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«كشتة وبحر» ملتقى عشاق التخييم والرحالت
عبداهللا الراكان

مع موسم التخييم وبداية 
الشتاء وما يشهده من إقبال 
علــى الرحالت والكشــتات، 
افتتحت شركة Levels إلدارة 
وتنظيم املعارض واملؤمترات 
صباح امس معرض «كشتة 
وبحر» والــذي يخص كافة 
التي  االنشــطة والفعاليات 
تقام في الكويت خاصة في 
فصل الشتاء، وأقيم املعرض 
في منطقة مشرف في أرض 
 (A٤) املعــارض قاعة رقــم
والذي سيستمر ملدة ٣ ايام 
برعايــة جريــدة «األنبــاء» 
الراعي االعالمي وهاتف ٢٠٠٠.

ويعــد معــرض «كشــتة 
مناســبة  فرصــة  وبحــر» 
الداعمة  الكبــرى  للشــركات 
للمشاريع الصغيرة والطاقات 
الـشـبابـيـــة وأنـشـطـــتهم 
وإبداعاتهــم فــي خلــق بيئة 
ترويحية وترفيهية ورياضية 
بروح شبابية وكل ما يهدف 
إلى االستفادة من الوقت في 

توسيع آفاق املعرفة.

املستخدمة في تلك األنشطة، 
فاملعرض ســيكون مســاحة 
تسوق للعموم باإلضافة إلى 
كونه مركزا لتطوير األعمال 
للطاقات الشبابية الكويتية.

املعــرض  وقــال منظــم 
الزميل وليد جمعة: ان فكرة 
اقامة املعرض هي اجلمع بني 
عشــاق البر والبحر وايضا 
كوني مدربا لرياضة الغوص، 
مشيرا الى ان معرض «كشتة 
وبحر» يخدم الشباب خاصة 

بدوره، قال مدير التسويق 
في شركة هاتف ٢٠٠٠ اسامة 
عبدو: مشاركتنا في معرض 
«كشــتة وبحر» تأتي لدعم 
الشباب واملشاريع الصغيرة 
املتواجدة باملعرض، باإلضافة 
الــى تقــدمي الهدايــا لــزوار 
املعــرض وحتفيزهــم على 
احلضور للمعرض، موضحا 
ان االقبال على املعرض ممتاز 
جدا، مضيفا ان شركة هاتف 
٢٠٠٠ دائما تدعم املشــاريع 
واملعارض الشبابية وحترص 
التواجــد فــي  دومــا علــى 
معظم الفعاليات واألنشطة 

الشبابية.
بدورهــم، أشــاد عدد من 
زوار املعرض بالتنظيم اجليد 
ومبا حتتويــه األجنحة من 
مستلزمات وأصناف مختلفة 
تلبي احتياجــات رواد البر 
الراغبون  والبحــر وكذلــك 
بالقيام بالكشتات خصوصا 
أن موســم التخييــم قد بدأ 
واألجــواء صارت أحســن، 
مشيدين بفكرته وبالتوقيت 

املناسب للمعرض.

الكشــتات  بعــد اصبحــت 
ورحالت البحر هواية محببة 
لدى الكثير من الشــباب في 
الكويت، موضحــا ان اغلب 
املشاركني من الشباب الكويتي 
املبادر وحتى بعض املنتجات 
كويتيــة الصنــع وميثــل 
املعــرض فرصة مالئمة لهم 
ليقدموا بعضا من إبداعاتهم 
للجمهور من زوار املعرض 
ومحبي الرحالت على اختالف 

أنواعها.

