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البدر التقى وفدًا من إقليم »إن يانغ« الڤيتنامي للتباحث في بناء مركز لأليتام

كواالملبور � كونا: التقى قنصل عام الكويت في مدينة »هوش���ي منه« 
في ڤيتنام جنيب البدر وفدا من اقليم »ان يانغ« امس برئاسة نائبة مدير 
ادارة مكتب وزارة اخلارجية نوين تاي هونغ داو وبحضور الس���كرتير 
االول للبعثة الكويتية عبدالرزاق اخلليفة. وذكر القنصل العام في تصريح 
ل� »كونا« عبر الهاتف ان اللقاء بحث مس���اهمة الكويت اخلاصة في بناء 
مبنى اليواء طلبة مركز ايتام في اقليم »ان يانغ« الذي تأسس في مارس 
2004 بغرض مساعدة االطفال الفقراء وااليتام ممن ليس مبقدورهم تلقي 

التعليم في املدارس. واكد البدر ان مبادرة الكويت االنسانية جتسد دعمها 
لتعليم االطفال وتعكس العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين الصديقني 
في جميع املجاالت. واوضح ان هذه اخلطوة تعكس تعزيز العالقات بني 
البلدين ليس على املستوى التجاري واالستثماري فحسب بل على املستوى 
الثقافي والتعليمي. من جهتها، رحب���ت داو مببادرة الكويت معربة عن 
تقدير اقليم »ان يانغ« لهذه املس���اهمة االنس���انية التي ستخدم اكثر من 

150 طفال في تلقي التعليم.

د.روال دشتي متوسطة ضرار الغامن ورنا اخلالد

جانب من املشاركني

مليا السالحي مع بوخشبة

د.روال دشتي مع ياسمينة دشتي

ركن قراءة القصص لألطفال

بعض املشاركني

بوخشبة
»بوخشبة« مش���روع شباب »زوايا 
الش���غف« الذي يهدف منه الشباب الى 
التأكيد على انه يجب اال نحكم مس���بقا 
على الناس والقاء التصنيفات الفئوية، 
ويعاجلها بطريقة رمزية فكاهية بارعة، 
وقد قامت مليا السالحي بتأليف وتنفيذ 
الكتاب بالتعاون مع مجموعة من شباب 

زوايا.

مشاركون
كان من الالفت مشاركة ثاني اصغر مؤلفة في العالم ياسمينة دشتي )11 عاما( 
 The Day I Found myself living« حيث الفت كتابها االول في عامها التاسع بعنوان
in my Book« والذي تتحدث فيه عن عالقتها بالكتاب وعن اهميته في حياة االطفال، 
وتابعت ان فكرة الكتاب جاءتها عندما طلب منها كتابة قصة كأحد الفروض املنزلية 
ثم كان الكتاب بتش���جيع من والديها. من جانبه، اعرب احمد الرفاعي املشارك في 
ركن الرس���م والتصوير عن سعادته باملشاركة مع »زوايا الشغف« قائال انه على 
الرغم من انها مشاركته االولى اال انه يشعر بانها جتربة فريدة من نوعها وفرصة 

كبيرة للشباب للتعبير عن انفسهم وعن مواهبهم.

»زوايا« تحيي الشغف في مول 360

روال للشباب: الوطن بحاجة لكم ال تتخلوا عنه
الغان�م: يجب اس�تثمار الكف�اءات والمواهب ف�ي القطاعين الخ�اص والحكومي
الخال�د: »زواي�ا« تح�رص عل�ى إحي�اء ش�غف األطف�ال إل�ى جان�ب الش�باب

عن����وان »عالم املواهب« وتدور 
حبكة الع����رض حول مجموعة 
من االطف����ال ينتقلون بخيالهم 
الى عالم املواهب حيث يرشدهم 
حكيم في هذا العالم ونش����اهد 
خالل هذه الرحلة وصالت عديدة 
من املواهب املتنوعة، وقد امتاز 
العمل بعناصر إبهار عديدة على 
املس����رح من ضمنها شاشة ال� 
LED الكبيرة احلجم واللوحات 
الغرافيكي����ة التي عرضت فيها 
باالضافة الى عنصر املوسيقى 

