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وفاة املطرب السعودي 
78 عامًا  أبوبكر سالم عن 

بعد صراع مع املرض
قالت قناة اإلخبارية السعودية إن املطرب أبو بكر 
سالم توفي يــوم األحــد عن 78 عاما بعد مشوار فني 
امتد قرابة الستة عقود.  ونعته وزارة الثقافة واإلعالم 
السعودية وكذلك الرئاسة اليمنية وعــدد كبير من 

املؤسسات الثقافية والفنية والعديد من املغنني العرب. 
ـــارس 1939 مبــديــنــة تــرمي  ــي 17 م ولـــد ســالــم ف
التاريخية فــي حضرموت ثــم انتقل للسعودية في 
السبعينات وعــاش متنقال بني عــدن وبــيــروت وجدة 

والقاهرة إلى أن استقر في الرياض. 
ــوان  ومتيز بعذوبة صوته وقــدرتــه على أداء األل
الغنائية املختلفة واحلرص على انتقاء الكلمات الهادفة. 
وقــدم مجموعة كبيرة من األغاني من أشهرها )يا 
ورد محال جمالك( و)قال املعنى مله( و)مسكني يا ناس( 
و)يا ليل هل أشكو( و)مجروح( و)24 ساعة( و)كما 

الريشة( و)يا بالدي واصلي(.
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 في الصـميم
اجلهاز اإلداري للدولة ما له شغل إال الوافدين وزيادة الرسوم عليهم.. 
هل هذه سياسة دولة أم اجتهادات خاصة وال خايفني من صفاء الهاشم؟.. 
يعني لو ذبحتوا عمركم في حتميلهم رسوما إضافية كم ستجمعون؟ ال 
نظن انكم ستحصلون على عشر الهدر الذي متارسه احلكومة في الهبات 
والفساد والعموالت.. هــؤالء بشر تغربوا عن ديارهم بسبب احلاجة 
وعــاشــوا معنا بأمان وســالم فلماذا ننغص عليهم حياتهم بني احلني 
واآلخــر؟.. مئات الوسائل التي تزيد من إيراد الدولة إذا كان هناك عجز 

حقيقي.. 
نحن نعاني من سوء إدارة!!

Bin_hwazin@  عبدالعزيز العتيبي
وزي��ران لم يحالفهم احلظ بالعوده الى ال��وزاره اجلديده ولكنهما 
ناال الثقه الشعبيه والسمعه احلسنه التي التقدر بثمن !!! فشكرا لهما 
بخدمتهما للوطن واملواطنني #فالح العزب #جمال  احلربي #احلكومه 

اجلديده

bootafra@   م�صاعد بوطفره املطري
احلني اللي كانوا يتوعدون محمد اخلالد بتجاوزات وزارة الدفاع ، هل 
اذ لم يتم اصالح هذه التجاوزات سيتم مسائلة الوزير اجلديد ! #مجرد 

سؤال فقط ؟ #احلكومه اجلديده

m_rwhl@   حممد الرويحل – كاتب
امتنى من #احلكومه اجلديده وخاصة الشيخ ناصر صباح االحمد ان 
يبادر بتقدمي قانون العفو العام ليشمل كافة سجناء ومحكومي الرأي ! 

#متضامنون #احلرية ملعتقلني الرأي

hesa_alobaidan@  ح�صه بدر العب�يدان
الشباب الكويتي ذك��ورا واناثا مبدعني ج��دا و خالقني ، استعينوا 
مبهندس معماري يقدم لكم افكار جميلة و جديدة افضل من اجلواهر و 
طريقة العمارة االسالمية املكررة في كل صرح ثقافي جديد .  #احلكومه 

اجلديده #الديوان االميري

كرم مستشفى املواساة اجلديد املوظفني القدامى في 
املستشفى ممن مر على عملهم  سنوات طويلة بحضور 
الرئيس التنفيذي  عبدالله الــوزان تقديراً جلهودهم 
وعرفاناً ملا قدموه من عطاء وعمل دؤوب خالل فترة 

