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«زين» نّظمت فعاليات «اليوم الصحي» ملوظفيها
مشاري املطيري

نظمت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
فعاليــة «اليــوم الصحــي» 
ملوظفيها في مقرها الرئيسي 
بالشويخ، والتي استضافت 
من خاللها وبشكل أسبوعي 
عددا من األطباء واملختصني 
واالستشاريني الذين شاركوا 
فــي العديــد من األنشــطة 
التوعويــة والطبيــة التــي 
غطت مختلف التخصصات 
واجلوانب الصحية املهمة.

وأتت هذه البادرة حتت 
مظلة اســتراتيجية «زين» 
الداخلية الهادفة إلى االهتمام 
مبختلف النواحي الوظيفية 
واحلياتية ملوظفيها، حيث 
الشــركة بشــكل  حتــرص 
مستمر على إثراء التواصل 
املباشر والفعال مع كوادرها 
البشرية داخل وخارج إطار 
العمــل، وذلك فــي مختلف 
اجلوانب الصحية والثقافية 
والرياضيــة والترويحيــة 
وغيرهــا، فالشــركة تعتبر 
موظفيها العامل األساســي 
في جناحها ومتتعها مبوقع 
الريادة في قطاع االتصاالت 
الكويتي. وقدمت فعالية اليوم 
الصحي العديد من اجللسات 
احلواريــة حــول اجلوانب 
الصحية األكثر أهمية، مثل 
برامــج احلمية واألســاليب 
الصحيحة لتخفيض الوزن 
مع طبيب الباطنية والتغذية 
العالجية د.ســامر عاشور، 
والصحة النفسية والتوازن 
في احلياة مع استشاري الطب 
النفسي د.محمد السويدان، 
والعادات الصحية الهامة في 
بيئة العمل مع استشاري طب 
العائلــة د. أحمــد عبدامللك، 
وصحة القلب مع استشاري 
جراحة القلب د. محمد البنا 
واستشــاري قسطرة القلب 

زين ملتابعة صحتهم العامة 
أثناء تواجدهم في مقر العمل، 
الدورية  الفحوصــات  مثــل 
األساسية للضغط والسكر 
إلــى  وغيرهــا، باإلضافــة 
توفير التطعيمات املوسمية 
الشــتاء مثــل  وتطعيمــات 
تطعيم اإلنفلونزا والتطعيم 
ضد بكتيريا االلتهاب الرئوي.
«زيــن»  وحتــرص 

وبشكل مستمر على جتديد 
تعاونها مع مختلف اجلهات 
الطبيــة مــن  واملؤسســات 
العــام واخلاص  القطاعــني 
إلطالق مثل هــذه املبادرات 
الصحية، باإلضافة إلى عقد 
الندوات التوعوية واملشاركة 
في احلمالت الصحية كحمالت 
بالــدم  التطعيــم والتبــرع 

وغيرها.

جلسات حوارية مع كوكبة من األطباء واالستشاريني الكويتيني

موظفو «زين» توافدوا حلضور اجللسات احلوارية

اجللسات استضافت نخبة من األطباء واالستشاريني الكويتيني

د.ضرار اخلضير، والتوعية 
حــول ســرطان الثــدي مع 
استشــاري جراحــة األورام 
د.نهى الصالح، والتي شهدت 
جميعهــا حضــورا وتفاعال 
كبيرين من قبل موظفي زين.
كمــا تضمنــت فعاليــة 
اليــوم الصحي أيضــا عددا 
من األنشــطة الطبيــة التي 
الفرصــة ملوظفــي  أتاحــت 

التويجري: حريصون على تطوير كل مرافق «العديلية»
تطوير مستوى اخلدمة املمتازة ملساهمي املنطقة

صــرح رئيس جلنة الســوق واملشــتريات في جمعية 
العديلية التعاونية سعود عبداهللا التويجري بقيام اجلمعية 
بافتتاح فرع سوق ق٣ بحلته اجلديدة. وأضاف رئيس جلنة 
املشــتريات والسوق أن مجلس االدارة ومن خالل حرصة 
الدائم على تطوير جميع مباني ومرافق جمعية العديلية، 
لذا مت التأكيد على وضع اولوية قصوى ملشــروع تطوير 

