
ينطلق مهرجان )صيفي ثقافي( 
في دورته الرابعة عشرة غداً الثالثاء 
حت��ت رع��اي��ة وزي���ر اإلع���الم ووزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م��ح��م��د اجل���ب���ري متضمنا ح��ف��الت 
موسيقية وورش عمل وع��روض��ا 

سينمائية ومسرحية.
وق��ال األم��ن العام املساعد لقطاع 
الثقافة باملجلس الوطني للثقافة 
الدكتور عيسى األن��ص��اري لوكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ام��س إن 
فعاليات املهرجان الذي يستمر حتى 
اخل��ام��س م��ن شهر سبتمبر املقبل 
ستقام على فترتن صباحية ومسائية 
وتبدأ بليلة كويتية شبابية بقيادة 
الفنان فيصل البحيري على مسرح 

عبداحلسن عبدالرضا.
وأض��اف األن��ص��اري أن املهرجان 

ي��ت��ض��م��ن ورش�����ة ع��م��ل )األب�����واب 
الكويتية ال��ق��دمي��ة( يقدمها أسامة 
اجلاسم في متحف الكويت الوطني 
إلى جانب برنامج )أن��ا وأم��ي( وهو 
ن��ش��اط تعليمي ي��ه��دف إل��ى تنمية 
ق��درات األطفال وكذلك برنامج قراء 
القصة باللغتن العربية واإلجنليزية 

ويستمر أسبوعا.
وأوضح أن الفعاليات تشمل كذلك 
ورش النسيج للناشئة وورش���ة 
تصميم الشخصيات الكرتونية 
ومعرض تاريخ املسرح الكويتي كما 
سيتم ع��رض مسرحية )ع���ودة ريا 
وسكينة( يومي 22 و23 اجلاري على 

مسرح عبداحلسن عبدالرضا.
وذكر أن األنشطة تتضمن افتتاح 
معرض إص���دارات املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في مجمع 
)ذا ج��ي��ت م���ول( مبنطقة العقيلة 

ويستمر ثالثة أيام كما سيتم عرض 
الفيلم السينمائي اإليطالي )هابي آز 
الزارو( للمخرج أليس روهفارش 

يوم اجلمعة املقبل.
ول��ف��ت إل���ى أن ورش����ة تصوير 
املنتجات ستنظم يوم السبت املقبل 
تقدمها املصورة الفوتوغرافية بشاير 
القطان في قاعة معجب الدوسري 
مشيرا إلى حفل لفرقة رباعي التشيللو 

في مسرح عبداحلسن عبدالرضا.
وبن األنصاري أن هناك العديد من 
الفعاليات تقام في الفترة الصباحية 
منها ورش��ة ح��رف ال��س��دو وتستمر 
أربعة أيام وورشة )آثارنا في عيون 
الطفل( وتستمر ثالثة أيام ومعرض 

صور )جزيرة عكاز(.
وع��ن الفترة املسائية أف��اد بأنه 
س��ت��ق��ام ورش�����ة ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اس��م 
)ترجمة االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة( من 

ت��ق��دمي ال��دك��ت��ور ط���ارق فخرالدين 
وورشة أخرى بعنوان )كيفية اإلعداد 
للبحث العلمي( تقدمها الدكتورة 
جميلة سيد علي وورش��ة )صناعة 
األقنعة املسرحية( وورشة )القراءة 

السريعة( ويقدمها إيهاب عرابي.
وذك���ر أن���ه سيتم تنظيم دورة 
تشكيل العجائن للطفل بالتعاون 
مع وزارة التربية وورشة )تصوير 
الفيلم الوثائقي( في الفترة املسائية 
ويقدمها الدكتور علي حسن وتستمر 
ثالثة أيام الى جانب افتتاح معرض 
)الفن التشكيلي الصيفي( ويستمر 