عملهم
وهنأ الوزان املوظفني القدامى بهذه املناسبة، متمنياً 
لهم مزيداً من النجاح ومواصلة رحلة العطاء كالً في 
مجال تخصصه، مجدداً تأكيده أن سلسلة النجاحات 
التي حققتها املستشفى ما كانت لتتحقق لــوال عمل 
اجلميع بروح الفريق الواحد وإخالصهم، والذي ساهم 
في إستمرارية تطويراخلدمات الصحية في املستشفى 
ومتيزها، والتي حصدتها معها املستشفى من العديد 

من اجلوائز .
وبهذه املناسبة،أكد مدير املــوارد البشرية خالد 
هــاللــي أن تــكــرمي املوظفني الــقــدامــى الــذيــن متيزوا 
واجتهدوا خالل فترة عملهم، تقديراً جلهودهم وعرفاناً 
ملا قدموه من عطاء وعمل دؤوب خالل فترة عملهم، 
وهو ما يشكل بــدوره  حافزاً لبقية املوظفني العاملني 

في املستشفى.
وأعـــرب الــــوزان عــن  ثقته فــي جميع العاملني 
باملستشفى من أطباء وممرضني وفنيني وإداريــني 
مشيراً إلى أن متيزهم وتفانيهم قاد » املواساة« لتبوء  
مكان الريادة على مستوى القطاع الصحي األهلي  عبر 

تقدمي أفضل سبل الرعاية الصحية. 
ومن جهة أخرى، تقدم املكرمون بالشكر والتقدير 
إلى إدارة املستشفى وإلى الرئيس التنفيذى على هذه 

البادرة مؤكدين أن تلك البادرة الطيبة تشكل حافزاً 
قوياً ملواصلة أداء أعمالهم بكل تفان وإخالص.

ويعد مستشفى املــواســاة اجلــديــد أول مستشفى 
متكامل للرعاية الطبية املتميزة على مستوى القطاع 
األهلي في الكويت، كما أنه أول مستشفى حاصل على 

مستوى القطاعني األهلي واحلكومي في الكويت ينال 
شهادة اإلعتماد الكندي جلــودة اخلــدمــات الصحية 
)ACI( فــي أغسطس 2008 وشــهــادة اإلعتماد من 
اللجنة الدولية املشتركة )JCI(  فى نوفمبر 2010 ، 
كما حصل على جتديد لشهادة اإلعتماد األمريكي من 

اللجنة الدولية املشتركة »JCI« في يناير 2014 ، 
والدرجة املاسية من اإلعتماد الكندي جلودة اخلدمات 
الصحية » ACI » في ابريل 2014 وقد مت إعادة جتديد 
اإلعتمادين األمريكي في شهر فبراير 2017 واإلعتماد 

الكندي في شهر ابريل 2017 بأعلى الدرجات.

الوزان: متيزهم وتفانيهم قاد »املواساة« لتبوؤ  الريادة على مستوى القطاع الصحي األهلي

املدير التنفيذي متوسطا املكرمني 

كرم موظفيه القدامى  تقديرًا جلهودهم وعرفانًا بعطائهم   

14 مهنة حرفية الكويت تشارك بـ 
»2017  في »مهرجان الشيخ زايد التراثي 

قال مراقب املتاحف في )املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الكويتي( سلمان بولند اليوم االثنني 
ـــة الــكــويــت تــشــارك بنحو  ان دول
14 مهنة وحرفة تراثية وجتارية 
في مهرجان )الشيخ زايــد التراثي 
2017( الذي يقام مبدينة )الوثبة( 

في امارة )ابوظبي(.
 واضــاف بولند الذي يرأس وفد 
دولة الكويت في تصريح ل )كونا( 
ان الــهــدف مــن املشاركة هــو ابــراز 
الــتــراث الكويتي ومــا يحتويه من 
مهارات حرفية وصناعات يدوية 
وبضائع جتارية متنوعة الى جانب 
توثيق عــرى الــتــعــاون والترابط 
ــة االمـــارات وبقية  الثقافي مع دول

