
سجلت الشركات الكويتية املتخصصة 
في مجال الصيد والصقور حضورا متميزا 
في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور 
)سهيل 2017( الذي تشارك فيه 95 شركة 

من 15 دولة عربية واجنبية.
 وت���ع���رض 14 ش���رك���ة ك��وي��ت��ي��ة في 
النسخة األول��ى من املعرض ال��ذي انطلق 
األربعاء املاضي ويستمر خمسة أيام عددا 
م��ن امل��ع��روض��ات وامل��ن��ت��ج��ات املعنية في 
مجال االسلحة وذخائر الصيد ومسلزمات 
البر والرحالت وتربية الصقور ورعايتها 
والعناية بها وجتاربها الغنية ف��ي ذلك 
املجال.  و قال عدد من املشاركني الكويتيني 
في املعرض ل )كونا( أمس إن املشاركة في 
ه��ذا امل��ع��رض تهدف ال��ى ع��رض منتجاتها 
وخدماتها وتعزيز التواصل مع الشركات 
املتخصصة واحياء التراث العربي في مجال 

الصيد وتربية الصقور واحملافظة عليه.
 م��ن جهته ذك���ر ص��اح��ب م��رك��ز هاشم 
الصليلي الب��ح��اث ال��ص��ق��ور وجت��ارت��ه��ا 
الكويتية هاشم الصليلي ان السوق القطري 
مشجع ج��دا على امل��ش��ارك��ة ف��ي املعارض 
املتخصصة ملا له من ق��وة شرائية اضافة 
الى دوره في كسب اخلبرات من هواة تربية 

الصقور في دول مجلس التعاون.
 وأش��ار الصليلي ال��ى دور املعرض في 
اكتساب اخلبرات واالط��الع على كل ما هو 
جديد ف��ي مجال الصيد والصقور مشيدا 

مبستوى املعرض ومتيزه بكل ما هو جديد 
في مجال الصيد والرحالت رغم اقامته في 

دورته االولى.
 وب��ني أن امل��ع��ارض اخل��اص��ة بالصيد 
والصقور لها دور كبير في تنمية هواية اهل 
اخلليج من خالل جمع عدد من الطيور في 
مكان واحد وتوفير ادوات تربيتها وصيدها 
ومستلزمات الرحالت والصيد بشكل متنوع 

وجديد في كل عام.
 واوض���ح الصليلي ان قلة الصيد في 
املنطقة وتشريع القوانني اخلاصة بالصيد 

والبيئة اخ��ذت هواية تربية الصقور الى 
منحى اخ���ر م��ن خ���الل اق��ام��ة املسابقات 
واصبحت املنافسة شديدة بني الهواة مما زاد 

من استقطاب العديد من تلك الطيور.
 وأش��اد باملشاركة الكويتية في معرض 
كتارا للصيد والصقور والتي جاءت بشكل 
قوي ومؤثر والق��ت حضور واهتمام زوار 
املعرض مشيرا الى ان تلك املشاركة املتميزة 
ستترك بصمة قوية من خالل ما قدمته من 
تنوع وشمولية في مجال الصيد والصقور 
وجتارة بنادق الصيد.  وبدوره قال صاحب 

شركة مقناص املغرب لتنظيم رحالت الصيد 
الكويتية احمد العازمي ان املشاركة في 
معرض كتارا تأتي تنفيذا خلطط الشركة 
للتوسع في دول مجلس التعاون وتقدمي 
خ��دم��ات ال��رح��الت املتميزة ل��ه��واة الصيد 

واملقناص.
 وأض��اف: املعارض املتخصصة لها دور 
كبير في زيادة زبائن الشركات واملؤسسات 
اخلاصة بالصيد والرحالت من خالل عرض 
خدماتها املوثوقة واالمنة وجتربتها املتميزة 

بهذا املجال.
 وأوضح أن املشاركة الكويتية القت اقباال 
كبيرا من زوار املعرض واملهتمني عكست 
متيزها وجناحها الكبيرين بهذا املعرض من 
خالل جودة منتجاتها وتنوع معروضها ذي 

الكفاءة واجلودة.
 واش��ار الغازمي ال��ى ان معرض كتارا 
متيز في دورته االولى بقوة املشاركة احمللية 
واخلليجية وال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل ع��رض 
الشركات املشاركة للعديد من احدث منتجات 