التصويرية واألزياء.
وتابعت السليطي: انه ليس من 
السهل ان يقوم شباب ال ميتلكون 
الكثير من اخلبرة مبثل هذا العمل 
مبا يحويه من تنظيم وتنسيق 
وتعاقد مع الش���ركات واجلهات 
التي اعانت على تنفيذ هذا العمل 
ولكن مع التدريب واالشراف الذي 
قامت به مجموعة زوايا للمجموعة 
وبشكل يومي استطعنا ان ننجز 
اعمالنا بالهيئة التي ظهرت بها وال 
يفوتني ان اذكر ان التمويل والدعم 
ملثل هذه االنش���طة هو العصب 
الذي لواله ما كان ان تتحقق مثل 
هذه االعمال لذا وجب الشكر ملول 
360 على استضافتهم لالحتفال، 
وشركة السينما الكويتية والريان 
القابضة واملركز املالي الكويتي، 
ومنا القابض���ة واملارينا اف ام، 
وكان للجمعية الثقافية النسائية 
ومدرسة بيان ثنائية اللغة دور 
ف���ي توفير اماك���ن االجتماعات 

والتدريب.
بدورها، قامت مرمي العماني 
من زوايا الش����غف )19 س����نة( 
بالترتيب له����ذا العمل وعبرت 
قائل����ة لطاملا كان الش����غف هو 
الش����علة التي تدفع بالعطاءات 
املتميزة واحتفالن����ا باملواهب 
يحمل العديد من االهداف اهمها 
املتنوعة  االحتف����ال بقدراتن����ا 
والتشجيع على االستثمار، احترام 
االختالف والتعددية في املواهب 
واالهتمامات، والتش����جيع على 
تكريس هذه املواهب بني احلني 
واآلخر في أعمال تعود باملنفعة 
العامة وتوظيفها خلدمة القضايا 

االنسانية وقيم املواطنة.

على الناس، واعربت اخلالد عن 
فخرها مبا يحققه شباب زوايا 
من ابداع���ات وابتكارات ليكون 
االحتفال على ما هو عليه السيما 
ان توجه زوايا هذا العام تخطى 
فئة الشباب ليشمل فئة االطفال 
ويساعدهم على تنمية مواهبهم 
وتوس���يع مخيلته���م من خالل 

األنشطة اخلاصة بهم.
ذوي  ان  اخلال���د  وقال���ت 
االحتياجات اخلاصة لهم حصة 
هذا العام في انشطة االحتفال من 
خالل طفل كفيف بالعزف على 
االورغ وتق���دمي موهبته ليثبت 
القدرة على ابراز املواهب، وتابعت 
ان ريع هذه االنشطة يعود الى 
دعم بيت عبداهلل لرعاية االطفال 

.BACCH
بدورها، قالت مديرة التسويق 
في مول 360 كلوديا لوبو شينكا 
ان رعاية املجمع الحتفال زوايا 
ليس املرة األولى للمجمع ولكنه 
يأتي من إميان املجمع بضرورة 
دعم الشباب وإفساح املجال أمامهم 
لتكون لديهم فسحة يعبرون فيها 
عن مواهبهم وسيستثمرون وقتهم 

مبا فيه خير لهم ولوطنهم.

أنشطة االحتفال

بدوره����ا، عرضت املنس����ق 
العام لش����باب زوايا الش����غف 
دالل السليطي انشطة االحتفال 
قائلة إنه����ا تتضمن العديد من 

االفكار التي حترك مخيلة االطفال 
وغيرها تفسح املجال أمام الشباب 
للتعبي����ر ع����ن مواهبهم حيث 
هناك ركن للفنون التش����كيلية 
الغرافيك  والتصوير وتصميم 
مبشاركة فنانني صاعدين تتميز 
فنونه����م بالق����درة على إيصال 
األحاس����يس اخلاصة بالصور 
واملشهد التصويري باإلضافة إلى 
استخدام األساليب اإلبداعية في 
التقاط الصور واستخدام الرموز 
غير التقليدية في الرسم للتعبير 
عن االفكار وشمل ركن التصوير 
الذين  الغرافيك  والرسم فناني 

