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يبدأ أنشطته غدًا ويستمر حتى 7 الجاري

الطبيخ: مؤتمر »نقدر« انطالقة للدمج الصحيح للمعاقين
حردان: التركي�ز على قانون المعاقين وسياس�ات الدمج والتوظيف الس�ريعالس�رحان: طموح ش�بابنا تحقيق اإلنجازات ..  والعمل التطوعي سلوك حضاري

)متين غوزال(جمانة الطبيخ وعبداهلل السرحان وفيصل حردان خالل املؤمتر الصحافي

السفير الهندي وحرمه وخالد الغامن ومشاري السنعوسي وخالد بن سبت وصقر البدر

السفير الهندي أجاي ملهوترا ومشاري السنعوسي وعدنان زين الدين وطاقم العمل

محمد الطواش وأنوار موسى وأنوار الراشد وروان خالد وخالد فوزي وأحد الطهاة وروجيه دومر

هدى الصالح تتوسط الزميلتني روان خالد ومرمي طباجة

خالد الغامن متوسطا السفيرين عيسى العيسى وعبدالعزيز الفودري

مشروع وقف الوقت لرعاية العمل التطوعي  
ينجز دورته التدريبية الرابعة

مت فعليا االنتهاء من انشطة 
الدورة التدريبية الرابعة للموسم 
التدريبي السابع لتأهيل املتطوعني 
2010/2009 وال����ذي يق����وم على 
تنفيذه مشروع وقف الوقت لرعاية 
العامة  التطوعي باألمانة  العمل 
لألوقاف، وهو يتضمن عدة دورات 
تدريبية لتأهيل العاملني في القطاع 
التطوعي في املؤسسات احلكومية 
واألهلية التي تعنى مبجاالت العمل 
اخلي����ري والتطوع����ي، ولألفراد 
الراغبني في االنضمام لقطاع العمل 
التطوعي، وقام املشروع بتنفيذ 
الدورة التدريبية الرابعة لتأهيل 
املتطوعني ل����دى اجلهات األهلية 
واألف����راد والتي كان����ت بعنوان 
»التنسيق والتكامل في متيز جهود 
الدعوة إلى العمل التطوعي ونشر 
ثقافة التطوع وتنشئة املتطوعني 
الفاعلني« خالل الفترة من 21 الى 
25 اجلاري، حيث تضمنت هذه 
ال����دورة التدريبية عرضا نظريا 
وتطبيقي����ا للتعري����ف بجهود 
الدعوة الى التطوع ونشر الثقافة 
والتنشئة التطوعية واستقطاب 

وحتفيز املتطوعني وتفعيل ادائهم، 
الشباب في  استهداف ش����ريحة 
جهود الدعوة الى التطوع وتنشئة 
املتطوعني، التطرق الى اجلوانب 
النفسية للعمل التطوعي واعداد 
املتطوعني الفاعلني وتوجيههم نحو 
اخلدم����ة املجتمعية، آليات اعداد 
قادة العمل التطوعي املستقبلية 

وتفعيل أدوارهم املجتمعية.
ولقد متيزت الدورة التدريبية 
بحضور ممثلني عن جهات مختلفة 
من داخ����ل وخارج الكويت حيث 
شاركوا بفاعلية في اثراء النقاشات 
واحلوارات داخل القاعة التدريبية 
وقدموا جتاربهم وخبراتهم العملية 
التطوعي  العم����ل  في مج����االت 
املختلفة مما خل����ق جوا ايجابيا 
مله����ارات التدريب والتلقي ونقل 
اخلب����رات واالطالع على جتارب 
اآلخري����ن، األمر الذي أعطى هذه 
الدورة ابعادا تطبيقية وخبرات 
علمية متازجت مع املادة التدريبية 

التي قدمها د.نوري مبارك.
التنفيذي  الرئي����س  وأش����ار 
الوق����ت لرعاية  ملش����روع وقف 

العامة  التطوعي باألمانة  العمل 
لألوقاف محمد اجلالهمة الى ان 
تنظيم املشروع لهذه الدورات يأتي 
استكماال لبرنامج املنهج املتكامل 
لتدريب وتأهيل العاملني في قطاع 
العمل التطوعي الذي قدمه مشروع 
وقف الوقت خالل السنوات الست 
املاضية، حتقيقا ألهداف انش����اء 
اع����داد وتأهيل  املش����روع وهي 
العاملني والراغبني في  وتدريب 
العمل التطوعي وصقل مهاراتهم 
وقدراتهم وخبراتهم وفق احدث 
العلمية والعملية مبا  األساليب 
يخدم الشرائح املجتمعية املختلفة 
ويساهم بفاعلية في جهود تنمية 

املجتمع.
وأضاف رئيس املشروع محمد 
اجلالهمة ان هذه البرامج التدريبية 
تقدم بالتعاون مع املعهد االسالمي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك 
االسالمي للتنمية، وان املشروع 
قد ح����رص على تنويع برنامجه 
لهذا العام حتى يلبي احتياجات 
التطوعية  العامل����ني باجله����ات 

واملتطوعني.

