
االثنني ٧ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

(املرحلة الرابعة)

«األنباء» تفقدت الورش احلرفية مبركز بيان لتنمية املجتمع: 
إبداعات فنية متنوعة ومراعاة لالشتراطات الصحية الوقائية

بشرى شعبان 

عمًال باملثــل القائل «ال تعطني 
سمكة ولكن علمني كيف اصطاد» 
تتعامل وزارة الشؤون عن طريق 
مراكز تنمية املجتمع لدعم االســر 
وتدريــب افرادهــا علــى املهارات 
احلرفيــة املتنوعــة لتتحــول من 
أسر متعففة الى منتجة، مجسدة 
االبــداع احلرفي فــي ابهى صوره 
حتت إشراف مجموعة من املدربات 
احملترفات، «األنباء» قامت بزيارة 
ملركز بيان لتنمية املجتمع واطلعت 
علــى الــورش التطويريــة التــي 
اســتحدثتها االدارة للمتدربــات 
خالل املرحلــة الرابعة من العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية، متهيدا 
الستقبال املتدربات فيما بعد وفق 
قرارات مجلس الوزراء، حيث يضم 
املركز العديد من الورش احلرفية 
الفنية املتميزة مثل اخلياطة والرسم 
على الزجاج واخلشــب وصناعة 

الصناديق و«الرزان». 
وفــي البداية، التقينا رئيســة 
املركــز غزيل العجمــي التي أكدت 

ان وزارة الشــؤون لــم تتوان في 
توفير كل ما حتتاجه الورش الى 
جانــب تلبية متطلبــات املدربات 
واملتدربات من مواد خام وغيرها، 
مشــيرة الــى عــودة العمــل وفق 
االشتراطات الصحية عبر تنظيم 
دورات تطويريــة لعمــل املدربات 
فــي املركز وفي الــورش احلرفية 
وهــي: ورشــة احلياكــة، ورشــة 
اخلياطة، ورشــة صناعة الرزان، 
قوالب االلوان، والديكوباج املتنوع 
باالضافة الى الرسم على الزجاج 
واخلشب مبختلف انواعه وورشة 

الطباعة على القماش. 
ورافقت العجمــي «األنباء» في 
جولة على الورش الفنية، وكانت 
احملطة االولى في ورشة احلياكة مع 
املدربة سمية التي تعمل بالورشة 
منذ ٢٥ عاما حيث عملت طوال تلك 
الفترة على تطويرها، مؤكدة ان فترة 
جائحــة كورونا أضافت املزيد من 
املهارات الى هواياتها في فن احلياكة 
واستثمرت بها أوقات فراغها وافادت 
املتدربات، مشيرة الى بيع منتجات 
عبر موقع «انستغرام»، مؤكدة انها 

متشوقة للعودة للعمل مع املتدربات 
واملعارض بعد انقضاء «كورونا». 
وأشارت سمية الى انها تعمل الى 
جانب احلياكة في ورشة الطباعة 
على القماش املستحدثة في مركز 
بيان، آملة ان تتطور اكثر وتستفيد 
منها املتدربــات، مؤكدة ان طباعة 
الصور على القماش او الزجاج من 

احلرف اجلميلة واملمتعة.
«ديكوباج الرزان»

وفي ورشة «ديكوباج الرزان» 
أكدت ليلى محمود انها تعمل صناعة 
الرزان بلوحات وطاوالت متعددة 
االحجام حيث جتد نفسها في دمج 
االلوان وعمل الرزان املتنوع وتعتمد 
على اعادة تدوير ما أتلف من اوان 

منزلية.
وأشــارت محمود إلــى انه قبل 
جائحة كورونا كانت تشــارك في 
تدريب االطفال بالنوادي الصيفية 
وتقدمي دورات تدريبية في املركز، 
متمنية انتهاء األزمة وعودة احلياة 
الــى طبيعتهــا وكامــل االنشــطة 
واملشاركة في املعارض سواء داخل 