وجتديد فرع ق٣.
وأوضح التويجري أنه مت العمل على تنفيذ املشروع وفق 
احدث االنظمة. حيث متت التشــطيبات وتغير االرضيات 
بالكامل وتلبيس االلكابوند للمبنى بالكامل وتزويد الفرع 
بأحدث االرفف والتركيبــات وجتهيزه بافضل الديكورات 
وتركيب اضاءة وفق احدث االنظمة وتوفير وتشغيل الثالجات 
والفريزرات ذات اجلودة العالية. وأكد على ســعي مجلس 
االدارة الدائم الى تقدمي وتطوير مســتوى اخلدمة املمتازة 
للمساهمني مبنطقة العديلية، واحلرص على توفير جميع 
السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية وبأسعار تنافسية. 
وأخيرا، اكد التويجري أن مجلس االدارة يعمل وفق خطة 
ســنوية تهدف الى رفع مســتوى املبيعات وحتقيق اعلى 
االيرادات التشغيلية مع احلرص الكبير على متابعة ضبط 

واحلد من ارتفاع االسعار.

«اخلليج» يهدي أغنية «نبض اخلليج» لدولة قطر وشعبها

أطلق بنك اخلليج أغنية 
خاصــة مبناســبة بطولــة 
 ،٢٠٢٢ FIFA العالــم كأس 
التــي تســتضيفها قطر في 
نوفمبــر املقبــل، وذلك في 
خطــوة تعكــس دور البنك 
الفعال في كل األحداث املهمة 
بدول اخلليج، ومدى حرصه 
على مشاركة املجتمع احمللي 
واخلليجــي والدولــي ألهم 

الفعاليات واألحداث.
وحتمل األغنيــة عنوان 
«نبض اخلليج» وهي مهداة 
إلــى دولــة قطر الشــقيقة 
مبناسبة استضافتها بطولة 
 ،٢٠٢٢ FIFA العالــم كأس 
لتكــون بذلــك أول دولــة 
خليجية وعربية، تستضيف 
هذا احلدث الرياضي العاملي.

واألغنية من تأليف بشار 
الشــطي وهــادي خميــس 
وإخــراج أحمــد عبدالواحد 
مــن  مجموعــة  ويقدمهــا 
أشــهر املطربــني الكويتيني 
واخلليجــني والعرب، وهم 

التسويق جنالء العيسى، إن 
األغنية تعكس مدى اهتمام 
البنك ببناء عالقات راسخة 
وطويلة األمد مع مجتمعه 
وعمالئه، وهذا ما يتجســد 
في شــعاره «معاكم دوم»، 
الذي يشــير إلى مدى ثقته 
بعمالئه وإدراكه لدوره املهم 
في دعم طموحاتهم وحتقيق 

أحالمهم. 
وأضافــت: يســعدنا أن 
نهنــئ ونبــارك إلخواننــا 
فــي دولــة قطــر فرحتهم 
باســتضافة هــذا احلــدث 
الــذي  العاملــي،  الكــروي 
الكرة  سيستقطب عشــاق 
مــن كل أنحــاء العالــم إلى 

منطقتنا. 
وتأكيــدا حلرصــه على 

إتاحة الفرصة للعمالء في 
الكويت لالنضمام إلى هذه 
التجربــة بــكل تفاصيلها، 
أطلق بنك اخلليج بطاقتي 
العالــم  فيــزا FIFA كأس 
االئتمانيتني، واللتان توفران 
للعمــالء ١٥ فرصــة للفوز 
بباقات حلضــور مباريات 
كأس العالــم مع ١٥ مرافقا، 
والتــي ســيتم اإلعالن عن 
الفائزيــن فيهــا ١٠ أكتوبر 

اجلاري.
يذكــر أن بنــك اخلليج 
قــام بالترويــج لبطاقتــي 
فيــزا FIFA كأس العالم في 
مجمع األڤنيوز خالل الفترة 
من ١ إلى ٦ سبتمبر املاضي، 
وقدم للعمالء ميزة اإلعفاء 

من الرسوم ملدة سنتني.

