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المرأة الكويتية ...نجم ساطع في سماء العمل اإلنساني
ت���ؤدي امل���ر�أة الكويتية دور ًا
ن��ا���ص��ع ال��ب��ي��ا���ض يف جم��ال
العمل الإن�ساين حمليا ودوليا
حتى �أ�صبحت جنما �ساطعا
يف �سمائه� ،آخ��ذة على عاتقها
ر���س��ال��ة ال��ك��وي��ت الإن�سانية
الرائدة وتقا�سمتها مع �شقيقها
الرجل.
وع�شية االحتفال باليوم العاملي
للعمل الإن�ساين الذي ي�صادف
اليوم ت�شارك الكويت عموما
وامل����ر�أة الكويتية خ�صو�صا
�إحياء م�ضامني هذا اليوم الذي
ي�ستعيد ذكرى الهجوم الإرهابي
على مقر الأمم املتحدة يف بغداد
عام  2003ويركز على الإ�شادة
بعمال الإغاثة الذين يجازفون
ب�أنف�سهم يف جم��ال اخلدمات
الإن�سانية.
ويحمل االح��ت��ف��ال ه��ذا العام
�شعار املر�أة يف العمل الإن�ساين
ت��ك��رمي��ا ل��ل��ن�����س��اء العامالت
يف طواقم الإغ��اث��ة الإن�سانية
ممن عملن منذ �أم��د طويل على
خطوط املواجهة اخلطرية يف
جمتمعاتهن وم��ن يعملن يف
�أ�صعب الظروف.
وت��أت��ي الرعاية ال�سامية من
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد للمر�أة ودورها يف
�شتى املجاالت تعبري ًا عن �إميان
�سموه مبكانة امل��ر�أة و�أهمية
دوره���ا يف ب��ن��اء املجتمعات
ونه�ضتها ،خ�صو�صا �أن تاريخ
�سموه زاخر بالأعمال الإن�سانية
والتنموية وكلل بتكرمي الأمم
املتحدة ل�سموه «قائدا للعمل
الإن�����س��اين» وال��ك��وي��ت «مركزا
للعمل الإن�ساين».
وما زالت الكويت جتدد العهد
للقيم وامل��ب��ادئ الإن�سانية
ال��را���س��خ��ة ع��امل��ي��ا بتقدمي
امل�����س��اع��دات وم���د الأي�����ادي
البي�ضاء لكل حم��ت��اج يف كل
بقاع املعمورة بغ�ض النظر عن
�أي اعتبارات تتعلق بالدين �أو
اجلن�س واللون �أو العرق.
ويف ال�سياق ذاته ت�سري املر�أة
الكويتية م��ن خ�ل�ال العديد
من اجلهات وامل�ؤ�س�سات على

انتصار الصباح:
مؤسسة «انتصارس»
الخيرية تدعم مليون
امرأة عربية من ضحايا
الحروب
• الشيخة انتصار الصباح

نهج الكويت الإن�ساين وتبتكر
املبادرات وامل�شاريع الإن�سانية
ول��ع��ل �أح���دث تلك امل�شاريع
ن�سبيا مبادرة �أطلقتها رئي�سة
«م��ب��ادرة النوير لاليجابية»
ال�شيخة انت�صار ال�صباح وهي
م�ؤ�س�سة «انت�صار�س» اخلريية
يف بريطانيا مل�ساندة ودعم
وت�أهيل مليون امر�أة عربية من
�ضحايا احلروب يف املنطقة.
وقالت ال�شيخة انت�صار ال�صباح
�إنها �أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة من منطلق
معاناة الالجئني يف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ول��دع��م الالجئات
العربيات و�إع����ادة ت�أهيلهن
الجتياز الفرتة الع�صيبة الالتي
مررن بها عن طريق علم النف�س
الدرامي لإع��ادة ت�أهيل مليون
امر�أة عربية.
و�أو�ضحت �أن امل�ؤ�س�سة برئا�ستها
بد�أت العمل منذ عام يف خميمات
الالجئني يف لبنان ،حيث مت
تنفيذ ثالثة ب��رام��ج ت�أهيلية
والعمل جار حاليا يف الأردن
على �أن ينتهي الربنامج احلايل
يف �شهر �سبتمرب املقبل ،ليتم
بعده �إط�ل�اق ثالثة ب��رام��ج يف
�أكتوبر.
وذك��رت �أن��ه بالنظر �إل��ى عدم
وج���ود ع���دد ك���اف م��ن علماء
علم النف�س الدرامي يف الوطن
العربي مت التخطيط لإقامة
م��رك��ز يف لبنان ليكون �أول

