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جهود نسائية تضيء الكويت باللون البرتقالي
انطلقت حملة الستة عشرة 
يوما ملناهضة العنف ضد املرأة 
والنوع االجتماعي بتاريخ ٢٥ 
نوفمبــر ٢٠٢٠ والذي يعتبر 
اليــوم العاملــي للقضاء على 
العنــف ضــد املــرأة وتنتهي 
احلملــة بتاريخ ١٠ ديســمبر 
٢٠٢٠ والــذي يعتبــر اليــوم 
العاملي حلقوق اإلنسان وتهدف 
احلملة إلى رفع مستوى الوعي 
حول العالم بضــرورة إنهاء 
العنف ضد النساء والفتيات 
وتشــجيع الناس على اتخاذ 
اإلجراءات الصحيحة لتأمني 
النســاء  وحقــوق  ســالمة 
األمم  واتخــذت  والفتيــات 
املتحدة اللون البرتقالي لونا 
رمزيا، تعبيــرا عن األمل في 
الوصول إلى مستقبل مشرق 

خال من العنف.
ومن بــني الفعاليات التي 
أطلقت من قبل األمم املتحدة 
والتي يتم تنظيمها في جميع 
أنحــاء العالم في كل عام هي 
فعالية إضاءة املعالم واملباني 
املميــزة في الدولة ملســاندة 
احلملــة وتعزيــز اجلهــود 
املبذولة نحو حتقيق أهدافها 
وخــالل الســنوات املاضيــة 
عملت جمعية سوروبتمست 
الكويتيــة لتنميــة املجتمع 
علــى نشــر الوعــي الصحي 
والتثقيف وتســليط الضوء 
على أهمية القضاء على العنف 
ضد املرأة والفتاة، وحتالفت 
اجلمعية مــع املجتمع املدني 
والفرق التطوعية واحلكومة 
والقطاع اخلــاص وبتضافر 
اتخــاذ موقــف  اجلهــود مت 

وكان للدكتورة مرمي عقيل 
العقيل، وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية ووزير الشــؤون 
االجتماعية دور كبير بنجاح 
فعالية إضاءة املعالم واملباني 
بتعاون مع د.لبنى القاضي، 
رئيسة مركز دراسات وأبحاث 
املــرأة فــي جامعــة الكويت 

سوروبتمســت  وجمعيــة 
الكويتية لتنمية املجتمع، كما 
شارك املكتب اإلقليمي لألمم 
املتحــدة (UN Women) فــي 
القاهرة بدور كبير مع املجتمع 
املدني واجلهات التي شاركت 

باإلضاءة.
وأكــدت د.آمــار بهبهاني 
رئيسة جمعية سوروبتمست 
الكويتيــة أن هــذه اجلهــود 
املبذولة وموقف الكويت في 
القضاء على العنف ضد املرأة 
تتوافق مع الهــدف اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة 
التابعة لألمم املتحدة املختص 
بتحقيق املساواة بني اجلنسني 
ومتكني النساء والفتيات والذي 
حرصت حكومة الكويت على 
تضمينه في خطــط التنمية 
والتي تســعى الــى حتقيقها 
من خالل رؤية كويت جديدة 

.٢٠٣٥

أكثر من ٢٠ مبنى أُضيئت ملناهضة العنف ضد املرأة ومشاركة مهمة من جمعية سوروبتمست

مبنى بنك برقان باإلضاءة البرتقالية

مبنى بنك الكويت الوطني أضاء باللون البرتقالي

صــارم ضد العنــف مما أدى 
الى نقلة نوعية وحادثة غير 
مســبقة لوضع الكويت على 
قائمــة الــدول الرائــدة التي 
تولي اهتمامــا بهذه القضية 
االجتماعية وأشرق أكثر من 
٢٠ مبنى باللــون البرتقالي 

حول الكويت.

املكرمون خالل احلفل

«تكرمي» حتتفي باإلبداع العربي في بيروت
بيــروت: منــذ نشــأتها، 
حرصــت مؤسســة «تكرمي» 
لقــاء  أن تصبــح مســاحة 
لشــخصيات عربيــة تفوقت 
ومتيــزت، كل فــي مجالهــا، 
فأصبحت مصدر إلهام للشباب 
الذيــن يصنعــون  العربــي 
التاريخ بطريقتهم ومجالهم 
اخلاص. بعد بيروت والدوحة 
واملنامــة وباريــس ومراكش 
ودبــي والقاهــرة والكويت، 
وعلى الرغم من العام الشاق 
الذي مر به العالم بشكل عام 
ولبنان بشــكل خاص، بقيت 
«تكــرمي» وفيــة ملســيرتها 
وســعت جاهــدة الــى تكرمي 
األبطــال املجهولني في العالم 
العربي خالل حفلها السنوي 
والذي كان مقــررا إقامته في 
نوفمبر ٢٠١٩ وقد مت تأجيله 
مرارا وتكرارا بسبب سلسلة 
األزمات التي هزتنا منذ أكتوبر 

املاضي.
أطلت «تكرمي» في دورتها 
العاشــرة من اســتوديوهات 
املؤسســة اللبنانية لإلرسال 
LBCI في التاسع والعشرين 
من نوفمبر. شارك في احلفل 
رقميا كل من الفائزين وأعضاء 
مجالس «تكــرمي» من جميع 

أنحاء العالم.
التزمـــــت  وكعادتـهــــا، 
«تكرمي» اإلضاءة على قصص 
جناحات وقد جــاءت نتيجة 
الدورة العاشرة على الشكل 

التالي:
جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
الثقافــي منحت للمايســترو 

كرمي وصفي (العراق).