قدموا اداء حيا لفنهم.
ال����ى جانب رك����ن خفة اليد 
والسحر من أداء مواهب شبابية 
إقباال لدى  محلية، والذي القى 
الزوار وركن لألطفال والذي امتاز 
بتقدميه لألنش����طة التي جتمع 
ب����ني الترفي����ه والتعليم حيث 
قامت مجموعة من شباب زوايا 
الشغف بقراءة القصص العربية 
واإلجنليزية لألطفال مع التوقف 
في وس����ط القصة وطلبهم من 
االطفال ان يكملوا القصة من وحي 
خيالهم وباألسلوب الذي يروق 
لهم فمنهم من اكمل القصة كتابة 
ومنهم من قام برسمها ومنهم من 
قام بسردها، كل حسب اهتماماته 

وقدراته الفردية.
إلى جانب عرض مس����رحي 
خاص باالحتف����ال والذي حمل 

بأهمية العمل التطوعي والتفاني 
فيه.

وتاب���ع الغ���امن: ان االهتمام 
بالش���باب امر في غاية االهمية 
وذلك ألن الش���باب هم مستقبل 
بناء الوطن وهم السواعد التي 
ستنهض بهذا الوطن لذلك البد من 
تقدمي كل الدعم لهم والوقوف الى 
جانبهم وإعطائهم فرصة التعبير 
عن أنفسهم وعن مواهبهم مشيرا 
الى ضرورة ان يكون هذا األمر 
في اجواء مريحة كالتي تؤمنها 
مجموعة زوايا والتي تعتمد على 
االبتكار وتبتعد عن االس���لوب 

التقليدي.
وتابع الغ���امن قائال: انه البد 
من ان يكون هناك استغالل لهذه 
املواه���ب والبد من توظيفها في 
القطاعني اخل���اص واحلكومي، 
مؤك���دا ان هناك امكانيات لدعم 
هذا النوع من املواهب السيما انها 
ذات نوعية هادفة وجيدة تخدم 

املجتمع وتوسع آفاق الشباب.
م���ن جانبها، اكدت مدير عام 
ان  مجموعة زوايا رن���ا اخلالد 
استمرارية زوايا الشغف تعود 
الى شغف فريق العمل بتطوير 
نفسه وتطوير مواهبه ليحييها 
عام���ا بعد عام مش���يرة الى ان 
مشروع زوايا لهذا العام كان ركن 
الكتاب حيث قام مجموعة شباب 
زوايا الشغف بت أليف كتاب مصور 
يش���رح س���لوك احلكم املسبق 

رندى مرعي
بعد مرور عام على مشروعها 
األول وسعت مجموعة »زوايا« 
رفعة شغفها لتحييها عند االطفال 
كما كان حالها مع الشباب وهذا 
ما بدا واضحا في احتفالها الثاني 
الذي بدأ مس���اء امس األول في 
التجاري حيث كانت  مول 360 
هناك نشاطات عديدة مخصصة 
لألطفال الى جانب عدد كبير من 
االطفال املشاركني في نشاطات 

االحتفال.
وخالل مشاركتها في اطالق 
نشاطات االحتفال اعتبرت عضو 
مجلس االمة النائبة د.روال دشتي 
ان شباب »زوايا« يجسدون روح 
املسؤولية واملواطنة وتكريسها 
الوطن، مشيدة بالروح  خلدمة 
اجلماعي���ة التي جتمع ش���باب 
الكوي���ت ذك���ورا وإناثا وتتيح 
لهم فرصة التعبير عن مواهبهم 

وإظهارها دون قيود. 
وتابع���ت: ان جتربة »زوايا 
الشغف« تؤكد ان كل شاب كويتي 
قادر على االبداع عندما تتاح له 
الفرصة املناسبة ويتوافر له الدعم 
مؤكدة انه البد من االستفادة من 

كل هذه االبداعات.
الى شباب  وتوجهت دشتي 
الكويت قائلة: الوطن بحاجة لكم 
فال تتخلوا عنه ونحن معكم والى 

جانبكم.
بدوره، اعرب رئيس مجلس 
ادارة املركز املالي ضرار يوسف 
الغامن عن سعادته لرعاية نشاط 
زوايا الش���غف الثاني مؤكدا ان 
اس���تمرارهم وجناحهم س���ببه 
مصداقيتهم بالعم���ل وإميانهم 

)سعد هنداوي(دالل السليطي