مركز معتمد يف العامل العربي
لتدريب طلبة كليات علم النف�س
على العالج با�ستخدام امل�رسح
�أو الدراما بالتعاون مع عدد من
اجلامعات العاملية واال�ستعانة
بهم ملعاجلة الن�ساء املت�رضرات
من احلروب.
وبينت �أن «انت�صار�س» لي�ست
امل�ؤ�س�سة الأول��ى على م�ستوى
ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ق��وم بت�أهيل
امل��ت����ضررات م��ن احل���روب من
خالل علم النف�س االيجابي ،بل
هي الأول��ى لناحية ا�ستمرارية
التوا�صل مع املت�أهالت بلقاء
عالجي �أ�سبوعي على مدى ثالثة
�أ�شهر وا�ستمرارية التوا�صل
�أي�����ض��ا بلقاء �شهري ل�ضمان
جن��اح ال��ع�لاج وامل�ساعدة يف
ت�شكيل جمموعة م��ن الن�ساء
امل�ساندات.
وم���ن جانبها ق��ال��ت الأمينة
العامة يف جمعية الهالل الأحمر
م��ه��ا ال�برج�����س �إن اجلمعية
هي ال��ذراع الإن�سانية للكويت
واجل�رس ال��ذي يتم من خالله
�إي�صال امل�ساعدات للمت�أثرين
من الكوارث الطبيعية والأزمات
الإن�سانية وال�رصاعات يف بقاع
العامل.
و�أو�ضحت الربج�س �أن املكانة
التي تبو�أتها اجلمعية عامليا
كانت بف�ضل دعم وم�ؤازرة قيادة
ال��دول��ة الر�شيدة وتوجيهات

�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد امل�ستمرة
بتعزيز دور اجلمعية وتو�سيع
ن�شاطها حمليا ودوليا وتفعيل
�آلياتها للو�صول �إلى ال�ضعفاء
واملحتاجني يف كل مكان.
و�أك���دت �أن اجلمعية م�ستمرة
يف و�ضع ب�صماتها الإن�سانية
وحر�صها على حتديث م�شاريعها
وبراجمها الإغاثية والإن�شائية
والتنموية والطبية والتعليمية
عاما بعد �آخر خلدمة الإن�سان
وت��وف�ير متطلبات املعي�شة
واحلياة الكرمية ،وا�ضعة �ضمن
�أولوياتها اخلطط والربامج
الت�أهيلية للأ�رس والأفراد لتنمية
ذواتهم وتطوير جمتمعاتهم.
وث��م��ن��ت م�����س��اه��م��ات امل����ر�أة
الكويتية ال�سخية وجهودها
يف العمل اخل�يري والتطوعي
الن�سائي مب��ا يت�سق م��ع دور
ال��ك��وي��ت ال��ري��ادي يف العمل
االن�������س���اين ،م����ؤك���دة حر�ص
اجلمعية على ت�شجيع العمل
التطوعي لدى املر�أة الكويتية
وم�����س��اع��دت��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب��دور
جمتمعي �إيجابي.
وذك���رت �أن العمل التطوعي
�شكل جم���ا ً
ال خ�����ص��ب� ًا للمر�أة
الكويتية� ،سعت من خالله �إلى
�إث��ب��ات وج��وده��ا و�ساهمت به
عرب �سنوات طويلة يف تكري�س
املبادرات التطوعية من خالل
ال��ف��رق التطوعية الن�سائية
املنت�رشة يف الكويت.
وب��ي��ن��ت ال�برج�����س �أن العمل
التطوعي م��ن �أك�ثر املجاالت
التي �أثبتت فيها املر�أة الكويتية
جن��اح� ًا �إذ �أدارت العديد من
الأع��م��ال التطوعية وتقا�سمت
الأدوار مع الرجال وبرز بذلك
مفهوم امل�شاركة �سواء يف العمل
امليداين املحلي �أو الدويل.
و�أ�ضافت الربج�س �أن �صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد من �أوائ��ل
القادة املبادرين �أمام كل �أزمة
م��ن الأزم���ات الإن�سانية التي
واج��ه��ت ال�شعوب املت�رضرة
وكانت التوجيهات ال�سامية
ت�صب يف تقدمي املنح الإن�سانية
املبا�رشة لل�شعوب املنكوبة.

