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جمانة الطبيخ: مؤتمر نقدر يقّدر 
إبداعات المعاقين خليجيًا وعربيًا

من »الشؤون« ال يتعدى 50 دينارا 
بحرينيا في الوقت الذي يستحق 
فيه األبطال أمثالها تبني مواهبهم 

وتعزيزها.
وتختم قائلة: ساحة مؤمتر 
ومعرض نقدر قريبا س���تزخر 
بالكثير من األنش���طة بإذن اهلل 
وإننا نقدر اخواننا املعاقني من 
كل الدول العربية واإلس���امية 
وسنسعى جاهدين لعمل وتطبيق 

الدمج االجتماعي الصحيح. 

وتقول جمانة الطبيخ مؤسسة 
املؤمتر: يسعى مشروع نقدر في 
جميع أنشطته أن يندمج دمجا 
اجتماعي���ا صحيح���ا خاليا من 
النظ���رات الدونية التي يتلقاها 
املعاق في املجتمع، فبالرغم من 
القوانني والتشريعات فمازالت 
بعض املجتمعات تهضم حقوق 
املعاقني الت���ي أراها ظلما يخيم 
على املعاق، فمن غير املمكن أن 
تتلقى بطلة كفاطمة صفر راتبا 

ضمن أنشطة مؤمتر نقدر املقرر 
عقدها في مارس اجلاري مت تكرمي 
الاعبة البحرينية القديرة والتي 
البحرين الشقيقة  مثلت مملكة 
في مختلف الدول العربية فاطمة 
عبدالرزاق صفر التي خرجت إلى 
العالم بعد حروب داخلية واجهتها 
في سن الطفولة والتي حرمتها 
من حق التعليم والنظر إلى متع 

احلياة املختلفة.
ولدت فاطمة صفر وهي تعاني 
م���ن إعاقة غريبة كونها ال متلك 
قدمني، وفي يديها االثنتني اصبعان 
فقط واضطهدها من حولها كونها 
معاقة ما جعلها حبيسة اجلدران 
15 عاما با تعليم وال مال، وليس 
لها ما تعيش ألجله ولكنها أصرت 
أن »تقدر« عل���ى أن تعمل ما لم 
يستطع عمله اآلخرون بعد سنوات 
طويلة عندما قدر اهلل أن يتبني 
أحد رجال اخلير مواهبها املتعددة 
مثل عمل املكياج واحلنة والطبخ 
باالضافة إلى كونها العبة رياضية 
حصلت على ميدالية ذهبية في 
أول مشاركة لها من غير تدريب 

على مستوى الوطن العربي.
فاطمة صفر استحقت بعد أن 
حققت الكثير أن تكرم من فريق 
مؤمتر نقدر الش���بابي التفاعلي 
العرب���ي األول ال���ذي يس���عى 
جاهدا إلب���راز املواهب املدفونة 
في اخوانه���م املعاقني ويدمجهم 

اجتماعيا بصورة صحيحة.

فاطمة تتسلم شهادة تقدير

فاطمة صفر

د.عايد املناع يفتتح الندوة بحضور زيد بن غيام

»داو« رعت حفل العشاء الخيري لمؤسسة الكويت ـ أميركا
أعلنت شركة داو للكيماويات عن كونها أحد كبار املتبرعني 
في حفل العشاء اخليري الذي أقامته مؤسسة الكويت � أميركا 
)KAF( يوم 7 مارس 2010 في واشنطن العاصمة بعنوان 
»رحلة من أجل السام«. وجاء حفل العشاء اخليري هذا، 
الذي اس����تضافه السفير الشيخ سالم العبداهلل والشيخة 
رميا الصباح، دعما لعدد من القضايا مثل مساعدة الاجئني 
وحتس����ني التعليم وتوفير رعاي����ة صحية عالية اجلودة 
ومكافحة الفقر وحماية البيئة. وكان احلفل قد جمع تبرعات 
نقدية بلغت 1.000.000 دوالر عام 2008، مت توظيفها للحد 
من انتشار املاريا في أفريقيا، و1.500.000 دوالر عام 2009 
لبرامج البيئة وحمايتها. أما في العام احلالي، فمن املقرر 
أن يتم توجيه ريعه البالغ 2.000.000 دوالر من أجل بناء 
ما يقرب من 50 إلى 60 مدرسة في املناطق املعدمة وتوفير 
خدمات التعليم لعش����رات اآلالف من األطفال، مع التركيز 
بشكل خاص على دعم تعليم الفتيات في املناطق النائية 
من باكستان وأفغانس����تان. وقام عريف احلفل لهذا العام 
د.فريد زكريا، وهو كاتب وإعامي هندي أميركي من قناة 

