
نظمت جمعية التميز اإلنساني ومنصة 
ب��ي��ف��ول ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��ص��ة ف��ول��ت كويت 
)VOL2KW(،  امل��ؤمت��ر ال��دول��ي األول 
للتطوع، ب��ع��ن��وان  “تطوير التطوع في 
اجلامعات.. استشراف املستقبل”، الذي 
أقيم عبر املنصات االفتراضية “أون الين” 
بسبب الظروف الصحية حتت رعاية وزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب ووزي���ر اإلع��ام 
ووزارة الشؤون االجتماعية، وبحضور 
هناء الهاجري الوكيل املساعد للتنمية 
االجتماعية، وبرعاية بنك بوبيان وجمعية 
مناء اخليرية.  وقال خالد ، رئيس مجلس 
إدارة جمعية التميز اإلنساني: إن املؤمتر 
كان فرصة لتمثيل الكويت في هذا احملفل 
الدولي وعرض جتارب متميزة من األعمال 
التطوعية واإلنسانية لدولة الكويت وكان 
للشباب الكويتي دوراً بارزاً في هذا املؤمتر 
بتقدمي بعض املبادرات التي اختيرت ضمن 
أفضل عشر مبادرات على مستوى العالم في 
هذا املؤمتر، وهو ما يعكس اهتمام اجلمعية 
ومنصة فولت كويت بهذه الشريحة من 
املجتمع وهي الشباب من طلبة اجلامعات 
والتي يعول عليهم أن يكونوا قادة العمل 
التطوعي.  ويعد هذا املؤمتر هو األكبر عاملياً 
من حيث عدد املشاركني واجلهات والدول 
املشاركة، حيث سجل حتى املؤمتر 2750 
مشاركاً من51 دولة حول العالم يتكلمون 
بثاثني لغة، مع تأمني الترجمة الفورية، 
وقدمت خاله ونوقشت مجموعة من أوراق 
العمل وع��روض التجارب التطوعية في 
القطاع اجلامعي. وبحمد الله مت استقبال 

م��ا يزيد ع��ن 24 ورق��ة بحثية، وأك��ث��ر من 
140 جتربة للعرض، غطت كافة احملاور، 
وقد مت اختيار األوراق التي قدمت للعرض 
في املؤمتر بناء على معايير موضوعية 
ليتم اختيار ورق��ة عن كل محور للعرض 
املباشر، وع��دد 5 أوراق بحثية للنشر في 

كتيب املؤمتر.
ومم��ا استنتجته اللجنة املشرفة على 
املؤمتر، أن البحث في التطوع عامة، وفي 
اش���راك املجتمع اجلامعي ف��ي ه��ذا احلقل 
احليوي الهام، ما زال بحاجة أن يبذل فيه 
الباحثون مزيداً من ال��دراس��ات املتعمقة، 
وتقدمي حلول عملية وابتكارية لها عاقة 
بتطور التقنيات احلديثة، من أجل اللحاق 
بركب التقدم العلمي واملعرفي أسوة بباقي 

العلوم املتطورة.
واستخلصت اللجنة العلمية من خال 
فعاليات املؤمتر ونقاشاته، ما ميكن اعتباره 
توصيات عملية، تشكل أجندة عمل للمهتمني 
بتطوير العمل التطوعي عامة، واجلامعي 
بصفة خ��اص��ة، وخلصتها بالتوصيات 
التالية: 1  -إعداد وتصميم دليل املبادرات 
التطوعية في اجلامعات، كدليل إرش��ادي 
جامعي للمبادرات ف��ي العمل التطوعي 
وال��ري��ادة االجتماعية، وتنويع املجاالت، 
وتعزيزها بنماذج من التطبيقات العملية 

الناجحة.
2 -التوصية، بإطاق واعتماد منتدى 
ب��ي��ف��ول اششلتفاعلي كمنتدى تفاعلي 

يتولى مهمة تعزيز التواصل والتفاعل 
بني األعضاء، وتوصيل الفئات واخلدمات 
التشبيكية الى مرحلة شبه احترافية، قابلة 

