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سفارة الهند في الكويت احتفلت باليوم الوطني الثاني والسبعني
احتفلت سفارة الهند في الكويت أمس،
باليوم اجلمهوري  72للهند وبالنظر
إل��ى ال��ظ��روف السائدة بسبب جائحة
 ، COVID-19أقيمت االحتفاالت
متاشيا ً مع إرشادات الصحة والسالمة
اخلاصة بـ .COVID-19
وب���دأ ال��ب��رن��ام��ج ال��رس��م��ي الساعة
التاسعة صباحا في مقر السفارة ،ومت
تكرمي الزهور لتمثال املهامتا غاندي،
تاله رفع العلم الوطني ثالثي األل��وان
وغناء النشيد الوطني الهندي.
وتال سفير الهند في الكويت سيبي
ج��ورج ،رسالة رئيس الهند إلى األمة
كما خاطب جميع املشاركي  ،مبن فيهم
أولئك الذين انضموا إل��ى احل��دث على
املنصة االفتراضية.
ف��ي خطابه  ،شكر السفير قيادة
وحكومة دول��ة الكويت الصديقة على
الدعم املستمر في زيادة تعزيز العالقات
الثنائية بني الهند والكويت واالهتمام
اخلاص باجلالية الهندية في الكويت.
وس��ل��ط ال��س��ف��ي��ر ف��ي خ��ط��اب��ه أم��ام
اجلالية الهندية ،الضوء على جهود
السفارة للعمل مع املجتمع في تعزيز
العالقات بني الهند والكويت ومعاجلة
السفير سيبي جورج يتلو رسالة رئيس الهند
القضايا التي تهم املجتمع.
ودعا اجلالية في الكويت إلى التعاون
وأي��ض��ا ال��ذك��رى 75
ً
مع السفارة لالحتفال بالذكرى الستني الهند وال��ك��وي��ت
لتأسيس العالقات الدبلوماسية بني الستقالل الهند.

جانب من احلضور

ومت بث احل��دث بأكمله على الهواء
م���ب���اش���رة ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل

االجتماعي.
في الفترة التي سبقت احتفاالت يوم

اجلامعة العربية املفتوحة حتتفي باليوم الدولي للتعليم في ظل جائحة «كورونا»

جانب من االحتفالية االفتراضية

احتفت اجلامعة العربية املفتوحة باملقر الرئيس
بدولة الكويت باليوم الدولي للتعليم ،حيث عقدت يوم
االثنني املاضي ،احتفالية افتراضية حتت عنوان “التعليم
هو رافد التنمية” حتت رعاية رئيس مجلس أمنائها في
الوطن العربي صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز
بن طالل بن عبدالعزيز ،حيث ضمت االحتفالية نخبة من
ممثلي املنظمات األممية الدكتور حجازي إدريس – مدير

املكتب اإلقليمي باليونسكو بالوطن العربي باإلنابة
وحمد الساعي ممثالً عن شركة مايكروسوفت ،إضافة
إلى مشاركة رئيس اجلامعة العربية املفتوحة أ.د .محمد
الزكري واإلدارة العليا للجامعة وعدد من طلبتها.
من خالل كلمة ألقاها األستاذ ناصر القحطاني املدير
التنفيذي لبرنامج اخلليج العربي أجفند ال��ذي حضر
االحتفالية نيابة عن رئيس مجلس أمناء البرنامج،

نقل تهنئة األمير عبدالعزيز بن طالل للجامعة العربية
املفتوحة مبناسبة اليوم الدولي للتعليم وأشاده سموه
مبساهمتها ف��ي حتقيق متطلبات التنمية املستدامة
٢٠٣٠والتزامها بدورها التنموي لتقدمي التعليم للجميع،
حيث أك��د أ .ناصر القحطاني ،أن اجلامعة قد التزمت
بدورها التنموي وفقاً ملبدأ مؤسسها رحمه الله األمير
طالل بن عبدالعزيز ،حيث سعت دائماً إلى املشاركة في
حتقيق متطلبات التنمية املستدامة وخصوصاً ما يتعلق
منها بالهدف الرابع من خطة التنمية املستدامة.
وبدوره حتدث رئيس اجلامعة أ.د .محمد الزكري عن
الدور التنموي للجامعة ومسؤوليتها املجتمعية ،حيث
أفاد بأن اجلامعة حرصت من خالل مسيرتها على تقدمي
خدماتها إلى ثالث فئات وهم الشباب العربي وامل��رأة
وذوي االحتياجات اخلاصة كونها مؤسسة تنموية قامت
على فلسفة أن كل فرد في الوطن العربي له حق التعلم
واملساهمة في التنمية الشاملة.
وأشار أ.د .نايف بجاد املطيري نائب رئيس اجلامعة
للشؤون االكادميية والبحث العلمي إلى جهود اجلامعة
في احلرص على استمرار العملية التعليمية لكافة طلبتها
في الكويت والوطن العربي في ظل جائحة كورونا،
وكذلك حت��دث أ.د .عمر اجل��راح نائب رئيس اجلامعة
لشؤون التخطيط والتطوير عن أهم احللول التقنية التي
وفرتها اجلامعة لتغلب على صعوبات التعلم خالل هذه
اجلائحة العاملية.

