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ضمن مؤتمر التنمية األسرية

مجتمع

فريق «وصال» في مركز العمل التطوعي
الكويتي قدم مسرحية «فريج بني نايم»

رؤية شبابية للمسؤولية املجتمعية

حضور كثيف للفئات الفتية

منسق التسويق واملبيعات رمضان علي وبعض املدعوين مع الزميلة مريم عبدالرزاق

{

{

كتبت مريم عبدالرزاق

{

ت �ض��ام �ن��ا م ��ع ال� �ح ��دث ال ��دول ��ي ال ��ذي
ان �ش��أه «ال �ص �ن��دوق ال �ع��امل��ي ل�ل�ح�ي��اة
البرية» وتحت شعار «ساعة األرض»
ق ��ام ف �ن��دق رادي� �س ��ون س ��اس ال�ك��وي��ت
بتوجيه دعوة عامة لحضور التجمع
ال �ج �م ��اه �ي ��ري ال� � ��ذي ن �ظ �م��ه ال �ف �ن��دق
حول نافورة املاء الكائنة في التراس
ال � �خ� ��ارج� ��ي امل � �ك � �ش� ��وف ب � �ه� ��دف رف ��ع
مستوى الوعي تجاه ض��رورة اتخاذ
اج��راءات بشأن تغير املناخ وذلك من
خ��الل مناشدة األس��ر والشركات الى
ال�ق�ي��ام ب��اط�ف��اء األج �ه��زة الكهربائية
واالنوار غير الضرورية .
ح �ض��ر ال�ت�ج�م��ع ال �ع��دي��د م��ن م��ؤي��دي
وم � �ن� ��اص� ��ري ت ��وج � �ه ��ات ال� �ص� �ن ��دوق
ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ح �ي ��اة ال� �ب ��ري ��ة ت �ق��دم �ه��م
م ��دي ��ر ع � ��ام ف� �ن ��دق رادي � �س � ��ون س��اس
ج ��ان ب�ي�ت��ر  .ت �ج��در االش� � ��ارة ال ��ى ان
ال �ص �ن ��دوق ال �ع��امل��ي ل �ل �ح �ي��اة ال �ب��ري��ة
ال ��ذي ت��أس��س ف��ي ع��ام  2007بمدينة
سدني األسترالية استطاع ان يحقق
مشاركة م��ن جميع ان�ح��اء العالم في
عام . 2008

حضور نسائي (تصوير محمد أمني )

حفل ختام حملة «لنرتقي بأخالقنا»

{

ساعة األرض في فندق راديسون ساس الكويت

جان بيتر مع وليم ومارتن بولي

{

{

وكيل وزارة األوقاف والوكالء املساعدون والفنان عبدالعزيز املسلم

{

{

د .خالد رمضان

عمل شبابي كويتي متكامل  100في املئة

{

امل ��ؤت� �م ��ر ال� �س� �ن ��وي ال� �ث ��ان ��ي الدارة ال�ت�ن�م�ي��ة
األسرية بوزارة األوقاف والشؤون االسالمية
ال� ��ذي أق �ي��م ت �ح��ت ش �ع��ار «امل �س��ؤول �ي��ة  ..كما
ي �ف �ه �م�ه��ا ال� �ش� �ب ��اب» اخ �ت �ت��م ف �ع��ال �ي��ات��ه ال �ت��ي
اس �ت �م��رت ع �ل��ى م ��دى أرب �ع��ة أي ��ام بمسرحية
«فريج بني نايم» لفريق «وص��ال» االعالمي
التابع ملركز العمل التطوعي الكويتي الذي
ترأسه الشيخة أمثال األحمد الجابر الصباح
.
ح�ض��ر ال �ع��رض ال ��ذي أق�ي��م ب�ف�ن��دق ش�ي��رات��ون