مركز بيان او غيره. 
ورشة اخلياطة

اما ورشــة اخلياطة فلم تتوقف 
عن العمل خــالل فترة اجلائحة اذا 
حولتهــا املدربة عزيــزة محمد الى 
ورشة لصناعة الكمامات وتوزيعها 
علــى الــوزارات، مؤكــدة ان وزارة 
الشــؤون وفــرت اخلامــات واملواد 
االولية لصناعتها، وتقوم مع بعض 
املوظفات بصناعة الكمامات، متمنية 
ان تنتهي اجلائحة في أقرب وقت. 

الرسم على الزجاج 

بدورها، قالت املدربة بشيرة والتي 
تعمل في ورشة الرسم على الزجاج: 
اعمل فــي هذه احلرفة منذ ٣٠ عاما 
وأيضا أدرب املستفيدات في مركز 
بيان ونعمل على صناعات الصناديق 
مبختلف اشكال وتزينها الى جانب 
الرسم على الزجاج احلار والبارد، 
الفتة الى تدريب ربات البيوت على 
اعادة تدوير األشياء واستخدامها في 
حرف متنوعة، مؤكدة مشاركتها في 
ورش تدريبية عبر «أونالين» مؤخرا.

العجمي: «الشؤون» لم تتواَن في توفير كل ما حتتاجه الورش وتلبية متطلبات املدربات واملتدربات

املدربة بشيرة

أعمال فنية إبداعية جانب من اعمال املتدربات في الورش الفنية  (زين عالم)

املدربة ليلى محمود املدربة عزيزة محمد في ورشة اخلياطة املدربة سمية في ورشة احلياكة

«النجاة اخليرية»: وّزعت مساعدات عاجلة لـ ٣٠٠ أسرة بتشاد
قامت «النجاة اخليرية» بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين جراء 
الفيضانات التي اجتاحت جمهورية تشاد الصديقة خالل الفترة القليلة املاضية، 
وتأتي هذه املساعدات ضمن مساعي النجاة اخليرية اإلنسانية للوقوف بجانب 
املنكوبــني في الدول واملجتمعات الفقيرة. وفي هــذا الصدد، قال رئيس قطاع 
البرامج واملشاريع في اجلمعية املستشار عبداهللا شهاب: انه مت توزيع أطنان 
من الســالل الغذائية املكونة من األزر والســكر وعلب من الشاي وزيت طعام 
فضال عن دقيق اســتفاد منها ٣٠٠ أسرة متضررة، وذلك بالتعاون مع جمعية 
القلم للثقافة والتنمية بتشاد، واملعتمدة من قبل وزارتي الشؤون واخلارجية.

وأضاف الشهاب: أطلقنا على هذه املساعدات «فزعة األمل» كونها تعيد األمل 
للناجني من الشــيوخ والعجائز والنســاء واألطفال، مبينا أن هذه املســاعدات 

تعتبر «مرحلة أولى».
من جهتهم، عبر املستفيدون عن امتنانهم وفرحتهم بهذا البادرة اإلنسانية 
التي نفذتها جمعية النجاة اخليرية، وجتدر اإلشارة إلى أن حملة «فزعة األمل» 
اإلغاثية ســتقيم مخيمات طبية ملكافحة املالريا للناجني وتوزيع مفروشــات 
وبطانيات، فضال عن ترميم وبناء بعض املنازل التي انهارت بسبب الفيضانات 
بدعم من اجلمعية، ســائلني احلق ســبحانه أن يحفــظ الكويت وأهلها من كل 

جانب من توزيع املساعدات اإلغاثية على املستفيدينسوء وسائر بالد العاملني.

