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الفضلي: تنظيم مشروع »من كسب يدي«
إحياء للتراث والتعرف على تاريخ البالد زوجات السفراء شاركن في 4 ورش فنية في إدارة تنمية المجتمع

 بشرى شعبان
اكدت مدي���رة ادارة تنمية المجتمع 
في وزارة الشؤون شيخة العدواني ان 
االدارة مستمرة في تقديم دورها التنموي 
واالجتماعي وهي بصدد تعزيز دورها 
التنموي بشكل اكبر باالخص بعد نجاح 

مؤتمر االسرة والعولمة.
وقالت في تصريح صحافي على هامش 
التدريبية التي نظمتها االدارة  الدورة 
لزوجات الس���فراء والهيئة القنصلية 
في مركز تنمية المجتمع في اليرموك: 
لقاؤنا ليس االول مع زوجات السفراء 
حيث تمت اس���تضافتهن في الس���ابق 
وبناء على طلبهن تم تنظيم هذه الدورة 
التدريبية لهن وتتضمن الدورة 4 ورش 
فنية »الكروشيه، االكسسوار، ربكوباج، 
والرسم والزخرفة على السيراميك« حيث 
المجتمع  تتولى مدربات مراكز تنمية 
بتدريب ما بي���ن 40 و50 من زوجات 
السفراء واعضاء في الهيئة القنصلية 
جرت دعوتهن للمشاركة في هذه الدورة 
وبينت ان الهدف من الدورة تعريفهن 
بالحرف التراثية وانشطة مراكز تنمية 

المجتمع.
واضاف���ت العدواني كما طلبنا ممن 
لديها حرفة او مهنة ان تقوم بتعليمها 
لمدربات في مراكز تنمية المجتمع، وعن 
عمل مراكز تنمية المجتمع المستقبلية 
اوضح���ت ان االدارة ستباش���ر تنفيذ 
توصيات مؤتمر االسرة والعولمة، كما 

سنقوم قريبا بافتتاح مركز لالستشارات 
االسرية واالجتماعية في منطقة االندلس، 
علما ان االستشارات االسرية واالجتماعية 
احدى ركائز عمل مراكز تنمية المجتمع 
ونعم���ل على ان تكون اكثر ش���مولية 

وأوسع في المراحل المقبلة.
واشارت العدواني الى ان العمل جار 
ايضا النش���اء معرض دائم لمنتجات 
النس���اء المنتفعات من خدمات مراكز 
تنمية المجتمع، كما سيتم افتتاح صالة 

صاحب السمو االمير المتعددة االغراض 
في منطقة القرين التي انشئت بمكرمة 
اميرية من صاحب السمو حفظه اهلل.

واك���دت ان ادارة تنمي���ة المجتمع 
مستمرة في حملة دعم وتمكين المرأة 
بعد نجاحه���ا في المحور السياس���ي 
سننتقل للعمل على المحاور االقتصادية، 
الثقافية والقانونية فيما يهم المرأة في 

»قانون االحوال الشخصية«
وبدورها توجهت المنسق العام للجنة 

المرأة الدولية نرجس الشطي الى وزارة 
الشؤون متمثلة في ادارة تنمية المجتمع 
التاحة الفرصة لزوجات السفراء باالطالع 

على المواهب الكويتية الحرفية.
وعن الدورة التدريبية قالت الشطي: 
لمس���نا لدى بعض زوجات الس���فراء 
هوايات اردن ان يمارس���نها في مكان 
يساعدهن على نقل التراث الى بالدهن، 
كما لمسنا لديهن رغبة في نقل هواياتهن 
الى الكويت على س���بيل المثال زوجة 
الس���فير الهندي من الناشطات كثيرا، 
وهواياتها عمل الفخار وطلبت ان نجد 
لها جهة تعمل معها لنقل هذه الحرفة 
الى الكويت والقينا استجابة وترحيبا 
من مراكز تنمي���ة المجتمع في وزارة 

الشؤون.
وهنا البد من ش���كرهم على اتاحة 
الفرصة لتبادل الخبرات الحرفية بين 
الكويت والدول الت���ي يمثلها زوجات 

السفراء.
واعتبرت ان مراكز تنمية المجتمع 
في الكويت التي تقدم الخدمة لالس���ر 
المتعففة تعتبر سمة حضارية للكويت 
وهي ف���ي مصاف الدول المتقدمة التي 
لديها مؤسس���ات الخدمات االجتماعية 
التي تتولى تنمية مهارات المتقاعدات 
من النساء والمحتاجات الى عمل مثل 
الواليات المتحدة االميركية وفرنسا وهذا 
مفخ���رة للكويت بان تكون في مصاف 

هذه الدول.

