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الشبكة التطوعية تسعى إلحداث التوازن عبر نشر األخبار المحفزة لرسم األمل بين الناس

»اإليجابية نت« تدشن AlEjabiya_UAE@ تقديرًا 
لدور اإلمارات في نشر املبادرات الداعية إلىالسعادة

كريم طارق 

أعلــن مؤســس ورئيس 
نــت« جــراح  »اإليجابيــة 
اجلدعي عن تدشني الشبكة 
حلساب جديد خاص بالفكر 
واخلبر اإليجابي اإلماراتي، 
وذلك حتت عنوان »اإليجابية 
 ،@AlEjabiya_UAE »اإلماراتية
الفتا إلى أن ذلك احلساب يأتي 
تزامنــا مــع احتفــال العالم 
باليــوم الدولــي للســعادة، 
نتيجة تسجيل دولة اإلمارات 
العربيــة الشــقيقة العديــد 
مــن املبــادرات واملؤشــرات 
واإلجنــازات اإليجابية التي 
تدعــو املجتمعــات العربية 
والعالم بأســره إلى التفاؤل 
واإلبــداع وحتقيــق مفهوم 
خاصــة  جديــدة  وثقافــة 

بالسعادة. 
وأضــاف اجلدعــي فــي 
تصريح خاص لـ»األنباء« أن 
تدشني احلساب اجلديد، الذي 

ينطلق من الكويت، هو أقل ما 
ميكن تقدميه لدولة اإلمارات 
الشــقيقة علــى مشــاركتها 
للكويــت خــالل احتفاالتها 
باألعياد الوطنية، مؤكدا أن 
دولة اإلمــارات تبذل جهودا 
حثيثة في مجال اإلبداع والفكر 
اإليجابــي، وعلــى األخــص 
مــا توليــه دولــة اإلمــارات 
مــن أهمية كبــرى لتحقيق 
األفــراد واملجتمع،  ســعادة 
باعتبــار ذلــك األمــر ضمن 
أولوياتها، فضال عن توفير 
الرخاء والرفاهية، واالستقرار 
لشعبها واملقيمني على أرضها 
العربيــة األخرى،  والــدول 
وهو يتناسب مع السياسية 
التحريرية واألهداف اخلاصة 
بـ »اإليجابية نت«، مشــيدا 
بخطــوات صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس دولة 
اإلمــارات حاكــم دبــي عقب 
إعالنــه تأســيس »املجلس 

العاملي للسعادة« باعتبارها 
إحدى اخلطــوات اإليجابية 
واألولى من نوعها في العالم.
إلــى  اجلدعــي  ولفــت 
أن »اإليجابيــة نــت«، هــي 
شبكة تطوعية غير ربحية 
متخصصة في نشــر الفكر 
واخلبر اإليجابي في الوطن 
العربي والعالم، انطلقت من 
الكويــت في عام ٢٠٠4، عبر 
الســعي إلى إحداث التوازن 
احملفــزة  األخبــار  بنشــر 
وامللهمة لرسم بسمة أمل لغد 
أفضل وجيــل يؤمن بالفكر 
اإليجابي مهما كانت الظروف 
احمليطة به، مشــيرا إلى أن 
تدشني حسابات »اإليجابية 
اإلماراتيــة«، باإلضافــة إلى 
احلســابات األخــرى مثــل 
الكويتيــة«  »اإليجابيــة 
الســعودية«،  و»اإليجابيــة 
تعد خطوة أولى للشبكة في 
تدشني املزيد من احلسابات 
العربية والعاملية التي كانت 
نقطة انطالقها من الكويت.

موقع »اإليجابية نت« جراح اجلدعي 

عدد من أبرز املبادرات اإليجابية في اإلمارات إطالق حساب اإليجابية اإلماراتية

اجلدعي لـ»األنباء«: 
احلساب أقل

ما ميكن تقدميه 
من الكويت إلى 

شقيقتها اإلمارات 
مبناسبة اليوم 

العاملي للسعادة

المبادرة التي ترعى »األنباء« فعالياتها تنظم احتفاالً في المارينا بهذه المناسبة على مدى يومين

»كافأ« أطلقت »أمي.. مكافأتي اليوم.. أن يصبح عيدك كل يوم«
بيان عاكوم

حتت شعار »أمي.. مكافأتي 
لك اليوم.. أن يصبح عيدك كل 
يوم«، دشــنت »مبــادرة كافأ« 
احتفالهــا مبناســبة عيد األم، 
صباح أمس، والذي يستمر على 
مدى يومني فــي املارينا مول، 
بحضور رئيس املبادرة ناصر 
املساعيد، ومبشــاركة جمهور 
كبير مــن املواطنني واملقيمني، 
برعايــة إعالمية رئيســية من 

»األنباء«.
وعن هذه املناسبة قال رئيس 
املبادرة، ناصر املســاعيد، إنها 
تأني ضمن العديد من األنشطة 
التي تنظمها مبادرة كافأ على 
مدار العام، الفتا إلى أن احتفالهم 
يســتهدف توصيل رسالة إلى 
كل إنســان بأن األم التي تفني 
حياتها وتضحي من أجل سعادة 
أبنائها يجب أال يقتصر عيدها 
على يــوم واحد وإمنا كل يوم 
هــو عيد لألم، وأضاف أن »كل 
شخص سواء كان يعيش مع أمه 
أو بعيدا عنها أو إذا كانت متوفاة 
بإمكانه االحتفال بها يوميا كأن 
يدعو لها ويتصدق باسمها، وإن 
كانت على قيد احلياة أن يزورها 
ويسأل عنها ويلبي طلباتها«.
أنهــم وبالتعــاون  وذكــر 
مع مجمع املارينــا مت تنظيم 
االحتفــال علــى مــدى يومني 