بحضور السفير الهندي لدى الكويت والسفيرين العيسى والفودري

الغانم عن مهرجان المأكوالت الهندية في »األبراج«:
فرصة لالطالع على ثقافات الشعوب وتبادل الخبرات

برعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
السياحية  لشركة املشروعات 
خالد الغامن وسفير جمهورية 
الهند في الكويت أجاي ملهوترا 
والعض���و املنتدب للش���ؤون 
اإلداري���ة واملالي���ة خال���د بن 
املنتدب  سبت ونائب العضو 
الس���ياحية مشاري  للشؤون 
السنعوسي ومدير عام منتزه 
اخلي���ران عدنان زي���ن الدين 
ومدير ادارة العالقات والتسويق 
السياحية  بشركة املشروعات 
هدى الصالح وقيادات الشركة 
الكويت السابقني  وس���فيري 
لدى الهند عيس���ى العيس���ى 
الفودري وأركان  وعبدالعزيز 
السفارة الهندية ومجموعة من 
رجال األعمال وأبناء اجلاليات 
الهندي���ة والعربية واألجنبية 
الكب���رى، انطلق���ت أنش���طة 
أسبوع املأكوالت الهندية بأبراج 
الكويت والذي يستمر تنظيمه 
بالتنسيق مع السفارة الهندية 
حتى 7 اجلاري، وقد قام الغامن 
والسفير الهندي وكبار احلضور 
بتقطيع كعكة االحتفال إيذانا 

ببدء املهرجان.
من جانبه، قال الغامن: يأتي 

الى ان مش���اركتنا مع شركة 
املش���روعات السياحية ممثلة 
الكويت تأتي ضمن  أبراج  في 
العديد من األفكار واالقتراحات 

التي ستقدم وتنظم قريبا.
من جه���ة اخرى، قال نائب 
العض���و املنت���دب للش���ؤون 
السياحية مشاري السنعوسي: 
مت التنسيق مع السفارة الهندية 
الس���تقدم 3 من أمهر وأش���هر 
الطه���اة من جمهوري���ة الهند 
واملتخصصني في املطبخ الهندي 
العاملي للمشاركة في املهرجان 
ولالستفادة من خبراتهم العملية 

في هذا الشأن.
كم���ا مت توفير فرقة هندية 
تواكب أنشطة املهرجان وتقدم 
فقراتها املتنوعة للزائرين، الفتا 
الى ان املهرجان يستمر حتى 
7 اجل���اري وان أبراج الكويت 
تستقبل زوارها كاملعتاد على 
بوفيه الغداء والعش���اء خالل 
فترة املهرجان بنفس األسعار 
دون اي زي���ادة عليها وكذلك 
ف���ي نفس مواعيد التش���غيل 
اليومية، ومتنى السنعوس���ي 
قضاء وقت ممتع وسعيد على 
الهندية في  أنغام املوس���يقى 

أبراج الكويت.

تنظيم هذا املهرجان إميانا منا 
بدورنا في املجتم���ع، وكذلك 
لتبادل اخلبرات واالطالع على 
ثقاف���ات العال���م املختلفة من 
خالل تراث الشعوب وعاداتهم 
وتقاليدهم في مختلف نواحي 
التي  البالد  احلياة والهند من 
متل���ك احلض���ارات القدمي���ة 
وتواك���ب احلضارات احلديثة 
بقفزاتها املتنوعة ومت التنسيق 

مع السفارة الهندية حيث ملسنا 
الكامل والسريع في  التجاوب 
هذا اخلص���وص، ونعمل على 
تقدمي كل ما هو جديد وحديث 
لزوار مرافق شركة املشروعات 
السياحية، ونضع كل إمكانياتنا 
لنجاح مثل هذه املهرجانات التي 

تعود على اجلميع بالفائدة.
الس���فير  من جهته، أعرب 
الهندي أجاي ملهوترا عن شكره 

وتقديره لش���ركة املشروعات 
الس���ياحية على هذا التنظيم 
والنجاح الذي يشهده مهرجان 
الهندي للمأكوالت  األس���بوع 
املتنوعة منذ انطالقته، وقال: 
تقوم السفارة الهندية من خالل 
جهات االختصاص بها بالتنسيق 
دائما للمساهمة واملشاركة في 
مثل هذه االحتفاالت، وال نألو 
الش���أن، وأشار  جهدا في هذا 

