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رنا الخالد: شركة زوايا تؤمن بأن العمل التطوعي جزء ال يتجزأ من إنسانية الفرد ووطنيته
الشركة موجودة وتأسست 
لنش����ر ثقافة العمل التطوعي، 
فهذه رس����التنا فهو ليس قسما 
او ادارة داخل الشركة وامنا هذه 
هي الش����ركة وهذا هو دورها، 
فأفكارنا موجودة بزوايا وجزء 
من رسالتنا ان ابوابنا مفتوحة 
دوما أمام الشباب مادامت لديهم 
أفكار بناءة، ونحن مس����تمرون 
في الدعم واإلشراف ولكن ماديا 
نحن بحاجة الى وقوف القطاع 
اخلاص واجلهات املختلفة معنا، 
لألمانة فإن القطاع اخلاص في 
الكويت السيما في اآلونة االخيرة 
يلعب دورا جبارا في دعم اجلهود 
االنسانية والتطوعية من باب 
املسؤولية االجتماعية فأصبح 
هن����اك وعي في القطاع اخلاص 

املذك����ورة في الكتاب وس����يقام 
املهرجان في مجمع األڤنيوز في 

الفترة بني 24 و26 اجلاري.
نستشف من حديثك ان شركة 
زوايا تركز عل��ى العمل التطوعي 

في الكويت؟
الرسالة األساسية  هذه هي 
لزوايا فنحن نركز على ان العمل 
التطوع����ي ج����زء ال يتجزأ من 
انسانية الفرد ووطنيته، فالبد 
م����ن ان يكون التطوع جزءا من 
حياة كل انس����ان حتى لو كان 
بالش����يء البس����يط، فيجب ان 
يصبح التطوع من منظومة قيم 

املواطن الكويتي.
هل الشركة مستمرة في دعم 
األفكار الشبابية في مجال األعمال 

التطوعية؟

مبنزلة دليل يحك����ي إجنازات 
الكويت من عقد اخلمس����ينيات 
وحتى األلفني، مس����تعرضا كل 
عقد عل����ى حدة، ويأتي العرض 
على هيئة صور مصحوبة بشرح 
موجز عن اإلجناز. ويعتبر هذا 
الكتاب بحد ذاته اجنازا، حيث انه 
ال يوجد كتاب يوثق اإلجنازات 
املهمة للدولة ولكل هذه العقود 
مجتمعة بهذا األسلوب. ولقد ساعد 
كل من العم د.صالح العجيري، 
املبيلش،  صالح املسباح، خالد 
وفؤاد املقهوي الشباب في جمع 

املعلومات واملراجعة. 
أما اجلزء الثالث من املهرجان 
فسيكون ركنا للتصوير مينح 
فرصة اختيار تصاميم وخلفيات 
للصورة من وح����ي اإلجنازات 

رس����التنا حضر املشاركون في 
ال����دورة باإلضافة الى مجموعة 
من املتطوعني ملهرجان املواهب 
بعنوان »زوايا الشغف أحييناها« 
يتم من خاللها تسليط الضوء 
على طاقات الش����باب اإلبداعية 
كعنصر أساسي لالستثمار في 

الذات وللمواطنة في آن واحد.
وما اهم األنشطة التي ستقام 

خالل املهرجان؟
س����يتخلل املهرجان عرض 
ملواهب محلية بأسلوب شيق، 
بعضها على خش����بة مس����رح 
والبعض اآلخر خارج اخلشبة، 
وسيكون للمواهب وعروضها 
جانب إنساني وشيء من التفرد 
في املوهبة، واجلزء الثاني من 
املهرجان سيضم تدشني كتاب 

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
فال يوجد شيء اسمه إعاقة بل 
إرادة، فاملهرجان يضم أشخاصا 
لديهم قدرات مختلفة، وحتى نبني 
اهمية االجناز جاءت فكرة عمل 
كتاب عن االجناز ونبني اجنازات 
الكويت وتوثيقها، والنواة كانت 
ب� 15 مشاركا واليوم فاق العدد 
ال� 30 مش����اركا وه����ذا جزء من 

رسالتنا.
وماذا بعد البرنامج التدريبي؟

التي  الرسالة  االستمرار في 
تريد زوايا حتقيقها والقائمة على 
تعزيز القيم املدنية واالنسانية 
واملواطنة مبعنى اننا نريد تعزيز 
قيم التسامح واالحترام وقيمة 
العط����اء واالجناز للوطن داخل 
نفوس الش����باب، وانطالقا من 