مدربات: نعمل في مختلف الورش منذ نحو ٢٥ عامًا.. وأزمة «كورونا» أضافت الكثير إلى مهاراتنا
نأمل عودة احلياة إلى سابق عهدها واملشاركة في جميع األنشطة واملعارض داخل املركز أو خارجه

«العون املباشر» أجرت عمليات جراحية 
للعيون في اليمن

تعمل جمعيــة العون املباشــر مكتب 
اليمن مع الشركاء لالستجابة لالحتياجات 
الصحيــة املتزايــدة، إذ اختتمــت مخيــم 
«أبصرت النور٢» الطبي املجاني في صنعاء 
وعدن بنظام اخلطة البديلة للمخيمات في 

ظل جائحة كورونا.
وقالت املتخصصة في العمل اإلنساني 
املدير اإلقليمي لـ «العون املباشر» مكتب 
اليمن معالي العسعوسي، إن املخيم أقيم 
بنظام اخلطة البديلة بسبب جائحة كورونا، 
حيث جاء ضمن اجلهود إلحراز تقدم في 
طريق حتقيق التغطية الصحية الشاملة 
وزيادة جــودة اخلدمات الصحية املقدمة 
لتحقيــق الصحــة اجليــدة للجميع وفقا 
ألهداف التنمية املستدامة، واملساهمة في 
تنفيذ استراتيجيتي منظمة الصحة العاملية 
ودولــة اليمن ضمن خطــة ٢٠٣٠ لرعاية 

البصر ومكافحة أمراض العيون.
وذكرت العسعوســي أن هذا التعاون 
األول بــني «العون املباشــر» واملتبرعات 
حلملة «أبصرت النور» والالئي دعمن تنفيذ 
هذا املخيم ألول مرة في اليمن، لتقدمي العون 
واملساعدات الطبية املجانية الالزمة لغير 
القادريــن من مرضى العيون من مختلف 
الفئات، مشيرة الى انه وبحسب الدراسات 
امليدانية تصل نسبة العمى في اليمن إلى ٢٪ 
وتعد املياه البيضاء أحد األسباب الرئيسية 
لإلصابة به فيما تصل نسبة ضعف اإلبصار 
إلى ٤٫٥٪ وهي من النسب املرتفعة مقارنة 

بدول الشرق األوسط األخرى، مبينة أهمية 
هذه املخيمات في تقليل النسبة املرتفعة 
للعمى وضعــف اإلبصار وتقدمي الرعاية 

الطبية للمحتاجني إليها مجانا.
من جانبــه، أوضح منســق املخيمات 
الطبيــة مبكتــب العــون املباشــر فريــد 
الدهمشــي، أن مخيم «أبصــرت النور٢» 
اســتمر من ٢١ يوليو حتى ١سبتمبر ومت 
تنفيــذه بنظــام اخلطــة البديلــة في ظل 
جائحــة كورونــا والتي تتضمــن إجراء 
عدد محدود جــدا من العمليات في اليوم 
الواحد باملراكز املتخصصة لطب وجراحة 
العيون، واستهدف جميع مرضى العيون 
من األطفال، كبار السن، النازحني ومختلف 
فئــات املجتمع، وباألخص حــاالت املياه 

البيضاء في صنعاء، وعدن.
ولــف الــى أن الفــرق الطبيــة أجرت 
الفحوصات املخبرية لـ ٢٨٠ ومعاينات باطنة 
لـ ٢٠٠ وصرف عالجات ونظارات حلاالت 
العمليات، كمــا أن املخيم أجرى عمليات 
إلزالــة املياه البيضاء وزراعة العدســات 
تقــدر بـ ١٥٠ عملية في صنعاء، و١٠٣ في 
عدن، بالتعاون مع «املتحدون للعيون»، 
مؤسسة بأعيننا الطبية، مؤسسة العيون 
الطبية، مســتوصف العــني التخصصي، 
مؤكدا احلرص على اتباع إجراءات السالمة 
واإلرشادات الصحية بشأن ڤيروس كورونا 
وتوزيع مســتلزمات الوقاية الشخصية 

والتعقيم والتطهير املستمر.