اجلمهورية ،نظمت السفارة مسابقة
أسبوعية عبر اإلنترنت لطالب املدارس

وال��ع��ام��ة ،وش��ه��دت جميعها مشاركة
هائلة من اجلالية الهندية في الكويت.

«إحياء التراث» تنظم دورة
«جمالي بأخالقي» للفتيات

بدعم «األمانة العامة لألوقاف»

«النجاة اخليرية» تخرج  1000مشارك ومشاركة في مشروع «علمني العربية»
اختتمت جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية
ممثل ًة ف��ي معهد كامز للتدريب التابع
للجمعية واملعتمد م��ن الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي دورات لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغيرها ،وذل��ك ضمن
مشروع “علمني العربية” والذي تنفذه
النجاة اخليرية بدعم ك��رمي من األمانة
العامة لألوقاف حيث استفاد من املشروع
 1008مشارك ومشاركة .
وأشادت مديرة معهد كامز املستشارة
هند الرباح بدعم األمانة العامة لألوقاف
للمشروع مؤكدة أن دورات تعليم اللغة
العربية مت��ت ف��ي أكثر م��ن موقع ومل��دة
 4أش��ه��ر ،موضحة أن���ه رغ��م حتديات
أزم��ة ك��ورون��ا استمر العمل باملشروع
واستكملنا اجلهود والتدريب “عن بعد”
وذل��ك نظرا ً للظروف الصحية احلالية
واتباعاً لإلجراءات االحترازية وتفعيالً
ل��ض��رورة التباعد االجتماعي حيث مت

هند الرباح

إحدى املشاركات في املشروع

اختتام التدريب باملشروع خ�لال شهر
ديسمبر .2020

وتابعت الرباح :بذلت إدارة الشؤون
النسائية بلجنة التعريف ب��اإلس�لام،

جهودا ً حثيثة جتاه تعليم اللغة العربية
وقدمت دورا ً بارزا ً حيال تنظيم الدورات
للمهتديات اجلدد بأفرع اللجنة قبل وأثناء
األزمة وكذلك االشراف الفني عليها ،حيث
كان إلدارة الشئون النسائية اسهامات
متميزة في تأسيس مناهج متخصصة
للغة العربية ،مبنية على أسس منهجية
صحيحة ذات بعد تعليمي وأثر بناء في
شخصية املنتسبات ،بجانب إش��راف
طواقم مميزة من أه��ل اخلبرة والدراية
ومتخصصني أكفاء على تنفيذ املشروع
وال��ذي حظي ب��دوره قبول واستحسان
شريحة املنتسبني للمشروع.
وتقدمت الرباح بشكر األمانة العامة
لألوقاف ،مثمنة دعمها املبارك جلمعية
النجاة اخليرية حيال تنفيذ مشروع
تعليم اللغة العربية وال���ذي سيكون
له انعكاساً إيجابياً على اجلاليات غير
العربية واملجتمع بشكل عام.

حذر من أضرار زيوت الطعام املستعملة على بيئة «جون الكويت»