مبناسبة استضافتها كأس العالم

جنالء العيسى

بشار الشطي وبدر الشعيبي 
وشــهد العميــري وهــادي 

خميس. 
وجتســد كلمات األغنية 
روح احلماس واألمل ومقدرة 
شعوب املنطقة على جتاوز 
التحديات وحتويل املستحيل 
إلى واقع، وهــي باختصار 
الســمات التــي جعلــت من 
دول «اخلليجي» أســطورة 
في النهضة التنموية وكرست 
مكانتها على اخلارطة العاملية 
اليــوم وفي املســتقبل، كما 
ترمز إلى وحدة دول اخلليج 
وتآزرها وعالقاتها الوطيدة 

مع دول اجلوار والعالم.
املناســبة، قالت  وبهذه 
نائب املدير العام للخدمات 
املصرفية الشخصية - إدارة 

الزمن على سطح املريخ.. أحدث ساعات الفضاء 
OMEGA تتعقب إيقاعات الكوكب األحمر

حيث يوفر قرصها األسود الكالسيكي 
خلفيــة متباينة للقــراءات التناظرية 
والرقمية املتعددة، والتي جعلتها رموز 
األرض واملريــخ أكثر وضوحا لتمييز 
الوظائف املعنية املستخدمة، ويحيط 
oxalic anodized بالقــرص حلقة إطــار

باللونني األحمر والهيماتيت، للتذكير 
بغبار املريخ املميز. كما يبرز هذا اللون 
املذهل أيضا على عقرب الثواني، والذي 
يحتوي على تدرج هلون اليماتيت من 
األســود الى أحمر، وهــو رمز تصميم 
إلــى حالــة OMEGA كأداة  لإلشــارة 

احترافية.

ما يتيــح لنــا إدراك أن توقيت املريخ 
يزيد بـــ ٣٩ دقيقة عن توقيت األرض. 
إضافة إلــى بوصلة شمســية مبتكرة 
للعثور على شمال حقيقي على كوكبي 
األرض واملريخ. كما ميكن ملرتديها أيضا 
الوصول إلى تلك التطبيقات املتاحة على 
Speedmaster Skywalker التقليدي،  X٣٣
مثــل MET (الوقت املنقضــي من زمن 
العملية) وPET (الوقت املنقضي من زمن 
املرحلة) وأجهزة اإلنذار والتقومي الدائم.
وانســجاما مع الدور الذي تضطلع 
بها OMEGA في الســاعات االحترافية، 

فإنها تؤدي مهامها بأناقة.

تنّبــأ مبتكرو الســاعة األولى التي 
ارُتديت على سطح القمر بالقفزة العمالقة 
التالية مع ساعة Speedmaster جديدة 
وأنيقة ومصممة لقياس كل حلظة على 
كوكبي األرض واملريخ. وُصنعت ساعة 
Speedmaster X-٣٣ بالشراكة مع وكالة 
الفضاء األوروبية (ESA)، لتمثل كل ما 

يعنيه اسمها من دقة التوقيت.
ويوفــر معيــار Calibre من أوميجا 
Marstimer القــوة احملركــة في ســاعة

اجلديــدة. إلى جانــب حركــة كوارتز 
عاليــة الدقة واملكونــة حراريا، والتي 
تعالج العديد من مزايا الساعة الرقمية 

والتناظرية بسرعة وكفاءة.
وميكن للكرنوغراف الفريد بقياس 
٤٥ مم واملغطى بســبيكة تيتانيوم من 
الدرجة الثانية، تتبع األزمنة واملناطق 
الزمنيــة بني عاملك اخلــاص والكوكب 
Marstimer األحمر الغامض. وتوفر ساعة

