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اإلعالمي عبداحملسن العجيل مع مسؤول قنصليتنا في بريطانيا فهد الالفي

رئيس املركز البريطاني للصم جون ماسلند مع عبداحملسن العجيل

متابعة من الصم البريطانيني للفيلم الوثائقي الكويتي

العجيل يعرض فيلمًا وثائقيا كويتيًا عن الصم 
ولغة اإلشارة في المملكة المتحدة بطريقة مبتكرة

بالتزامن مع احتفاالت الكويت باألعياد  الوطنية ومن إنتاجه وإخراجه

الالفي: الشباب الكويتي مثال يحتذى به في العمل الدؤوب الهادف إلى رفعة وإعالء اسم الكويت
تزامنا مع احتفاالت الكويت 
الوطني���ة املتمثلة  باألعي���اد 
بالذكرى ال� 50 على االستقالل 
وعيد التحرير ال� 20 و5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد � حفظه 
اهلل ورعاه �� مقاليد احلكم نظم 
االعالمي عبداحملسن العجيل 
مهرجانا لفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة من الص���م وذلك في 

بعض مدن اململكة املتحدة.
وقد تخلل املهرجان العديد 
من االنشطة اخلاصة للصم كما 
مت عرض فيلم وثائقي كويتي من 
إنتاجه واخراجه، واشار العجيل 
إلى ان الفيلم يستعرض الدور 
الكبير للكويت في دعم وتنمية 
قدرات الفئات اخلاصة من الصم 
امليادين منذ املاضي  مبختلف 
وحت���ى اآلن. وتطرق العجيل 
الى دور احلكوم���ة والبرملان 
واهتمامه���ا عن طري���ق عقد 
جلسة خاصة لذوي االحتياجات 
اخلاصة والتي كانت حتت قبة 
البرملان في قاعة عبداهلل السالم 

طيب اهلل ثراه.
ويعتبر هذا الفيلم من االفالم 
املميزة التي تطرقت للعديد من 
املعوقات التي تواجه الصم من 
الشباب وشرح عملية التواصل 
بطريقة فيلمية جديدة ومبتكرة 
مع التنويع في االفكار الدرامية 
إلثراء العمل االنتاجي االبداعي 
في توصيل الهدف االساس���ي 
الذي يعتبر مبثابة  الفيلم  من 
الثقافي بني  بواب���ة للتب���ادل 
الصم ف���ي مختلف دول العالم 
ومعرفة املخزون الثقافي الذي 
يتمتعون به عن طريق مشاهدة 
لغة االش���ارة التي تعتبر لغة 
مميزة حتتوي عل���ى تعابير 
وحركات إميائية يتم عن طريقها 

اإلبداعية املستخدمة في انتاجه. 
وفي اخلتام مت تكرمي املشاركني 

بهذا املهرجان الوطني.
كما استقبل مسؤول الشؤون 
القنصلية في مكتبه بسفارتنا في 
اململكة املتحدة فهد سعد الالفي 

إيصال االفكار واملعلومات بني 
أبناء هذه الفئة.

وكان العرض بطريقة سهلة 
املتواج���د في مركز  للحضور 
البريطاني. وقد اش���اد  الصم 
املتابعون بفكرة الفيلم والتقنية 

الباحث االعالمي عبداحملس���ن 
العجيل، واشاد الالفي باملجهود 
الذي مت في االعداد والتنسيق مع 
مراكز عاملية للصم في بريطانيا 
لعرض الفيلم الوثائقي لديهم. 
وأكد بدوره على أهمية تشجيع 

الشباب في جميع املجاالت من 
اجل االرتقاء بعملهم ورفع اسم 
دولتنا احلبيبة عاليا. كما شكر 
الالفي االعالم���ي العجيل لهذا 
االنتاج الرائع متمنيا له التوفيق 

في حياته العملية.

