
وق��ع اختي��ار اجلائ��زة 
للمرة  األوروبية للشباب 
الثانية عل��ى التوالي على 
الكويتية منار  املهندس��ة 
احلشاش لتكون مرشدا في 
التعليمي  برنامج اجلائزة 
»أجنح��ة النج��اح« وهي 
الوحيدة التي مت اختيارها 
للدورة  أوروبا  من خارج 
الثاني��ة للجائزة ضمن 13 

خبيرا أوروبيا. 

كرمت األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي رئيسة بعثة 
مجلس التعاون اخلليجي في 
بروكسل أمل مجرن احلمد 
وعددا من الكفاءات النسائية 
العامالت في األمانة العامة.

واعتبرت احلمد هذا التكرمي 
الذي أقامت��ه األمانة العامة 
مبنزل��ة تقدي��ر وعرف��ان 
للكويت وللمرأة اخلليجية 
عموما، داعية لالس��تمرار 

في تنظيم مثل هذه اللقاءات 
لتحفيز املرأة اخلليجية على املزيد من العطاء واإلس��هام 

في دفع مسيرة مجلس التعاون.
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متميزاتنساء
ألنها نصف املجتمع وأثبتت أنها تستطيع تولي مناصب قيادية 

وحتقق جناحا فيها أرادت »األنباء« تسليط الضوء عليها من خالل »نساء متميزات«
للتواصل مع الصفحة

excpwomen@alanba.com.kw 

إعداد: رندى مرعي

ليلى العثمان أديبة وروائية 
كويتية معاص��رة، ولدت في 
الكويت في بيت يهتم باألدب، 
فوالده��ا عبداهلل العثمان كان 
ش��اعرا وكان له منتدى أدبي 
كبير، بدأت محاوالتها األدبية 
وه��ي على مقاعد الدراس��ة، 
ثم بدأت النش��ر في الصحف 
احمللي��ة منذ ع��ام 1965 في 
القضايا األدبية واالجتماعية، 
والتزمت منذ ذلك احلني ببعض 
الزوايا األسبوعية واليومية في 

الصحافة احمللية والعربية. 
أع��دت وقدمت ع��ددا من 
البرام��ج األدبية واالجتماعية 

في وس��ائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون، وتولت مهام أمني سر 
رابطة األدباء الكويتية لدورتني ملدة أربع س��نوات، كما تواصل 
كتابة القصة القصيرة والرواية والنشاطات الثقافية داخل الكويت 
وخارجها، واختيرت روايتها »وسمية تخرج من البحر« ضمن 
أفضل مائة رواية عربية في القرن الواحد والعشرين، وحتولت 
الرواي��ة املذكورة إلى عمل تلفزيوني ش��اركت فيه الكويت في 
مهرجان اإلذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقدمت الرواية ذاتها على 

املسرح ضمن مهرجان املسرح للشباب عام 2007.
وتشارك العثمان في العديد من اجلمعيات فهي عضو رابطة 
األدباء الكويتيني، واحتاد الكتاب العرب، واالحتاد العام للكتاب 
والصحافيني الفلسطينيني، وجمعية الصحافيني الكويتية، ومنظمة 
العفو الدولي��ة- فرع الكويت، ومنظمة حقوق اإلنس��ان- فرع 
الكويت، كما أنها عضو جلنة من جلان املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، عضو اجلمعية الثقافية النس��ائية الكويتية، 

واملجمع الثقافي العربي في بيروت وغيرها.
وقامت العثمان بترجمة مجموعة قصص إلى اللغة الروسية 
ضمن كتاب »رياح اخلليج«، ومجموعة ترجمات لقصص باللغة 
اإلجنليزية نش��رت في مجالت متخصص��ة، ومجموعة كاملة 
باللغة األملانية حتت عنوان »اجلدران تتمزق«، عن دار أورينت 
للنشر عام 1988، ومجموعة ثانية بعنوان »زهرة تدخل احلي« 
عام 1993، عن دار أورينت للنش��ر، ومجموعة باللغة الپولندية 
مختارة من مجموعاتها القصصية حتت عنوان »امرأة في إناء« 

عام 1991. 
ومن مؤلفاتها »امرأة في إناء«، و»الرحيل«، و»في الليل تأتي 
العيون«، و»احلب له ص��ور«، و»فتحية تختار موتها«، و»حالة 

حب مجنونة«، و»احلواجز السوداء« وغيرها. 