{

ال �ك ��وي ��ت ع� ��دد م ��ن ق � �ي� ��ادات وزارة األوق � ��اف
تقدمهم وكيل ال��وزارة ع��ادل الفالح والوكيل
املساعد لشؤون القرآن الكريم عبدالله مهدي
البراك والوكيل املساعد للعالقات الخارجية
م �ط �ل��ق ال � �ق � ��راوي ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ال �ح �ض��ور
الشبابي ال��ذي غصت ق��اع��ة ال�ع��رض بكثافة
أعداده املحتشدة .
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص ال� � �ع � ��رض امل � �س� ��رح� ��ي أك � ��دت
م� �س ��ؤول ��ة ف ��ري ��ق «وص� � � ��ال» االع� ��الم� ��ي ن��وف
ال�ق�ص��ار ان مسرحية «ف��ري��ج بني ن��اي��م» هي
عبارة عن عمل فني شبابي كويتي  100في
امل �ئ��ة م��ن ح�ي��ث االع� ��داد وال�ت�ن�ف�ي��ذ واالخ� ��راج

كتبت مريم عبد الرزاق

وه��و ي�ه��دف ال��ى ب�ي��ان ك�ب��ر ح�ج��م مسؤولية
ج�م�ي��ع أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وخ �ص��وص��ا ال�ش�ب��اب
تجاه التغيير والتنمية املجتمعية كما يبني
ض ��رورة ال�ت�ع��اي��ش واالن ��دم ��اج م��ع اآلخ ��ر من
أج��ل تحقيق التنمية املنشودة واستعراض
امل��ؤث��رات امل��ؤدي��ة ال��ى تعطيل عجلة التكامل
االج �ت �م��اع��ي ب �ش �ك��ل س ��اخ ��ر ل �غ ��رض اح� ��داث
التغيير االيجابي املطلوب .
وقالت القصار :يضم فريق وصال االعالمي
مجموعة من الشباب تعمل تحت مظلة مركز
العمل التطوعي الكويتي منذ عام  2003وهذا
الفريق يهدف الى الرقي بالطرح االعالمي من
خ��الل التركيز على املفاهيم والقيم البناء ة
ال �ت��ي ت�س�ه��م ف��ي ص�ق��ل ال�ش�خ�ص�ي��ة السليمة
وتهذيب السلوك .
ون� ّ�وه��ت ن��وف القصار ال��ى ان الفريق املكون
م ��ن  50ع� �ض� �وًا أع� �م ��اره ��م ت � �ت� ��راوح ب ��ني -14
 24س �ن��ة اس �ت �ط��اع ان ي �ق��دم خ ��الل ال �س �ن��وات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن األع � �م � ��ال االع ��الم� �ي ��ة
والفنية الجماهيرية ال�ت��ي اس�ت�ح��وذت على
اع �ج��اب ال�ج�م�ه��ور وأك ��دت ال�ح��اج��ة مل�ث��ل ه��ذا
النوع من األعمال االعالمية الهادفة .
وبدورها ،قالت مديرة ادارة التنمية األسرية
س�ع��اد ب��وح�م��رة ان ب��رن��ام��ج امل��ؤت�م��ر تمحور
حول مفهوم املسؤولية كما يفهمها الشباب
وق� ��د ت ��م اس� �ت� �ع ��راض ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ج��ارب
ال� �ش� �ب ��اب� �ي ��ة ال� �ن ��اج� �ح ��ة م � ��ن داخ� � � ��ل ال �ك ��وي ��ت
وخارجها لتشمل بذلك التجارب الخليجية
وال �ع��رب �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ورش
العمل واملعرض الذي ضم منتجاتهم العملية
املتمثلة ف��ي امل�ج�س�م��ات ال��ى ج��ان��ب نتاجهم
ال �ف �ك��ري ك � ��االص � ��دارات واألف � � ��الم ال��وث��ائ �ق �ي��ة
وغيرها م��ن األع�م��ال التي تجسد مفهومهم
للمسؤولية وس��وف يتم االع��الن عما خلص
اليه املؤتمر من اقتراحات وتوصيات في هذا
الجانب .

