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مركز لوذان إلنجازات الشباب يختتم برنامجه الصيفي ويقيم عرضًا لبعض اللجان التطوعية ومسرح العرايس

المرزوق: تجربة »لوياك« مختلفة العام الحالي بمشاركة صغار السن من 10 حتى 14 عامًا

لقطة جماعية للمشاركني في برنامج لوياك الصيفي مع ذويهم

فادية املرزوق وبعض الطلبة

)أسامة البطراوي(

فريق لوياك

فتوح الداللي تتحدث ملجتازي البرنامج

جانب من االجتماع

محمد الفارسي

طالبات شاركن في ختام البرنامج

فاطمة السعيد
اختتم مركز لوذان الجنازات الش����باب )لوياك( 
برنامجه الصيفي في شيراتون الكويت وتضمن احلفل 
اخلتامي عروضا لبعض اللجان التطوعية وعرضا 
ملسرح العرايس بلوياك، كما مت تكرمي الفنانة زهرة 
اخلرجي ملشاركتها طلبة لوياك في حفل توزيع الهدايا 
عل����ى األطفال املعاقني. ويقدم لوياك كل ما هو جديد 
للطلبة املشاركني، فقد أقيم في نهاية احلفل معرض ضم 
كل اعمال جلان لوياك التطوعية في البرنامج الصيفي 
ش����ارك فيه كل من اللجنة البيئية وجلنة ش����واطئ 
الكويت وجلنة البرامج واألنشطة واللجنة التراثية 
وجلنة البحوث واالحصاءات والطلبة املتطوعني في 
مركز اخلرافي ومركز عبير 2 والهالل األحمر الكويتي 

واجلمعية الكويتية للمعاقني.
ومتت دعوة أهالي الطلبة ليشاهدوا ما قام بعمله 

ابناؤهم من أعمال تطوعية مفيدة وانسانية.
بدورها قالت عضو مجلس االدارة فادية املرزوق 

ان هذه املناسبة مهمة البراز نتائج جهودنا.
واوضحت ان كل مجموعة م����ن الطلبة يقدمون 

ثمرة جهودهم ام����ام زمالئهم وافتخر ألن هذا العمل 
نابع من داخل الطلبة دون تدخل احد.

وبينت ان الطلبة هذا العام كتبوا جميع الكلمات 
التي سيلقونها أمام اجلمهور حتى املوسيقى املصاحبة 

للعروض الفنية كانت من تأليفهم وعزفهم.
وتابعت املرزوق: هذا العام كان مختلفا ألننا طبقنا 
جتربة جديدة مع الطلبة صغار السن من 10 حتى 14 
عاما وهذه السن الصغيرة خضع اصحابها لتجربة 
قوي����ة وكان لدى الطلبة االرادة والطموح وقد قاموا 

بجولة على املراكز التطوعية بالكويت.
اجلدير بالذك����ر ان برنامج لوياك الصيفي يتيح 
للش����باب خالل الصيف فرص عم����ل مدفوعة األجر 
تت����الءم مع قدراتهم وتخصصاته����م األكادميية، من 
خالل توزيعهم عل����ى القطاعات االنتاجية املختلفة، 
ويصاح����ب البرنامج عمل تطوع����ي اجباري يؤديه 
الطالب بواقع 3 � 5 س����اعات اس����بوعيا من خالل 11 
جلنة داخلية و9 مراكز تطوع خارجية مختلفة، كما 
يشارك الطالب خالل البرنامج في العديد من البرامج 

واألنشطة الترفيهية والرياضية.

