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السفارة البريطانية ُتعطل في العيد

تغلق الس���فارة البريطانية ابوابها من 
اخلميس 26 حتى االثنني 30 اجلاري مبناسبة 
عيد االضحى املبارك، وسيغلق مركز طلبات 
التأشيرات ابوابه في االيام نفسها املذكورة 

اعاله.
كم���ا ان من���اذج طلب���ات التأش���يرات 
متواف���رة على موقع UKBAs على ش���بكة 

 www.ukba.homeoffice.gov.uk االنترن���ت
وميكن ايض���ا احلصول عليه���ا من موقع 
مركز طلبات التأش���يرات عل���ى االنترنت

.www.vfs-uk-kw.com 
ملزيد من املعلومات حول خدمات السفارة 
البريطاني���ة، ميكن زيارة موقع الس���فارة 

.www.ukinkuwait.fco.gov.uk البريطانية

تشارك في المؤتمر الدولي للوقاية من اإليدز في واشنطن بدعوة من السفيرة ديبورا جونز

الكويت من أولى الدول التي سنت تشريعات للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة

الشومر: اإلصابة باإليدز منخفضة في الكويت 
ونأمل بإنشاء مراكز لالستشارات واالختبارات الطوعية

واشنطن � كونا: اكدت رئيسة 
مكت����ب االي����دز واالحص����اءات 
واملعلوم����ات في وزارة الصحة 
د.هند الشومر ل� »كونا« مبناسبة 
مش����اركتها في »املؤمتر الدولي 
للوقاية من االيدز« ان الڤيروس 
املس����بب ملرض نق����ص املناعة 
املكتس����بة االيدز )اتش اي ڤي( 
اليزال منتشرا على نطاق واسع 
في جميع أنحاء العالم داعية الى 
ضرورة ب����ذل مزيد من اجلهود 
للوقاية من املرض وزيادة الوعي 

الصحي بهذا الشأن.
وقالت د.الشومر � التي تعد 
املشاركة العربية الوحيدة في هذا 
التجمع الدولي � انها تشارك في 
املؤمتر العاملي للوقاية من االيدز 
تلبية لدعوة تلقتها من سفيرة 
الواليات املتحدة األميركية لدى 

الكويت ديبورا جونز.
وأشارت الى ان املؤمتر الذي 
تنظمه الواليات املتحدة األميركية 
سيحضره مسؤولون عن برامج 
قومي����ة ملكافح����ة مرض نقص 
املناعة )ايدز( الى جانب خبراء 
ومختصني في ه����ذا املجال من 

انحاء العالم كافة.

وطنية للوقاية من مرض نقص 
املناعة املكتسبة، وشددت على 
اهمية مثل هذه املؤمترات على 
الرغم م����ن ان االصابة باملرض 
تعد »منخفضة جدا« في الكويت 
اال ان املرض ينتش����ر في انحاء 

العالم كافة.
واضافت ان املؤمتر مهم النه 
يركز عل���ى الوقاية من املرض 
ونشر الوعي الصحي بهذا الشأن 
االمر الذي نحتاج اليه في الكويت 
كما في كل انحاء العالم، وحثت 
د.هند على تكثيف اجلهود من 
اجل نش���ر الوعي مبخاطر هذا 
اقتراب  الڤيروس خاصة م���ع 
احتفال املجتمع الدولي باليوم 
العاملي لاليدز الذي يصادف االول 

من شهر ديسمبر املقبل.
ولفتت الى ان »اليوم العاملي 
لاليدز« يج���ب ان يأتي لتذكير 
كل شخص بضرورة بذل مزيد 
من اجلهد ملكافحة انتشار مرض 
املناعة املكتسبة )ايدز(  نقص 
والڤيروس املسبب له )اتش اي 
ڤي( خاصة ان ماليني البشر في 
انحاء العالم كافة يتعايشون مع 

هذا الوباء.