املزيني :متوسط استهالك الفرد من الزيت بالكويت يرتفع إلى  15لتر ًا في العام

أك��د رئيس مجلس إدارة جمعية املياه
الكويتية ال��دك��ت��ور ص��ال��ح امل��زي��ن��ي ،أن
استهالك دول��ة الكويت من زي��وت الطعام
ارتفع في اآلونة االخيرة إلى آالف األطنان
معلنا ارتفاع متوسط استهالك الفرد من
ال��زي��ت إل��ى  15ل��ت��را ً ف��ي ال��ع��ام مقارنة بـ
 5لترات في فترة الستينيات من القرن
املاضي وذل��ك نتيجة اختالف منط الغذاء
واالق��ب��ال الكبير على الوجبات السريعة
اجلاهزة .وبينّ د .املزيني في بيان صحافي
أمس ،مبناسبة انعقاد البرنامج التدريبي
االف��ت��راض��ي “الوقود احل��ي��وي مصدر
آخ��ر للطاقة امل��ت��ج��ددة وح��م��اي��ة ملصادر
املياه” ،الذي نظمته جمعية املياه الكويتية
بالتعاون مع منظمة جرين ويف الدولية
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
أن “البرنامج ناقش كيفية حماية شبكات
الصرف الصحي وجون الكويت من زيوت
الطعام املستعملة بحضور موظفي من
مؤسسات وقطاعات الدولة املختلفة في
دول���ة الكويت ك���وزارة األش��غ��ال العامة
والهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية
ووزارة الكهرباء وامل��اء ومشاركة نخبة
م��ن ال��ك��وادر العاملة ف��ي م��ج��ال شبكات
امل��ي��اه وال��ص��رف الصحي امل��ائ��ي��ة ،فضالً

جانب من البرنامج التدريبي االفتراضي

عن املسؤولني عن إدارة النفايات السائلة
وامل��ه��ن��دس�ين وال��ب��اح��ث�ين واملستشارين
واملراقبني البيئيني واخل��ب��راء العرب في
م��ج��االت مياه ال��ش��رب وال��ص��رف الصحي
من كل من دولة الكويت واململكة العربية
السعودية واململكة الهاشمية االردن��ي��ة
واململكة املغربية ودولة فلسطني”.
موضحاً أن “أكثر من  80%من زيوت
الطعام املستعملة يتم صرفها في شبكة
ت��وزي��ع ال��ص��رف الصحي ،باإلضافة إلى
املجاري التي تصب في جون الكويت مما

ينتج عنه مشاكل بيئية عديدة وعلى سبيل
امل��ث��ال ان��س��داد شبكات ال��ص��رف الصحي
املائية بشكل دوري وينتج عنه ارتفاع في
أح��م��ال شبكة ت��وزي��ع يسبب االن��س��دادات
املتتالية واملتكررة مما ينعكس سلباً على
ك��ف��اءة الشبكة وج���ودة امل��ي��اه املعاجلة،
باإلضافة إلى األخطار التي تهدد موارد مياه
الشرب نتيجة لذلك” ،مضيفاً أن “دولة
الكويت تعاني فجوة كبيرة في االستفادة
من زيوت الطعام املستعملة مع العلم أنه
من املمكن تدويرها وحتويلها إل��ى وقود

حيوي وصناعات أخرى وال توجد قوانني
في دول��ة الكويت تسمح ب��ت��داول الوقود
احليوي الناجت عن مخلفات زيوت الطعام
ولهذا يتم تصديرها إلى خارج دولة الكويت
ورغ��م أهميته االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ف��إن ال��دراس��ات ال��ت��ي تناولته
محدودة مع أنه ثروة مالية كبيرة من املمكن
أن تدر دخال قوميا للبالد” .وحث الدكتور
املزيني املواطنني على املشاركة مع اجلهات
احلكومية وغير احلكومية بحمالت عدم
التخلص من زي��وت الطعام املستعملة في
شبكات الصرف الصحي واملجاري املؤدية
إلى جون الكويت “حتى ال تعيق هذه األمور
صيانة الشبكات املائية وتؤثر على عدم
كفاءة معاجلة املياه ووق��ف ه��ذه األعمال
ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشبكات
واملخارج املؤدية إلى اجلون” .وفي سياق
متصل ،أك��د املهندس رائ��د األح��م��د عضو
مجلس إدارة جمعية املياه على ض��رورة
االستفادة من زي��وت الطعام املستعملة،
الفتا إلى أن “تصريفها في شبكات الصرف
الصحي املائية يسبب انسدادا ً جزئيا ً أو كليا ً
لتلك الشبكات ،فضالً على أنها قد تصل إلى
البيئة الساحلية وتلويثها وهذا خطر بدوره
على مصادر املياه العذبة”.

ب���دأ ف��ي جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس�لام��ي
التسجيل بفعاليات دورة “جمالي بأخالقي”
املخصصة للفتيات من الصف الثالث وحتى
اخل���ام���س ،وال���ت���ي س��ت��ب��دأ ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ي��وم
األح���د امل��واف��ق  1/31وستستمر حتى يوم
2021/2/21م  ،والدراسة فيها كل يوم أحد من
الساعة (15 – 7ر )8مسا ًء عبر برنامج (زووم).
كما أن املشاركة في هذه الدورة والتي يشرف
عليها نادي لينة للفتيات تتم عن طريق احلجز
على الواتساب.
وأوضحت اجلمعية بأن ال��دورة تشمل على
ع��رض مميز مل��واده��ا ،والتي يتم فيها التعرف
على األخالق احلميدة واحلث على التخلق فيها،
باإلضافة لبيان أخ�لاق النبي صلى الله عليه
وسلم ،وذكر قصص من سيرته املطهرة ،كذلك
تنظيم املسابقات الثقافية.
وتهدف ال��دورة الى تنمية مهارات التواصل
ل��دى امل��ش��ارك��ات ،وامل��ش��ارك��ة اإليجابية بني
الفتيات وامل��درب��ة ،وب�ين األق���ران ،كذلك قضاء