أسبوعا.
وقال إن املهرجان سيشهد تنظيم 
أمسية قصصية عن احلكاية يشارك 
فيها كل من أحمد أبودياب من مصر 
وخليل خميس م��ن سلطنة عمان 
واحلميدي حمود من الكويت وورشة 

)كتابة أدب الطفل( للكاتبة لطيفة 
البطي وورش���ة )بالستيك ك��والج( 

للفنانة التشكيلية فاطمة دشتي.
وب��ن أن املهرجان يشهد أمسية 
شعرية مبشاركة الشاعرة شميسة 
النعماني من سلطنة عمان والشاعر 
محمد إبراهيم من اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة وال���ش���اع���ر ع��ب��دال��ل��ه 
الفيلكاوي م��ن الكويت اض��اف��ة الى 
ع���رض مسرحية )ال��ت��اب��ع��ة( على 
م��دار ي��وم��ن.وأش��ار األن��ص��اري إلى 
أن فعاليات املهرجان تتضمن أيضا 
ورشة )الفن التشكيلي( للفنان جابر 
أح��م��د وع���رض الفيلم السينمائي 
األوروب�����ي )ن���و اف���ري ب����ودي( من 
سيناريو وإخ���راج أصغر فرهادي 
وع��رض��ا موسيقيا ل��ف��رق��ة )ن��اي��ا( 

النسائية األردنية.
وب���ن أن���ه سيتم تنظيم ورش��ة 

)ال��ك��ت��اب��ة اإلب���داع���ي���ة ف���ي قصص 
األطفال( حملمد جراغ وورشة تصوير 
البورتريه للمصور الفوتوغرافي 
ص������ادق امل����وس����وي وم���ح���اض���رة 
)مساهمات عبدالعزيز حسن في 
متكن املرأة( تلقيها نعيمة الشايجي 
ك��م��ا س��ت��ت��م إق��ام��ة ح��ف��ل موسيقي 

ملجموعة )عشاق الطرب( التونسية.
من جانبها قالت مديرة مهرجان 
صيفي ثقافي بدورته ال14 فوزية 
العلي ل)كونا( إن املهرجان يتضمن 
محاضرة )الثقافة اإلنتاجية مهارة 
حياتية حت��ق��ق امل��ك��اس��ب( تقدمها 

ال��دك��ت��ورة س��ع��اد ال��زي��د وورش���ة 
)الكتابة اإلبداعية( لعمرو الغزالي 
ومحاضرة دور البناء الثقافي في 
مشروع كويت جديدة بالتعاون مع 

مركز )مؤرخ(.
وأص���اف���ت ال��ع��ل��ي أن����ه س��ي��ق��ام 
خ��الل امل��ه��رج��ان ملتقى )تاريخنا 
املشرق( وافتتاح معرض التصوير 
الفوتوغرافي ال��ذي يستمر خمسة 
أيام قبل أن يختتم املهرجان فعالياته 
بحفل )ن���داء ال��ط��رب( للفنانة ن��داء 
ش���رارة ف��ي 5 سبتمبر على مسرح 

عبداحلسن عبدالرضا.

تؤدي املرأة الكويتية دورا ناصع البياض 
في مجال العمل اإلنساني محليا ودوليا 
حتى أصبحت جنما ساطعا في سمائه آخذة 
على عاتقها رسالة الكويت اإلنسانية الرائدة 

وتقاسمتها مع شقيقها الرجل.
وعشية االحتفال باليوم العاملي للعمل 
اإلنساني الذي يصادف اليوم االثنن تشارك 
الكويت عموما وامل��رأة الكويتية خصوصا 
إح��ي��اء مضامن ه��ذا ال��ي��وم ال��ذي يستعيد 
ذك���رى الهجوم اإلره��اب��ي على مقر األمم 
املتحدة في بغداد ع��ام 2003 ويركز على 
اإلش���ادة بعمال اإلغ��اث��ة ال��ذي��ن يجازفون 