رندى مرعي
اكدت مؤسسة مشروع ومؤمتر »نقدر« جمانة الطبيخ ان هذا 
املؤمتر نقطة انطالقة لدمج اجتماعي صحيح بعيد عن الشعارات 
اذ ان املعاق ليس س����لعة يتاجر بها خلدمة املصالح الشخصية 
فكل انس����ان في املجتمع عليه واج����ب اجتماعي جتاه اآلخرين 

وخاصة جتاه ذوي االعاقة.
كالم الطبي����خ جاء خالل مؤمتر صحافي لالعالن عن انطالق 
نش����اطات املؤمتر لشهر ابريل والتي تبدأ غدا في قاعة الشيخة 
سلوى الصباح وتس����تمر حتى 7 اجلاري برعاية وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان مبشاركة وفود من 
خارج الكويت وجمعيات نفع عام مختصة باالعاقة ومش����اريع 

صغيرة وايضا مشاركة 50 بوث ملعاقني متميزين.

الطريقة المغربية

وتابعت ان »نقدر« مشروع متكامل بدأ في يناير املاضي وتنتهي 
نشاطاته في مايو املقبل والى جانب الوفود املشاركة هناك فيلم 
خاص من املغرب يعرض طريقة الدمج املغربية وسيتم عرضه 

في املؤمتر ملشاركة التجربة املغربية في املؤمتر.
 بدوره اعتبر رئيس اللجنة العليا للمؤمتر فيصل حردان ان 
هذا املؤمتر يأتي بالتزامن مع خطة احلكومة التنموية واجلوانب 
االجتماعية لالشخاص ذوي االعاقة وضمن اجلانب االجتماعي 

للخطة، كما يتناول املؤمتر اجلانب التربوي.
وقال حردان ان اختيار هذا الوقت جاء اميانا من الشباب بتفعيل 
اخلطة التنموية احلكومية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وحكومته التي صادق عليها مجلس االمة موضحا 
ان هذا املؤمتر يعد من افضل املؤمترات املقامة في الشرق االوسط 
من حيث استقطاب املتحدثني، والتطرق الى قانون املعاقني اجلديد 
كما يهدف املؤمتر الى زيادة التوعية بحقوق االشخاص املعاقني 

وفق االتفاقية الدولية لالشخاص ذوي االعاقة. 

والشركات واصحاب املدارس واملؤسسات واحلضانات اخلاصة 
املعنية برعاية وتعليم وتأهيل االش����خاص ذوي االعاقة، وذلك 
لالطالع على خبرات تلك املؤسسات التعليمية ومتيزها في تقدمي 
اخلدمات لالشخاص ذوي االعاقة، باالضافة الى وجود جلسات 
تقييم مجانية لالطفال ذوي االعاقة، وتقدمي النصح واالرش����اد 
ألس����ر االطفال من ذوي االعاقة، وذلك باالضافة الى الكثير من 

املفاجآت واالنشطة املصاحبة للمؤمتر.

انجازات مشرفة

من جانبه قال املدير العام ملشروع »قررت« عبداهلل السرحان 
ان الشباب الكويتي يطمح دائما الى ان يتحد معا ليحقق للكويت 
اجنازات اجتماعية تضيف الصورة املشرفة للكويت احلبيبة امام 
مرأى الدول املجاورة، لذا كان التعاون مع فريق مؤمتر ومعرض 
»نقدر« لوضع رؤية لتحقيق الدمج االجماعي بني ذوي االعاقة 
املميزين واالصحاء اجتماعيا، ومشروع »قررت« يدعم املشاريع 
الصغيرة بخبرته وتنظيمه وتغطية جميع املشاركني باملعرض 
لدمج املشاريع الصغيرة املميزة لالصحاء مع ابداعات من ذوي 

االعاقه وهذا اقل دعم يقدم لهم.

سلوك حضاري

واضاف السرحان ان العمل التطوعي ميثل مبنهجه االجتماعي 
واالنساني س����لوكا حضاريا ترتقي به املجتمعات واحلضارات 
منذ قدم الزمان، واصبح ميثل رمزا للتكاتف والتعاون بني افراد 
املجتمع ضمن مختلف مؤسساته، حيث اصبح استغالل الطاقات 
الشبابية واستثمارها استثمارا أمثل حاجة ضرورية تضيف الى 
املجتمع قيمة عالية للعمل الشبابي املنجز، ومبا ان ذوي االعاقة 
جزء ال يتجزأ من املجتمع ولهم من الواجبات مثل ما عليهم من 
حقوق كان يجب علينا دمجهم اجتماعيا معنا في ساحة واحدة 

من االبداع والتميز الذي سنشهده.