جانب من إجراء إحدى العمليات اجلراحية

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

ومضات

«الغيبوبة»
في العصر الكوروني!

الغيبوبة في احلياة أشكال وأنواع، 
منهــا الغيبوبة ألســباب كثيرة مثل 
غيبوبة ضيق التنفس كما هو حاصل 
في أعراض كورونــا، حيث يضيق 
النفس ويوضع املريض على التنفس 
االصطناعــي وبعضهــم يدخل في 
غيبوبة، وهنــاك الغيبوبة الصناعية، 
أي يتم تخدير اجلســم لفترة أطول 
من املعتاد بغرض احلفاظ على حياة 
املريض املصاب بحادث خطير مثال، 
وهناك الغيبوبة فــي املنام والكبدية 
والغيبوبة املفاجئة التي قد تطول أو 
تقصــر، وهي حالة من فقدان الوعي 
خاصة (خبطــة) رأس أو نتيجة داء 
السكري، وأصعب الغيبوبات التي تدخل 
صاحبها غيبوبة ال يفيق منها لسنوات 
التي تتم فيها تغذيته عن طريق الفم 

بالطعام املطحون!
يا رب من عنده قريب أو حبيب أن 

يخرج من الغيبوبة يا رب!
على العموم، معظمنا شاهد أو سمع 
عن هذه الغيبوبات وقد زاد انتشارها 
في العصر الكوروني نتيجة تفشي داء 
كورونا (كوفيد - ١٩)، فبعضهم حل أجله 
وأسلم الروح، وبقية على األجهزة ندعو 
لهم بالسالمة وطول العمر، وآخرون 

تشافوا وهللا احلمد واملنة.
مســمى الغيبوبة مزعــج ومؤلم 
على مســتوى األفراد واألسر، غير 
أن أخطــر غيبوبة هي غيبوبة القادة 
والساســة وأصحاب احلراك والعامة 
عن مجريات األمور، واملشهد في سنة 
الكورونا ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م فيه 
كثير من املشاهد املؤملة التي رأيناها رأي 
العني املجردة، ومن يطلع على أحوال 
بالهوان  البائسة يشعر  العربية  األمة 
وضيقة اخللق وهو يرى الناس كأنها 
في (غيبوبة) حصرية في أمة العرب 
وهي تباع وتشترى في (صفقة) القرن!

وأعود إلى املشهد الكويتي وأنا أرى 
الغيبوبة وهي جتثم على أنفاس البنك 
املركزي والبنوك وما جرى من غسيل 
أموال كأننا أمة مغيبة عن املشهد الذي 

يدار من خلف الكواليس!
باألمس جرت الفرعيات على مرأى 
من أعني القادة والساسة واملواطنني، 
ولن أدخل في (جتــوز أو ال جتوز) 
لكن أذّكر فقط باالحترازات الوقائية 
الضرورية، فهل طبقت اإلجراءات من 
تباعد اجتماعي والتقيد باللباس والكمام 

والدسوس!
الغيبوبات كثيرة واملشاهد مقلقة، 
فبينما شعوب العالم اجتازت التعلم عن 

بُعد ودخلت مراحل متقدمة (نحن في 
غيبوبة) يقودها وزير سيصوت على 
مستقبله يوم اخلميس، فهل يستمر 
وتكتمل الغيبوبة، أم ال ينال ثقة رئيس 
وأعضاء مجلس األمة فيخرج لتفيق 

الوزارة بعد طول غيبوبتها؟
مازالت الغيبوبة ونحن (نغّط فيها) 
بعد االعتداء علــى املال العام وبروز 
املناقصات  املالية فــي  التكســبات 
الداخلية  وصندوق اجليش وضيافة 
البنغالي  املاليزي وامللف  والصندوق 

للمتاجرين في البشر!