الميمني :للفتيات والسيدات دور مهم
في العمل التطوعي

• سمية امليمني خالل االشراف على مشروع «ادفع دينارين واكسب الدارين»

قالت مديرة م�رشوع «ادفع دينارين
واك�سب الدارين» يف الهيئة اخلريية
الإ�سالمية العاملية �سمية امليمني
�إن للفتيات وال�سيدات دورا مهما
يف العمل التطوعي والإن�ساين
املميز «من خالل م�رشوعنا ال�شبابي
التعليمي».
و�أ�ضافت امليمني �أن امل�رشوع انطلق
عام  2010بجهود �شبابية من جامعة
ال��ك��وي��ت ومب��ب��ادرة م��ن طالبات
اجلامعة الالتي �أخذن على عاتقهن
م�س�ؤولية ن�رش الوعي التطوعي
وثقافة العمل االن�ساين.
و�أو�ضحت �أنه على الرغم من �أن ا�سم
امل�رشوع يبد�أ من مبلغ ب�سيط قدره
دي��ن��اران لكن مت حتقيق �إجن��ازات
كبرية متثلت يف  14م�رشوعا تعليميا
يف  8دول حول العامل ي�ستفيد منها
 6060طالبا وطالبة.
و�أ�ضافت �أن م�شاريع الدارين بلغت

 11مدر�سة من �سل�سلة مدار�س الدارين
يف كل من اندوني�سيا وقرغيزيا
وال�سودان والنيجر والهند والبانيا
ومعهد الدارين يف ال�صني ومكتبة
ال��داري��ن يف �رصبيا ك����أول مكتبة
عربية وا�سالمية.
ولفتت �إل��ى وج��ود م�رشوع متميز
عبارة عن حافلة الدارين يف الهند
وهي عبارة عن مدر�سة متنقلة يف
القرى الفقرية لتعليم الأطفال علما
�أن امل�ستفيدين من م�شاريع الدارين
منهم  ٪ 70من الفتيات وال�سيدات يف
تلك الدول املحتاجة «التي نحر�ص
على ال�سفر �إليها مع الفريق التطوعي
ال�شبابي يف رحالت �إن�سانية جماعية
للتعرف على �أو�ضاعهن هناك».
و�أف����ادت ب����أن  ٪ 80م��ن منت�سبي
امل����شروع م��ن ال��ف��ري��ق التطوعي
من الفتيات وال�شابات بني  18و
 34عاما ومت تدريبهن على �أهم

مهارات العمل اخلريي مثل ت�سويق
امل�شاريع الإن�سانية واحلديث �أمام
اجلماهري وقواعد العمل اجلماعي
املنظم والتفكري الإبداعي.
وتعد الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية م��ن �أك�ب�ر امل�ؤ�س�سات
العاملة يف احلقل الإن�ساين على
م�ستوى ال��ع��امل الإ���س�لام��ي وتقدم
خدماتها الإن�سانية منذ انطالقها
عام  1987بغ�ض النظر عن �أي معيار
فئوي �أو �سيا�سي �أو يتعلق باللون �أو
العرق �أو ما �شابه.
و�أطلقت الهيئة امل�ؤمتر العاملي
اخلا�ص بتفعيل دور املر�أة يف العمل
اخلريي عام  2014حتت عنوان «دور
امل��ر�أة يف العمل اخل�يري» �إميانا
ب�أهمية دورها و�سعت من خالله �إلى
�إ�صدار وثيقة لتكون مبنزلة د�ستور
يفعل وينظم وي�ضبط طبيعة املر�أة
يف ميدان العمل اخلريي.