وقالت الشومر ان املشاركني 
في املؤمتر س����يزورون »مركز 
مراقب����ة االمراض« ف����ي مدينة 
اطلنط����ا بوالية جورجيا اللقاء 
نظ����رة ع����ن كثب عل����ى احدث 
تقنيات الع����الج واالطالع على 
التطبيق����ات واملبادرات الرامية 
ال����ى الوقاية من ڤيروس نقص 
املناعة املكتسبة )ايدز( ونشر 

الوعي في املجتمعات.
واضافت انهم سيتعرفون على 
التي  اخلطط واالستراتيجيات 
يجري تبنيها باالضافة الى برامج 

وبينت ان املؤمتر يعد فرصة 
لتبادل اخلبرات والقاء الضوء 
على خبرات الدول في مكافحة 
االي����دز والوقاي����ة منه  مرض 
باالضافة الى القاء الضوء على 
طرق العالج املستخدمة ملكافحة 

املرض.
ان  الش����ومر  واوضح����ت 
املشاركني سيبحثون مواضيع 
عدة خ����الل املؤمتر منها احدث 
االبحاث والدراسات ومن ضمنها 
التجارب االكلينيكية الستخدام 
الطعم الواقي من االيدز باالضافة 
الى مناقشة اجلوانب القانونية 
لالصابة مبرض االيدز وعالقة 
البرامج مبفاهيم حقوق االنسان 
واملساواة بني اجلنسني بالنسبة 

للعالج والوقاية من املرض.
وأضافت ان املؤمتر سيناقش 
مواضيع اخرى من بينها مكافحة 
الوصمة والتمييز ودمج الوقاية 
من االيدز ضمن مبادرات التصدي 
للعنف واستراتيجيات الوقاية 
والتوعية مبرض االيدز بني الفئات 
السكانية املختلفة والفئات االكثر 
عرضة خلطر االصابة بعدوى 

الڤيروس.

وأعربت عن أملها في انشاء 
مراكز لالستشارات واالختبارات 
الطوعية اخلاصة مبرض نقص 
الكويت  املناعة املكتس����بة في 
قريبا، مشيرة الى ان هذا النوع 
م����ن املراكز منتش����ر في العالم 
بأسره ومن بينها دول في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

وقالت ان مراكز االستشارات 
واالختبارات الطوعية تعد خطوة 
مهمة في عملية الوقاية من املرض 
ومتكننا من تشخيص املرض 
مبكرا مشددة في الوقت نفسه 
على احترام عدم الكش���ف عن 
هوية العمالء الذين تثبت نتائج 

االختبار اصابتهم باملرض.
ولفت���ت الش���ومر ال���ى ان 
الكويت كانت واحدة من اولى 
التي س���نت تشريعات  الدول 
للوقاية من مرض نقص املناعة 
املكتس���بة في عام 1992 والتي 
حتوي العديد من البنود املهمة 
التي متنح مرضى االيدز جميع 
حقوقهم حيث تعد السرية التامة 
أهم حق لهم مضيفة: ونحن في 
الكويت نحت���رم متاما ونحمي 

حقهم هذا.

لحضور وتغطية وقائع القمة الـ 30 لقادة »التعاون«

األسنان البراقة البيضاء أدخلتها موسوعة غينيس 

للتخلص من المشكالت وتخفيف الضغوط اليومية

»اإلعالم« تدعو 150 صحافيًا وإعالميًا للقمة 
الخليجية المنعقدة في الكويت ديسمبر المقبل

الجدي: نعيش في الكويت مناخًا متميزًا 
يحّفز المرأة على االجتهاد والمثابرة

الغانم: مؤتمر الطاقات الكونية لنشر المعرفة
وتبادل الخبرات حول تأثيراتها على حياتنا

صرحت مصادر كويتية مطلعة بأن اللجنة 
اإلعالمي���ة العليا لقم���ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي ستعقد في الكويت منتصف الشهر 
املقبل وجهت 150 دعوة الى صحافيني وإعالميني 
من مختلف دول العالم حلضور وتغطية وقائع 

القمة الثالثني لقادة دول املجلس.
وقالت املصادر في تصريحات ملراسل وكالة 
أنباء الشرق األوسط بالكويت أمس ان اللجنة 
س���تعد مرك���زا إعالميا متكام���ال للصحافيني 
واإلعالميني الذين سيتوافدون للكويت لتغطية 
هذا احلدث املهم، الفتة الى انها بالتنس���يق مع 
وزارة اإلعالم س���تنظم أيضا معرضا مصورا 
الستعراض املراحل التاريخية لقمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي وأهم القرارات التي صدرت 
عنها خالل مسيرة مجلس التعاون اخلليجي.