الصيد والرحالت بشكل جديد ومنظم.
 من جانبه قال وكيل )تايني لوك( الجهزة 
تتبع الصيد الكويتي ه��ش��ام الشطي ان 
املعرض متيز بتقدمي ادوات واجهزة جديدة 
ومطورة لهواة الصيد والرحالت مما قدم 
استفاده كبيرة للمشاركني والزوار عن تلك 

الهواية.
 وأض��اف أن “االجهزة اخلاصة بالصيد 

وال���رح���الت ب��ات��ت ت��ت��ط��ور بشكل سريع 
لتخدم اصحاب الطيور واحلالل واحملميات 
اخلاصة ملتابعة تلك الطيور واحليوانات 

بشكل مستمر على مدار اليوم«.
 وأش��ار الشطي الى املشاركة الكويتية 
الكبيرة ف��ي امل��ع��رض وتقدميها ملنتجات 
ذات ج��ودة وك��ف��اءة عاليتني الق��ت القبول 
واالستحسان من زوار املعرض والقائمني 
عليه مبينا ان املنتج الكويتي منافس على 

املستويني العربي والعاملي.
 م��ن جهته ق��ال ص��اح��ب ش��رك��ة زه��اب 
للرحالت البرية والبحرية بدر الفضلي ان 
املعرض يساهم في تقدمي كل ما هو جديد في 
مجال منتجات الصيد والصقور واالط��الع 
ع��ل��ى اخل���ب���رات امل��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ش��رك��ات 

املشاركة.
 واضاف ان فترة اقامة املعرض في بداية 
املوسم تساهم في زي��ادة البيع للشركات 
املشاركة والوقوف على متطلبات اجلماهير 
واستمرار انتاج الشركات املتخصصة في 
ه��ذا امل��ج��ال مب��ا يساهم ف��ي تطوير هواية 
الصيد وتربية الصقور في منطقة اخلليج 
العربي.  واشاد الفضلي بالتطور امللحوظ 
في السوق الكويتي اخلاص بأدوات الصيد 
وال��رح��الت خ��الل ال10 س��ن��وات املاضية 
ومنافسته لالسواق اخلليجية والعربية 
وقدرته على تصنيع وانتاج ادوات الصيد 

ومستلزماتها بجودة وكفاءة.
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»غوغل« تشارك السعوديني 
فرحتهم باليوم الوطني

تزامناً مع احتفاالت السعودية باليوم الوطني 
ال��س��ع��ودي، ش��ارك��ت شركة »غ��وغ��ل« االحتفال 

بوضع لوغو يرمز للزي الشعبي ملناطق اململكة.
ويعتبر احتفال محرك البحث غوغل كل عام 
واح��داً من العالمات املميزة جلميع مستخدمي 
م��ح��رك البحث األش��ه��ر، حيث ينتظر اجلميع 
الشعار والرموز التي سيتزين بها أحد أهم املواقع 

والذي يكون معبراً عن معالم اململكة.
واحتفلت اململكة العربية السعودية  يوم 
أمس السبت 23 سبتمبر باليوم الوطني السابع 
والثمانني، حيث حتل ذكرى تأسيس اململكة على 
يد امللك عبد العزيز، ال��ذي أعلن توحيد اململكة، 
وتغيير اسمها من مملكة احلجاز وجند في مثل 
هذا اليوم التاريخي، الذي يجسد اللحمة الوطنية 

ومشاعر االنتماء للوطن.
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 في الصـميم
إدارة اإلنقاذ البحري ب��وزارة الداخلية نامية على حظها.. مواطن 
يتعطل قاربه في منتصف البحر ويطلب جندتهم ويأتيه الرد البارد بأن 
يبحث عن صديقه ليساعده.. املعروف أن العاملني في اإلنقاذ بالداخلية 
يداومون يومني وأربعة أيام راحة، وفي هذين اليومني يبحثون عن مليون 
عذر للغياب.. هذه أرواح ناس ال ميكن التهاون بها.. ماذا لو كان احلادث 
أس��وأ.. إذا انتم  دايخني لهذا احلد اعطوا القطاع اخلاص فرصة إلنشاء 
شركات إنقاذ بحري والتأمني على القوارب.. عندنا مليون قارب بحري.. 

