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المشاركون في المعرض
املع���رض باالضافة  ش���ارك في 
الى نادي املعاقني فريق فوكس تيم 
ومرك���ز الكويت للتصوير وفيق أي 
كان ومجموع���ة نحن نحب الكويت 
واجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون 
وبيت لوذان، وأشرف على املعرض 
فريق من املتطوعني ترأسهم أمني السر 
العام بالنادي شافي الهاجري وعضوية 
صالح احلضرمي صاحب فكرة املعرض 
وعل���ي الثويني أمني س���ر اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني وخالد 

املفتاح ومحمد اشكناني.

»العاملين« بـ »إيكويت 
للبتروكيماويات« تفتتح 
مخيمها الربيعي اليوم

افتتحت معرض التصوير الفوتوغرافي ضمن أنشطة اليوم الوطني الخامس

شيخة العبداهلل: على المؤسسات األهلية 
والحكومية دعم أنشطة المعاقين

بشرى شعبان
أكدت الرئيس الفخري لنادي املعاقني الش����يخة 
ش����يخة العبداهلل ان أبناء الن����ادي حتدوا إعاقتهم 
س����واء كانت حركية أو س����معية أو بصرية وحتى 
الداون واستطاعوا ان ينافسوا األسوياء في كل شيء 
حتى اقتحموا مجال التصوير وجنحوا فيه لذلك مت 
تكوين فريق متكامل للتصوير من جميع اإلعاقات 
بالنادي ومتيزوا ف����ي العديد من اللقطات اجلميلة 

واحلصرية أيضا.
جاء ذلك ف����ي تصريح أدلت به للصحافيني بعد 
افتتاحها املع����رض األول للتصوير بنادي املعاقني 
وتكوين فريق لقطة مبشاركة عدد من الفرق املختلفة 
وكان فريق لقطة برئاس����ة أمني سر النادي شافي 
الهاجري وعضوية صاحب الفكرة صالح احلضرمي 
وعلي الثويني وخالد املفتاح ومحمد أشكناني ويقام 
ه����ذا املعرض الذي نظمه ن����ادي املعاقني في اليوم 
الثال����ث الحتفال النادي والرابطة الوطنية للجهات 
العاملة في مج����ال اإلعاقة باليوم الوطني اخلامس 

للتضامن مع املعاقني.
واضافت الشيخة شيخة العبداهلل: اننا شاهدنا 
ومن خالل هذا املعرض ان شبابنا إذا منحوا فرصة 
كافية س����يبدعون في عملهم ورأين����ا نوابغ لكنهم 
بحاجة الى من يأخذ بأيديهم وساعتها جند اإلبداع 
تل����و اآلخر منهم وهذه دعوة للمؤسس����ات األهلية 
واحلكومية لتبني هؤالء املوهوبني ودعمهم ولدى 
هؤالء األبناء القدرة على رفع اس����م الكويت عاليا 
في التصوير الفوتوغرافي كما هو حالهم في املجال 
الرياضي وخاصة انني شاهدت لقطات فوتوغرافية 
هم من التقطها وهذا أمر يبش����ر باخلير اننا سنرى 
في األيام القليلة القادمة مصورين محترفني بشرط 

العناية بهم وتوفير احتياجاتهم.
ومن جانبه أكد شافي الهاجري ان افتتاح معرض 

لقطة يعد مفخرة لنا جميعا هذا اإلجناز الكبير لتدريب 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة على العمل بالتصوير لنصل 
الى يوم نحصل على االكتفاء الذاتي في كل ش����يء 
فهؤالء الشباب حتدوا كل شيء ليثبتوا للعالم انهم 
قادرون على ممارسة هواياتهم إذا منحوا الفرصة.

وقال الهاجري ان الهدف الرئيس����ي من تنظيم 
اليوم الوطن����ي للتضامن مع املعاقني جمع اجلهات 
التي تعتني باملعاقني حتت سقف واحد ليعملوا معا 
من أجل هدف واحد هو خدمة ذوي اإلعاقة وخاصة 
ما نراه من تواجد كبير للمعاقني ومش����اركتهم في 
اليوم الوطني مبختلف أنشطته وسيستمر املهرجان 
حتى اخلامس عشر من الشهر اجلاري بإقامة نشاط 
يومي وفي مكان مختلف والنادي حريص على إيجاد 
الترابط األخوي مع جميع اجلهات وانني نيابة عن 
جميع املنتسبني في هذا النادي أتقدم بالشكر اجلزيل 
لوالدي صاحب السمو األمير على رعايته الكرمية 