العامة، االنتاجية واالخالص في 
العمل، واالستثمار في املواهب 
التع����اون في هذا  الذاتية. ومت 
البرنامج ايضا مع لوياك الذي قدم 
للشباب الدورة العاملية املتميزة 
»العادات السبع للمراهقني األكثر 
فعالي����ة«، وكان أهم عنصر من 
عناصر برنامج »أقسم« التدريبي 
هو املش����روع ال����ذي ينتهي به 
البرنامج والذي يختزل جميع 
ما جاء به من مفاهيم ومتارين 
عملية، ف����كان هدفنا ان نتبنى 
الوطنية اإلنسانية  املش����اريع 
النابعة من أفكار الشباب والتي 
تهدف الى تعزيز القيم والعطاء 
واالنتاجية ومن هنا جاءت فكرة 
االحتف����ال باملواه����ب وفتحنا 
املشاركة للجميع ومن ضمنهم 

لدوره في املسؤولية االجتماعية 
ولكن نطمح الى اال تقتصر هذه 
الرقعة على الش����ركات الكبرى 
فقط وامنا تتوسع الى ان يشمل 
هذا التوجه عددا أكبر من شركات 

الكويت.
وماذا عن اختيار توقيت عقد 

املهرجان؟
نتوقع حقيقة ان يكون هناك 
مشاركة وحضور اكبر للمهرجان 
املهرجان  نظرا الن فترة عق����د 
تتزامن مع عي����د الفطر املبارك 
وبالتالي فان اختيار الش����باب 
له����ذا التوقيت عائ����د للتجمهر 
والتجمع����ات كونها فترة أعياد 
ورواج باإلضافة الى انه يعتبر 
اليوم األخير قبل بدء الدراس����ة 
ومن ثم يكون الشباب الكويتي 
الذين ش����اركوا في املهرجان قد 
اس����تفادوا من وقتهم استفادة 
قصوى آلخر يوم وهو شخص 

منتج.
وما كلمتك للشباب والشابات 
تنظي��م  عل��ى  قام��وا  الذي��ن 

املهرجان؟
ف����ي احلقيقة اش����عر ببالغ 
الس����عادة والفخ����ر للعمل مع 
مجموعة نش����طة من الش����باب 
والذي����ن بدورهم س����يقومون 
بنشر رس����الة العطاء والتأثير 
اإليجابي عل����ى الغير، ولقد بدأ 
ذل����ك التأثير يؤتي ثماره حيث 
ان عدد املتطوعني املشاركني في 
العمل على تنظيم هذا املهرجان 
واألنش����طة املصاحبة له ارتفع 

بعد بدء العمل فيه إلى 30.

خالل احلوار تواجدت مدير 
عام زوايا رنا اخلالد التي بدأت 
حديثها بشكر »األنباء« وقالت 
ان »األنباء« دعمتنا منذ اللحظة 
االولى فه����ي متميزة في دعمها 
لزوايا منذ أيام حملة »أقس����م« 
واس����تمرار الدعم ش����يء يثلج 

الصدر.
وفيما يلي تفاصيل احلوار مع 

مدير عام زوايا رنا اخلالد:
ما أهم املبادئ التي تعمل زوايا 

على ترسيخها؟
من أهم املبادئ احترام اآلخر 
والقانون وامل����وارد واملمتلكات 
التسامح  الى  العامة، باالضافة 
واإلخالص في العمل وتعزيز قيم 
املواطنة وغرس حب الكويت في 

نفوس اجلميع.
ما الهدف من أنش��طة شركة 

زوايا؟
الش����باب  هدفن����ا ان نحث 
والشابات على التمسك باملواطنة 
احلقة املتمثلة بالعطاء واإلجناز 
واستثمار الذات في هذا املجال، 
وعلى ضرورة حتديد األهداف 
والس����عي احلثي����ث لتحقيقها 
واس����تثمار مواهب الشباب في 
تنفيذ املشاريع، وقد نظمنا في 
فترة الصيف برنامجا تدريبيا 
احتوى على ورش عمل حتمل 
قيما إنسانية واجتماعية ومتارين 
عملية وأمثل����ة يتم من خاللها 
تأصيل معن����ى املواطنة والقيم 
املرتبطة بها كاإلخالص في العمل، 
احترام اآلخ����ر ونبذ التعصب، 
املمتل����كات واملدخرات  نوف الروضان ويوسف الروضان وخالد الروضان ويعرب بورحمة ورنا اخلالد مع الفنانة سعاد عبداهللأعضاء وعضوات مهرجان »زوايا الشغف أحييناها«احترام 