للقياس واملعيارية.
3 -إط���اق أك��ادمي��ي��ة بيفول الدولية 
وفولت كويت الرقمية للتطوع االحترافي، 
لتكون أكادميية رقمية مهنية متخصصة في 
بناء املهارات والقدرات التطوعية، ولتكون 
شهاداتها العلمية والتدريبية، من الشهادات 
املعيارية املعتبرة في مجال العمل االنساني 

عموماً، والتطوعي خصوصاً.
4 -التوصية بإنشاء البنك ال��دول��ي 
للمبادرات التطوعية، ككيان اعتباري 
معنوي، يشكل خزاناً معرفياً وعملياً مرفقاً 
بأدواتها وتدريبها ال��ازم، لنشر اخلبرة 
عاملياً، وتبادلها، وترشيح منصة بيفول 
لتجميع امل��ب��ادرات التطوعية م��ن أنحاء 
العالم وفق معايير فنية معتبرة وتوجيهها 
جلهات مانحة. 5 -السعي إلطاق وتأسيس 
شبكة أو احت���اد ع��امل��ي للمتطوعني، مع 
فروع في كل ال��دول واملجتمعات، وهيئات 
عضوية وعملية مختلفة، وتنظيم غرف 
للتطوع التخصصي في قطاعات أو مجاالت 
معينة. كالتطوع التعليمي، والتطوع 
في اخلدمة العامة، والتطوع في تطوير 
الزراعة الريفية..الخ، كما يلحق بهيئة لدعم 
وتوجيه وت��دري��ب املتطوعني – لارتقاء 

باألداء التطوعي حول العالم.
6 -التوصية برصد اخلبرات والتجارب 

واملنجزات، التي حتققت خال سنتي جائحة 
كورونا، وما رافقها من االسهام التطوعي 
ال��ري��ادي ف��ي ك��ل القطاعات واملجتمعات 
وال��دول، مبا أسهم برد االعتبار االحترافي 
واالنتظامي واخلدمي للتطوع، وأخرجه من 
ضبابية النظر اليه كعمل ارجتالي ال يعتد 

به أو بنتائجه.
7 -التوصية ب��إط��اق ج��ائ��زة بيفول 
الدولية األول��ى لتقدير العمل التطوعي، 
وتكون لعدة فئات )الشخصية التطوعية/ 
املؤسسة احلاضنة للتطوع/ التجربة او 
البرنامج التطوعي/ احلكومة الراعية 

للتطوع بالتسهيات واخلدمات..إلخ(
8 -ك��م��ا نهيب باجلامعات املشاركة 
خاصة واجلامعات عامة بالتعاون مع مثل 
هذه املؤمترات التفاعلية التي توصل صداها 
للعالم في أقصر مدة من أجل تبادل املعرفة 
واكتساب اخل��ب��رات واإلس���راع في تبنيها 

ألجل العالم والعاملني.
9 -التوصية بتكرار عقد مؤمتر بيفول 
الدولي للتطوع سنوياً، وتنويع مواضيعه، 
وتكميله، مبنتديات حتفيزية، وورش 
تدريبية، وندوات اطاع على اجلديد، على 

مدار العام والفصول.
10 -يتجه املشاركون باملؤمتر، بالشكر 
والتحية، ملنصة بيفول، ادارة وفرق عمل، 
وللجهات الراعية، من حكومية وخاصة 
وخيرية، على املجهود الكبير في حتقيق هذا 

املؤمتر، ونتائجه وتوصياته.

أكدت جامعة الكويت، أن املشروع الوطني للقمر 
االصطناعي الكويتي األول، هو بداية لتأسيس قطاع 
فضائي مستدام في الكويت يهدف إلى تدريب الطلبة 
على بناء القدرات الوطنية في التصنيع الفضائي من 
خال تصميم وبناء أول قمر اصطناعي من فئة األقمار 

)النانومترية(.
وأوضحت اجلامعة في بيان صحفي أمس، أنه من 
املقرر إطاق القمر الصناعي Sat Kuwait - 1 إلى 
م��داره حول األرض منتصف العام املقبل بالواليات 
املتحدة األمريكية مشيرة الى انه بعد النجاح الذي 
حققه برنامج املشروع الوطني للقمر االصطناعي 
الكويتي التعليمي األول مت متديد التسجيل حتى 15 