شملت الكروشيه واإلكسسوار والرسم والزخرفة على السراميك

 بشري شعبان
برعاية وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل محمد 
الكن���دري نظم مش���روع من 
كسب يدي التابع إلدارة الرعاية 
األسرية احتفاال بمناسبة أعياد 
الكويت »العيد الوطني – عيد 
التحرير« بمشاركة عدد كبير 
من األس���ر المنتج���ة التابعة 

لإلدارة.
وبهذه المناسبة ألقت مديرة 
إدارة الرعاية األسرية في وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
منيرة الفضل���ي كلمة رحبت 
فيها بالحضور مؤكدة ان هذه 
االحتفاالت يقيمها قسم التدريب 
والتوعية اإلنتاجية بمناسبة 
التاس���عة واألربعين  الذكرى 
لالستقالل والتاسعة عشرة على 
تحرير الكويت مشيرة الى ان 
وزارة الشؤون تنظم مثل هذه 

األنشطة بصفة دائمة.
الرعاية  ادارة  ان  وذك���رت 
األس���رية في وزارة الشؤون 
التي  الكويتية  تهتم باألس���ر 
تتلقى المساعدات االجتماعية 
من وزارة الشؤون مشيرة الى 
ان االدارة حرصت على إشراك 
هذه الفئة في االحتفاالت بأعياد 

الكويت التي تستمر حتى نهاية 
الجاري وتتخللها  األس���بوع 
العديد م���ن الفقرات من بينها 
محاضرة للباحث الكويتي صالح 
المسباح حول تاريخ الكويت 
مش���يرة الى ان هذا االحتفال 
يقام تحت شعار ألجلك يا وطن 
بهدف توجيه رسالة تدعو الى 
التحالف الوطني والمحبة بين 

أفراد الشعب.
واضاف���ت ان هدفنا تعزيز 
الوطني���ة واش���راك  ال���روح 
المنتفعات من األسر المنتجة 
التابعة إلدارة الرعاية األسرية 
مع أبنائها وذويها للمش���اركة 
الكويت  أعي���اد  بفاعلي���ة في 
والتعرف على تاريخ هذا البلد 
واحياء التراث القديم مشيرة الى 
ان االحتفاالت مستمرة وهناك 
فق�����رات عل��ى م�����دى األيام 
المقبل���ة منها رحالت مجانية 
الى المتحف الوطني ومتحف 
القرين فضال عن اقامة معرض 
لألس���ر المنتجة بالتعاون مع 
متحف الكويت الوطني وكذلك 
معرض تراثي ومنتجات األسر 

المنتجة.
التهاني  الفضل���ي  وقدمت 
والتبريكات لصاحب الس���مو 

األمير الش���يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 
المحمد  الوزراء الشيخ ناصر 

وللشعب الكويتي.
ومن جانبه أكد الباحث في 
التراث الكويتي صالح المسباح 
ان مش���اركته ف���ي احتفاالت 
الشؤون باألعياد الوطنية تهدف 
الى تقديم محطات من تاريخ 

الكويت.
 وأش���ار الى ان المحاضرة 
اش���تملت على معلومات عن 
تاريخ تأسيس الكويت منذ عام 
1613 ورحلة مرتضى بن علوان 
والرحال���ة األميركي لويش���ر 
الدنماركي كارتن  والرحال���ة 
نيوغ���ور ثم كتاب اإلمام مالك 
الذي كتبه مس���اعيد بن أحمد 
بن مساعد ثم تطرقنا للحديث 
حول النادي األدبي والجمعية 
الخيرية والمؤرخ عبدالعزيز 
الرشيد البداح والشيوخ يوسف 
الحج  بن عيس���ى وحم���الت 
الكويتية عل���ى االبل وغيرها 
المختلفة في  المراح���ل  م���ن 
الكويت بهدف تبصير  تاريخ 
المشاركين بتاريخ الكويت الذي 

تم توثيقه بدقة.
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زوجات السفراء في لقطة جماعية خالل مشاركتهن في ورش العمل الفنية

معروضات

مشاركة في إحدى الورش

أعلن الناشط البيئي خالد 
الهاجري رئيس جماعة اخلط 
البيئية أن اجلماعة  األخضر 
املقبلة  األيام  ستجتمع خالل 
مع أعضاء الشراكة البيئية في 
النائب  مجلس األمة برئاسة 
الس����عدون لتزويدهم  أحمد 
مبجموعة من الوثائق املهمة 
الهاج����ري  جدا.واس����تغرب 
أدلى  الذي  التصريح املضلل 
به النائب سعدون حماد جتاه 
العمل التطوعي الذي تقوم به 
اجلماعة.واضاف الهاجري أن 
النائب سعدون حماد مارس 
التضليل حينما ادعى ان جماعة 
اخلط األخض����ر البيئية غير 
رسمية وذلك بسبب مطالبة 
اجلماعة له بالوفاء بالوعد الذي 
قطعه على نفسه في اكتوبر 
املاض����ي بتقدمي اس����تجواب 
للحكومة خالل ستني يوما إن 
لم تعالج مشكلة ام الهيمان.

وش����دد عل����ى أن جماعة 
اخلط األخضر البيئية حتتفظ 
بجميع حقوقها القانونية جتاه 
النائب  التي اطلقها  األكاذيب 
سعدون حماد جتاه اجلماعة 
التطوعي وستباشر  وعملها 

رفع دعوى قضائية ضده.
واك����د ان الكيان القانوني 
جلماعة اخلط األخضر البيئية 
يؤكد رسمية عملها التطوعي 
بقوة القان����ون حيث متارس 
عمله����ا وفقا لألطر القانونية 
الت����ي تتواف����ق م����ع طبيعة 

نشاطها.
وش����دد عل����ى أن جماعة 
البيئية هي  اخلط األخض����ر 
جماعة وليس����ت جمعية كما 
يدعي البع����ض ولها مظلتها 
القانوني����ة اخلاصة بها التي 
الكاملة  تعطيها االستقاللية 
واحلرية املطلق����ة في العمل 
التطوعي محليا ودوليا دون 

اي ضغوط من اي جهة.

خالد الهاجري 

»الخط األخضر«: تزويد 
السعدون بوثائق مهمة 

عن أوضاع أم الهيمان