من الســاعة العاشرة صباحا 
وحتى العاشرة مساء بإقامة 
ركن خاص داخل املجمع، حيث 
بإمكان أي شخص يرغب في 
املشاركة بأن يزور هذا الركن 
ويلقي كلمة مسجلة يوجه من 
خاللها التهنئة ألمه، مضيفا أن 
هذه الرســالة ستعرض على 
وســائل التواصل االجتماعي 
اخلاصة مببادرة كافأ، ويحصل 
كل مشارك على كوبون خصم 
بنسبة ٢٠% على املطاعم الراقية 
في الكويت بشرط أن يدعو أمه 
أو زوجته أو أخته إلى العشاء 

في أحد هذه املطاعم.
وأضاف املساعيد في حديثه 
مع »األنبــاء« أن »مبادرة كافأ 
تهدف من خالل أنشــطتها إلى 

داخل هذه الصورة لكن ال ينتبه 
إليها إال من يركز فيها، الفتا إلى 
أن الهــدف من ذلــك أنه أحيانا 
تواجهنا مشاكل تكون حلولها 
أمام أعيننا ولكن ال نراها، وقد 
فاز فيها ٧4 شــخصا منهم 46 

فائزا من داخل الكويت.
أن  املســاعيد  وأوضــح 
الفائزيــن من خــارج الكويت 
تســلموا جوائزهــم واليــوم 
خالل احتفالية عيد األم ستوزع 
اجلوائز على الفائزين في تلك 
املسابقة من داخل الكويت، مبينا 
أنه ســتجرى ســحوبات على 
اجلائزة األولى في 3٠ اجلاري 
وسيحصل الفائز على مكافأة 

تقدر بـ ٢5٠٠ دينار.
وبينما ذكر املساعيد أنهم 

ترسيخ بصمة جتارية عاملية 
للبالد، وسرد قصة عن شعب 
الكويــت وإبداعاتــه في جميع 
املجاالت، وتسليط الضوء على 
املتميزين، وتقدمي جيل جديد 
مــن الكويتيــني املفكرين عبر 
مبادراتهــا املتنوعة على مدار 
العــام والتي تتمحور بشــكل 
رئيســي حول تنميــة الثقافة 
األخالقية البشرية داخل الكويت 

وخارجها«.
وأشــار إلى أنهم ســبق أن 
نظمــوا مســابقة تشــويقية 
عرضت على وسائل التواصل 
االجتماعي، كانت عبارة عن نشر 
صــورة لعلم الكويــت وخلفه 
درع، مرفق بها عدد من األسئلة 
وأجوبة هذه األسئلة موجودة 

وبالتعــاون مع مركــز جابر 
األحمد الثقافي ســيكون لهم 
تواجد وورش عمل في حديقة 
الشــهيد، أشــار إلــى أن عدد 
أعضــاء فريــق »كافأ« وصل 
حتــى اآلن إلــى 4٧ شــخصا 
موزعني بني الكويت واإلمارات 

والسعودية وأميركا.
مــن جانبها، قالــت مرمي 
سمير من فريق مبادرة »كافأ« 
في الكويت، إنها انضمت إلى 
املبــادرة انطالقا مــن فكرتها 
الفريدة واملبتكرة والتي ليس 
لهــا مثيل في البــالد، مبدية 
فخرها بأن تكون ضمن فريق 
املبادرة التي تقوم كما ذكرت 
على أي شيء ميكن أن يساهم 
في حتقيــق التطور والتقدم 

للكويت وشعبها.
يذكر أن مبادرة كافأ تضم إلى 
جانب الفريق التابع لها حكاما 
بارزيــن في مجاالتهم ليقوموا 
باختيار املتميزين واملبتكرين 
مــن مختلــف فئــات املجتمع 
الكويتي واخلليجي والعربي، 
وتهدف من خالل أنشطتها إلى 
تســليط الضوء على الكويت 
كمركز متميز لإلبداع، كما تسعى 
للمســاهمة في تعزيــز مكانة 
الكويت عامليا من خالل التركيز 
على إجنازات شعبها وابتكاراته 
وتقدمي الكويت بأسلوب إبداعي 

فريد من نوعه.

الكوبونات املعدة للمشاركني في االحتفالاجلوائز املخصصة للفائزين في املسابقة التشويقية

املوقع املخصص لتسجيل رسائل التهنئة إلى األمهاتناصر املساعيد )قاسم باشا( ناصر املساعيد وداليا محمد ومرمي سمير مع الزميلة بيان عاكوم 

ناصر املساعيد: 
نهدف إلى تنمية 
الثقافة األخالقية 

البشرية داخل 
الكويت وخارجها

ذكر ناصر املســاعيد أن وسائل التواصل االجتماعي 
تلعب دورا بارزا في جميع األنشطة التي تنظمها مبادرة 
»كافــأ« من خــالل التواصل مع الراغبني باملشــاركة في 

الفعاليات املنظمة على مدار العام.
وأشار إلى أن حسابات املبادرة هي كما يلي:

   )Kafaa_kw( انستغرام
   )kafaa_kw( تويتر
  )kafaa( فيس بوك
  )kafaakw( ويوتيوب

كوبون خصم بنسبة %20
على املطاعم الراقية لكل 

مشارك في االحتفال

تهاني املشاركني ستعرض 
عبر وسائل التواصل االجتماعي 

اخلاصة باملبادرة

للتواصل مع »كافأ«