لتسهم بشكل فعال في المجتمع

ينطلق غداً تحت رعاية وزير اإلعالم
البرجس :حريصون على تمكين المرأة
األنصاري :أنشطة فنية وورش متخصصة في مجاالت العمل التطوعي

في مهرجان «صيفي ثقافي»
ينطلق مهرجان �صيفي ثقايف
يف دورت��ه الرابعة ع�رشة غد ًا
حتت رعاية وزير الإعالم وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب رئي�س
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون والآداب حممد اجلربي
مت�ضمن ًا ح��ف�لات مو�سيقية
وور�ش عمل وعرو�ضا �سينمائية
وم�رسحية.
وق��ال الأم�ين العام امل�ساعد
ل��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة باملجل�س
ال��وط��ن��ي للثقافة د.عي�سى
الأن�������ص���اري �إن فعاليات
املهرجان ال��ذي ي�ستمر حتى
اخل��ام�����س م��ن �شهر �سبتمرب
املقبل �ستقام على فرتتني
�صباحية وم�سائية وتبد�أ بليلة
كويتية �شبابية بقيادة الفنان
في�صل البحريي على م�رسح
عبداحل�سني عبدالر�ضا.
و�أ�ضاف الأن�صاري �أن املهرجان
يت�ضمن ور�شة عمل «الأب��واب
الكويتية ال��ق��دمي��ة» يقدمها
�أ���س��ام��ة اجل��ا���س��م يف متحف
الكويت الوطني �إل��ى جانب
برنامج «�أنا و�أمي» وهو ن�شاط
تعليمي ي��ه��دف �إل���ى تنمية
قدرات الأطفال وكذلك برنامج
قراء الق�صة باللغتني العربية
والإنكليزية وي�ستمر �أ�سبوعا.
و�أو�ضح �أن الفعاليات ت�شمل
كذلك ور�ش الن�سيج للنا�شئة
وور���ش��ة ت�صميم ال�شخ�صيات
الكرتونية ومعر�ض تاريخ
امل�رسح الكويتي ،كما �سيتم
ع��ر���ض م�رسحية «ع���ودة ريا
و���س��ك��ي��ن��ة» ي��وم��ي  22و23
احلايل على م�رسح عبداحل�سني
عبدالر�ضا.
وذكر �أن الأن�شطة تت�ضمن افتتاح
معر�ض �إ����ص���دارات املجل�س
ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون
والآداب يف جممع «ذا جيت
مول» مبنطقة العقيلة وي�ستمر
ثالثة �أي��ام كما �سيتم عر�ض
الفيلم ال�سينمائي الإيطايل
«هابي �آز الزارو» للمخرج �ألي�س
روهفار�ش يوم اجلمعة املقبل.
ولفت �إل��ى �أن ور�شة ت�صوير
املنتجات �ستنظم يوم ال�سبت
امل��ق��ب��ل ت��ق��دم��ه��ا امل�����ص��ورة
الفوتوغرافية ب�شاير القطان