٭ ومضة: يا رب ال تطل (غيبوبتنا) بعد 
أن انحرف كثير من الناس في مجتمعنا 
عن الصراط املســتقيم وارتكبوا كل 
أنواع الذنوب واملعاصي، وآن األوان أن 
يتم تطبيق القانون عليهم عاجال غير 
آجل حتى يعرف الناس أنهم لن يفلتوا 
بفعلتهم اآلثمة خالل اجلائحة. والسؤال 
الذي يجري على لسان املواطنني: أين 
البنك املركــزي والبنوك من كل هذه 
التحويالت والتعديات املالية، هل كانوا 

جميعا في غيبوبة؟

٭ آخر الكالم: من أبرز أعراض كورونا 
اآلالم واألوجاع والتهاب احللق وإسهال 
وصداع وفقدان حاسة التذوق والشم 
وظهور طفح جلدي وصعوبة أو ضيق 
في التنفس وألم أو ضغط في الصدر 
وفقدان القدرة على الكالم أو احلركة، 
وأخيرا بعــض املرضى يدخلون في 
غيبوبة، ويقال إن بعض املرضى الذين 
يتشافون يتمنون املوت بعد إفاقتهم 
من الغيبوبة ألنهم دخلوا خالل املرض 
النفسية  الهلوســة واحلالة  مبرحلة 
واجلســدية حتى إن بعضهم يتمنى 

املوت!

٭ زبدة احلچي: ادعوا معي أيها القراء 
الكــرام أال تطول بالفعــل (غيبوبة) 
العقل الكويتي، فاالقتصاد على احملك 
وامليزانيات كلها تعاني من عجوزات 
مالية، ومن عالمات (الغيبوبة) ازدياد 

الفرعيات بشكل علني!
ومن الغيبوبــة أن يطالب البعض 
بفرض حظر جديد نتيجة تراخي الناس 

في أخذ احليطة واحلذر!
يا رب عونــك، ال تطل بقاءنا في 
الغيبوبة، فالكل حولنا نهض ومشي 
واحنا نحاتي على اطمام املرحوم.. بسنا 

من الفساد واملفسدين، واهللا تعبنا!
في أمان اهللا..

«صغار لوياك أونالين» عبر منصة «زووم» للمرة األولى
في خطوة الفتــة تهدف لالهتمام باألطفال وتنمية إدراكهم في مختلف 
املجاالت، نظمت مؤسسة لوياك برنامج «صغار لوياك أونالين» للفئة العمرية 
بني ٨ و١٢ عاما، ويتكون من أربع مراحل، ومت االنتهاء من املرحلتني األولى 
والثانية األسبوع املاضي. في هذا الصدد، قالت مدير قسم اخلدمة املجتمعية 
في «لوياك» يسرى العيسى: من خالل البرنامج يتم تقدمي مجموعة متنوعة 
من الورش التي تهدف إلى تنمية معارف الطفل وتزويده بخبرات جديدة 
ومتنوعة، باإلضافة إلى إظهار أبعاد مهاراته وتدريبه على مفردات جديدة 
تفيده فــي حياته االجتماعية ومت تقدمي البرنامج عبر «زووم» وهي املرة 
األولــى التي نقــدم فيها البرنامج عن بعد، ويأتــي ذلك حفاظا على صحة 
أطفالنا وبسبب الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها العالم حاليا، 
وســيتم تقدمي املرحلة الثالثة من ٩ إلــى ١٧ اجلاري، على أن نعاود تقدمي 

املرحلة الرابعة في ٢٠ اجلاري حتى األول من أكتوبر املقبل.
وتابعت: نعمل على حتدي الظروف احلالية بحيث نولي أهمية كبيرة 
للبرامج املتعلقة بالصغار، ونعتبرها حجر األساس لبناء شباب مستنير 
من أجل الســالم والرخاء، ولذلك نحرص على خلق بيئة آمنة ميارســون 

جانب من فعاليات البرنامجفيها أنشطة توعوية تعزز فيهم قيم املواطنة الصاحلة.

ملشاهدة الڤيديو