لقطة تجمع املكرمني

ب� �ح� �ض ��ور م ��دي ��ر ادارة م� ��راك� ��ز ال� �ش� �ب ��اب ف��ي
الهيئة العامة للشباب والرياضة اقيم بمركز
شباب القصور حفل ختام الحملة االعالمية
«االخ� � � ��الق وال �ق �ي ��م االس ��الم� �ي ��ة ،ت �ح��ت ش �ع��ار
«ل�ن��رت�ق��ي ب��أخ��الق�ن��ا» ال�ت��ي نظمه م��رك��ز ش��اب
القصور بالتعاون م��ع جمعية اح�ي��اء ال�ت��راث
ومدارس وزارة التربية.
وقد اشتمل الحفل على عرض مصور لفعاليات
البرنامج من مختلف املدارس ثم القى الشيخ
انس الكندري محاضرة تفاعل معها الحضور
من البراعم املشاركني واملتميزين في الحملة،
وأوضح تجاوب الطلبة مع طرح الشيخ مدى
التأثير االيجابي للحملة في افكار وومدركات
الطلبة.
وب �ع��د ذل� ��ك ق� ��ام م��دي��ر ادارة م ��راك ��ز ال �ش �ب��اب
ب �ت �ك ��ري ��م امل � �ش� ��ارك� ��ني امل �ت �م �ي ��زي ��ن وك � � ��ان اول
امل �ك��رم��ني ال �ع �ض��و راش� ��د ض �ي��ف ال �ل��ه ال�ع�ن��زي
م ��ن م��رك��ز ش �ب��اب ال �ق �ص��ور ت �ك��ري �م��ا ل�س�ل��وك��ه
الطيب واخالقه االسالمية حيث كان مشاركا
ف��ي ب �ط��ول��ة ك ��رة ال �ق��دم ال�ش��اط�ئ�ي��ة ب��ال�ج��زي��رة
الخضراء وعثر عن جهاز نقال فقام بتسليمه
كبار مسؤولي الفندق يتوسطهم املدير العام جان بيتر (تصوير عبد اللطيف قعدان )

فورا الى املشرفني ،وقد عقب مدير ادارة مراكز
ال �ش �ب��اب م �ش �ع��ل ال �ه��دب��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ت �ك��ري��م
ب��ان��ه تجسيد ملضمون ورس��ال��ة الحملة التي
تعتزم ادارة مراكز الشباب اطالقها بالتعاون
م��ع الجمعيات وامل��ؤس �س��ات املختلفة لغرس
امل �ف��اه �ي��م واالخ ��الق� �ي ��ات ال��دي �ن �ي��ة ف ��ي ن�ف��وس
ابنائنا بالتوازي مع تنمية مهاراتهم البدنية
وال �ث �ق��اف �ي��ة .واك ��د ال �ه��دب��ة ع�ل��ى اه�م�ي��ة تنمية
ال �ج��ان��ب ال��دي �ن��ي واالخ ��الق ��ي ف��ي ظ��ل ط��وف��ان
ال �س �ل��وك �ي��ات وال �ق �ي��م ال �غ��ري �ب��ة ال �ت��ي ت�ج�ت��اح
جميع املجتمعات من خالل التطور الهائل في
تكنولوجيا االتصال مشيرا الى ان دورنا هو
حماية هذا الجيل وثقله وتنمية قدراته.
وقد قام الهدبة بتكريم طالب وطالبات الحملة
من مدرسة أبوذر الغفاري وعقيل بن أبي طالب
وم��ري��م ح�م��د ب ��ودي ك�م��ا ت��م ت�ك��ري��م امل�ح��اض��ر
أنس الكندري ممثال عن جمعية احياء التراث
وكذلك الداعية حنفية الزايد ومديرات املدارس
التي شاركت في الحمل وحضر الختام رئس
مركز شباب القصور ومستشار قطاع الشباب
خلف املطيري.