• عيسى األنصاري

يف ق��اع��ة معجب ال��دو��سري،
م�شريا �إلى حفل لفرقة رباعي
الت�شيللو يف م�رسح عبداحل�سني
عبدالر�ضا.
وب�ي�ن الأن�������ص���اري �أن هناك
العديد من الفعاليات تقام يف
الفرتة ال�صباحية منها ور�شة
ح��رف ال�سدو وت�ستمر �أربعة
�أيام وور�شة «�آثارنا يف عيون
الطفل» وت�ستمر ثالثة �أي��ام
ومعر�ض �صور «جزيرة عكاز».
وعن الفرتة امل�سائية �أفاد ب�أنه
�ستقام ور�شة تطبيقية با�سم
«ترجمة االتفاقيات الدولية»
من تقدمي د.ط��ارق فخرالدين
وور�شة �أخرى بعنوان «كيفية
الإعداد للبحث العلمي» تقدمها
د.جميلة �سيد علي وور�شة
«�صناعة الأقنعة امل�رسحية»
وور���ش��ة «ال��ق��راءة ال�رسيعة»
ويقدمها �إيهاب عرابي.
وذك��ر �أن��ه �سيتم تنظيم دورة
ت�����ش��ك��ي��ل ال��ع��ج��ائ��ن للطفل
بالتعاون مع وزارة الرتبية
وور����ش���ة «ت�����ص��وي��ر الفيلم
الوثائقي» يف الفرتة امل�سائية
ويقدمها الدكتور علي ح�سن
وت�ستمر ثالثة �أيام الى جانب
افتتاح معر�ض «الفن الت�شكيلي
ال�صيفي» وي�ستمر �أ�سبوعا.
وق��ال �إن امل��ه��رج��ان �سي�شهد
تنظيم �أم�سية ق�ص�صية عن
احل��ك��اي��ة ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا كل
م��ن �أح��م��د �أب��ودي��اب م��ن م�رص
وخليل خمي�س من �سلطنة عمان

واحلميدي حمود من الكويت
وور���ش��ة «كتابة �أدب الطفل»
للكاتبة لطيفة البطي وور�شة
«بال�ستيك ك����والج» للفنانة
الت�شكيلية فاطمة د�شتي.
وبني �أن املهرجان ي�شهد �أم�سية
�شعرية مب�شاركة ال�شاعرة
�شمي�سة النعماين من �سلطنة
عمان وال�شاعر حممد �إبراهيم
من ال�سعودية وال�شاعر عبدالله
الفيلكاوي من الكويت ا�ضافة
الى عر�ض م�رسحية «التابعة»
على مدار يومني.
و�أ����ش���ار الأن�����ص��اري �إل���ى �أن
فعاليات املهرجان تت�ضمن
�أي�ضا ور�شة «الفن الت�شكيلي»
للفنان ج��اب��ر �أح��م��د وعر�ض
الفيلم ال�سينمائي الأوروب���ي
«نو افري بودي» من �سيناريو
و�إخراج �أ�صغر فرهادي وعر�ضا
مو�سيقيا لفرقة «نايا» الن�سائية
الأردنية.
وب�ين �أن���ه �سيتم تنظيم ور�شة
«الكتابة الإب��داع��ي��ة يف ق�ص�ص
الأط��ف��ال» ملحمد ج��راغ وور�شة
ت�صوير ال��ب��ورت��ري��ه للم�صور
الفوتوغرايف �صادق املو�سوي
وحما�رضة «م�ساهمات عبدالعزيز
ح�سني يف متكني امل��ر�أة» تلقيها
نعيمة ال�شايجي ،كما �ستتم �إقامة
حفل مو�سيقي ملجموعة «ع�شاق
الطرب» التون�سية.
ومن جانبها قالت مديرة مهرجان
�صيفي ثقايف بدورته الـ 14فوزية
العلي ل��ـ«ك��ون��ا» �إن املهرجان
ي��ت�����ض��م��ن حم���ا��ض�رة «ال��ث��ق��اف��ة
الإنتاجية مهارة حياتية حتقق
املكا�سب» تقدمها الدكتورة �سعاد
الزيد وور�شة «الكتابة الإبداعية»
لعمرو ال��غ��زايل وحم��ا��ضرة دور
البناء الثقايف يف م�رشوع كويت
ج��دي��دة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز
«م�ؤرخ».
و�أ�صافت العلي �أنه �سيقام خالل
امل��ه��رج��ان ملتقى «تاريخنا
امل�����ش�رق» واف���ت���ت���اح معر�ض
الت�صوير ال��ف��وت��وغ��رايف ال��ذي
ي�ستمر خم�سة �أيام قبل �أن يختتم
املهرجان فعالياته بحفل «نداء
الطرب» للفنانة ن��داء ��شرارة يف
� 5سبتمرب على م�رسح عبداحل�سني
عبدالر�ضا.