لتبادل المعلومات والخبرات

جائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل الخيري
زارت الشبكة العربية للمنظمات األهلية

قام وفد جائزة الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري بزيارة خاصة للشبكة العربية للمنظمات 
األهلية وذلك في اطار تبادل املعلومات واخلبرات 
وقامت د.أماني قنديل باستقبال وفد اجلائزة بأفضل 
استقبال وترحيب وكان محور احلديث حول أهمية 
التعاون والتكاتف في اطار تنفيذ مشاريع مشتركة 
تصب في خدمة العمل اخليري واإلنساني وقد قدمت 
د.أماني قنديل دعما وتشجيعا على أساس أن يكون 

العمل مبنيا على أسس ومعايير ثابتة.
وتطرق رئيس اجلائزة إلى أهمية العمل اخليري 
ودور جائزة الش���يخ فهد األحمد الدولية في دعم 
العمل اخليري واإلنساني والعاملني فيه من خالل 
معايير وأسس محددة وفي إطار جلان عاملة لنجاح 

هذه اجلائزة.
وأش���ار إلى أنه لدينا طموحات وهموم كثيرة 
تتعلق بالعمل اخليري االنساني منها ضعف عملية 
التنسيق بني القائمني بالعمل اخليري والذي يتسبب 

في تشتيت اجلهود وضعف الناجت العام.
واش���ار الى أنه يجب أن يك���ون هناك تعاون 

وتكامل بني العاملني في هذا املجال.
وكذلك تط���رق احلوار إلى أهمية بناء القدرات 
التي تس���تهدف تعزيز املجتمع املدني واإلس���هام 
في التنمية البش���رية وذلك وفق املعايير الدولية 
اخلاصة مببادئ وسلوكيات العمل االنساني لتحسني 
األداء الفعال والكفاءة وذلك مبا يتناغم مع املبادئ 
اإلسالمية السمحاء. كما تطرق احلوار الى أهمية 

الشفافية في العمل اخليري إداريا وماليا.

ومتت اإلش���ارة إلى أهمية تب���ادل املعلومات 
والسماح بتداولها مبا يخدم العمل اخليري واإلنساني 

والتعاون بإقامة مشروعات مشتركة.
وفي اخلتام أش���ارت د. أماني إل���ى أن اهداف 
الشبكة تتمحور حول االسهام في تعزيز عالقات 
التع���اون والتنس���يق والتفاعل ب���ني االحتادات 
واملنظمات واملؤسس���ات األهلية العربية العاملة 
في التنمية البشرية املستدامة، واإلسهام في بناء 
قدراتها وتطويرها، وتطوير العمل األهلي العربي، 
وتدريب العاملني واملتطوعني باملنظمات واملؤسسات 
واجلمعيات العربية في مجاالت تتصل بالتطوير 
االداري والبناء املؤسسي، وإعداد املدربني العرب، 
وإجراء البح���وث التي تتوجه نحو تطوير وفهم 
العمل األهل���ي العربي وتفعيل دوره في التنمية، 
واإلس���هام في بناء قواعد بيانات متخصصة عن 

املنظمات واملؤسسات األهلية العربية.
اجلدير بالذكر ان الش���بكة األهلية للمنظمات 
األهلية هي منظمة اقليمي���ة غير حكومية وغير 
ربحية مقرها مدينة القاهرة مت االعالن عن الشبكة 
عام 1998 ومت اشهارها رس���ميا عام 2002، وعدد 
أعضاء الشبكة العربية للمنظمات األهلية هو 1200 
مؤسسة أما مشروعاتها فهي جاءت 74 ورشة تدريب 
و72 مؤمت���را علميا و3 مؤمترات عربية و11 ندوة 
علمية ومعرفية، وتصدر الشبكة مطبوعة دورية 
باسم »املظلة« تهدف الى نقل املعرفة واملعلومات 
املتصلة بالعمل األهلي وتطويره وحتقيق التواصل 

واالتصال بني املنظمات واملؤسسات األهلية.

الغوص الفعلي بدأ بـ »هيرات« الخيران

بدء مشوار عودة سفن الغوص من البحرين إلى الكويت
واليونسكو تسجل الرحلة ضمن مشروع »الطريق إلى اللؤلؤ«

ودار  الكويتي����ة،  البت����رول 
اخلليج لالستشارات الهندسية 
ومجموعة بودس����تور لتأجير 
السيارات، وشركة التكنولوجيا 
احلديثة لتعبئة مياه الش����رب 
)مياه االبراج( وشركة تعبئة 
مياه الروضتني وشركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية وشركة 
الى  الكويتية املتحدة  االسماك 
جانب جمعية الشرق التعاونية 
وجمعية القادس����ية التعاونية 
وجمعية الدس����مة وبنيد القار 
التعاوني����ة وجمعي����ة الدعية 
التعاونية وعضو مجلس االدارة 
علي القطان، وللشخصية التي 
الوفد  س����اهمت بدعم رحل����ة 

االعالمي الى البحرين.

