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افتتح معرض الكويت الرابع خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة

احلمود: الكويت من الدول املتقدمة في تقدمي الرعاية للمعاقني
في وزارة اإلعالم، ووكالة كونا، 
ووزارة الشباب، الفتا الى انهم 
سوف يترجمون هذا العمل إلى 
التسويق اإلعالمي  مزيد من 

املميز.
وش����كر احلمود في نهاية 
القائم����ن على هذا  تصريحه 
املعرض وجميع اجلهات املشاركة 
لسعيهم احلثيث خلدمة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

الرعاية والدعم والتمكن لهذه 
الفئة سواء في املجال التعليمي 
او الرعاي���ة الصحية او في 
مجال التوعية واالندماج في 
املجتمع، متمنيا لهذا املعرض 
ان يتطور اكثر، وأيضا جلميع 
املؤسسات واجلهات احلكومية 
ان تطور خدماتها وتسويقها 
بشكل افضل، مبينا ان هذه من 
النصائح التي قدمتها لزمالئي 

من مؤسسات الدولة وأجهزتها 
احلكومي���ة وأيض���ا القطاع 

اخلاص واملجتمع املدني.
وأضاف أنه سعيد جدا من 
مشاهدته اخلدمات املقدمة لفئة 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
الغالية علينا في السعي لدمجها 
في املجتمع وتشجيعها، الفتا 
الى ان الكويت تعتبر من الدول 
أنواع  املتقدمة في تقدمي كل 

باملعاني اإلنس���انية لهم بأن 
هناك من يعمل جاهدا لكل ما 
من ش���أنه خدمتهم وتسهيل 

حياتهم.
وعلى هامش املعرض صرح 
الوزير احلمود بأن هذا املعرض 
املميز يأتي اتساقا ودعما من 
الدولة وقيادتها احلكيمة لدعم 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
من خالل عمل مشترك وشراكة 

تواجههم، وذلك لدمجهم في 
املجتمع.

ويش���كل املعرض فرصة 
ل���ذوي االحتياجات اخلاصة 
وأولي���اء أمورهم إلى جانب 
املختصن واملهتمن للتعرف 
على اخلدم���ات التي ميكنهم 
االستفادة منها بأيسر السبل 
لتوفير اجلهد والوقت عليهم 
وإليص���ال رس���الة مفعمة 

الصباحية.
ويهدف املعرض إلى التوعية 
باخلدمات والتسهيالت املقدمة 
ل���ذوي االحتياجات اخلاصة 
من وزارات الدولة والهيئات 
احلكومية إضافة جلمعيات 
النفع العام، وتسليط الضوء 
عليها وإبراز دورها في مجال 
رعايتهم بهدف تذليل جميع 
العقب���ات والصعوبات التي 

حمد العنزي

حتت رعاية وحضور وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
أقي���م حفل افتت���اح معرض 
الكويت الرابع خلدمات ذوي 
االحتياجات اخلاصة صباح 
أمس، في فندق موڤنبيك البدع 
يومي 6 و5 اجلاري في الفترة 

)هاني عبداهلل( الشيخ سلمان احلمود في جناح مركز اخلرافي لذوي االحتياجات       الشيخ سلمان احلمود متفقدا أجنحة املعرض 

الشيخة رشا نايف الصباح تفتتح فعاليات املعرض

)ريليش كومار( الشيخة رشا نايف الصباح وعدد من احلضور أمام املكتبة الوطنية قبيل انطالق املعرض     

خالل معرض فن التصوير الفوتوغرافي لدى الشباب الكويتي افتتح معرض الفن االستيعادي للفنان إبراهيم األفوكاتو

رشا نايف: البد من احتضان وثقل املواهب الشابة السفير املصري: الفنون واآلداب تعززان التواصل بني الشعوب

ندى أبونصر

أكدت الشيخة رشا نايف 
الصباح أن املكتبة تعد إرث 
الدولة، ودور املكتبة هو حفظ 
هذا اإلرث واحتضان جميع 
املواهب، وكونها رافدا ثقافيا 
تقوم على تشجيع جميع أنواع 
الثقافات املختلفة سواء الكتب 
او التصوي���ر الفوتوغرافي، 
الفتة إل���ى أنها كونها مديرة 
إدارة تؤك���د ح���ق املؤل���ف 
والتصوير الفوتوغرافي احد 
املهمة لقانون 64  املصنفات 
من العام 1999 بشأن حقوق 