�أكدت جمعية الهالل االحمر حر�ص
املر�أة الكويتية على تبني مبادرات
العمل التطوعي الإن�ساين التي
ت�سهم ب�شكل فعال يف املجتمع.
وقال رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
د .هالل ال�ساير مبنا�سبة اليوم
العاملي للعمل الإن�ساين املوافق
اليوم حتت �شعار «املر�أة يف العمل
الإن�ساين» �آن الأوان ان حتتل املر�أة
مكانتها الطبيعية ال��ى جانب
�شقيقها الرجل لت�ؤدي دورا عظيما
وجليال يف العمل اخلريي.
وا���ض��اف ال�����س��اي��ر ع��ل��ى هام�ش
احلفل ال��ذي نظمه مكتب الإمناء
االجتماعي التابع ملجل�س الوزراء
يف مقر «جمعية الهالل االحمر»
ان اجلمعية ا�ستثمرت القدرات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف ال��ع��م��ل اخل�يري
والتطوعي واملجتمعي ,م�شريا
الى توفري كل ما حتتاجه من دعم
لإطالق قدراتها وا�ستثمار طاقاتها
الفكرية وح�ضورها االجتماعي
للم�شاركة يف دفع م�سرية العمل
اخلريي للأمام.
و�أو���ض��ح ان اجلمعية تركز على
م�ساعدة املر�أة من خالل الزيارات
امليدانية جراء الكوارث الطبيعية
ملعرفة م�شاكلها وم�شاكل ا�رستها
ثم مد يد العون �سواء مبعونات عينية �أو
م�ساعدات لرتميم وبناء املنازل.
وذك��ر ان اجلمعية تعمل اي�ضا على تنفيذ

• مها البرجس تلقي كلمتها

م�شاريع متكني املر�أة وم�ساعدة املحتاجة
باالعتماد على نف�سها من خالل تعليمها حرفة
تك�سب منها وال نرتكها عالة على املجتمع

• جانب من احلضور

متد يدها وخا�صة اذا كانت قادرة
على الك�سب.
من جانبها قالت االمني العام يف
اجلمعية مها الربج�س :ان العمل
يف املجال الإن�ساين �أثر الى حد
كبري على حياتنا وتوجهاتنا يف
احلياة كما جعلنا نرى الإيجابية
يف كل �شيء تقريبا .وا�ضافت ان
امل��ر�أة يف اجلمعية ا�ستطاعت �أن
تتولى بثقة واقتدار �إدارة امل�شاريع
الإن�سانية يف خمتلف دول العامل
للم�ساهمة يف التخفيف من معاناة
الفئات املعوزة وخدمة الإن�سانية
بغ�ض النظر عن اللون �أو اجلن�س
�أو العرق �أو الديانات ان�سجام ًا مع
نهج القيادة ال�سيا�سية.
وذك����رت ان ه��ن��اك ح��اج��ة قوية
لتواجد الن�ساء يف فرق اال�ستجابة
حل����االت ال���ك���وارث وال���ط���وارئ
باعتبارها م�س�ألة تتعلق مبراعاة
النواحي الثقافية واالجتماعية
و�إعالء كرامة الناجني من ال�سيدات
وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة فيما يخ�ص
امل�ساعدات املقدمة».
و�أك����دت ال�برج�����س ان اجلمعية
حر�صت على تبني مبادرات غري
م�سبوقة لتمكني املر�أة يف اجلمعية
يف جم����االت ال��ع��م��ل التطوعي
والعطاء الإن�ساين للتخفيف من معاناة
الفقراء واملعوزين حتت �إطار تطوعي ومظلة
�إن�سانية.