ألنشطة اليوم الوطني وهذا ليس غريب عليه.
وقال الهاجري ان إعفاء املعاقني من البصمة أعلنها 
وزير الصحة قبل فترة أي قبل حضوره حفل االفتتاح 
ممثال لصاحب السمو األمير وهو من الوزراء الداعمني 
لنا دائما لكن مش����كلتنا تكمن في عدم التطبيق من 
قبل القيادات الوسطى في وزارة الصحة على الرغم 
من توجيهات وزير الصحة قبل هذه املرة وما نريده 
من الوزير متابعة األمر إلنص����اف أبنائنا املعاقني 
ونريد جدية خاصة بعد إع����ادة الوزير لوعده في 
إعفاء املعاقني من البصمة خالل الدوام الرسمي وهذه 
مبادرة من أب شعر مبعاناة أبنائه وقرر مساعدتهم 
خاصة ان بعض املعاقني ال يس����تطيعون الوصول 
للبصمة بسبب قصر قامتهم وبعضهم يجلس على 
كرسي متحرك فال يستطيع استخدام البصمة والوزير 
الساير تفهم هذا املوضوع ونتمنى من املسؤولني في 

وزارة الصحة تنفيذ رغبة وزير الصحة.

صرح نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بشركة 
ايكويت للبتروكيماويات فواز البلّيس بأن النقابة قامت 
بعمل مخيم ربيعي جلميع املوظفني بالشركة، وذلك اميانا 
منها لتقوي���ة الروابط بني املوظف���ني وخلق جو عائلي 
يجمعهم. واش���اد البليس في الوقت نفس���ه بأن برنامج 
املخيم يشتمل على بعض من االلعاب الترفيهية واملسابقات 

الثقافية واالجتماعية والدينية آملني املشاركة من اجلميع، 
كما نش���كر ادارة الش���ركة على دعمها للمخيم الربيعي 

الثالث للنقابة.
علما ان افتتاح املخيم الربيع���ي الثالث للنقابة لعام 
2009 اليوم 9 اجلاري الس���اعة السابعة مساء، وسيقام 

حفل عشاء، والدعوة عامة للجميع.

الشيخة شيخة وجولة في املعرض

)أسامة البطراوي(الشيخة شيخة العبداهلل وشافي الهاجري وسعد األزمع وجولة داخل املعرض

عندما منعن النظر داخل بيوتنا، غالبا ما تخطر ببالنا فكرة 
التجدي���د، فنرغب في تغيير هذا الرك���ن، جتديد غرفة النوم، 
اختيار س���تائر جديدة أو اضافة بعض اللمس���ات هنا وهناك 

ليصبح البيت مبظهر أجمل.
رغم ان اختيارات وامكانيات التغيير والتجديد الكبيرة ممكنة 
دوما، غير ان اللمسات الصغيرة لها أهميتها كالتجديد الكامل. 
وكثيرا ما يصيبنا التردد بسبب زحمة االفكار التي نود تنفيذها 

أو ألننا ال ندري من أين نبدأ بالتجديد والتغيير.
ه���ل فكرت في القيام بتجديد أو تغيير ما في بيتك، ولكنك 
لم تعرف من أين تبدأ؟ أم انك فكرت في التغيير ولكنك ال تود 
دفع مبالغ كبيرة؟ حس���نا، هل فكرت في  زيارة معرض ايكيا 

اخيرا؟
هناك تصور عام عند الناس ان التغيير والتجديد أمر مكلف، 
لكن االمر في ايكيا مختل���ف متاما. فلطاملا حرصت ايكيا على 
متيزها بتقدمي أجود املنتجات بأقل االس���عار، كما يقول اميل 
ش���عار، مدير معرض ايكيا الكويت. وتابع الش���عار قائال: مع 
اطالقنا لكتال���وج العام 2010، حتت عنوان »وتتنوع احلياة«، 
فإننا نعمل لنؤكد لعمالئنا اننا في ايكيا سنوفر لهم عاملا غنيا 
من االختيارات اجلديدة، العصرية، العالية اجلودة، وبأسعار 

مبتناول أيديهم.
ميكن ألي زائر ان يجد ما يعجبه في معرض ايكيا، اذ تتميز 
املنتجات اجلديدة التي مت تقدميه���ا اخيرا ليس فقط باالبداع 
واالبتكار في التصميم فحسب، بل تتجاوب بأفكارها العملية 
مع احتياجات املنزل العصري. باالضافة الى هذا، فإن معرض 
ايكيا يقدم حلوال ملهمة واقتراحات مبدعة في تصميم وديكور 
الغرف وزوايا البيت لتس���اعد اجلميع عل���ى اختيار ما يلبي 

اذواقهم بسرعة وبأقل مجهود ممكن.

التغيير والتجديد بتكلفة
بسيطة في معرض إيكيا