يتضمن عرضًا للموهوبين في الفن التشكيلي والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي والشعر والعزف واإللقاء والمواهب الرياضية

ف��ي البداية ن��ود تعريفنا باملجموع��ة التي تنظم حالي��ا مهرجان »زوايا 
الشغف أحييناها«؟

فواز العنزي: نحن مجموعة من الشباب والشابات اعمارنا تتراوح بني 
15-19 عاما، وبدأنا بعدد صغير نحو 15 عضوا وعضوة وحاليا زاد العدد 
ليبلغ 30 متطوعا ومتطوعة، وقد تعاونا لتنظيم مهرجان »زوايا الشغف 
احييناها« ومديرة املشروع هي دالل السليطي ورئيسة فريق مهرجان 

املوهوبني مرمي العماني ومصممة التيشرتات شروق البلوشي.
ومتى كانت انطالقة املجموعة؟

زيد الوزان: منذ فترة قام 4 اشخاص بتأسيس شركة زوايا ونظموا 
احلملة الوطنية »أقس����م« وهي ش����ركة تنظم حمالت وطنية تطوعية 
بإش����راف رنا اخلالد ونوف الروضان وخالد الروضان واملخرج يعرب 
بورحمة، وقد بدأوا بهذا املش����روع ايام العيد الوطني من العام احلالي 
ونظموا حمالت وطنية تطوعية للمواطنني ومن ثم نظموا حملة »أقسم« 
في فترة االنتخابات البرملانية كما نظموا دورة تدريبية في فترة الصيف 
والتحقنا بها مع مجموعة من الشباب والشابات ملدة شهر في مركز اعداد 
القادة باخلالدية، وبعدما ختمنا تلك الدورة التحقنا بدورة اخرى حتت 
عنوان »العادات السبع« وحصلنا منها على شهادة مقدمة من »لوياك«، 
ومن ثم اقترحوا علينا مجموعة زوايا تقدمي االفكار واملشاريع الوطنية 
التطوعية وبالفعل قدمنا عدة افكار منها اصدار كتاب عن اجنازات الكويت، 
وآخرون اقترحوا تنظيم يوم لعرض املواهب الشبابية، وبالفعل جمعوا 

تلك الفكرة في مهرجان »زوايا الشغف أحييناها«.
وما ترتيباتكم لهذا املهرجان؟

فواز العنزي: سيتم تنظيم املهرجان على مسرح في مجمع األڤنيوز 
في الفترة بني 24 و26 اجلاري من الس����اعة 10 صباحا وحتى الس����اعة 
6 مساء وس����يتضمن املهرجان عرضا للموهوبني ولدينا مجموعة من 
املوهوبني في عدة مجاالت منها الفن التشكيلي وفن الكاريكاتير والتصوير 
الفوتوغرافي والشعر والعزف واإللقاء باالضافة الى املواهب الرياضية 
وغيرها من املواهب املتنوعة وال نأخذ رسوما من املوهوبني او احلضور 

فالعمل تطوعي.

إنجازات الكويت

وماذا عن الكتاب الذي حتدثتم عنه؟
زيد الوزان: هو كتاب خاص بإجنازات الكويت من فترة اخلمسينيات 
وحتى يومنا هذا، ويضم 90% م����ن إجنازات الكويت الهامة التي تضم 
اجنازات على املستويني احمللي والعاملي، وهي إجنازات موثقة بالصور 
لكل فترة من الفترات وهي عبارة عن مجموعة من الصور النادرة التي 
اس����تعنا فيها مبجموعة من الباحثني واملؤرخني كما ان لدينا ش����رحا 
مبسطا عن كل صورة وهذا الكتاب سيكون متوافرا باملهرجان، ونصف 
ارباح الكتاب تذهب لتكلفة الطباعة والنصف اآلخر س����تذهب الى بيت 
عب����داهلل لعالج االطفال املصابني مبرض الس����رطان، كما اننا جهزنا 7 
تيشرتات من تصميمنا ستتضمن ايضا مجموعة من االجنازات وبكافة 
املقاسات وهناك قسم خاص للتصوير اذا رغب احلضور في التصوير 