الدول العربية واالجنبية.
 وأوضـــح أن احلـــرف الكويتية 
املشاركة تتمثل في صناعة السفن 
والـــطـــرق عــلــى الــنــحــاس واحلــفــر 
على اخلشب و)الصندوق املبيت( 
والــعــصــا )اخلـــيـــزران( والعطور 
والــعــبــاءات النسائية والرجالية 
)الــبــشــوت( والــفــنــون التشكيلية 
وآالت موسيقية نادرة )البشتختة(.

 وذكر »أن املهرجان الذي يحمل 
اسما عزيزا على قلوب اخلليجيني 
والعرب يعد من املهرجانات املهمة 
فــي املنطقة حيث تــشــارك فيه 30 
ــة ويضم 20 معرضا تفاعليا  دول
باالضافة الى 24 حيا تراثيا تقليديا 
و500 محل تعرض فيه املنتجات 
التراثية العاملية واملطاعم الشعبية 

واالجنبية«.
 واشار بولند الى ان املهرجان يعد 
محطة مهمة للتعرف عن قرب على 
احدث االبتكارات وابرز االيجابيات 

لالستفادة منها خــالل استضافة 
دولة الكويت للمهرجانات التراثية.

 وفــي تصريح مماثل ل )كونا( 
ــال الفنان التشكيلي واخلــطــاط  ق
الكويتي فاضل الرئيس انه يشارك 
فــي املهرجان للمرة الثانية حيث 
يعرض لوحاته ورسوماته الفنية 

وتشكيالته في اخلط العربي.
 واضـــاف الرئيس ان املهرجان 
يعد فرصة جيدة لاللتقاء بالفنانني 
اخلليجيني والعرب وتبادل اخلبرات 
والــثــقــافــات واملـــهـــارات املتنوعة 
ـــالع على آخر  ــى االط بــاالضــافــة ال

منتجاتهم الفنية.
ــال كــاظــم الــقــالف احد  ـــدوره ق  ب
احلــرفــيــني الــكــويــتــيــني فــي مجال 
مجسمات السفن القدمية ل )كونا( 
»ان صناعة السفن تعد من احلرف 
الكويتية في املاضي والتي حتمل 
ذكــرى خالدة في نفوس الكويتيني 
ــتــعــاون  ـــاء دول مــجــلــس ال ـــن واب
اخلليجي كونها احد الوسائل املهمة 

ملــصــادر الـــرزق فــي مجال الغوص 
واقــتــنــاء الــلــؤلــؤ وصــيــد االســمــاك 
ونقل البضائع والسفر والتجارة 

البحرية«.
ــــه »فــي  ـــالف ان ـــق ــــــاف ال  واض
الوقت احلالي يحرص الكثير على 
طلب مجسمات السفن الشراعية 
الستخدامها في الهدايا والــدروع 
التذكارية او وضعها ضمن ادوات 

الزينة في املنزل او مكاتب العمل«.
 وأشار إلى أن صناعة مجسمات 
السفن تتطلب جهدا كبيرا ودقة في 
العمل ومهارة عالية نظرا حلاجتها 
ملــعــدات يــدويــة وليست كهربائية 
ـــازه لسفينة  ــدة اجن موضحا ان م
واحدة قياسها 80 سنتيمترا تتطلب 

فترة اسبوعني تقريبا.
ـــددا  ـــالف أن ع ـــق ــــــح ال  وأوض
مــن مجسمات السفن تشهد اقباال 
على شرائها ومــن ابرزها )البوم( 
ـــي(  ـــوع ـــش ـــوك( و)ال ـــب ـــن ـــس و)ال

و)اجلالبوت( بأحجام مختلفة. 

احلي التراثي الكويتي في مهرجان الشيخ زايد للتراث