اجلاري.
وذك��رت عضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء 
بجامعة الكويت وم��دي��ر امل��ش��روع الوطني للقمر 
االصطناعي الكويتي التعليمي األول، الدكتورة هالة 
اجلسار، أن جامعة الكويت لديها برنامج متكامل 
في قسم الفيزياء بدرجة بكالوريوس في الفيزياء 
الهندسية تخصص االستشعار عن بعد باستخدام 

األقمار الصناعية.
وقالت اجلسار: إن هذ املشروع يعتبر مشروعاً 
وطنياً تدريبياً وتعليمياً لطلبة جامعة الكويت 
باملشاركة مع هيئات محلية حكومية مثل وزارة 
الدفاع ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ومؤسسات 

أخرى وأقسام علمية باجلامعة.
ولفتت إلى أن العمل بدأ بهذا املشروع منذ شهر 
أكتوبر 2019 وسيتم تصنيعه على جزئني تدريبيني 
وتأسيس البنية التحتية كمختبر فضائي بجامعة 
الكويت بالتعاون مع جهات متخصصة مثل جامعة 

كولورادو.
وأف���ادت أن الفريق اجتمع م��ع م��ن��دوب الكويت 

ال��دائ��م في “فيينا”، علي ال���وزان، وبحضور ممثل 
من األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخل��ارج��ي، وذلك 
لبحث اإلجراءات املطلوبة لتسجيل القمر االصطناعي 
الكويتي األول، كما مت االجتماع مع الهيئة العامة 

لاتصاالت لتسجيل تردداته.
ب��دوره ذكر عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة 
الكهربائية بجامعة ال��ك��وي��ت وامل��دي��ر األك��ادمي��ي 
للمشروع الوطني للقمر االصطناعي الكويتي  - 

التعليم األول الدكتور ياسر عبد الرحيم، أن الكويت 
سيكون لها بصمة في هذا النوع من املشاريع الفضائية 

الضخمة.
وذك��ر أن ه��ذا امل��ش��روع ينفذ بدعم م��ن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومب��ش��ارك��ة مركز أبحاث 
أوروب����ي يعد م��ن أك��ب��ر م��راك��ز األب��ح��اث ف��ي مجال 
اإللكترونيات الدقيقة وتطوير تكنولوجيا اخلايا 

الشمسية في بلجيكا.

من جانبها ذكرت مدير برنامج املشاريع الرائدة 
ب��إدارة البحوث  - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
املهندسة دينا النقيب، أنه مت توقيع العقد مع اجلامعة 
في أكتوبر 2019 لهذا املشروع، مشيرة إلى أن تكلفة 

املشروع تبلغ 316 ألف دينار.
بدورها ذكرت مدير برنامج نشر املعرفة العلمية 
والتكنولوجيا باملؤسسة الدكتورة ليلى املوسوي، 
أن املؤسسة متلك مشروعاً لوكالة الفضاء العاملية 

)ناسا( وأنهم يبتعثون الطلبة إلى برنامج )ناسا 
غلوب( في الواليات املتحدة األمريكية.

وذك���رت أن برنامج )ن��اس��ا غ��ل��وب( ه��و برنامج 
للطلبة في مدارسهم يتدربون على جمع البيانات ل� 
)ناسا( ويتم استخدام البيانات في التحقق من بيانات 
األقمار الصناعية ويتم تدريب 150 طالبا وبعدها يتم 
اختيار 15 طالباً للسفر واملشاركة في فصل صيفي في 

أمريكا.
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»التميز اإلنساني« تشارك في األعمال اخلتامية 
ملؤمتر التطوع الدولي األول 

خالد الصبيحي

50 منحة جامعية للطلبة املعسرين داخل الكويت يسعى لتوفير 

مشروعًا  تطرح  اإلسالمي«  التراث  »إحياء 
الدراسية  باملنح  خاصًا 
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يهدف إلى تدريب الطلبة على بناء القدرات الوطنية في التصنيع الفضائي 

الكويت في  مستدام  فضائي  قطاع  لتأسيس  بداية  الكويتي  الصناعي  القمر  الكويت:  جامعة 