قدوة نسائية

أخبار املرأة

أش��ار تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
لعام 2014 إلى أن حصة املرأة في الكويت في القوى العاملة تبلغ 
43.3%، وقد أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
لش��ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن املرأة الكويتية 
خالل السنوات األخيرة نالت كل حقوقها، وهناك العديد من 
املشاريع التي تخص املرأة ضمن خطة التنمية والتي تسعى 

وزارة التخطيط لتنفيذها.
وكشفت الصبيح عن قيام مشروع جديد في منطقة الساملية 
مشابه لبوتيك 33 للنس��اء الكويتيات املبادرات وذلك ضمن 
خطة الوزارة في مس��اندة املرأة ومتكينها من االعتماد على 
ال��ذات وعدم االعتم��اد كليا على ما تقدم��ه لها احلكومة من 

مساعدات.

ليلى العثمان 

م. منار احلشاش

أمل احلمد

    همسات نسائية
٭ إذا مللت من يومك فحاولي أن تذكري لنفسك 

خمسة أشياء يجب أن تشكري اهلل عليها، 
فالشعور باالمتنان كفيل بتحسني مزاجك ورفع 

معنوياتك وتغيير نظرتك ملا حولك.

٭ مهما كنت متميزة في فن التعامل فالبد من أن 
جتدي من يعاديك دون سبب وجيه، فال تقابلي 

عداوته بالعداوة، فعابس الوجه ميكن مقابلته 
بابتسامة بسيطة ال تكلف شيئا وإمنا تغير 

أشياء. 

لم يبعدها حصولها على بكالوريوس آداب لغة اجنليزية عن ش���غفها 
باللغة العربية، فهي فتاة كويتية حتمل معها حبها للغتها العربية وأصالتها، 
وترى أنه من واجبها أن حتافظ عليها، وتؤمن بأن اللغة هوية وال ترضى 
لنفس���ها وال ملجتمعها بغير العربية هوية وعنوانا، انها منيرة العيدان 
التي عملت مترجمة في وزارة الدفاع عقب تخرجها، إال أن هذه الوظيفة 
ل���م تلتق مع طموحاتها وأحالمها وظلت تفكر بطريقة حتقق من خاللها 
حلمها الذي يكبر يوما بعد يوم ويزيدها إصرارا على تعزيز اللغة العربية 
ف���ي كل مكان ميكن أن تصل إليه، وكان أقرب طريق إلى ذلك التوجه إلى 

األطفال الذين كانت جتد نفسها قادرة على التواصل والتعامل معهم. 
ومن هنا بدأت رحلة منيرة العيدان مع عالم اللغة، وكانت أول خطوة 
في هذا الطريق هي تقدمي استقالتها من عملها في وزارة الدفاع والتفكير في 
تأسيس ناد للقراءة وهو نادي »قصتي لألطفال«، أرادت من خالله حتقيق 
ذاتها وايصال الرسالة التي لطاملا آمنت بها أال وهي أن األدب بجميع فروعه 
دائما يعلو ويرقى باإلنسان، وأن السبيل للنهضة بالوطن يبدأ من صناعة 

اإلنسان وتبدأ هذه الصناعة من مرحلة الطفولة. 
بدأ حلمها من خالل ناد اجتماعي وثقافي وفكري وأدبي مختص بثقافة 
الطفل في الكويت ويهدف إلى صقل هوية وطنية عربية راس���خة ومتأصلة 
حملاربة انس���الخ الهوية لدى الطفل والتغري���ب، حيث رغبت من خالل هذا 
النادي، والذي كان يجتمع فيه األطفال أس���بوعيا في أحد املقاهي، أن تنمي 
موهبة القراءة والتعبير والتش���جيع على عملية البحث العلمي والفكري 

واالستنتاج إلى جانب غرس القيم واملبادئ لديهم. 
ومواصلة لتحقيق تلك األهداف كانت العيدان تختار لالطفال في النادي 
قصصا ذات طابع ديني وتراثي حتى يقتدوا بالشخصيات الدينية والتاريخية، 
معتبرة ان أقرب طريق لذل���ك كان من خالل القصص، وال تنكر 
منيرة أهمية اللغة االجنليزية وضرورتها في حياة األطفال 
ولذا أدرجت في النادي الحقا قصصا باللغة االجنليزية 