امللكية الفكرية.
وأشارت الشيخة رشا 
خالل افتت���اح معرض فن 
التصوير الفوتوغرافي لدى 
الشباب الكويتي في املكتبة 
الوطني���ة إلى أنه س���يتم 
تعديل هذا القانون وسيرى 
النور قريبا وإن شاء اهلل في 
السنة املقبلة ستكون هناك 
ورش عم���ل للمصورين، 
وس���يضم املع���رض أكبر 
شريحة من املجتمع الكويتي 
إلبراز مواهبهم ألنه البد من 
وجود هاو أو محترف في كل 
بيت كويتي ويجب تسليط 

جولة بني لوحات املعرض

السفير املصري ياسر عاطف ود.نبيل بهجت يشاركان الفنان إبراهيم األفوكاتو افتتاح املعرض       )محمد هاشم(

أسامة أبوالسعود

افتتح السفير املصري لدى 
البالد ياس����ر عاطف معرض 
إبراهي����م األفوكاتو  الفن����ان 
االستيعادي والذي أقيم مساء 
أمس األول مبقر املكتب الثقافي 
باجلابرية بحضور لفيف من 
الفنانن الكويتين واملصرين 

املقيمن بالكويت.
وأش����اد السفير باملعرض 
وجهود املكتب الثقافي برئاسة 
د.نبيل بهجت، ووصف الفنان 
األفوكاتو بانه ميتلك أسلوبا 
مميزا في التعبير عن احلالة 
اإلنسانية، كما أشاد بإمكانياته 
التقنية في تناول املوضوعات 

املختلفة.
واستوقف السفير عاطف 
بعض األعم����ال التي تتناول 
املرأة واحلياة واس����تمع إلى 
ش����رح واف م����ن األفوكاتو 
عن املع����رض وأبدى إعجابه 
الشديد مبا قدمه من إبداعات 

مختلفة.
وشدد عاطف الذي استمع 
إلى املثقفن في جلسة حوار 
امتدت لساعتن على  مفتوح 
التواص����ل مع املثقفن وخلق 

فضاءات لإلبداع.
وأكد الس����فير املصري أن 
الفنون واآلداب من اهم سبل 

التواصل بن الشعوب.
من جهته، أكد رئيس املكتب 
الكويت  الثقافي املصري في 
افتتاح  ان  د.نبي����ل بهج����ت 
املعرض يأتي ضمن فعاليات 
املوسم الثقافي اجلديد للمكتب 
الثقافي املص����ري بالكويت، 
مؤك����دا ان الفن����ان األفوكاتو 
الفنان����ن املصري����ن  اح����د 
املتميزين الذين يعيشون في 
الكويت وشارك في العديد من 
املعارض بالتعاون مع املجلس 

الوطني.
ان  د.بهج����ت  وأوض����ح 
األفوكاتو يش����ارك بش����كل 
النش����ر في مجلة  دوري في 
العربي، موضحا انه احد أبناء 
الكويت  اجلالية املصرية في 
الذين يحمل����ون وعيا وفكرا 

حقيقيا.

الفنان  وقال إن مع����رض 
األفوكاتو هو معرض استيعادي 
لبعض من أعماله جمع بن عدد 
من األساليب املختلفة كفلسفته 
مع احلياة بشكل عام وتنفيذه 
للشخصيات واهتمامه باملرأة 
بشكل كبير في معظم لوحاته 
التي يبدعها باهتمامه بالظل 

والنور. 
قائ����ال  بهج����ت  وتاب����ع 
»االفوكاتو ال يح����دد وجوه 
الشخصيات ولكن يعبر عن 
حالة إنسانية عامة تلعب املرأة 
فيه����ا دورا كبيرا فنرى املرأة 
العاملة واحلاضنة واحلبيبة 

واألم«. 
إل����ى أن األفوكاتو  ولفت 
انشغل في معرضه بتفاصيل 
دورة احلياة، واضعا املرأة في 
مركزها وبصفته فنانا يدرك 
بحس����ه الفني كيف يجس����د 