بأنفسهم في مجال اخلدمات اإلنسانية.
وي��ح��م��ل االح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام شعار 
)املرأة في العمل اإلنساني( تكرميا للنساء 
العامالت في طواقم اإلغاثة اإلنسانية ممن 
عملن منذ أمد طويل على خطوط املواجهة 
اخلطيرة في مجتمعاتهم وم��ن يعملن في 

أصعب الظروف.
الرعاية السامية

وتأتي الرعاية السامية من سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
للمرأة ودوره��ا في شتى املجاالت تعبيرا 
عن إميان سموه مبكانة املرأة وأهمية دورها 
ف��ي بناء املجتمعات ونهضتها خصوصا 
أن تاريخ سموه زاخر باألعمال اإلنسانية 
والتنموية كلل بتكرمي األمم املتحدة لسموه 
)قائدا للعمل اإلنساني( والكويت )مركزا 

للعمل اإلنساني(.
وم��ا زال���ت الكويت جت��دد العهد للقيم 
واملبادئ اإلنسانية الراسخة عامليا بتقدمي 
املساعدات ومد األيادي البيضاء لكل محتاج 
في كل بقاع املعمورة بغض النظر عن أي 
اعتبارات تتعلق بالدين أو اجلنس واللون 

أو العرق.
    مبادرة النوير         

ف��ي السياق تسير امل���رأة الكويتية من 
خالل العديد من اجلهات واملؤسسات على 
نهج الكويت اإلنساني وتبتكر املبادرات 

وامل��ش��اري��ع اإلنسانية ول��ع��ل أح���دث تلك 
املشاريع نسبيا م��ب��ادرة أطلقتها رئيسة 
)م���ب���ادرة ال��ن��وي��ر ل��الي��ج��اب��ي��ة( الشيخة 
انتصار سالم العلي الصباح وهي مؤسسة 
)انتصارس( اخليرية في بريطانيا ملساندة 
ودعم وتأهيل مليون امرأة عربية من ضحايا 

احلروب في املنطقة.
وقالت الشيخة انتصار الصباح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( امس  إنها أنشأت 
املؤسسة من منطلق معاناة الالجئن في 
املنطقة العربية ولدعم الالجئات العربيات 
وإع��ادة تأهيلهن الجتياز الفترة العصيبة 
ال��الت��ي م���ررن بها ع��ن ط��ري��ق علم النفس 

الدرامي إلعادة تأهيل مليون امرأة عربية.
وأوضحت أن املؤسسة برئاستها بدأت 
العمل منذ ع��ام في مخيمات الالجئن في 
لبنان حيث مت تنفيذ ثالثة برامج تأهيلية 
والعمل جار حاليا في األردن على أن ينتهي 
البرنامج احلالي في شهر سبتمبر املقبل 

ليتم بعده إطالق ثالثة برامج في أكتوبر.
وذك��رت أنه بالنظر إلى عدم وج��ود عدد 
كاف من علماء علم النفس الدرامي في الوطن 
العربي مت التخطيط إلقامة مركز في لبنان 
ليكون أول مركز معتمد في العالم العربي 
لتدريب طلبة كليات علم النفس على العالج 
باستخدام املسرح أو الدراما بالتعاون مع 
عدد من اجلامعات العاملية واالستعانة بهم 

ملعاجلة النساء املتضررات من احلروب.
مؤسسة )انتصارس(

وبينت أن )انتصارس( ليست املؤسسة 
األولى على مستوى العالم التي تقوم بتأهيل 
املتضررات من احلروب من خالل علم النفس 
االيجايبي بل هي األولى لناحية استمرارية 
التواصل مع املتأهالت بلقاء عالجي أسبوعي 
على مدى ثالثة أشهر واستمرارية التواصل 
أيضا بلقاء شهري لضمان جن��اح العالج 
واملساعدة في تشكيل مجموعة من النساء 

املساندات.
م��ن جانبها ق��ال��ت األم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة في 
جمعية الهالل األحمر الكويتي مها البرجس 

