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»نقدر« كرّم 14 من المتميزين في »المكفوفين«

جمانة الطبيخ تكرم أحد املشاركني في املؤمتر

هدايا وجوائز هال فبراير أدخلت الفرحة في قلوب اجلميع

صورة تذكارية لعدد من املشاركني باملؤمتر

حتت رعاية كرمية من الهيئة 
اخليرية العاملية كرم فريق مؤمتر 
»نقدر« بقيادة مؤسسته املخترعة 
والصحافية جمانة الطبيخ نخبة 
مختارة م���ن اخوانهم املكفوفني 
املتميزين في جمعية املكفوفني 
قد مت اختيارهم من قبل اجلمعية 
وبإشراف رئيس اجلمعية فايز 
العن���زي وش���مل التكرمي كلمة 
العنزي ومن ث���م كلمة خاصة 
ملؤسسة املؤمتر جمانة الطبيخ 
كما مت ترك املج���ال لكل كفيف 
للتحدث عن نفس���ه وهواياته 
ومتيزه، وشمل التكرمي 14 كفيفا 
وهم جاسم الشمري، اميان حسني، 
س���حر العجمي، فاطمة الهزمي، 
يعقوب بوغيث، مشاعل غالي، 
بدر العدواني، منارة علي، أسيل 
العازمي، هدى العنزي وحوراء 

العنزي.
وختم التكرمي بتوزيع الهدايا 
على املكرمني ومن ثم التقاط صور 
جماعية مع مؤسسة املؤمتر، هذا 
وجدير بالذكر ان مؤمتر »نقد« 
العربي األول مؤمتر على املستوى 
العربي الذي يعزز سياسة الدمج 
االجتماعية ما بني ذوي االعاقة 

اس����تطاعت اللجن����ة العلي����ا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 
ان تدخل الفرحة والس����عادة في 
قلوب املواطن����ني والوافدين عبر 
األنش����طة التي متت اقامتها على 
مدار أيام املهرجان في 6 مجمعات 

جتارية.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراي����ر 2010 وليد 
الصقعبي ان اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان في دورته ال� 11 سعت 
الى  الي����وم األول للمهرجان  منذ 
ادخال الفرحة والسعادة في قلوب 
اجلميع وذلك عبر توزيع الهدايا 

واجلوائز القيمة وكانت البداية في 
كرنڤال االفتتاح الذي شهد توزيع 
نحو 10 آالف جائزة على املواطنني 
والوافدي����ن وكان لذلك بالغ األثر 

على اجلميع.
انه على مدار  وزاد الصقعبي 
املهرجان ش����هد توزيع نحو 130 
جائزة قيمة في سحوبات يومية 
ف����ي مقدمتها توزيع 26 س����يارة 

املهرج����ان لم تقتص����ر على ذلك 
بل تعدته الى األنش����طة اليومية 
الس����تة  للمهرجان في املجمعات 
التجارية يحث مت توزيع عدد كبير 
من اجلوائز العينية والهدايا من 
التجارية واملجمعات في  احملالت 
حدود ما يقارب 20 جائزة يومية 
األمر الذي ساهم في ادخال الفرحة 

واالبتسامة على وجوه اجلميع.

موديل 2010 باالضافة الى توزيع 
26 سيارة، ليلة في شاليه ملكي 
الس����ياحي و26  مبنتجع خليفة 
كوبونا مس����بوق الدف����ع لتأجير 
سيارة من شركة A1 و26 اشتراكا 
في معهد فيوتولوز بفندق كراون 
بالزا و26 قسيمة أعمال طبية في 

عيادة املنار.
وأشار الصقعبي الى ان جوائز 

وقال الصقعبي ان اللجنة تسعى 
دائما على مدار الدورات السابقة 
ان يكون املهرجان عالمة وبصمة 
جيدة على املواطنني والوافدين على 
السواء من خالل تنظيم األنشطة 
التي تساهم في رسم االبتسامة على 
وجوههم وان يكون شهر فبراير 
شهر السعادة واخلير خاصة انه 
يتزامن مع أعياد البالد الوطنية.

ناجي العبدالهادي، وكيف نحقق 
سياسة الدمج على ارض الواقع؟ 
تدير احلوار: د.صديقة العوضي، 
»اجلان���ب الصح���ي« ود.محمد 
التعليمي«،  العجمي »اجلان���ب 
وكيف نحق���ق الدمج الصحيح 
اجتماعيا؟ تدير احلوار: د.سهام 
القبندي، ه���ذا ويترأس اللجنة 

العليا للمؤمتر فيصل حردان.

واالصحاء اجتماعي���ا، واملقرر 
عقده في الكويت بالفترة ما بني 
18 و20 مارس اجل���اري بقاعة 
� فندق  س���لوى صباح االحمد 
املارينا، كما يشمل املؤمتر حلقات 
نقاشية مدة كل واحدة منها ساعة 
تتطرق ال���ى اهم احملاور ومنها 
قانون املعاقني اجلديد، ماذا اضاف 
من جديد؟ يدير احلوار: النائب 

 الصقعبي: جوائز هال فبراير أدخلت الفرحة
لقلوب المواطنين والوافدين المشاركين في المهرجان

وزعت 10 آالف هدية في الكرنڤال و26 سيارة يوميًا

وليد الصقعبي

مشاركة من احد ذوي االحتياجات اخلاصة

هدية لطفلة ارتدت علم الكويت

نـ�شــتــــري

املباركية - عمارة �سندوق اال�ستثمار العقاري

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5

سفيرنا لدى طوكيو: نستعد لالحتفال بمرور 50 عامًا للعالقات بين الكويت واليابان
طوكيو � كونا: جدد سفيرنا لدى طوكيو عبدالرحمن 
العتيبي أمله بالعام املقبل 2011 الذي يتصادف مع الذكرى 
اخلمسني إلقامة عالقات ديبلوماسية بني الكويت واليابان. 
وقال العتيبي ل� »كونا« على هامش االحتفاالت بالذكرى 
التاس���عة واألربعني للعيد الوطني والتاس���عة عش���رة 
لعي���د التحرير »إذا عدنا لعالقاتن���ا الثنائية مع اليابان 
الصديقة فإننا وبكل فخر نس���تعد معا الحتفال مشترك 

العام املقبل مبناسبة مرور 50 عاما على إقامة العالقات 
الديبلوماس���ية«. وأضاف »لكن فعليا العالقات سبقت 
ذلك بكثير قبل االستقالل ومن خالل التعاون مع شركة 

الزيت العربية«.
وتاب���ع: »وفي هذا اجلانب تؤكد الكويت لليابان أنها من 
الدول امللتزمة باحملافظة على عنصر الطاقة لليابان وبأسعار 

تراعي مصالح املنتجني واملستوردين في آن واحد.