صحصحوا!

azozi_alzahrani@  عبدالعزيز الزهراين

مايدرون ان االصالة طبع اخلليجيني األوفياء وماهي من صفاتهم الغدر 
واخليانة والكويت أكبر مثال للوفاء . 

#الكويت والسعودية قلب واحد #خليجنا واحد

 sso_765@   العتيبيه

#الكويت والسعوديه قلب واحد امللك فهد : ياترجع الكويت أو تروح السعوديه 
والكويت . الشيخ صباح : ألي يأذي السعوديه يأذيني بشخصي .

bof9laa@   املارك�صي ن�صر ال�صعب

للعلم من بعد الله محد له فضل علينا اال نفطنا

farahh78@   فرح �صادق

أهل الكويت االصيلني لطاملا كانوا بقمة التعايش واحترام العقائد منذ القدم بل 
ويتشاركون بالعزاء .. ومن يحاول ان يثير الفنت في محرم هم الدخالء

 Laahoob313@ لُه�������وب

اهتموا بالبنيان ونسوا االنسان

لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التواصل مع الشركات املتخصصة وإحياء التراث العربي 

مشاركة متميزة لشركات الصيد والصقور الكويتية مبعرض متخصص في قطر 

فنلندا ترفع السن املطلوبة لفتح 
حساب بالتواصل االجتماعي   

قررت فنلندا رفع السن الدنيا ملن ميكنهم استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي بداية من مايو عام 2018، التزاما بالقوانني 

األوروبية اجلديدة في هذا املجال.
ففيما يخص حماية املعلومات، سترتفع السن إلى 16 عاما 
للحد من إمكانية كشف األطفال عن معلوماتهم اخلاصة دون 
وعيهم بخطورة ذلك. وبعد تطبيق هذا القانون سيصبح األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن احلد املطلوب في حاجة إلى موافقة األم 
أو األب أو أحد أوصيائهم لفتح حساب في وسائل التواصل 

االجتماعي.
وتأتي هذه اخلطوة الفنلندية العتماد قواعد محلية لتنظيم 
اس��ت��خ��دام حسابات ال��ت��واص��ل االجتماعي لضمان االل��ت��زام 
بالتشريع األوروبي حلماية البيانات، الذي سيدخل حيز التنفيذ 
في 25 مايو املقبل. وحتمل القواعد الفنلندية اجلديدة املسؤولية 
للجهات املسؤولة عن قواعد بيانات مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي عن التأكد بأن املستخدمني وصلوا إلى السن احملدد 

في القواعد اجلديدة.

 سيارات الديزل اجلديدة ليست 
أفضل للبيئة من سيارات البنزين!

نقلت مجموعة من الصحف عن وزارة النقل األملانية قولها 
إن السيارات اجلديدة التي تعمل بوقود الديزل ال تنتج قدرا 
أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املضرة بالبيئة مقارنة 

بالسيارات التي تعمل بالبنزين. 
وقطاع السيارات هو أكبر ُمصدر في أملانيا ويوظف أكثر من 
800 ألف شخص. ودخل هذا القطاع في أزمة قبل عامني عندما 
أقرت شركة فولكسفاجن أنها تالعبت في اختبارات أمريكية 
النبعاثات الديزل.  ونسبت مجموعة فونكه للصحف عن وزارة 
النقل قولها ردا على استفسار من حزب اخلضر املعارض إن 
سيارات الديزل التي ُسجلت عام 2016 أنتجت انبعاثات بلغت 
128 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في املتوسط 

مقابل 129 جراما لسيارات البنزين اجلديدة. 
ولم ترد الوزارة على طلب من رويترز للتعقيب. 

وقال شتيفان كون وهو خبير في النقل من حزب اخلضر في 
البرملان لصحف فونكه ”مسألة أن الديزل يساعد في حماية 
البيئة مجرد أسطورة... محركات الديزل تفقد املميزات النظرية 
التي ميكن أن حتققها للبيئة ألنها تدخل في تصنيع سيارات 

ثقيلة عالية األداء“.

مشاركة كويتية متميزة