املشروع الوطني للقمر االصطناعي الكويتي األول

كشفت إدارة العاقات في بلدية الكويت 
ف��ي تقرير لها، ع��ن إحصائية ص���ادرة عن 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي 
بأن الفريق الرقابي كثف من جوالته امليدانية 
على كافة األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملطاعم ، بناًء على توجيهات 
م��دي��ر ع��ام بلدية الكويت املهندس أحمد 
املنفوحي، بتكثيف اجل��والت امليدانية في 
املجمعات التجارية ال��ك��ب��رى واألس���واق 
املركزية و املطاعم والكافيهات واملعاهد 
الصحية وصالونات احلاقة وصالونات 
التجميل في مختلف احملافظات، تنفيذاً لقرار 
مجلس ال���وزراء بالسماح للحاصلني على 
اللقاح املضاد لفيروس ك��ورون��ا والفئات 
املعفاة من تلقي اللقاح بالدخول ال��ى تلك 

األماكن بهدف حتقيق املناعة املجتمعية.
وأوض���ح رئيس فريق ال��ط��وارئ بفرع 
بلدية محافظة حولي، إبراهيم السبعان، 

بأن اجل��والت امليدانية التي نفذها الفريق 
ال��رق��اب��ي على ك��اف��ة األن��ش��ط��ة التجارية 
باملجمعات والبقاالت واملطاعم واجلمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة، خ��ال شهر يونيو امل��اض��ي، 
أس��ف��رت ع��ن توجيه 1047 تنبيهاً لعدم 
اإللتزام باإلشتراطات الصحية وحترير 9 
مخالفات، فضاً عن حترير أمرغلق إداري 
حملل لكونه يشكل خطر داه��م على صحة 
وس��ام��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني.  وأض��اف 
السبعان بأن الفريق الرقابي، قام بإزالة 7 
تعديات متت إقامتها على أماك الدولة بعد 
إتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية فضا عن 
توجيه 15 إنذارا لتعديات على أماك الدولة، 
وسيتم التعامل معهم بعد إنتهاء فترة اإلنذار 
والتعامل مع 12 شكوى هاتفية إلى جانب 
إزال��ة 13 إع��ان��اً مخالفاً يعمل على إعاقة 
الرؤية وتشويه املنظر العام للمحافظة من 

الساحات وامليادين العامة.

خالل إحصائية لفريق الطوارئ عن شهر يونيو املاضي

9 مخالفات..  بلدية »حولي« حررت 
1047 تنبيهًا لعدم اإللتزام  ووجهت 

باالشتراطات الصحية

حترير مخالفة

جانب من التحضيرات التمهيدية والتدريبية

املؤمتر الدولي األول للتطوع

تسعى جمعية إحياء التراث اإلسامي، لتوفير 50 
منحة جامعية للطلبة املعسرين، وذل��ك ضمن حملة 

خيرية خاصة لتوفير ) املنح اجلامعية( داخل الكويت.
ويحظى التعليم باإلقبال الكبير والدعم من قبل جمعية 
إحياء التراث اإلسامي، حيث قامت بإنشاء العديد من 
املدارس والكليات واجلامعات خارج الكويت، ودعم طلبة 
العلم داخل وخارج الكويت بهدف نشر العلم بني أفراد 
املجتمع، وفي سبيل ذلك تطرح مشروع خاص ب��� ) املنح 
اجلامعية ( داخل دولة الكويت ليكون ضمن مشاريعها 
في العشر املباركة من ذي احلجة، والذي سيتم املساهمة 

فيه ابتداء من صباح اليوم الثاثاء.
ويهدف هذا املشروع الى توفير منح جامعية ألبناء 
األس��ر احملتاجة داخ��ل الكويت، والتي تعاني من عدم 
ال��ق��درة على س��داد ال��رس��وم اجلامعية ألبنائها بسبب 
ضعف الدخل، حيث سيتم خال املرحلة األول��ى كفالة 
)50( طالب مبعدل )1200( د.ك للطالب الواحد ، أما 
املرحلة الثانية فستكون للمساهمات العامة، بحيث أن 

كل مبلغ يصل ل�� )1200( د.ك يساهم في منحة جامعية 
لطالب ليكون املجال مفتوحاً لكل من يريد املساهمة في 
هذا املشروع املتميز، وهذا املشروع من املشاريع التي 