وكان مجلس التعاون اخلليجي قد تأسس 

في مايو عام 1981 ويضم 6 دول هي السعودية 
والكويت وس���لطنة عم���ان والبحرين وقطر 

واإلمارات العربية املتحدة.
ويذك���ر ان آخر قمة خليجية اس���تضافتها 
الكوي���ت كانت القمة الرابعة والعش���رين في 
عام 2003 فيما استضافت سلطنة عمان القمة 
اخلليجية التاس���عة والعش���رين األخيرة في 

ديسمبر املاضي.
وأضافت املصادر أن وزارة اإلعالم ستقوم 
كذلك بتجهيزات خاصة لنقل هذا احلدث على 
أجهزتها الرس���مية ونقلها أيضا الى احملطات 
الكويتية اخلاصة واخلليجية الراغبة في نقل 
وقائع القمة وذلك من خالل التنسيق مع تلفزيون 
الكويت كما ستقوم وزارة اإلعالم بطبع كتاب 
خاص بالقمة اخلليجية املقبلة وتوزيعه على 

الوفود املشاركة.

نعطيها االهتمام الكافي؟
هذا اكيد، رغم ان اآلالم التي تسببها االسنان للفرد 
رمبا ال حتتمل وعيادات االسنان تزدحم باملرضى، 
مع اننا ميكننا جتنب هذا االمر بإرش����ادات بسيطة 
لو اتبعناها ما حلق بنا مرض خاصة اذا ما تعودنا 
على اتباع الطرق الصحيحة للعناية باألسنان منذ 

الصغر.
ه��ل كنت تتوقع��ن كمواطنة كويتي��ة حتقيق هذا 

االجناز؟
نعم.. فنحن هنا في الكويت نعيش في ظل حكومة 
واعية نابهة تعرف ما للمرأة من حقوق وما عليها من 
واجبات وتعطيها احلرية كاملة للوصول الى اعلى 
املناص����ب مادامت لديها القدرة على اثبات وجودها 
وأحقيتها في التفرد والتميز، فهناك الطبيبة واحملامية 
والصحافية واملهندس����ة، وهناك ايضا نائبات في 
البرملان ووزيرات، كل ذلك يعكس املناخ احملفز في 
الكوي����ت للمرأة كي تعمل وجتتهد الى ان تصل الى 

اعلى املناصب.
أليست هناك قيود ومحظورات؟

لي����س هناك اي محظ����ورات لكونها فقط امرأة، 
فعليه����ا ما على الرجل م����ن واجبات ولها ما له من 
حقوق، وف����ي االول واآلخر اله����دف لالثنني خدمة 

الوطن وخدمة اهله جميعا.
وهل وقف طموحك عند هذا احلد ام ان هناك آماال 

اخرى؟
اذا اعتق����د املرء انه حقق كل ش����يء فلن يتطلع 
الى االبعد، صحيح ان اجنازي بدخول موس����وعة 
غينيس حلم كبير، لكنني س����أعمل ما بوسعي من 
جهد لتحقيق ما هو اكبر، ومادمت أحيا في بلد مثل 
الكويت، فأعتقد ان الفرصة امامي كبيرة للوصول 

الى كل ما اطمح اليه.

والتأمل واالسترخاء والتنفس والقوة املستمدة 
من املاء وكرات الطاقة باالضافة الى العالقة بني 

علم الفلك والطبيعة واالنسان.
وق����د تناول الفلكي عبدالعزي����ز الكليب في 
محاضرته الدورات احلياتية بالنسبة لالنسان، 
ذاكرا انها عدة دورات منها الدورة اجلسدية وهي 
التي ميتد زمنها الى 20 يوما وكل 11 يوما يصبح 
اجلسم قويا ونشيطا وبعدها باحد عشر يوما 

يكون اجلسم في راحة.
واضاف الكليب: هناك دورة نفسية او عاطفية 
ومدتها 28 يوما، االربعة عشر يوما االولى يكون 
االنسان مرتاحا عاطفيا ولديه احساس بالسعادة، 
واالربعة عشر يوما التي تليها يكون مزاجه سيئا، 

وهذه تسمى الساعات البيولوجية لالنسان.
كما حتدث الكليب عن دورة الذكاء، موضحا 
ان طولها 33 يوما نصفها يكون لدى االنس����ان 
طاقة ذهنية وذاك����رة متيقظة، ويجب التوجه 
الى العلم، وااليام التي تليها يكون مزاجه سيئا 
وذاكرته ضعيفة وتركيزه ايضا ضعيفا بسبب 
الهرمونات التي تكون احيانا قوية واحيانا اخرى 

ضعيفة.
وفي اليوم الثالث من املؤمتر خصص الضيوف 
ورشة عمل جماعية مشتركة لتعليم احلضور 
كيفية التعامل مع الطاقة والتعبير عن املشاعر 
من خالل املوس����يقى والبلورات ورفع ذبذبات 
الوعي بطرق بديهية من خالل البلورات واالحجار 
والتعرف على الطاقة الشافية وسير عمل التنجيم 

ومرآة االحجار الكرمية.