املعرض تنظمه «Levels» ويستمر ٣ أيام في قاعة A٤ بأرض املعارض

أسامة عبدو متحدثا لـ«األنباء» الزميل وليد جمعة مستقبال زوار املعرض

ذخائر وأسلحة صيد

جناح فريق البحث واإلنقاذ الكويتي

من اخليم املعروضة

ويهدف املعرض إلى دعم 
شــباب الكويت الذين تشكل 
األنشطة الترفيهية والرياضية 
البحرية منهــا والبرية محل 
اهتمــام لتطويــر أعمالهــم، 
حيث يجمع املعرض مختلف 
األنشطة الترفيهية والرياضية 
للمحترفــني والهــواة مثــل 
الصيــد والغوص والرحالت 
الترفيهية (الكشتات) ورحالت 
السفاري واملخيمات، ويشمل 
كذلك املعدات واملســتلزمات 

العنزي: لألنشطة الرياضية منفعة
بدنية وصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

العامة  الهيئــة  دشــنت 
لشؤون ذوي اإلعاقة أمس 
بالتعــاون مــع مؤسســة 
الرعايــة املتكاملــة لــذوي 
أمهــات  اإلعاقــة ورابطــة 
متالزمــة الــداون، فعاليــة 
«اليــوم الرياضي لإلعاقات 
الذهنيــة» بعنــوان «أنتــم 
بقلوبنــا»، برعايــة وزيرة 
الشــؤون ووزيــرة الدولة 
املــرأة والطفولة  لشــؤون 
ورئيــس املجلــس األعلــى 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة مي 

البغلي.
وقــال نائب املدير العام 
لقطــاع اخلدمــات الطبيــة 
والنفسية واالجتماعية في 
هيئة اإلعاقة عامر العنزي 
في تصريــح صحافي على 
هامش الفعاليــة إن الهيئة 
تســعى جاهــدة إلــى دعم 
األنشــطة الرياضية ملا لها 
من منفعــة بدنية وصحية 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أن  العنــزي  وأضــاف 
الهيئة حريصة على التعاون 
واملشاركة مع جمعيات النفع 
العام واجلهات ذات الصلة 
املعنيــة بخدمــة ورعايــة 
وتأهيل ذوي اإلعاقة، كاشفا 
إقامــة هيئــة اإلعاقة  عــن 
فعاليــة رياضية وإعالمية 
كبرى مبناسبة اليوم العاملي 
ألصحاب اإلعاقة في شــهر 

ديسمبر املقبل.
املدير  من جهتــه، قــال 
الرعايــة  العــام ملؤسســة 
املتكاملة لذوي اإلعاقة مشعل 
شامان في تصريح مماثل إن 

الترفيهي  العــالج  خدمات 
ملســاعدتهم  للمعاقــني 
فــي التأقلــم والتكيف مع 
قدراتهــم، مؤكــدا أن هــذه 
الفعاليات الرياضية تسهم 
أيضا بإدماجهم في املجتمع 
وفقــا لقدراتهم اجلســدية 

والعقلية.

وأشــار إلــى أن فعالية 
الرياضــي لإلعاقات  اليوم 
الذهنية تشــتمل على عدة 
مسابقات ترفيهية وحركية 
تساعد في اجتياز صعوبة 
التواصل مع اآلخرين وكسر 
حاجز اخلوف لديهم وتطوير 

مهاراتهم الرياضية.

الهيئة دشنت يوماً رياضياً لذوي اإلعاقات الذهنية مع «الرعاية املتكاملة» و«متالزمة الداون»

الشيخة شيخة العبداهللا والشيخة سهيلة الصباح في مقدمة احلضور

إقبال كبيرة من ذوي اإلعاقات الذهنية على املشاركة في األنشطة

األنشــطة الرياضية تسهم 
في حتسني الصحة النفسية 
لذوي اإلعاقة، كما تسهل من 
عملية العالج التأهيلي لهم 
السيما في حتسني وتطوير 

مهاراتهم.
أن  شــامان  وأضــاف 
املؤسســة متتــاز بتقــدمي 

مشعل شامانعامر العنزي األنشطة لها مردود إيجابي على ذوي اإلعاقات الذهنية

(محمد هاشم) جانب من معرض كشتة وبحر 

ملشاهدة الڤيديو