للقراءة على أن تكون اللغة العربية هي األساس. 
وبعد حتقيق النجاح واس���تقطاب عدد كبير من 
األطفال للمشاركة في النادي أرادت التوسع وتنقل 
مقرها بني إحدى احلضانات وثم في مؤسسة »لوياك« 
وبعدها كانت تقيم برامج متنوعة ملؤسسات الدولة، 
وعلى الرغم من اس���تقالتها من عملها في القطاع 
احلكومي وانتقالها للعمل في مجال غير ربحي، إال 
أنها لم تشعر بالندم وذلك ألنها كانت حتصد نتائح 
مشروعها اإليجابية من خالل انضمامها إلى العديد 
من املؤسس���ات كمراقب لثقافة الطفل أو كمديرة 
برامج وكتب أطف���ال وغيرها، ولكن األهم 
كان اختيارها عام 2013 من قبل وزير 
التربية حينها د.نايف احلجرف لقيادة 
أكبر حملة قراءة في الكويت وهي 
»أنا أقرأ« كونها شخصية تربوية 

محبوبة لدى األطفال. 
وإل���ى جانب ه���ذه احلملة 
العي���دان  اس���تطاعت مني���رة 
الوصول أيضا إلى فئة الشباب 
من خالل برنام���ج »أنا كويتي« 
أدبيات احلوار  أراد ترسيخ  الذي 
لديهم وتعزيز حب االنتماء للوطن 
وتعزيز دورهم في املجتمع من خالل 
القصص التي يقرأونها.  وترى أن واجبها 
الوطني كفتاة كويتية ميلي عليها العمل في هذا 
املجال الذي اختارته لنفسها ولتعبر من خالله إلى كل منزل 
من خالل تعزيز الهوية العربية واإلس���المية لدى األطفال 
إال أنها واجهت العديد من املعوقات إذ تعرضت ملؤسسات 
تس���رق احلماس من املبادر برفض تنفيذ أي فكرة مجدية 
وذات منفع���ة.  وعلى الرغم من أن ذويها كانوا من داعميها 
في مش���روعها إال أن بعض أولياء األمور ال يعوا أهمية هذا 
النوع من املشاريع وأثرها اإليجابي على مستقبل أبنائهم هذا 
الى جانب ع���دم ثقتهم بقدرة فتاة التزال في أول طريقها على 

القيام مبثل هذه املشاريع الهادفة. 
ومم���ا يحزن منيرة ه���و أن أفكارها تلقى االستحس���ان من قبل 
مؤسس���ات خارح الكويت أكثر من تلك التي في وطنها املكان الذي تسعى 
ألن تكون مؤثرة فيه من خالل نش���اطاتها، وأن األسماء الكبرى التي تعمل في هذا 
املجال ال تفس���ح املجال أمام الشباب لتقدمي أي جديد كالبرامج التلفزيونية مثال فهي حتتاج 
إلى جتديد كي تخاطب احتياجات الطفل العصري وتغيير حلتها، هذا عدا الثناء واإلطراء الذي 
حتصل عليه منيرة حيث تقول إنها تأثرت كثيرا بلقب اهدتها اياه رئيسة جمعية »نقطة حليب 
اخليرية السورية« فائقة العظم عندما قرأت قصتها اجلديدة والتي حتمل اسم »نورة وأحذيتها 
الس���حرية« وأطلقت عليها لقب »أم النور«، األمر الذي أعطاها دفعا معنويا عاليا في حني أن هناك 
قلة اميان لدى البعض بأهمية القراءة أو التعليم غير املباشر وتنمية الهوايات ودورها املهم في صقل 
ش���خصية الطفل، مش���يرة إلى أن جميع معلومات التعليم اإللزامي ليست كفيلة بأن تخلق اإلبداع 
للجيل اجلديد، فنحن نهيء الطفل ملهن ال نعرفها س���تظهر مع تط���ور التكنولوجيا لذلك علينا أن 

نحرص على تنمية إبداعه أكثر من التعليم التلقيني.

منيرة 
العيدان..

 رسخت الهوية الوطنية 
واإلسالمية في نفوس األطفال وحاربت 
التغريب بالقراءة والمعرفة

مؤسسة نادي »قصتي لألطفال« أكدت أن النهضة بالوطن 
تنطلق من صناعة اإلنسان التي تبدأ مبرحلة الطفولة

نهيئ الطفل 
ملهن ال نعرفها ستظهر 

مع تطور التكنولوجيا 
في املستقبل

البرامج 
التلفزيونية حتتاج 

إلى جتديد كي تناسب 
احتياجات الطفل 

العصري 
منيرة العيدان 

)احمد علي(