»سي إن إن«، باإلشراف على هذه األمسية التي مت خالها 
تكرمي عدد من الش����خصيات التي لعبت دورا أساسيا في 
تعزيز ش����راكات مؤسس����ة الكويت � أميركا، السيما تلك 

اخلاصة بإيجاد حلول ألبرز التحديات اإلقليمية. 
من جهته، ألقى السيناتور جون كيري خطابا افتتاحيا 
رئيسيا، ركز فيه على الفرص املتاحة لتعزيز التقدم والسام 
من خال التعليم، مبا يتماشى مع أهداف السياسة اخلارجية 

البعيدة لدى كل من الواليات املتحدة والكويت.
وخال حفل العشاء هذا، مت تكرمي معهد آسيا الوسطى، 
وه����و منظمة غي����ر ربحية هدفها تعزي����ز ودعم التوعية 
املجتمعية، وبخاصة للفتيات في املناطق النائية من باكستان 
وأفغانس����تان. وجرى أيضا تكرمي مؤسس املعهد، الكاتب 
األميركي جريج مورتنسون، ملا بذله من جهود في سبيل 
تعزيز الس����ام من خال التعليم. وجتدر اإلشارة إلى أن 
مورتنس����ون هو مؤلف »ثاثة أكواب من الش����اي«، وهي 
قصة تدور ح����ول جهوده لضمان التمويل الكافي والبناء 
الفعلي للمدارس في املناط����ق الريفية. وتعكس مبادرات 

املعهد االلتزام ذاته جتاه التعليم وبناء املجتمع والتنمية 
اإلقليمية التي تسعى داو إلى دعمها من خال رفع مستوى 

التوعية وتقدمي املساعدات املالية.
وفي هذه املناسبة، قال ماركوس وايلدي، نائب رئيس 
قسم التنمية املؤسسية لدى شركة داو في الكويت: »حتظى 
املس����اعي الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسة 
الكويت � أميركا بأهمية بالغة بالنسبة لشركة داو. وتأتي 
مشاركتنا في هذه األمسية وتقدمينا الدعم الازم لتمويل 
هذه املؤسس����ة الفاضلة مبا يتماشى مع تأييد داو لقضية 
تعزيز املجتمع من خال التعليم، ويشرفنا أن نكون شريكا 
ملؤسس����ة الكويت � أميركا«. وقد شملت قائمة الضيوف 
املميزين في هذا احلفل اخليري املمثل الش����هير املعروف 
بسخائه، مايكل دوغاس، الذي حصل على اجلائزة الفخرية 
لألعمال اخليرية 2006 من مؤسسة الكويت � أميركا، والذي 
يحظى باحترام كبير كداعية للس����ام لدى األمم املتحدة، 
وخاصة لدوره الكبير في دعم الاجئني من جراء الصراعات 

في سيراليون.

حملة »ابدأ بنفسك« تقدم نفسها للشارع الكويتي من خالل الصالون اإلعالمي

زيد بن غيام: الفرد نواة اإلصالح.. والوسطية منهجنا 
ورسالتنا موجهة للكل باالبتعاد عن الفرز الطائفي والفئوي

بيضاء بينما يتم التركيز على 
ال� 10% السوداء فقط«.