الوقت مبا هو نافع ومفيد.
وقد دعت اجلمعية أولياء األمور إلى تسجيل
بناتهم في مثل هذه األنشطة ملا لها من دور كبير
في تثقيفهن بأمور دينهن ،األم��ر ال��ذي سيعود
عليهن وعلى مجتمعهن بالنفع والفائدة بإذن
الله تعالى  .اجلدير بالذكر أن جمعية إحياء
التراث اإلسالمي قامت بإنشاء العديد من اللجان
واحللقات النسائية في عدد من املناطق والتي
تقوم بدعوة النساء للتمسك بالعقيدة اإلسالمية
الصحيحة وفق الكتاب والسنة ،ووضع األسس
اإلسالمية الصحيحة لبناء األس��رة املسلمة،
وت��ق��وم م��ن أج��ل حتقيق ه��ذه األه���داف بإقامة
العديد من األنشطة اخلاصة بالنساء مثل :إقامة
الدروس الوعظية والعلمية والفقهية ،وتعليم
اللغة العربية لكبار السن ،باإلضافة إلقامة
حلقات حتفيظ ال��ق��رآن وحلقات فقهية خالل
الصيف ،وإق��ام��ة املسابقات العلمية ،وإقامة
احللقة الدائمة لتحفيظ القرآن للفتيات في مقر
اللجنة النسائية.

اختيار الكويت مقر ًا
لرئاسة مجلس احلرف العاملي
أثناء انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجمعية
العمومية ملجلس احل��رف العاملي– ال��دول��ي،
 ،2020مت انتخاب الدكتورة غ��ادة احلجاوي
باإلجماع رئيسة ملجلس احلرف العاملي للدورة
( ،)2024 2021-وعليه مت انتقال مقر رئاسة
مجلس احل��رف العاملي– ال��دول��ي م��ن اململكة
املتحدة ـ بريطانيا ـ إلى دولة الكويت.
وسبق أن ت��ب��وأت د .غ��ادة احل��ج��اوي ،ملدة
دورت�ين متتاليتني ( ،)2020 - 2013رئاسة
إقليم آسيا والباسيفيك ،أح��د أقاليم مجلس
احل���رف ال��ع��امل��ي ،وان��ت��ق��ل مقر رئ��اس��ة إقليم
آسيا والباسيفيك بعدها من دولة الكويت إلى
جمهورية أوزبكستان للدورة (.)2024-2021
وت��أس��س مجلس احل��رف العاملي -الدولي
في  ،1964 /06/12كمنظمة غير حكومية ،
وذلك في إجتماع دولي في نيويورك،وقد أعيد
تسجيله رسمياً في بلجيكا في نوفمبر ،2012
وهو مرتبط منذ تأسيسه مبنظمة اليونسكو
بعالقة ت��ع��اون واس��ت��ش��ارة ف��ي ك��ل مايتعلق
بالقطاع احلرفي العاملي.
ويضم مجلس احلرف العامليجميع األقاليم
(القارات) :أفريقيا ،آسيا والباسيفيك (أستراليا
ومجموعة جزر الباسيفيك) ،أوروب���ا ،أمريكا
الالتينيةوأمريكا الشمالية ،وتتألف هيئة
املجلس التنفيذية من الرئيس ال��دول��ي ،ومن
رؤساء األقاليم اخلمس ونوابهم.

د .غادة احلجاوي

وتتلخص رس��ال��ة مجلس احل��رف العاملي
وأه��داف��ه في إدراج احل��رف اليدوية في سياق
تطور ال��دول وأنشطتها التنموية ،س��واء كان
ذل��ك ثقافياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً ،كونها
مكوّناً أساسياً في ثقافة الشعوب وحضارتهم،
هذا إضافة إلى االهتمام بإحياء التراث الثقافي
احل��رف��ي واحمل��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ،وب��رف��ع مكانة
احلرفي ودخله ،وتنفيذ ما تصبو إليه تطلعاته
املستقبلية.