مجال التعليم منحت إلجناز 
العرب (األردن).

جائزة «تكــرمي» للتنمية 
البيئيــة املســتدامة منحــت 
للبروفيســور مازن قمصية 

(فلسطني).
جائزة «تكــرمي» للتنمية 
البيئيــة املســتدامة منحــت 
جلمعيــة حمايــة البيئة من 

التلوث (مصر).
جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
العلمي والتكنولوجي منحت 
للدكتور هالل األشول (اليمن).

جائزة «تكرمي» للمساهمة 
الدولية فــي املجتمع العربي 
منحــت ملؤسســة مينتــور 

(السويد).

جائزة «تكــرمي» للقيادة 
البارزة لألعمال منحت للسيد 

جورج بيطار (لبنان)
حــازت د.كلــود ضومط 
ســرحال (لبنان) على تقدير 
خــاص، كما مت تكرمي الراحل 
السيد ستيفان أتالي (فرنسا) 
غيابيا ملســاهمتهما اجلبارة 
في ســبيل الثقافة والتعليم 

على التوالي.
ويتألــف مجلس «تكرمي» 
التحكيمي من د.بول ســالم، 
د.أحمد هيــكل، الليدي حياة 
عاليــة  االميــرة  بالومبــو، 
الطباع، الشيخة بوال الصباح، 
الســيد خالد جناحي، السيد 
السيدة  عبداحلميد صديقي، 
بوال العسكري، السيدة فادومو 
دايب، السيد أميل حداد، السيد 
عزيز مكوار، السيد شوان طه، 
السيد رفيق بن عايد، السيد 
رجا صيداوي، الشيخ صالح 
التركــي، د.عاكــف املغربــي، 
الســيدة مهى قدورة، د.هالل 

الساير ود.فريدة العالقي.
هذا، وتتــرأس امللكة نور 
لـ«تكرمي»  الفخــري  املجلس 
الشــيخة مــي  وهــو يضــم 
اخلليفة، السيد سامر اخلوري، 
د.حنان عشــراوي، د.ســعاد 
اجلفالــي، د.عمــرو موســى، 
الســيدة  د.نهــى احلجيالن، 
نــورا جنبالط، الســيد مارك 
ليفي، السيد رياض الصادق، 
د.األخضر اإلبراهيمي والرئيس 

د.برهم صالح.
ملزيد من املعلومات، يرجى 
زيــارة موقعنــا اإللكتروني 

www.takreem.org

جانب من حفل التكرمي

جائــزة «تكــرمي» لإلبداع 
الثقافــي منحــت للمكتبــة 

اخلالدية (فلسطني).
جائزة «تكرمي» للمبادرين 
الشباب منحت لرامي القواسمي 

(األردن).
جائزة «تكرمي» للخدمات 
اإلنســانية واملدنيــة منحت 

لهشام الذهبي (العراق).
جائــزة «تكــرمي» للمرأة 
العربية الرائدة منحت للسيدة 
أسماء بنت حميدة (تونس).

جائزة «تكــرمي» لالبتكار 
فــي مجــال التعليــم منحت 
للدكتورة هيفــاء جمل الليل 
(اململكة العربية السعودية).

جائزة «تكرمي» لالبتكار في 

مت محمد عبدالعزيز الشايع  «الهالل األحمر» كرَّ
ملساهماته ودعمه املستمر جلهود اجلمعية

اســتقبل رئيس مجلس 
اإلدارة التنفيــذي ملجموعة 
الشــايع محمــد عبدالعزيز 
الشــايع وفــدا مــن جمعية 
الكويتــي  الهــالل األحمــر 

وجــاءت الزيارة لتكرمي 
وشكر رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيــذي على مســاهماته 
ودعمه املســتمر للجمعية، 
حيث أشاد الشايع مببادرات 

اجلمعية اإلنسانية ودورها 
برفــع اســم الكويــت على 
املستوى اإلنســاني وإبراز 
وجهها احلضاري في جميع 

أنحاء العالم».

خالل زيارة وفد اجلمعية لرئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ملجموعة الشايع

برئاسة رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية هالل الساير ونائبه 
أنــور عبــداهللا احلســاوي 
واألمــني العام مهــا برجس 

حمود البرجس.