احمد عفيفي
لم تصدق س��لمى إس��ماعيل اجلدي نفس��ها 
عندما عرفت أن كتابها الذي بذلت فيه جهدا خارقا 
س��يدخلها موس��وعة »غينيس«.. نعم كانت حتلم 
بذل��ك، ولك��ن ان يتحقق احلل��م ويأتيها اخلطاب 
الرس��مي وش��هادة غينيس فهذا أمر مفرح بحق 
جعلها تسعد بنفسها وببلدها الكويت كفتاة أتيحت 
له��ا الفرصة كي تعمل وتب��دع في ظل جو صحي 
متميز يعط��ي للمرأة احلق في العم��ل ويتيح لها 
فرص اإلبداع والتألق لتشرف اهل الديرة وحتظى 
باحترام اجلميع. وسلمى اجلدي فني أول صحة فم 
وأسنان بأحد املستوصفات والتي دخلت موسوعة 
غينيس لالرقام القياس��ية بكتابها »أسناننا البراقة 
البيضاء«، حرصت على ان تكون »األنباء« هي من 
تنش��ر موضوعها وتدلي لها بحديث خاص تعرب 
فيه عن فرحتها بهذا االجناز الطيب الذي يعلي من 

شأنها كونها كويتية وتفخر بذلك أميا فخر.
هل كنت حتلمن بدخول موسوعة غينيس في يوم 

من االيام؟
احللم حق مشروع لكل انسان، ولكن ان اقتصر 
على كونه مجرد حلم فال معنى له وال فائدة مرجوة 
منه، لذلك لم اكتف فقط بأن أحلم لكنني جعلت هذا 
احللم سالحا للمعرفة والتميز وبذلت من اجل حتقيقه 

الكثير من اجلهد كي يصبح حقيقة.
فقد كان حلمي القريب تسجيل براءة اختراع عن 
»الرضاعة الصناعية املزدوجة« وحتقق بفضل اهلل 
هذا احلل����م وحصلت على تلك البراءة من الواليات 
املتحدة األميركية، وحفزني هذا االجناز على الطموح 
ملا هو اكبر، الدخول الى موسوعة غينيس، فجندت 
كل طاقتي لهذا احللم االصعب وقمت بتأليف كتاب 
عن »أسناننا البراقة البيضاء« وهو اكبر كتاب تلوين 
عربي، حيث يبلغ طوله 180 وعرضه 150 سم وعدد 
صفحاته 150 صفحة، وتدور فكرة الكتاب حول مفهوم 
وأهمية العناية باالسنان، ويوضح الطرق الصحيحة 
في تنظيفها الى جانب الطرق الس����ليمة في الغذاء 
الصحي والعادات السيئة التي يجب جتنبها بشكل 
عام حتى يحافظ اطفالنا على اسنانهم ناصعة براقة 

نظيفة ال جتلب لهم اي امراض او أوجاع.
وهذا الكتاب يعتبر محفزا ومش����جعا لالطفال 
للحفاظ على صحة اسنانهم الى االبد. ومعروف ان 
صحة االسنان من االمور املهمة التي تقي اجلسم من 
امراض كثيرة، واوجاع االسنان ال تقتصر فقط على 
الفم بل متتد الى بقية اجزاء اجلس����م كالصداع في 
الرأس وارهاق عام في اجلسد، لذلك ينصح االطباء 
باحملافظة على سالمة االسنان ليبقى اجلسم معافى 

من كل االمراض.
كم اخذ منك هذا الكتاب من وقت؟ 

قرابة العام، حيث حرصت على ان يكون الكتاب 
شامال وبسيطا ويحوي رسومات تسهل على االطفال 
عملية االس����تيعاب وتتناسب مع اعمارهم ودرجة 

استيعابهم.
وه��ل تعتقدين اننا بصفة عامة نهمل اس��ناننا وال 

زينب أبوسيدو
حتت رعاية الشيخة انتصار سالم العلي، اقيم 
املؤمتر االول لطاقات الكون في منتجع صحارى 
من تنظيم شركة هنا كريستالز بالتعاون مع 
كورنشيس كونكش���نز وشركة ليدرز جروب 
لالستشارات والتدريب بحضور اخلبير الفلكي 
عبدالعزيز الكليب وكّتاب من بريطانيا حازت 
كتبهم اعلى نس���بة مبيعات م���ن كتب الطاقة 
وافرعها وهم س���يمون ليلي وجولي لوماس 
وكاثلني موراي وهازيل رايغني وس���ول ليلي 