زيد الوزان: املهرجان عمل تطوعي بحت ال نهدف من ورائه ألي عوائد 
مادية وكل ما نتطلع اليه هو اكتش����اف مواهب االش����خاص املوهوبني 
لتنميتها واستثمارها بالشكل املفيد، وهدفنا كمجموعة مشاركة في تنظيم 
املهرجان هو استثمار وقتنا بشيء مفيد من خالل معرفة امور حياتية 
بش����كل اكبر وكنا بحاجة لهذه اخلبرة في اعمارنا احلالية، اما بالنسبة 
للكتاب فالهدف منه عرض اجنازات الكويت من اخلمس����ينيات وحتى 
يومنا هذا يتضمن صورا وشرحا مبسطا عن تلك االجنازات فالصورة 
معبرة اكثر من الكلمات وسيكون هذا مفيدا للشباب الكويتي للتعرف 
على تاريخ واجنازات الكويت كما انه سيساعد الراغبني في عمل ابحاث 
ودراسات عن الكويت. اما بالنسبة للموهوبني فانه ال يوجد بالكويت جهة 
تبرز مواهب االشخاص اصحاب املوهوبني كونهم بحاجة الى اكتشاف 
املواهب التي يتميزون بها، واملهرجان عبارة عن عمل تطوعي كامل وال 

توجد اي ارباح مادية، وهدفنا االول واالخير هو خدمة الكويت.

الجهات الراعية

ما اجلهات الراعية للمهرجان؟
ف����واز العنزي: هناك عدة جهات راعي����ة للمهرجان ومنها مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة وبالنسبة للجهات االعالمية الراعية فهي 
مارينا اف ام ومكس اف ام، باالضافة الى شركة مباني مجمع األڤنيوز 
الذي وفر لنا مكان املهرجان داخل مجمع األڤنيوز باالضافة الى مبادرة 
الشراكة األميركية الشرق أوسطية MEPI باالضافة الى عدد من الباحثني 
الذين قدموا لنا يد املساعدة ومنهم صالح املسباح وفؤاد املقهوجي وخالد 
املبيلش وايضا املساعدة القيمة من العم د.صالح العجيري وكلهم وفروا 

لنا املعلومات والصور النادرة.
وال��ى من ترس��ل مجموعة »زوايا الش��غف احييناها« رس��الة الش��كر 

والتقدير؟
زيد الوزان وفواز العنزي: خالص الشكر والتقدير الى مجموعة زوايا 
الت����ي تبنت فكرتنا منذ البداية وس����اندتنا ومازالت تقدم لنا يد العون 
واملساعدة باالضافة الى الشكر اجلزيل الى جميع اجلهات الراعية التي 
لم تأُل جهدا في دعم املهرجان س����واء كان دعما ماديا او فنيا ومعنويا، 
باالضافة الى كلمة شكر لكل شخص قال لنا »يعطيكم العافية«، »عساكم 
عالقوة« فجميعها عبارات تشجيعية ترفع من معنوياتنا باالضافة الى 

الدعم اإلعالمي من الصحف احمللية وأخص بالذكر جريدة »األنباء«.
هل لديكم افكار س��تقدمونها في املستقبل لشركة زوايا في مجال العمل 

التطوعي؟
فواز العنزي: نأمل النجاح ملهرجان »زوايا الشغف احييناها« وسنستمر 
في التعاون مع ش����ركة زوايا التي تقدم لن����ا كل الدعم املطلوب وكلما 
طرأت علينا فكرة فسنقدمها للشركة من أجل تبينها واالشراف عليها، 
واالفكار كثيرة وبني فترة واخرى تطرأ علينا فكرة ولكن نحرص على 
ان تكون فكرة جديدة ومبتكرة السيما أن دعم الشركة لنا أعطانا الثقة 
في أنفس����نا واشعرنا باملسؤولية، فطموحنا لن يقف عند حد املهرجان 

بل سيكون هناك بدل املشروع عدة مشاريع.

ونض����ع اخللفية التي يريدها اجنازا من االجنازات على س����بيل املثال 
ابراج الكويت وقت بنائها وبرج التحرير او مباني او ثانوية الش����ويخ 

وغيرها من اجنازات الكويت.
ما السبب وراء تنظيم املهرجان بهذا االسم؟

فواز العنزي: اطلقنا عليه زوايا انتس����ابا لشركة زوايا القائمة على 
املهرجان، وكلمة الشغف تعود الى شغف الشباب والشابات وهي كلمة 
قوية ومعبرة ومؤثرة تدل على شغف االنسان وحبه للعمل وهي كلمة 
تلفت االنتباه وغير مستخدمة كثيرا، أما »أحييناها« فهي تعني انه لدى 
كل ش����ابة وش����ابة مواهب ولكن لم يتم اكتشافها وبالتالي فان من اهم 
اهداف املهرجان تشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم واستغاللها مبا 
يفيد املجتمع وهو فرصة لعرض تلك املواهب الشبابية وتنميتها بالشكل 
االفضل ومن هنا جاءت تس����مية املهرجان »زوايا الش����غف احييناها«، 
وهناك عدة جلان قائمة تنظيمية قامة على تنظيم املهرجان حتى يخرج 
بأفضل صورة تشرف اسم بلدنا احلبيب الكويت، فمجموعة تعمل الخراج 
كتاب االجنازات ومجموعة اخرى تنسق مع املوهوبني الذي سيشاركون 
في املهرجان واخرى في الرس����م على التيشرتات باالضافة الى اللجنة 
االعالمية ونعمل جميعا بروح االسرة الواحدة وال نشعر بالتعب نظرا 