محمد عبدالعزيز الشايع يتسلم التكرمي من د.هالل الساير بحضور أنور احلساوي ومها البرجس

شباب الكويت من املتطوعني قدم منوذجا رائعا للعطاء

الشايع: مبادرات اجلمعية اإلنسانية رفعت اسم الكويت وأبرزت وجهها 
احلضاري في جميع أنحاء العالم

«النجاة اخليرية»: الشباب الكويتي قدم 
منوذجًا للعطاء خالل أزمة «كورونا»

تزامنا مــع يوم التطوع 
العاملي املوافق ٥ من شــهر 
ديســمبر، قال رئيس قطاع 
املــوارد والعالقــات العامة 
واإلعــالم بجمعيــة النجاة 
يعقــوب  عمــر  اخليريــة 
الثويني إن شــباب الكويت 
من املتطوعني واملتطوعات 
قدم منوذجــا رائعا للعطاء 
خالل مواجهة أزمة ڤيروس 

كورونا.
الثويني: ملسنا  وأضاف 
حرص الشباب على التطوع 
في كل املواقع وكانوا دوما في 
الصفوف األمامية، وقد بلغ 
عدد املتطوعني في أنشــطة 
ومشــاريع جمعيــة النجاة 
اخليريــة منــذ بداية األزمة 

حتى اآلن ٢٨٠٠ متطوع.
وحول األنشطة التي قام 
بها املتطوعون، قال الثويني: 
شــاركوا معنــا فــي توزيع 
السالل الغذائية والوجبات 
على األسر احملتاجة والعمالة 
املتضررة، وكذلك في تلبية 
احملاجــر  احتياجــات  كل 

واألطقم الطبية.
وأثنى علــى دور الفرق 
التطوعية في دعم كل حمالت 

النجــاة اخليرية،  جمعيــة 
وحرصهم على التواجد عند 
إطالق احلمالت، وعلى نشر 
مواد احلمالت إلى كل فئات 

املجتمع.
اهتمــام جمعيــة  وأكــد 
النجــاة اخليريــة برعايــة 
التطوعية خاصة  املشاريع 
مشاريع التعليم، والتدريب، 
والتنميــة املجتمعية، وأن 
اجلمعيــة تفتح ابوابها لكل 
شــاب يرغب في ممارســة 

العمل اخليري والتطوعي.
وختم الثويني تصريحه 
بحث الشباب على استثمار 
أوقاتهــم فيمــا ينفعهم في 
الدنيــا واآلخــرة، وعلــى 
تخصيص ساعات ولو قليلة 
كل اســبوع لعمــل تطوعي 
أو خيري مع احلرص على 
إخالص النية. وأضاف: هذه 
الســاعات يبــارك اهللا فيها 
وتكون سببا في خير كثير 

للمتطوع وللمجتمع.

مبناسبة يوم التطوع العاملي

عمر الثويني

جهود كبيرة من الشباب الكويتي خالل مواجهة أزمة ڤيروس كورونا

«الهالل األحمر»: دعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
جزء ال يتجزأ من املجتمع الكويتي

أكدت جمعيــة الهالل األحمر 
الكويتــي أهميــة دعــم ذوي 
االحتياجــات اخلاصة وتلبية كل 
احتياجاتهــم باعتبارهم جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع الكويتي ويحق 
لهم أن ينعموا باملساواة مع بقية 

أفراده.
وقالت األمني العام في اجلمعية 
لـ «كونا» مبناسبة  البرجس  مها 
االحتفــال باليــوم العاملي لذوي 
االحتياجات اخلاصة الذي صادف 
إن االهتمام بهذه  أمس اخلميس 
الفئة مســؤولية اجلميع «ونحن 
قادرون كمجتمــع على حتقيق 

طموحاتهم».

وذكرت البرجس أن الكويت من 
أولى الدول التي تولي اهتماما كبيرا 
وخاصا بذوي االحتياجات اخلاصة 
ما مكن هذه الشريحة من حتقيق 
جناحات ونتائج ايجابية مبشاركاتها 
الداخلية واخلارجية ورفع اســم 
الكويت عاليا في احملافل الدولية.

وشددت على حرص اجلمعية 
البرامج واألنشــطة  على تفعيل 
الداعمة لذوي االحتياجات اخلاصة 
وتفعيل دورهم في املجتمع، الفتة 
إلى أن اليوم العاملي لذوي اإلعاقة 
في ٣ ديسمبر كل عام يهدف إلى 
زيادة الوعي املجتمعي بحقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة وإشراكهم في 

املجتمع بصورة كاملة ومساواتهم 
مع اآلخرين.

وقالــت البرجــس إن اهتمام 
اجلمعية بهذه الفئة ال يقتصر على 
يوم واحد خالل العام إمنا هناك 
برامج أخرى في التنمية املجتمعية 
تهتم بهم وبأسرهم وتقدمي الدعم 

املباشر وغير املباشر.
اليوم  وبينت ان فعاليــة هذا 
تتضمــن توزيع اجهــزة طبية 
ومالبس وكوبونات شــراء على 
ذوي االحتياجات اخلاصة اضافة 
الى تقدمي الرعاية واالهتمام عبر 
األنشطة املجتمعية املختلفة التي 
تشجعهم على االندماج في املجتمع.