باش����ر نواخ����ذة ومجدمية 
والبحرية من الغاصة والسيوب 
الغوص  املش����اركني في رحلة 
احلادية والعشرين املقامة حاليا 
حتت رعاية صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد مهامهم 
ف����ي الغوص الفعل����ي كما كان 
في املاضي عقب وصولهم الى 
مغاص����ات منطقة اخليران في 
الكويت، بعد رحلة كانت فيها 
البحر غير مستقرة منذ  حالة 
بدء مراسم »الدشة« التي اقيمت 
صباح اخلميس املاضي بحضور 
الش����ؤون االجتماعية  وزي����ر 
والعم����ل د.محم����د العفاس����ي 
ممثال عن صاحب السمو االمير 
وشارك فيها ما ال يقل عن 120 
ش����ابا موزعني ما بني نواخذة 
ومجدمية وبحارة، ومبشاركة 
س����ت س����فن غوص مهداة من 
صاحب الس����مو االمير الراحل 

الشيخ جابر االحمد.
واش����ار نائب رئيس جلنة 
الت����راث محمد الفارس����ي الى 
ان رحلة الدش����ة وبالرغم من 
االجواء املغب����رة وحالة البحر 
غير املس����تقرة اال ان النواخذة 
واملجدمي����ة والبحرية تعاملوا 
معها كما ينبغي، حتى وصولهم 
جميعا بسالم الى بندر الغوص 
في منطقة اخليران، وهو املكان 

الذي ترسو به السفن.
واضاف ان الغوص الفعلي 
ب����دأ اعتبارا من امس الس����بت 
وباشراف النوخذة عبدالوهاب 
الربيعان وان كل شباب الغوص 
يؤدون مهامهم بحماس، وبتنفيذ 

كامل للتعليمات.
م����ن جانب آخر ب����دأت منذ 
فجر امس السبت سفن الغوص 
البحرين  املش����اركة في رحلة 
مشوارها للعودة الى الكويت، 
بعد رحلة ناجحة رعتها »زين« 
وحظت باهتمام كبير وتعاون 

لوزارة الثقافة واالعالم في مملكة 
البحري����ن لتصوير املش����روع 
الذي تش����رف عليه اليونسكو 
وفريق من الهيئة العامة حلماية 
الثروة البحرية ووزارة الداخلية 
اململكة  ف����ي  واجلهات املعنية 
وبه����دف توثيق برنامج تراثي 
انساني عاملي كان للكويت بشكل 
عام وشباب الغوص والنادي 
البحري الش����رف في املشاركة 

فيه.
م����ن جانب����ه ج����دد النادي 
البحري تقديره للجهات الداعمة 
لرحلة الغوص وعلى رأس����ها 
بيت التموي����ل الكويتي وزين 
الكويت  لالتصاالت ومؤسسة 
للتق����دم العلم����ي ومؤسس����ة 

المحدود من قبل اجلهات املعنية 
في مملكة البحرين، وقد شاركت 
فيها خمس سفن غوص كبيرة 
احلجم مهداة من صاحب السمو 
االمير وهي الرحلة األولى التي 
الكويت  النادي خارج  ينظمها 

مبملكة البحرين.
ومن املتوقع وصول السفن 
الى مغاصات اخليران اخلميس 
لتستكمل جميع سفن الغوص 
برنامجه����ا في الغوص الفعلي 
مبنطقة اخليران حتى 8 أغسطس 
وهو يوم القفال جلميع س����فن 

الغوص.
وكان النادي عبر عن شكره 
الختي����ار رحلة الغ����وص الى 
البحرين ضمن مشروع »الطريق 

الى اللؤلؤ« والذي ش����ارك فيه 
وفد اعالمي اجنبي من اليونسكو 
الى جانب فريق تصوير تابع 

سفن الغوص تباشر الغوص الفعلي في هيرات اخليران