ل)كونا( إن اجلمعية هي الذراع اإلنسانية 
للكويت واجلسر الذي يتم من خالله إيصال 
املساعدات للمتأثرين من الكوارث الطبيعية 
واألزم��ات اإلنسانية والصراعات في بقاع 

العالم.
الهالل االحمر

وأوض��ح��ت ال��ب��رج��س أن امل��ك��ان��ة التي 
تبوأتها اجلمعية عامليا كانت بفضل دعم 
ومؤازرة قيادة الدولة الرشيدة وتوجيهات 
سمو أم��ي��ر ال��ب��الد املستمرة بتعزيز دور 
اجلمعية وتوسيع نشاطها محليا ودوليا 
وتفعيل آلياتها للوصول إل��ى الضعفاء 

واحملتاجن في كل مكان.
وأك��دت أن اجلمعية مستمرة في وضع 
بصماتها اإلنسانية وحرصها على حتديث 

مشاريعها وبرامجها اإلغاثية واإلنشائية 
والتنموية والطبية والتعليمية عاما بعد آخر 
خلدمة اإلنسان وتوفير متطلبات املعيشة 
واحلياة الكرمية وواضعة ضمن أولوياتها 
اخلطط والبرامج التأهيلية لألسر واألفراد 

لتنمية ذواتهم وتطوير مجتمعاتهم.
وثمنت مساهمات املرأة الكويتية السخية 
وجهودها ف��ي العمل اخل��ي��ري والتطوعي 
النسائي مبا يتسق مع دور الكويت الريادي 
في العمل االنساني مؤكدة حرص اجلمعية 
على تشجيع العمل التطوعي ل��دى امل��رأة 
الكويتية ومساعدتها للقيام بدور مجتمعي 

إيجابي.
العمل التطوعي النسائي

وذك��رت أن العمل التطوعي شكل مجاال 

خصبا للمرأة الكويتية سعت من خالله إلى 
إثبات وج��وده��ا وساهمت به عبر سنوات 
طويلة في تكريس املبادرات التطوعية من 
خالل الفرق التطوعية النسائية املنتشرة في 
الكويت.وبينت البرجس أن العمل التطوعي 
م��ن أكثر امل��ج��االت التي أثبتت فيها امل��رأة 
الكويتية جناحا إذ أدارت العديد من األعمال 
التطوعية وتقاسمت األدوار م��ع الرجال 
وبرز بذلك مفهوم املشاركة سواء في العمل 

امليداني احمللي والدولي.
وأضافت البرجس أن صاحب السمو أمير 
البالد من أوائل القادة املبادرين أمام كل أزمة 
من األزمات اإلنسانية التي واجهت الشعوب 
املتضررة وكانت التوجيهات السامية تصب 
في تقدمي املنح اإلنسانية املباشرة للشعوب 

املنكوبة.

الهيئة اخليرية
من جانبها قالت مديرة مشروع )ادف��ع 
دينارين واكسب الدارين( في الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية سمية امليمني ل)كونا( 
إن للفتيات والسيدات دورا مهما في العمل 
التطوعي واإلن��س��ان��ي املميز “من خالل 

مشروعنا الشبابي التعليمي”.
وأضافت امليمني أن املشروع انطلق عام 
2010 بجهود شبابية من جامعة الكويت 
ومببادرة من طالبات اجلامعة الالتي أخذن 
على عاتقهن مسؤولية نشر الوعي التطوعي 

وثقافة العمل االنساني.
وأوض��ح��ت أن��ه على ال��رغ��م م��ن أن اسم 
املشروع يبدأ من مبلغ بسيط قدره ديناران 
لكن مت حتقيق إجن���ازات كبيرة متثلت في 
14 مشروعا تعليميا في 8 دول حول العالم 