من OMEGA واملطورة ملساعدة العلماء، 
مجموعة من األدوات القيمة لألشخاص 

العاملني في مجال أبحاث الفضاء.
وتتضمن مزاياها املطورة مبوجب 
ترخيص بــراءة اختراع وكالة الفضاء 
الدولية، ميزة MTC لتتبع بيانات املريخ، 
حســب توقيت خط الزوال الرئيسي، 

عادل املرزوق يتوقع: فترة الوسم هذا العام جافة وخالية من األمطار
إن احلرارة فــي النهار لن تتجاوز 
(٤٠) درجة مئوية ولكن في ساعات 
الفجــر األولى تكون بــني (١٩-٢١) 

درجة مئوية.
أما عن حالة البحر فقد كان من 
يوم الســبت ١ أكتوبــر في تيارات 
الفســاد الصاحلة للصيد وســوف 
تستمر تيارات الفســاد حتى يوم 
اجلمعة املوافق ٧ أكتوبر ثم تتحول 
هــذه التيارات إلى تيــارات احلمل 
الشــديدة االندفاع من يوم السبت 
املوافــق ٨ أكتوبر وتكــون تيارات 
غير صاحلة للصيد بسبب سرعة 
اندفــاع هذه التيارات ويكون وقت 

املد في ساعات بعد الظهر.
 ولكن احلــذر مطلوب في هذه 
األيام من السباحة في البحر حيث 
أصبحت مضرة جدا ولذلك ننصح 
باالبتعاد عن الســباحة في البحر 
بســبب االنخفــاض امللحــوظ في 
درجات احلرارة واجلو غير املستقر. 

واهللا تعالى أعلم.

والذي عني نهايــة الفترة املطيرة 
في شــبه القــارة الهندية واحمليط 
الهنــدي التــي يؤثر مناخــه على 
شبه اجلزيرة العربية بأكملها وبدأ 
املنخفض اجلوي الذي كان مسيطرا 
على طقــس املنطقة فــي االرتفاع 
التدريجي واصبح في حدود (١٠١٣) 
مليبار ميكن أن ينخفض قليال جدا 
أو يرتفع قليــال جدا عن هذا الرقم 
وهو ما يدل على انحسار املنخفض 
اجلوي الذي كان سابقا مسيطرا على 
طقس املنطقة ولذلك فإن من املتوقع 
خالل األيام القادمة سوف تسيطر 
الرياح الشــمالية اخلفيفة السرعة 
وتكون متقلبة االجتاه تتحول إلى 
رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية 
والتي من املتوقع أن ســرعتها بني 
(٥-٢٠) كم/س ولكن تبقى الرياح 
الشمالية هي الرياح السائدة في هذه 
املنطقة فسماء صافية وخالية من 
الغيوم خالل األسبوعني القادمني كما 
اجلو آخذ في امليل إلى البرودة حيث 

أكتوبــر القــادم أي بعد أســبوعني 
تقريبــا من اآلن جافــة وخالية من 
األمطار ولكن كما قلت سابقا (ما يعلم 
الغيب إال اهللا سبحانه وتعالى) ولكن 
لنتوجه إلى اهللا أن يخلف ويغير 
توقعنا هذا بخير منه ويجعل موسم 
الوسم القادم عامرا باملطر واخلير 

الوفير اللهم آمني.
ومبــا أننــا قد دخلنا في شــهر 
أكتوبر فالسبت املقبل ٨ أكتوبر٢٠٢٢

وهو مناسبة املولد النبوي الشريف 
فإن عطلته ســوف ترحل إلى يوم 
األحد املوافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٢ بعني 
أن هنــاك عطلــة مدتهــا (٣) أيــام 
فأقول لكم من اآلن (زهبوا قشكم) 
ووجهوا مواتركم (ســياراتكم) إما 
صوب املطار أو إلى صوب احلدود 
وانتظروا العطلة القادمة وسالمتكم 

وتعيشون.   
أما بالنسبة للطقس فإن دخول 
شهر أكتوبر هو مؤشر على نهاية 
موســم (منخفض الهند املوسمي) 

هبوب رياح الكوس اجلنوبية ذات 
الرطوبة العالية جدا والتي تتجاوز 
نســبتها أكثر من (٨٠٪) هي التي 
جتعل من فترة الوسم فترة مطيرة، 
ولذلك أقول لــك يا عزيزي القارئ 
مبوجــب كالم األجداد هذا فإنه من 
املتوقع أن تكون فترة الوسم القادمة 
والتــي من املتوقع أن تبــدأ في ١٥

كما ذكرنا سابقا هنا- دراسة علمية 
مدونة تؤكد صحة هذا الكالم.

