرة واملتمثلة في افتتاح 
مدرســتي اإلرادة والتحدي 
مبدينــة صبــاح األحمــد 
وجتهيــز مبنــى مبنطقــة 
الساملية لنقل مدرستي النور 
بنات والســلوك التوحدي، 
وكذلك التجهيز لعمل ورش 
خاصــة لتدريب اخلريجني 
من مدارسنا من ذوي اإلعاقة 
الذهنية على جميع احلرف 
واملهن املختلفة وكذلك إنشاء 
مركز للتشخيص والتقييم 
التابــع إلدارة  والتدريــب 
مــدارس التربيــة اخلاصة 
ليكون له الدور الفعال في 
خدمة أبنائنا من ذوي الهمم 
وذويهــم وجميــع املعلمني 

مبدارس التربية اخلاصة.
كما شكر سفيري سلطنة 

العطاء عبر مسيرة تعليمية 
بذلوا فيها أســمى حلظات 
املثابرة واالجتهاد ليكرموا 
على منصة التخرج مقبلني 
علــى مرحلــة جديــدة من 
التعليمية، مباركا  حياتهم 
للطلبة هــذا التفوق، داعيا 
اهللا أن يوفقكم ملا تطمحون 
إليــه خلدمــة هــذا الوطن 
املعطــاء، موجهــا خالــص 
الشكر لوزير التربية وزير 
العالــي والبحث  التعليــم 
وزارة  ولوكيــل  العلمــي 
التربيــة والوكيل املســاعد 
للتعليــم اخلاص والنوعي 
ولـــ «STC» وملبرة دشــتي 
اخليرية، وللحضور ولكل 
من بــذل اجلهد إلجناح هذا 
احلفل، كما أثنى على جميع 
العاملني فــي إدارة مدارس 
التربية اخلاصة شاكرا لهم 
الالمحــدود خلدمة  العطاء 

أبنائنا الطلبة.

عمان ومملكة البحرين، على 
حضورهما احلفل والوكالء 
التربية  املساعدين بوزارة 
الذيــن لــم يدخــروا جهدا 
في خدمــة أبنائنــا الطلبة 
من ذوي اإلعاقة وتســهيل 
جميع متطلبات واحتياجات 
التربيــة اخلاصة،  مدارس 
ومدير إدارة مدارس التربية 
العتيبــي  اخلاصــة علــي 
العاملني من هيئة  وجميع 
تعليمية وإدارية وفنية وكل 
فرد ساهم بإجناح هذا احلفل 
والرعاة شــركة االتصاالت 
الكويتيــة «STC» ومبــرة 

دشتي اخليرية.
بدوره، قــال مدير إدارة 
بالتكليف  التربية اخلاصة 
علي العتيبي: نحتفل اليوم 
بتخريج كوكبة من أبنائنا 
وبناتنا طلبة مدارس التربية 
اخلاصة متوشحني بوشاح 
التميز والتفوق قاطفني ثمار 

الزميل هادي العنزي وابنته املتفوقة مالك خالل احلفل

ووجــه د.احلويلة كلمة 
حتفيــز ونصــح ألبنائــه 
اخلريجني، قائال: تتعلق بكم 
اليوم عيون آبائكم وأمهاتكم، 
الذين يعتزون بكم، ويأملون 
منكم، فكونوا بارين بهم عمال 
وخلقا وعلما وأداء، وأمانة 
تؤدونها حقها في نفوسكم 
ومســتقبلكم، فنجاحاتكم 
مطلبهم، وإجنازاتكم مصدر 
فخرهم، فكونــوا لنا ولهم 
مصدر فخر واعتزاز، الفتا 
التربيــة  ان مــدارس  الــى 
اخلاصــة كانت وســتبقى 
لكــم، املهد الوثيــر واملوئل 
اجلميل، ومحطة االنطالق 
األقــوى وســنبقى نتطلع 
ونرقب مســيرة تطوركم، 
لنشارككم أفراح إجنازاتكم 
وغمــرات بهجة تنقلكم من 

قمة إلى قمة أعلى.
وتوجه د.احلويلة بأسمى 
عبارات الشكر لوزير التربية 

العسعوسي 
شعلة نشاط