وفرانك ارجاڤا.
افتت���ح املؤمتر بكلمة صاحبة ش���ركة هنا 
كريستالز هناء الغامن قالت فيها: ان نشر املعرفة 
للجميع، ومقابلة كبار االختصاصيني والكتاب 
في مجاالت الطاقة املتنوع���ة التي تؤثر على 
احلياة، وجتعلها اكثر راحة وطمأنينة واستمرار 
التواصل معهم بغية تب���ادل اخلبرات اضافة 
الى نقل املعلوم���ات الصحيحة واملفيدة كانت 
االسباب الرئيسية القامة مؤمتر الطاقات الكونية، 
واضافت: بدأنا بالتحضير لهذا املؤمتر منذ ما 
يقارب السنة ونصف السنة لرغبتنا في نشر 
الرسالة الصحيحة للناس في االمور املتعلقة 
بالطاقة الكونية وافرعها املتنوعة ليكون احد 
املؤمترات املهمة على صعيد الشرق االوسط، 
خصوصا اننا نطمح جلعله من االحداث السنوية 
واملتكررة، ألن الناس اصبحت تعي اهمية هذه 
الطاقات وتأثيرها املباشر على حياتنا وقدرتها 
على التخفيف من الضغوط واملشكالت اليومية 
ونقلها الى عالم يعبق بالسالم الداخلي والتأمل 

والشفاء.
امتد املؤمتر لثالثة ايام تناول فيها الضيوف 
والوسطاء والكتاب موضوعات متخصصة في 
الطاق���ة املرئية وغير املرئية واثر الطاقة على 
االنس���ان وكيفية اس���تغاللها للمساعدة على 
حتسني احلياة على الصعيدين البدني والروحي 
وقدرة الطاقة على ش���فاء االمراض والتخلص 
من املشكالت اجلس���دية والعقلية والنفسية 
والعاطفية، ووقع طاقة اآلخرين على االنسان 
وفاعليتها االيجابية والسلبية على حد سواء 
وفه���م العالقة بني الطاق���ة واملرض وتوظيف 
الطاقة البتكار افكار مثمرة وبناءة والتعرف على 
موارد طبيعية للطاقة مثل االحجار الطبيعية 
والبلورات والعالجات بالصوت واملوس���يقى 

الجزاف والسفير الصيني 
بحثا تطوير العالقات الثنائية

اكد رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف على عمق العالقات االخوية التي 
تربط الكويت وجمهورية الصني واحلرص على دعمها وتنميتها 

في جميع املجاالت، السيما املجالني الشبابي والرياضي.
جاء ذلك خالل استقبال رئيس الهيئة لسفير اجلمهورية الصينية 

هوانغ جيمني مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وتناول اللقاء بحث سبل تنمية العالقات الثنائية بني البلدين 
في املجالني الشبابي والرياضي وتوسيع آفاق التعاون املشترك من 
خالل مد جسور التعاون في مجاالت التدريب الرياضي واملنشآت 
الرياضية ومكافحة املنش���طات والطب الرياضي واملعس���كرات 
املشتركة وتبادل الفرق الرياضية واالستعانة بالكفاءات الرياضية 

الصينية، كذلك التعاون في مجال العمل الشبابي.
كما تطرق الطرفان ملوضوع تأهيل املنشآت الرياضية وتطويرها 
واعداد خطة االستثمار االمثل لها، وصرح اللواء اجلزاف ان الهيئة 
حريصة على ترجمة هذا التوجه على ارض الواقع في العالقات 
املتميزة بني البلدين واالستفادة من اخلبرة الصينية في مجالي 

الشباب والرياضة.

اللواء م.فيصل اجلزاف والسفير الصيني هوانغ جيمن

د. هند الشومر

هناء الغامن متحدثة حول الطاقة الكونية

سلمى حتمل شهادة غينيس وحتلم مبا هو أكبر

سلمى اجلدي مع صفحات من كتابها الذي ادخلها موسوعة غينيس

 )أحمد باكير(الفلكي عبدالعزيز الكليب مع ضيوف من اململكة املتحدة