العالقة بن االنسان والزمن، 
وظه����ر ذلك جلي����ا عندما لم 
يح����دد مالمح ش����خصياته 
فجاءت شخصياته إنسانية 
حتتمل كل إنسان في كل زمان 
ومكان يشترك في افعال دورة 
احلياة. وتابع قائال: »واهتم 
أيض����ا بجانب م����ن معرضه 
بتفاصي����ل الت����راث الكويتي 
مصورا األس����واق واالعمال 
املختلفة بأل����وان املاء برؤية 
أش����اد بها اجلميع باعتبارها 

جديدة ومختلفة«.
وأضاف بهجت: لقد كشف 
األفوكاتو من خالل املعرض 
عن رؤيته لإلنسان والزمان 
وامل����كان وجاءت بحس إبداع 

ملهم إلعادة إنتاج املألوف.
حض����ر املع����رض كل من 
الفنانن الكويتين سامي محمد 

وعبدالعزيز التميمي.

بهجت: »األفوكاتو« 
ال يحدد وجوه 

الشخصيات ولكن 
يعّبر عن حالة 
إنسانية عامة 

تلعب املرأة فيها 

دوراً كبيراً

الضوء عليهم.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدير 
الوطنية كامل  املكتب���ة  عام 
عبداجلليل: انطالقا من الدور 
الذي تقوم به املكتبة الوطنية 
في احتضان األنشطة الثقافية 
الهادفة فإن املكتبة  والفنية 
الوطنية تقيم أول معرض فني 
يجسد إبداعات الشباب الكويتي 
في التصوي���ر الفوتوغرافي 

للشباب الكويتي.
إلى  ويه���دف املع���رض 
تش���جيع الطاقات الشبابية 
على إبراز مواهبهم في فنون 

وأصول التصوير الفوتوغرافي 
التي تنتج لوحات معبرة عن 
إبداعاتهم وجماليات التكوين 
والرؤى واملناظر التي تعكسها 
عدس���اتهم املس���توحاة من 

أفكارهم امللهمة.
وقال: نح���ن ندعم جهود 
الكويت���ي وندفع  الش���باب 
باجتاه لتوفير البيئة الثقافية 
الفني  احلاضنة إلنتاجه���م 
وعطاءاتهم التي تبرهن على أن 
الشباب الكويتي مبدع وخالق 
الفرص  أتيح���ت له  متى ما 

وحظي بالدعم والتشجيع.

عبدالعزيز الدعيج 

محمود شهاب 

طبيب إسباني يؤلف »الطريق إلى اإلسالم«
و»التعريف باإلسالم« تعتزم طباعة وترجمة 5 آالف نسخة منه

رصد نحو ألفي طائر عقاب في محمية شرق اجلهراء

استمرارا حلملة »خلك فعال 
بطيب األفعال« أطلقت جلنة 
التعريف باإلس����الم مشروع 
طباع����ة وترجم����ة إصدارها 
اجلديد الذي يأتي حتت عنوان 
»الطريق إلى اإلس����الم«، من 
تأليف الطبيب االسباني لويس 
حيث اراد ان يجعل من قصته 
لإلسالم، وسيلة دعوية لنشر 
اإلسالم يحكي فيها كيف طرق 
باب اإلس����الم قلبه، من بداية 
التعرف على هذا الدين ومرورا 
باملواقف والعثرات والبحوث 
الى  النهاية  ف����ي  الت����ي أدت 
هدايته للدين احلنيف، الكتاب 
مت تأليفه بأس����لوب مشوق 

أعلنت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة رصدها أخيرا 
املهاجرة في  العقبان  طيور 
محمية شرق اجلهراء للطيور 
بأعداد بلغت نحو ألفي عقاب 
أن���واع مختلفة مبعدل  من 
يتراوح بن 250 و300 عقاب 

يوميا. 
 وقال رئيس فريق رصد 
وحماية الطيور في اجلمعية 
محمود شهاب ل�»كونا«: إن 
طيور العقبان وصلت الكويت 
ضمن هجرتها اخلريفية من 
الشمال إلى اجلنوب ويعكف 
الفريق على رصد هذه الظاهرة 
السنوية بغية حصر األعداد 
واألنواع ودراس���ة النتائج 
وتضمينها في تقرير الفريق 

السنوي. 
 وأوضح ش���هاب أنه مت 
رصد أول مجموعة من عقبان 
السهول بأعداد تتراوح بن 
250 و 300 طائر في محمية 
شرق اجلهراء للطيور، الفتا 
إلى أن العقبان متر في احملمية 
طلبا للم���اء قبل أن تواصل 

رحلة هجرتها اخلريفية. 