يستفيد منها 6060 طالبا وطالبة.
وأضافت أن مشاريع الدارين بلغت 11 
مدرسة من سلسلة م��دارس الدارين في كل 
من اندونيسيا وقرغيزيا والسودان والنيجر 
والهند والبانيا ومعهد الدارين في الصن 
ومكتبة ال��داري��ن ف��ي صربيا ك��أول مكتبة 
عربية واسالمية.ولفتت إلى وجود مشروع 
متميز عبارة عن حافلة ال��داري��ن في الهند 
وه��ي عبارة عن مدرسة متنقلة في القرى 
الفقيرة لتعليم األطفال علما أن املستفيدين 
من مشاريع الدارين منهم 70 في املئة من 
الفتيات والسيدات في تلك الدول احملتاجة 
“التي نحرص على السفر إليها مع الفريق 
التطوعي الشبابي ف��ي رح���الت إنسانية 

جماعية للتعرف على أوضاعهن هناك “.
وأف���ادت ب��أن 80 ف��ي املئة م��ن منتسبي 
املشروع من الفريق التطوعي من الفتيات 
والشابات بن 18 و 34 عاما ومت تدريبهن 
على أهم مهارات العمل اخليري مثل تسويق 
املشاريع اإلنسانية واحلديث أمام اجلماهير 
وق��واع��د العمل اجلماعي املنظم والتفكير 
اإلبداعي. وتعد الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أكبر املؤسسات العاملة في احلقل 
اإلنساني على مستوى العالم اإلسالمي 
وتقدم خدماتها اإلنسانية منذ انطالقها عام 
1987 بغض النظر عن أي معيار فئوي 
أو سياسي أو يتعلق باللون أو العرق أو 
ماشابه.وأطلقت الهيئة امل��ؤمت��ر العاملي 
اخلاص بتفعيل دور املرأة في العمل اخليري 
عام 2014 حتت عنوان )دور املرأة في العمل 
اخليري( إميانا بأهمية دوره��ا وسعت من 
خ��الل��ه إل��ى إص���دار وثيقة لتكون مبنزلة 
دستور يفعل وينظم ويضبط طبيعة املرأة 

في ميدان العمل اخليري.

الكويت مازالت جتدد العهد للقيم واملبادئ اإلنسانية بتقدمي املساعدات ومد األيادي البيضاء للمحتاج في كل بقاع املعمورة
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الشيخة انتصار العلي

سمية امليمني خالل تدشن احد املشاريع اخليرية

5 سبتمبر حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري ويستمر حتى 

14« ينطلق غدًا متضمنا أنشطة فنية  »صيفي ثقافي 
وثقافية وورشًا متخصصة وعروض سينمائية ومسرحية

فوزية العلي

الشيخة انتصار العلي رئيسة »مبادرة النوير لإليجابية« 
ملساندة  بريطانيا  ف��ي  اخل��ي��ري��ة  امل��ش��اري��ع  أح���دث   تطلق 
وت����أه����ي����ل م���ل���ي���ون ام��������رأة ع���رب���ي���ة م����ن ض���ح���اي���ا احل������روب

»ال����������ه����������الل األح�����������م�����������ر«: ال������ع������م������ل ال������ت������ط������وع������ي ش���ك���ل 
م���������ج���������ااًل خ������ص������ب������ًا ل�������ل�������م�������رأة ال������ك������وي������ت������ي������ة م���������ن خ������الل 
ال�����ف�����رق اخل����ي����ري����ة ال���ن���س���ائ���ي���ة امل����ن����ت����ش����رة ف�����ي ال���ك���وي���ت

ال���������داري���������ن«  واك��������س��������ب  دي�������ن�������اري�������ن  »ادف���������������ع  م��������ش��������روع   
ج���ام���ع���ة  ط����ال����ب����ات  م�����ن  مب������ب������ادرة   2010 ف�����ي  ان����ط����ل����ق 
دول  8 ف����ي  ت��ع��ل��ي��م��ي��ًا  م����ش����روع����ًا   14 واجن�������ز  ال���ك���وي���ت 
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عيسى االنصاري

دور خيري مهم للمرأة الكويتية في جميع أنحاء العالم