للجو االجتماعي املتميز السائد بيننا.
هذا يعني انكم كش��باب كويتيني ترون ان الشباب لديهم مواهب تنتظر 

الكتشافها؟

زيد الوزان: بالطبع هذا هدفنا من املهرجان، ففي حملة »أقس����م« لم 
يكن هناك متييز بني الناس واجلميع سواسية، واملشاركة في املهرجان 
مفتوحة للجميع من جميع االعمار واجلنس����يات، وهي غير مقتصرة 
على الكويتيني فأيضا اخواننا املقيمني ميكنهم املش����اركة والتس����جيل 
في املهرجان وعرض موهبته امام الناس ولكن بشرط ان تكون موهبة 

مبدعة وغريبة وتثير اعجاب الناس.
وكيف ميكن التسجيل للمشاركة في املهرجان؟

فواز العنزي: هناك اعالنات تعرض يوميا على شاشات السينما قبل 
عرض االفالم بالتعاون مع شركة »سينسكيب«، وننشر يوميا اعالنات 
بالصحف اليومية وهناك بريد الكتروني ميكن للراغبني في املش����اركة 
التسجيل من خالله وهو Amazing.t@hotmail.com، وميكن للراغب في 
التسجيل ارسال صورة شخصية وسيرته الذاتية واسمه بالكامل وعمره 
ورق����م تلفونه ويكتب عن املوهبة التي يتميز بها وصورة عن موهبته 
ومن ثم تقوم مبراجعة تلك املعلومات ونتصل بهم ونقابلهم شخصيا 
واملش����اركة ال تقتصر على اعمار معينة والبد ان يكون الشخص قادرا 
على ابراز موهبته ومتمكن منها وان يكون لبقا ومتحدثا، وس����نكتفي 
ب����� 15 مش����اركة، ، وميكن ان يزداد العدد في ح����ال كانت هناك مواهب 
استثنائية متميزة وميكنهم االتصال على االرقام التالية: 65845532 � 

.97744577 � 99744929
وماذا عن الهدف الرئيسي من تنظيم مهرجان »زوايا الشغل احييناها«؟

مهرجان »زوايا الشغف أحييناها« 24 الجاري في مجمع األڤنيوز
فواز العن�زي: بإم�كان الراغبين في المش�اركة التس�جيل عل�ى البريد 
اإللكتروني وإرسال صورة شخصية والسيرة الذاتية والموهبة التي يتميزون بها

زيد الوزان: إص�دار كتاب عن إنجازات الكويت م�وث�ق بالصور النادرة 
تذهب نصف أرباحه للطباعة والنصف اآلخر لبيت عبداهلل لعالج الس�رطان

آالء خليفة

تاريخ العمل التطوعي في الكويت قدمي قدم البالد وقد اشتهرت الكويت بعطاءاتها وتقدميها املساعدات جليرانها وجلميع احملتاجني في دول العالم 
ومن الشركات التي امنت بذلك وقامت على اس�اس حتقيق رسالة تعزيز املواطنة والقيم االنسانية واملدنية مجموعة زوايا التي انطلقت منذ فترة بحملة 
»أقسم« الوطنية وقدمت برنامجا تدريبيا خالل فترة الصيف للشباب والشابات وها هي تستكمل املسيرة التي بدأتها مبهرجان »زوايا الشغف احييناها« الذي 

سيكون في الفترة من 24 وحتى 26 من اجلاري في مجمع األڤنيوز.
»األنباء« التقت رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان »زوايا الشغف أحييناها« فواز العنزي وعضو اللجنة االعالمية زيد الوزان اللذين حتدثنا معهما في العديد 

من االمور التي تخص املهرجان والهدف منه وفيما يلي تفاصيل احلوار: زيد الوزانفواز العنزي

)محمد ماهر(الزميلة آالء خليفة خالل لقائها زيد الوزان وفواز العنزي