الداعية نبيل العوضي

ليلى الشافعي
صرح رئيس مجلس إدارة 
مبرة طريق اإلميان واملشرف 
العام على املشاريع الدعوية 
الداعية نبي���ل العوضي ان 
نادي رمياس للفتيات والتابع 
النسائية باملبرة قد  للجنة 
وضع الترتيبات والرعايات 
النهائية حلملته الس���نوية 
الثالثة »نوري اكتمل 3« حيث 
تشهد احلملة لهذا العام العديد 
من الرعايات من شخصيات 
عامة ومؤسس���ات إنسانية 
واقتصادية وإعالمية. وأوضح 
العوض���ي ان احلملة على 
مستوى الرعايات الشخصية 
واملؤسساتية سوف حتظى 
برعاية كرمية من الشيخة 
أس���ماء الصب���اح، وكذلك 
مؤسس���ة راف اإلنسانية، 
الرعاية  كما سيش���ارك في 
على املستوى اإلعالمي كال 
من تلفزيون وجريدة الوطن 
باإلضاف���ة الى مس���اهمات 
من العديد من املؤسس���ات 
اإلعالمية الكويتية، باإلضافة 
الى رعايات الشركات والتي 
م���ن بينها ش���ركة يوريكا 
أبدت  التي  لاللكتروني���ات 
اس���تعدادها للمساهمة في 
احلملة وتقدمي جوائز وهدايا 
قيمة للفتيات املشاركات في 

حفل التكرمي النهائي.
العوضي ان  وقد أضاف 
اللجن���ة النس���ائية ونادي 
الفتيات  رمياس يس���تقبل 
الراغبات في االش���تراك في 
هذه احلمل���ة من خالل ملء 
االستمارة اخلاصة باملشاركة 
في مقر اللجنة النسائية في 
الس���الم، كما ميكن  منطقة 
التواصل عب���ر الهاتف رقم 
94451507 وال���ذي خصص 
الس���تقبال االستفس���ارات 
اخلاص���ة باحلمل���ة م���ن 
التنظيم واملش���اركة  حيث 

والتطوع.

مبرة طريق اإليمان أكملت 
ترتيبات »نوري اكتمل«

)كرم ذياب(صفية الشمري

توزيع املالبس على احملتاجني

مبرة البر اخليرية استقبلت احملتاجني لتسليمهم املالبس

الشمري: مبرة البر الخيرية تعتني بأكثر من 800 
أسرة من أرامل ومطلقات ومسنين ومعاقين

يوسف غانم
جتس����يدا لدورها االجتماعي 
واالنساني، اقامت مبرة البر اخليرية 
معرضه����ا املجاني اخلامس وذلك 
حتت رعاية رئيس مجلس إدارة 
املبرة د.أحمد عبدالعزيز املزيني 
وبإشراف املنس����ق العام للمبرة 
صفية الشمري. وأكدت الشمري 
أن مب����رة البر اخليرية والقائمني 
عليها تعم����ل على إقامة مثل هذه 
املعارض سنويا للموسمني الشتوي 
البهجة  والصيفي به����دف إدخال 
والس����رور الى قلوب ابناء األسر 
التي ترعاها املبرة ولس����د بعض 
احتياجاتهم مما يتوافر للمبرة من 
التبرعات واملساعدات املقدمة من 
أهل اخلير والشركات. وقد اقتبس 
د.أحمد املزيني فكرة هذا املعرض 
من جمهورية السودان وعمل على 

تطبيقها في الكويت.
وقالت الشمري ان املبرة تعتني 
مبا يزيد على 800 أسرة محتاجة 
من أرامل ومطلقات وكبار س����ن 
ومعاقني، وقد وجد املعرض اصداء 
طيبة وهلل احلمد األمر الذي جعلنا 
نسعى إلقامته كلما توافرت لدينا 
كميات جديدة من املالبس اجلديدة 
لتوزيعها على احملتاجني وتلبية 
بعض متطلباتهم. وتوجهت الشمري 
بالشكر الى كل من ساهم في إجناز 
هذا العمل اخليري، ودعت الشركات 
الى تقدمي املساعدة لكي  واالفراد 
تستمر مثل هذه املعارض التي ال 
ميكن ان تستمر مببادرات اصحاب 
االيادي البيضاء واصحاب القلوب 

الرحيمة.

وزعت المالبس على أبناء األسر المحتاجة


