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»ثوابت األمة« يطالب بإغاثة المسلمين األوزبك في قرغيزيا

دعا جتمع ثوابت األمة املنظمات العاملية 
وجمعيات االغاثة الى االس���راع في اغاثة 
املس���لمني االوزبك في جمهورية قرغيزيا، 
معتبرا: »ما يجري كارثة انسانية، اذ جرت 
حركة تهجير واسعة، مع حرق منظم للمنازل 
واملمتلكات«. وقال التجمع في بيان صحافي: 
»ان ع���دد املهجرين جتاوز نصف املليون، 

ويعيش���ون راهنا اوضاعا مأساوية على 
احلدود مع جمهورية أوزبكستان، وقد تعرض 
املسلمون هناك الى هجوم بربري مخطط 

له من جهات خارجية«.
وحض التجمع: »على ضرورة اطالق حملة 
اغاثة كويتية لنصرة املسلمني في قرغيزيا 

الذين يتعرضون لكارثة انسانية«.

الكويت في قلب عّمان: شوارع بأسماء شخصيات 
ومناطق كويتية في العاصمة األردنية

عمان � كونا: حتمل بعض األحياء والش����وارع في 
قلب العاصمة األردنية عمان أس����ماء مناطق كويتية 
وأخرى لش����خصيات وضعت بصماته����ا املؤثرة على 
تاريخ الكويت احلديث. واختارت أمانة عمان الكبرى 
حي الكويت واجلهراء واألحمدي لبعض أحياء العاصمة 
األردنية والشخصيات الكويتية لتسمية الشوارع فيها 
مثل الشيخ عبداهلل السالم فيما أطلقت محافظة الكرك 
جنوب البالد اسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على اسم أحد شوارعها، واختيار أسماء مناطق 
او ش����خصيات كويتية لألحياء والش����وارع األردنية 
روتني وامتنان شعبي ورسمي للكويت وذلك نتيجة 
للمشاعر الكبيرة التي يكنها مئات األردنيني للكويت 
وفاء للس����نوات الطويلة التي عاشوها هناك. وقالت 
الصحافي����ة ليندا املعايعة »انني عندما أمر في حي او 
شارع يحمل اسم منطقة كويتية تعود بي الذكريات الى 
سنوات طفولتي في وطني الثاني الكويت حيث ولدت 
وتعلمت ونشأت وأسرتي في أجواء أخوية كبيرة لم 

نشعر فيها يوما بغربة«.
من جهته، أعرب صاحب بقالة في وسط حي الكويتيني 
ابومحمد عن شعوره باحلنني للكويت وشعبها مبينا 
»انه تربطنا عالقات جيدة وأهل ونسب وعشنا سنوات 
طويلة معا واشعر بأنني كويتي بقدر ما انا أردني«.

وأك����د نائب أمني عمان الكبرى م.عامر البش����ير ل� 
»كونا« قيام أمانة عمان منذ أكثر من 20 عاما بتسمية 

احد الشوارع الرئيسية مبؤسس الكويت احلديثة الشيخ 
عبداهلل السالم وأسماء مناطق كويتية وذلك انطالقا من 
موقف األردن الثابت واحملبة الكبيرة للكويت. واضاف 
ان هذا التوجه زاد أواصر الترابط والتواصل بني البلدين 
والش����عبني فبصمات الكويت في التنمية واضحة في 
مختلف الدول العربية ومنها األردن، مشيرا الى دور 

الكويت البارز في خدمة قضايانا احمللية والعربية.
وأعرب البشير عن التقدير للكويت وقيادتها التي 
استطاعت بالتعاون مع قيادتنا الهاشمية جعل العالقات 
الكويتي����ة � األردنية منوذجا للتس����امح داعيا الدول 
العربية الى أهمية ان تكون العالقات العربية � العربية 
بهذا الش����كل. وتتميز املناطق التي أطلق عليها أسماء 
كويتية بالعمق الشعبي الكبير وأبرزها شارع عبداهلل 
السالم الذي يربط عمان الشرقية القدمية وعمان الغربية 
احلديث����ة ويعتبر حي الكويتيني في حي النزهة مثاال 
بارزا آخر على البعد الش����عبي لهذه األسماء.  وأطلق 
املواطنون اسم »حي الكويتيني« وذلك إلقامة األغلبية 
من مئ����ات األردنيني الذين عادوا من الكويت هربا من 
األحداث األمنية املؤسفة أثناء الغزو وانه ليس اسما 

رسميا مثبتا في مديرية التسمية والترقيم.
ويخرج حي الكويتيني احملاذي للشارع املؤدي الى 
الديوان امللكي عن النمط الشعبي املألوف في املنطقة 
بشوارعه الواسعة وعماراته املنسقة وعمرها احلديث 

نسبيا.