 واض����اف ان محاور املؤمتر تركز على املج����االت القانونية 
لقانون املعاقني، وسياسات الدمج ملؤسسات التربية والتعليم، 
وس����بل الدمج االجتماعية والنفس����ية، ومجال تدريب وتأهيل 
وتوظيف املعاق����ني، واملجال التثقيف����ي واالعالمي، وفي مجال 
التشريعات، وحقوق املعاقني. وستتم مناقشتها مبشاركة نخبة 
من االكادمييني من الوطن العربي واملغرب االقصى وايضا وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وممثلني عن وزارة التربية وممثلني 

عن وزارات الدولة.

واضاف ان هن����اك العديد من االنش����طة املصاحبة للمؤمتر 
منها الس����وق اخليري والذي سيخصص جزء من ريعه لصالح 
النادي الكويتي للمعاقني، وايضا ستكون هناك مسابقة للشركات 
واملؤسس����ات واالف����راد االفضل خدمة او منتج ل����ذوي االعاقة، 
وس����تكون هناك 150 هدية عبارة عن كوبونات للسحب توزع 

جلميع زائري املعرض.
واوضح احلردان ان انشطة املعرض ستمتد على مدى 3 ايام 
مبش����اركة العديد من اجلهات احلكومية وجمعيات النفع العام 

)كرم دياب(

األميرة فهدة: السعودية والكويت بلد واحد وقلب واحد
فريحة األحمد ترعى افتتاح معرض »بيت لوذان«

جانب من املشغوالت اليدوية واملهارات احلرفية املعروضة

زينب ابو سيدو
حتت رعاية الش���يخة فريحة األحمد نظمت 
اجلمعية الفيصلية النس���وية بجدة واملمثلة في 
مركز سليس���لة معرضا في بيت لوذان حضره 
السفير الس���عودي بالكويت واالميرة فهدة بن 
سعود بن عبدالعزيز رئيسة اجلمعية الفيصلية 

اخليرية النسوية ورئيسة مركز سليسلة.
ومبناسبة افتتاح املعرض القت الشيخة فريحة 
كلمة ترحيبية جاء فيها: ان اعمال اخلير كثيرة 
وهلل احلمد، خاصة ف���ي خليجنا العربي ولكنه 
ليس باجلديد على اململكة العربية الس���عودية، 
مملكة اخلير والع���ز والفخر، ان تقوم مبثل هذا 
العمل اخليري عبر جمعياتها املنتشرة فيها لدعم 

املجتمع وتنميته.
وأضافت: انه لش���رف لن���ا ان يقام معرضكم 
اخليري املوقر على ارض الكويت الشقيقة للمملكة 
العربية السعودية، وهما بلد واحد وقلب واحد.

وبدورها قالت االميرة فهدة بنت س���عود بن 
عبدالعزيز ان هذا املعرض جاء بتمويل من مؤسسة 
الوليد بن طالل اخليرية والبنك االهلي التجاري 
حيث ب���رز دعمهم من خالل برامج املس���ؤولية 
االجتماعية في مس���اعدة وتدريب فتيات االسر 
املنتجة، وتقدمي نش���اطات تدريبية ودعم انتاج 

املتدربات، ونشاطات تساعد على التسويق وبيع 
هذه املنتجات وتوفير عائد مالي تس���تفيد منه 

االسر فيما بعد.
وأوضحت االميرة فهدة ان مركز سليسلة احد 
اهم املش���اريع التنموية التي انشأتها اجلمعية 
الفيصلية والتي تهدف الى حتسني مستوى احلالة 
االقتصادية للسيدات محدودات الدخل والتعليم 
في مدينة جدة من خالل ممارسة مهنة اخلياطة 
والتطريز، كما يساهم املركز في احلد من انتشار 
الفقر والبطالة وتشجيع شراء املنتجات التراثية 
احمللية. واجلدير بالذكر ان املعرض يقام للمرة 
الثانية بالكويت حيث ميتاز هذا العام بتصاميم 
مبتكرة مستوحاة من التراث االصيل، باستخدام 
الس���عف والس���دو املدمجة باخلطوط العصرية 
التي حتاكي املوضة املعاصرة وكذلك الدمى التي 
متثل مناطق اململكة العربية الس���عودية بتراثها 
الراقي االصيل. كما دعت الهيئة العامة للسياحة 
واالثار مركز سليسلة في معرضها في الكويت، 
وبرعاية من صاحب السمو امللكي االمير سلطان 
بن سلمان بن عبدالعزيز، ما يبرز االهتمام بالتنمية 
االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الس���عودي، 
حيث ميثل نقلة كبيرة في ادارة وتدريب املهارات 

احلرفية واالشغال اليدوية والتراثية.