يحكي جترب����ة حقيقية لهذا 
الهدى  الطبيب وحتويله من 
الى الضالل.  ولذلك تستغل 
جلنة التعريف باإلسالم قيمة 
هذا الكتاب كمشروع لطرحه 
على أهل اخلير خلدمة العمل 
الدعوي وتعريف غير املسلمن 

باإلسالم باللغة االسبانية. 
وفي هذا الصدد أكد نائب 
التعريف  العام للجنة  املدير 
باإلسالم املهندس عبدالعزيز 
الدعيج أن اللجنة تعتزم طباعة 
5 آالف نسخة من هذا اإلصدار 
باإلضافة إلى ترجمته باللغة 
اإلسبانية وذلك بتكلفة مالية 
تبل����غ 1250 دين����ارا كويتيا، 

 وذك���ر أنه مت رصد عدة 
أن���واع أخرى م���ن العقبان 
في احملمية فضال عن عقاب 
السهول منها مساح الريضان 
إلى  البادية، مشيرا  وعقاب 
أن عمليات رصد تلك األنواع 
بدأت مطلع ش���هر سبتمبر 
املاضي ومستمرة إلى اآلن. 
 وبن أن هجرة العقبان 
كبيرة احلجم إلى البالد بدأت 
في 25 سبتمبر املاضي مثل 
ارتادت  التي  البادية  عقبان 
احملمية بأع���داد كبيرة ومت 
رصد ما بن 300 إلى 400 عقاب 

من هذا النوع وغيره. 
 وأض���اف أن���ه مت أيضا 
رصد العقاب امللكي والرخمة 
البالغ  املصري���ة بنوعي���ه 
واليافع باللونن األس���ود 
واالبيض وكذلك عقاب احليات 
عالوة على أعداد من جوارح 

طيور احلدأة )احلدية(. 
 وقال شهاب إن الهجرة 
اخلريفية من الش���مال إلى 
اجلنوب بدأت عموما منتصف 
شهر يوليو املاضي للطيور 
صغيرة احلجم وتس���تمر 

مضيفا أن اللجنة تس����تهدف 
من وراء هذا اإلصدار توزيعه 
على غير املسلمن من املتحدثن 
باللغة اإلسبانية في الكويت 
من العاملن في سفارة إسبانيا 
في الكويت، عالوة على توزيع 
اإلص����دار في إس����بانيا وذلك 
بالتنسيق مع سفارة الكويت 
في إسبانيا. وأشار الدعيج إلى 
أن جلنة التعريف باإلس����الم 
لها ب����اع طويل ف����ي طباعة 
التعريفية  الكتب والنشرات 
واإلصدارات والبروش����ورات 
الورقية  الدعوي����ة  وامل����واد 
مبختل����ف  واإللكتروني����ة 

اللغات.

تقريبا حتى شهر ديسمبر 
املقبل هربا من الصقيع في 
الش���مالية وخالل  املناطق 
رحلته���ا متر أع���داد كبيرة 
املهاجرة على  الطي���ور  من 
الكويت كأحد أهم مساراتها 

في العالم. 
 وبن أن الطيور املهاجرة 
الش���مال  في رحلته���ا من 
للجنوب عندم���ا تصل إلى 
الكائن���ة في رأس  الكويت 
اخلليج العربي تأتي في مسار 
واحد قبل أن تنقس���م أثناء 
عبورها البالد إلى مسارين 
األول من الكويت باجتاه مكة 
املكرمة تقريبا ومنه إلى باب 
املندب وصوال إلى أفريقيا. 
الطيور   وذكر أن مسار 
الثان���ي يتجه م���ن ناحية 
العبدلي إلى س���يناء مبصر 
عبورا بشمال اململكة العربية 
السعودية ومنها إلى أفريقيا، 
مؤكدا استمرار فريق الرصد 
في اجلمعية جوالته لتعقب 
ورص���د الطي���ور وتوثيق 
مرورها في الكويت باعتبارها 

مالذا آمنا لها.