واضاف بن غيام ان ش���عار 
هذه احلملة يعد تأصيا للمفهوم 
احلقيقي لاصاح، متسائا »ملاذا 
ال نتعاون اذا كان تعاوننا هذا 
س���يفيد الوطن؟ وملاذا ال نقدم 
العامة على  الكوي���ت  مصلحة 

املصلحة الشخصية؟«.
واس���تكمل بن غيام حديثه 
حول طبيعة ما تتبناه احلملة 
من توجه مؤك���دا على احلملة 
ال تعنى بالكويتيني فقط وامنا 
تشمل املقيمني ايضا ملا ميثلونه 
من تعداد سكاني يصل الى ثلثي 
عدد سكان الكويت، كما ان رسالة 
احلملة ايضا حتاول ان تغطي 
كل تفاصيل املجتمع من سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية، 
معتبرا ان وج���ود ممثلني عن 
احلملة اآلن في الصالون االعامي 
يلتقون م���ع وس���ائل االعام 
واملهتمني بالشأن الكويتي يعتبر 
اولى خطوات جناح هذه احلملة 
كما انه في الوقت ذاته يعكس 
جانبا ايجابيا من جوانب الصورة 

الدميوقراطية في الكويت.

وبعض االعاميني جلوءهم الى 
وسائل اعام خارجية متمنيا »ان 
يكون لدى هؤالء الشعور الوطني 
الذي مينعهم من نش���ر الشأن 
الداخلي بص���ورة غير جيدة«، 
مشددا على ضرورة متتع املواطن 
العادي وخاصة االعامي بالرقابة 
الذاتية على نفسه، مشيرا الى ان 
»هناك 90% من الصورة الكويتية 

اخللف عشرات السنني حيث قدمت 
املصلحة اخلاصة على املصلحة 
العامة وأصبحت مصلحة الوطن 
تأتي خلف املصالح الشخصية«، 
كما اشار بن غيام خال حديثه 
الى دور االعام في تبني وجهات 
النظر االصاحية في العمل على 
توصيلها الى الشارع الكويتي، 
كما اخذ على بعض وسائل االعام 

ورس���الة كل م���ن ارادوا اعمار 
االرض، كما ان رسالتنا للمجتمع 
لها اكثر من منطلق ونحن ننشد 
الوسطية والتغيير ولكن يكون 
التغيير عن طريق حتقيق هذا 

املفهوم وبهذه الكلمات«.
واستأنف بن غيام »نحن في 
الكويت بعد التحرير بدأ الفرز 
الى  الفئوي والطائفي يرجعنا 

استضاف الصالون االعامي 
في ندوته التي اقيمت امس االول 
مبقر الصالون املؤقت باليرموك 
مجموعة من مؤسسي حملة »ابدأ 
بنفسك« حيث استضاف الصالون 
كا من زيد بن غيام رئيس احلملة 
وناصر العيار العضو في املجلس 
الهندال  التأسيسي وعبدالكرمي 
رئيس اللجنة االعامية باحلملة، 
وادار الندوة د.عايد املناع استاذ 
االعام بجامعة الكويت الذي اثنى 
على شعار احلملة »ابدأ بنفسك« 
حيث اشار املناع في بداية حديثه 
الى ان هذه املجموعة من العقول 
والطاقات الكويتية قررت ان تقدم 
نفس���ها الى املجتم���ع الكويتي 
ايجابي���ة وحضارية،  بطريقة 
مؤكدا حاجة املجتمع الى العمل 

اجلماعي البناء واملثمر.
من جانبه بدأ رئيس احلملة 
زيد بن غيام حديثه حول شعار 
احلملة، موضحا ان هذا املفهوم 
يعتبر مبثابة رسالة من كلمتني 
اردنا  هما »ابدأ بنفس���ك« وان 
االصاح فعلينا ان نبدأ بأنفسنا، 
واضاف بن غيام قوله »ان هذه 
الرس���الة هي رس���الة العظماء 

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة
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لالإ�ست�سارات النف�سية واالجتماعية والتدريب

مـركــز الأ�شـــرة �شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�سلــــل )كال�سلــل الن�سفــي ـــ الرعــا�ص ــ الوجــه ـــ �سلــل االأطفال( 

پ االإ�سابات الريا�سية   پ االإ�سابات الع�سلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�سن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�سة   پ عناية خــا�ســـــة لطريــحـي الفــرا�ص واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �ساملة ملر�سى ال�سكر واإعطاء حقن االن�سولن پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�س�ص

ومرخ�ص من وزارة ال�سحة

نقدم اأف�شل اخلدم�ت العالجية للعن�ية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرعــ�يـــــة  خــدم�ت 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�شـ�ج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــ�ت 