يجوز فيها دفع الزكاة.
علماً بأن إدارة حملة ) سباق اخلير (، وهي اجلهة 
املشرفة على ه��ذه املشاريع طرحت ه��ذا ال��ي��وم ثاني 
مشاريعها وه��و للمساهمة ف��ي توفير حل��وم ذبائح 
وتوزيعها على احملتاجني والفقراء داخل وخارج الكويت 

.
وق��د أع��دت اجلمعية مشاريعه خيرية وإنسانية 
خاصة بعشر ذي احلجة داخل الكويت وخارجها ، والتي 
تأتي انطاقاً من حث شريعتنا السمحاء على التنافس 
والتسابق لفعل اخلير ، ولقوله صلى الله عليه وسلم 
: )ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه 
األيام يعني : أيام العشر، قالوا: يا رسول الله وال اجلهاد 
في سبيل الله ؟ قال: وال اجلهاد في سبيل الله إال رجل 

خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء(.

أع��ل��ن رئ��ي��س ق��ط��اع امل����وارد وال��ع��اق��ات العامة 
واإلع��ام بجمعية النجاة اخليرية، عمر الثويني عن 
طرح النجاة اخليرية يوم عرفة املقبل املوافق 19 من 
شهر يوليو اجل��اري 1442 ه حملة إنسانية كبرى 
لدعم ثبات وصمود أهل القدس الشريف حتت شعار 

#أنا أدعم األقصى 
وقال الثويني في تصريح صحفي: تضم احلملة 6 
مشاريع نوعية خلدمة األقصى ودعم األسر املقدسية، 
منها توفير ع��دد 2سيارة “إسعاف” خلدمة رواد 
املسجد األقصى وتقدمي الدعم للكوادر الطبية املوجودة 
باملسجد، وكذلك توفير عدد 2 سيارة “إطفاء” للتدخل 
السريع في حاالت الطوارئ واحلريق وإنقاذ األرواح 
واملمتلكات، وعدد2سيارة “لنقل كبار السن” وذلك 
لتمكينهم من أداء الصلوات والتنقل بيسر وسهولة 

داخل املسجد األقصى.
 مضيفاً: تهدف احلملة كذلك إل��ى إن��ارة املسجد 
األقصى، وذلك من خال تركيب الفوانيس والثريات 
وت��ب��دي��ل ال��ت��ال��ف منها ج���راء األح����داث األخ��ي��رة، 
بجانب إقامة 15 حلقة قرآنية مل��دة ع��ام في رحاب 

املسجد األقصى، وذلك إلع��داد جياً متمسكاً بهويته 
ومقدساته الدينية، وكذلك نسعى من خ��ال حملة 
#أناأدعماألقصى إلى تقدمي الدعم امل��ادي لعدد 150 

أسرة مقدسية من شريحة األسر املتعففة واملتضررة 
وضعاف الدخل ملدة عام كامل.

 مبيناً أن التكلفة اإلجمالية للحملة تبلغ 154 ألف 
دينار كويتي، مؤكداً أنه يجوز إخ��راج الزكاة لدعم 
احلملة، موضحا أنه سيتم تنفيذها بإذن الله تعالى 
بالتنسيق الكامل مع وزارت��ي الشؤون واخلارجية 
الكويتية وبإشراف سفارة الكويت في األردن الشقيق.

وأوضح الثويني أن للمسجد األقصى مكانة عظيمة 
ورفيعة في نفوس املسلمني فهو أول القبلتني وثاني 
مسجد وضع على األرض بعد املسجد احلرام، ومسرى 
رس��ول الله صل الله عليه وسلم، م��ؤك��داً أن حملة 
#أنا_ أدعم_ األقصى حلقة من حلقات العطاء اإلنساني 
املتواصل الذي حترص النجاة اخليرية وأخواتها من 
اجلمعية اخليرية األخ��رى على تقدميه لدعم ثبات 

وصمود أهل القدس.
 ونقل الثويني عن أهل القدس خال زيارته األخيرة 
شكرهم واعتزازهم بالدور اإلنساني الرائد الذي تقوم 
به الكويت قيادة وحكومة وشعباً جتاه أهل فلسطني 

عامة والقدس خاصة.

6 مشاريع نوعية خلدمة األقصى ودعم األسر املقدسية  الثويني: تضم 

»النجاة اخليرية« تطرح يوم عرفة حملة »أنا أدعم األقصى«

عمر الثويني