شارع األحمديشارع الكويت

شارع األمير عبداهلل السالم الصباح

يضاف لقائمة طيور الكويت

جمعية الطيور ترصد طائر »البزيق الشرقي«

طائر البزيق الشرقي

أعلن���ت جمعي���ة الطي���ور 
الكويتية امس عن رصدها طائرا 
جديدا يعرف باس���م »البزيق 
الشرقي« يضاف الى قائمة طيور 

الكويت الول مرة في البالد.
وق���ال رئي���س اجلمعي���ة 
ل�  الس���رحان  م.عبدالرحم���ن 
»كون���ا« انه في صباح يوم 29 
مايو املاضي كان عضو جمعية 
الطيور محمد خورشيد يراقب 
الطيور في محمية صباح األحمد 
وفجأة جاء طائر من اجلوارح 
وهبط ليشرب املاء من البحيرة 
وأثناء هبوطه صوره وقد الحظ 
اختالفه في شكله وطيرانه عن 
طائر )اليؤيؤ( املوجود في نفس 

املكان.
واضاف ان خورش���يد نشر 
ص���ور هذا الطائ���ر في منتدى 
جمعية الطيور ليتأكد من نوعه 
وقد مت التعرف عليه بأنه طائر 
جدي���د يضاف لقائم���ة طيور 
الكويت وهو البزيق الش���رقي 
الذي قد رصد قبل أس���ابيع في 
مملكة البحري���ن واآلن يرصد 
ويوث���ق بالصور الول مرة في 
الكوي���ت وقد رصد من قبل في 

جميع دول اخلليج.
وقال م.السرحان ان املتابع 
لنش���اط اجلمعية »قد يظن ان 
اعداد انواع الطيور في الكويت 
تزداد بس���بب حتسن الوضع 
البيئي ف���ي البالد لكن هذا امر 
خاط���ئ متاما فأع���داد وأنواع 
الطيور بس���بب تدخل وجور 
االنسان على الطبيعة تقل يوما 

بعد يوم«.
واضاف ان ما يحدث »يتمثل 
ف���ي ان املهتمني برصد الطيور 
وبتشجيع من اجلمعية يزدادون 
يوما بعد يوم وتزداد خبرتهم 
من خالل اطالعه���م على كتب 
الطيور احلديث���ة وعلى انواع 
الكويت  الطيور املرصودة في 
الرقمية  الكاميرات  ومع وجود 

ازداد عدد انواع الطيور املرصودة 
في الكويت بسبب همة وجهود 
املراقبني عموما واجلمعية تبذل 
أقصى ما تس���تطيع ملس���اعدة 
مراقبي الطيور وتذليل الصعاب 

لهم«.
وذكر ان هناك انواعا كثيرة 
ليست في قائمة طيور الكويت 
لكنه���ا منذ مئات الس���نني متر 
عبر أراضي الكويت وال ترصد 
بس���بب قلة االعداد املارة منها 
عبر أراضي الكويت ولتشابهها 
مع انواع كثيرة شائعة وقلة عدد 

مراقبي الطيور في الكويت.
واكد السرحان ان اجلمعية 
»تبنت رصد وتس���جيل انواع 
الطيور ف���ي الكويت بالتاريخ 
واليوم وامل���كان حلبها لرؤية 
الطي���ور وألجل وضع س���جل 
للطيور وقائمة للطيور لنفهمها 
أكثر ونعرف تأثرها في زيادة 
التنوع البيولوجي الذي يخدم 
االنسان ونعرف بعد ذلك مدى 
تضرر البيئ���ة متى ما نقصت 
اعداد بعض أنواعها حتى ميكن 
ارجاع األمور لسابق عهدها ونرى 
مواطن اخلل���ل ونعيد التوزان 
البيئي كما خلقه اهلل في خدمة 

البشرية جمعاء«.

وعن طائر البزيق الشرقي 
قال انه شبيه بالبزيق الغربي اما 
اماكن تواجد كل منهما فمختلفة 
متاما اذ ان الشرقي يفرخ في 
املنطقة الواقعة ما بني حدود 
غرب منغوليا ثم شمال شرق 
الصني الى بحر اليابان وجنوبا 
لكوريا الش���مالية فقط ومير 
في هذه املنطقة نهر »أميور« 
وتسمى كذلك ارض اميور لذلك 
يسمى هذا الطائر باالجنليزية 
صقر اميور وهو من الصقور 
الصغي���رة ويس���مى محليا 
هو ومجموعة م���ن الصقور 
الصغي���رة كاليؤيؤ وغيره ب� 
»الشويهني« لوجود ما يسمى 
باملدامع وهي خطوط سوداء 
تق���ع حتت العني م���ا يجعله 

شبيها بطائر الشاهني.
وقال الس���رحان ان ما مييز 
البزيق الشرقي عن الغربي هو ان 
اغطية اجلناح السفلية لدى الذكر 
بيضاء وهي الريش اخلفيف الذي 
يغطي أصول القوادم واخلوافي 
من باطن اجلن���اح وترى هذه 
األغطية البيضاء بوضوح عندما 
يطير في أعل���ى الرائي فيراها 
تبرق مع انعكاس أشعة الشمس 

كأنها فالشات بيضاء.