وأشــير بالقــول الــى انــه من 
املعروف أن يوم ٢٤ أغسطس من كل 
عام هو يوم دلوق جنم السهيل في 
شبه اجلزيرة العربية ويكون الطقس 
عادة في هذه الفترة هو طقس تهب 
فيــه رياح الكــوس اجلنوبية ذات 
الرطوبة العالية ولو عدنا قليال في 
هذا التاريخ وحتديدا يوم األربعاء ٢٤
أغسطس ٢٠٢٢. فإن الطقس اتسم 
بهبوب رياح الكوس اجلنوبية ولكن 
لم تكن نسبة رطوبة فيها عالية في 
تلك الفترة. نعم كان (دلوق السهيل) 
مع هبوب رياح الكوس وكانت رياح 
الكــوس ذات الرطوبــة القليلة أي 
مبعنى أن رياح الكوس التي هبت 
علينا أشبه ما تكون برياح شمالية 
خالية متاما من الرطوبة ونســبة 
الرطوبة فيهــا وبحدها األقصى لم 

تزد في تلك الفترة عن (٣٠٪). 
واملقصود بكالم األجداد هذا هو 

بتاتا. ولكن دعني أعيد لك ما سبق 
لي أن ذكرته وكتبته عدة مرات في 
«األنباء» الغراء فهناك مقولة معروفة 
في الكويت ووســط شبه اجلزيرة 
العربية يذكرها لنا األجداد منذ القدم 
في الكويت تقول هذه املقولة (إذا دلق 
السهيل بكوس فأبشروا باملطر، وإذا 
دلق السهيل بشمال فأبشروا باحملل 
في الوســم) أي أن األمطار ســوف 
تكون قليلة في فترة الوسم، وكما 
تعلم عزيــزي القارئ فهذه املقولة 
كان دائما يرددها األجداد في املاضي 
ويؤكدون صحتها مع عدم وجود - 

«ما يعلم الغيب إال اهللا سبحانه 
وتعالــى».. كان هــذا جوابي ألحد 
األصدقاء األعزاء الذي سألني قبل 
فترة قصيرة بقوله: أنا من املتابعني 
لتوقعاتكــم الفلكية واملناخية منذ 
فتــرة طويلــة، وأعتقد أن نســبة 
صحة توقعاتكــم عالية جدا تزيد 
على (٩٠٪)، ولكن سؤالي: هل فترة 
الوسم القادمة سوف نشهد خاللها 
سقوط أمطار؟ فأجبته لست منجما 
وال أقرأ الفنجان، ولست كذلك من 
يضرب الودع أو يكت الفأل، فأنا ال 
أصدق هذه اخلزعبالت وال أؤمن بها 

اخلبير الفلكي رأى أن الطقس خالل األسبوعني املقبلني صاٍف وخاٍل من الغيوم ومييل إلى البرودة .. واحلرارة لن تتجاوز ٤٠ درجة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إن دخول شهر اكتوبر مؤشر على حتول الطقس 
تدريجيا نحو البرودة، مشــيرا الى ان احلرارة في النهار خالل األسبوعني املقبلني 

لن تتجاوز الـ ٤٠ درجة نهارا وفي ساعات الفجر األولى بني ١٩ و٢٠ درجة مئوية.
وأشار في معرض رده على سؤال حول فترة الوسم القادمة الى نهاية موسم منخفض 
الهند املوسمي والذي يعني نهاية الفترة املطيرة في شبه القارة الهندية واحمليط 

الهندي الذي يؤثر مناخه على شبه اجلزيرة العربية بأكملها. وفيما يلي التفاصيل:


