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مبناسبة اليوم العربي للعمل التطوعي وعبر موقعه اإللكتروني

«فنار» يدعو الفرق التطوعية للتسجيل
في مبادرته إلصدار دليل شامل عنها
مبناسبة ال��ي��وم العربي للعمل التطوعي
الذي يحتفل به العاملي العربي في  15سبتمبر
من كل عام ،أعلن رئيس مركز الكويت لتوثيق
العمل اإلنساني “فنار” د .خالد الشطي عن قيام
املركز في الوقت الراهن بعمل دليل شامل عن
الفرق التطوعية في دولة الكويت ،للتعريف بها
وبأعضائها وبعملها وكيفية التواصل معها.
وقال الشطي :إن مركز “فنار” قام بعمل رابط
موجود على موقعه االلكتروني fanarkwt.
 org.comمي��ك��ن م���ن خ�لال��ه ل��ك��ل ال��ف��رق
التطوعية التسجيل فيه بهدف وضع بيانات
التواصل معها ،لتضمينها في اإلصدار املرتقب،
س��واء الفرق التابعة ملبادرة وزارة الشؤون
االجتماعية “بادر” أو ال��ف��رق األخ���رى غير
التابعة للمبادرة ،داعيا كافة الفرق التطوعية
إلى التفاعل مع احلدث ،وتسجيل فرقهم بأسرع
وقت ،حتى يتسنى ل”فنار” إصدار الدليل في
غضون األيام املقبلة.
وأوض���ح أن امل��رك��ز اخ��ت��ار ال��ي��وم العربي
للتطوع ،ل�لإع�لان ع��ن ه��ذا اإلص���دار ،م��ن أجل
نشر ثقافة التطوع وإب��راز دوره��ا في التنمية
الشاملة للمجتمعات اخلليجية والعربية
والعاملية ،واملساهمة فيتطويراألعمااللتطوعية
في الكويت وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع
املنظمات والهيئات وامل��ؤس��س��ات واجلمعية
اخليرية واإلنسانية والفرق التطوعية ودعم
جهود املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.
وأض����اف ال��ش��ط��ي أن “فنار” ي��ه��دف إل��ى
املساهمة ف��ي توجيه ط��اق��ات شباب الكويت
والطاقات الشبابية العربيةخلدمة مجتمعاتهم،
وتنمية ق��درات ومواهب وإبداعات املتطوعني.
وتوريث حب العمل التطوعي من خالل تعميق
التواصل ب�ين أص��ح��اب البصمات التطوعية
وبني مختلف األجيال ،ونقل اخلبرات التطوعية
املختلفة إلى الفئات املستهدفة مبا ي��ؤدي إلى
وض��ع املتطوعني في العمل املناسب مليولهم
وتخصصاتهم وأعمارهم مع إفساح املجال؛
لالستفادة من آرائهم.
وعلى صعيد آخر حول آخر مستجدات املركز،
أكد الشطي أن “فنار” استطاع أن يتقدم بعدة
خطوات في مجال توثيق العمل اإلنساني ،ولم
يتأثر بفترة توقف العمل ف��ي الكويت خالل
الفترة املاضية بسبب أزمة انتشار وباء فيروس
“كورونا” ،واستمر موظفوه في إجن��از مهام
عملهم من منازلهم ،وجنحوا في تنفيذ العديد من
اإلصدارات واملطبوعات الورقية واإللكترونية
خالل الفترة املاضية ،والتي سوف تظهر خالل
ال��وق��ت ال��راه��ن ،ومنها مجلة “فنار” الربع
سنوية ،وعدد من الكتب املتخصصة في مجال
توثيق العمل اإلنساني.
وقال :إن املركز انتهى من إعداد العدد التاسع
من مجلته ،والذي يتناول جهود دولة الكويت
في مواجهة “كورونا” ،وكتاب “الكويت عبر

د .خالد الشطي

ال��ت��اري��خ ..أزم���ات وفزعات” ،وال���ذي يوثق
تاريخ الكويت في مواجهة األوبئة واألمراض
وال��ن��ك��ب��ات ،ويسلط ال��ض��وء على دوره���ا في
مواجهة فيروس “كورونا” ،باإلضافة إلى
إجن��از كتاب “مبرة خير الكويت ..مسيرة 14
عاما من اخلير والعطاء” ،ال��ذي يوثق جهود
مبرة خير الكويت في الفترة من  2007حتى
 2020وخدماتها املتميزة ف��ي مجال رعاية
األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن
وذوي األمراض املزمنة ،وتقدمي أفضل اخلدمات
لهم ،باإلضافة إلى أن املركز حاليا ً بصدد االنتهاء
من كتاب عن إجن��ازات جمعية السالم لألعمال
اإلنسانية واخليرية في  10أعوام.
وت��اب��ع :إن امل��رك��ز انتهى م��ؤخ��را ً أي��ض�ا ً من
تدشني موقعه اإللكتروني ال��ذي يضم رابط
ومكونات املركز وه��ي مركز “فنار” ،ووقف
الكويت للعمل اإلنساني ،وشركة فنار اخلير
للتجارة العامة وهي شركة غير ربحية ،ومجلة
فنار ،ومكتبة الكويت للعمل اإلنساني وتضم
نحو  5االف كتاب سيتم حتويلها إلكترونيا
تدريجيا في املرحلة املقبلة.
ولفت إلى أن مركز “فنار” بدأ منذ  3أعوام،
ليضع له موطئا ً كأحد املراكز البحثية املختصة
بتوثيق العمل اإلنساني ف��ي دول��ة الكويت،
وب��دأ يخطو خ��ط��وات النجاح بثبات ف��ي هذا
املجال املتخصص واحليوي والذي ميثل الدور
اإلنسانيللكويت.
ودع���ا الشطي ك��اف��ة الهيئات واجلمعيات
اخليرية ،إلى منح املركز الفرصة لتوثيق أعمال
ه��ذه اجل��ه��ات ،لتقدميها بالشكل املالئم الذي
يتناسب مع حجم مساعدات دولة الكويت في
الداخل واخلارج باعتبارها مركزا ً عامليا ً للعمل
اإلنساني.
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«للوطن رجال يحمونه» توثيق
لتجربة «احلرس الوطني» في
التصدي لـ «كورونا»
حت���ت ع���ن���وان « ل��ل��وط��ن رج���ال
يحمونه» ،أص���در احل���رس الوطني
ع���ددا ً ج��دي��دا ً م��ن مجلته العسكرية
توثق جتربة رج��ال احل��رس الوطني
في التصدي لفيروس كورونا املستجد
(كوفيد ،)١٩ -وتقدمي الدعم واالسناد
جلهات الدولة املختلفة.
وقال رئيس حترير مجلة احلرس
الوطني العقيد محمد عبدالله ربيح:
إن العدد اجلديد اشتمل على ملف عن
مسيرة احل���رس ال��وط��ن��ي مبناسبة
م��رور  ٥٣عاماً على تأسيسه ،وملف
آخر عن «ملحمة الصمود» تطرق إلى
دور احل��رس الوطني البطولي في
مواجهة الغزو العراقي الغاشم وما
قدمه رجاله من تضحيات ،باإلضافة
ال��ى تقارير شاملة عن خلية األزم��ة،

وقوة واجب احلرس الوطني ،وجتربة
منتسبي احل��رس ف��ي إس��ن��اد اجهزة
ال��دول��ة ،وج��ه��ود مديرية اخل��دم��ات
ال��ط��ب��ي��ة ف��ي ح��م��اي��ة املنتسبني من
فيروس كورونا ،ومساندتهم لوزارة
الصحة من خالل املستشفى امليداني
مبنطقة املهبولة.
وأض���اف :إن العدد تناول جتربة
بعض رج���ال احل���رس ال��وط��ن��ي بعد
تعافيهم من فيروس كورونا ،ومقال
مترجم ع��ن موقع املؤسسة امللكية
املتحدة للخدمات في بريطانيا بعنوان»
جائحة كورونا ليست حربا» ،ومقال
بعنوان «ما بعد اجلائحة» ،والتطرق
الى دراسة بعنوان «مكافحة املخدرات
في القوانني واللوائح العسكرية»،
باإلضافة الى األبواب الثابتة.

غالف العدد اجلديد ملجلة احلرس الوطني

«أمانة األوقاف» تفعّل خطة الطوارئ لصيانة
عقاراتها خالل جائحة «كورونا»
استكماالً لدور األمانة العامة لألوقاف املميز خالل
الظروف االستثنائية جلائحة كورونا ،وحرصاً على
سالمة املستأجرين من خ�لال توفير أعمال الصيانة
املستمرة لعقارات األمانة للمحافظة عليها وعلى سالمة
مرتاديها ،أكد مدير إدارة صيانة وتطوير العقارات
باألمانة م .ف��وزي املانع قيام اإلدارة بتفعيل خطة
الطوارئ مع (الشركة املديرة) ،بهدف احملافظة على
عقارات األمانة من خالل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية
واجل��ذري��ة واستكمال أعمال التطوير حسب الئحة
األعمال الطارئة اخلاصة بأوامر العمل ،واستكمال
جميع عقود الشركات وامل��ق��اول�ين ألع��م��ال التكييف
واملصاعد واحلريق التي تتم ع��ادة ط��وال  24ساعة
يومياً و  7أيام في األسبوع وخالل اإلجازات والعطل،
حيث أن الشركة ملزمة مبتابعة أعمال الصيانة وتوفير
كافة القطع الضرورية حتى بعد انتهاء أوقات العمل
الرسمية ،وتزويد األمانة بتقرير يومي عن األعمال
التي متت والتأكد من استقبال شكاوي املستأجرين
ومعاجلتها بأسرع وقت ممكن .ونوه املانع إلى قيام
اإلدارة بالتواصل م��ع الشركة امل��دي��رة والتنسيق
لالستجابة لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة خالل فترة
احلظر الكلي بالتنسيق مع جهات الدولة الرسمية حلل
مشاكل سكان العقارات ومتابعتها من قبل مهندسي
اإلدارة في هذه الظروف االستثنائية.
وأش��ار إل��ى أن مهندسي اإلدارة  -وبالتزامن مع
عودة العمل في اجلهات احلكومية – استأنفوا نشاطهم

م .فوزي املانع

كامالً وبإنتاجية مضاعفة حيث قاموا بزيارات ميدانية
جلميع عقارات األمانة العامة لألوقاف ملتابعة أي أعمال
متأخرة أو متوقفة بالتنسيق مع الشركة املديرة ،مشيرا ً
إلى مبادرة األمانة بصرف جميع مطالبات الشركات
واملقاولني من قبل مهندسني اإلدارة خالل فترة التوقف
حتى ال يكون هناك أي تأثير على سير العمل.
مبيناً أن األعمال التي متت خالل فترة توقف العمل
بسبب جائحة ك��ورون��ا وحتى املرحلة ال��راب��ع��ة قد
شملت جميع األعمال املدنية الطارئة مثل تسريب املياه

وإص�لاح أو توريد خزانات مياه وإص�لاح املضخات،
وأعمال إصالح عدة مصاعد في عقارات مختلفة بسبب
توقفها أو وجود مشكلة تعيق استخدامها واستبدال
وح��دات تكييف للشقق السكنية املتعطلة وغيرها من
األعمال .والتأكد من عمل وتشغيل املولدات الكهربائية
في العقارات ،كما مت عمل ما يلي :تطبيق االشتراطات
الصحية وال��وق��ائ��ي��ة ف��ي جميع أب���راج ومجمعات
األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ،واستبدال جميع األب��واب
األوتوماتيكية ملداخل ومخارج برج السالم رقم ،2405
وأعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية مبجمع منيرة
التجاري ،مع تركيب إع�لان جديد للمجمع ،وتوريد
وتركيب وتشغيل عدد 4شيلرات تكييف لعدة مجمعات
جتارية ،وأعمال إصالح شيلرات التكييف اخلاصة بدار
العوضي ،و توريد وتركيب املاكينات واملراوح اخلاصة
في برج التبريد في عقار برج سنابل ،واستكمال أعمال
استبدال أحبال وقطع غيار مصاعد عقار دار العوضي.
وأك��د املانع حرص األمانة العامة لألوقاف الدائم
على العناية بالعقارات الوقفية وصيانتها وحتسني
أوضاعها واحملافظة عليها وتطويرها حتقيقاً ألهداف
إنشاء األمانة العامة لألوقاف ،في القيام بكل ما يتعلق
بشئون الوقف مبا في ذلك إدارة أمواله واستثمارها
وص��رف ريعها في ح��دود ش��روط الواقفني مبا يحقق
املقاصد الشرعية للوقف وتنمية املجتمع حضارياً
وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن احملتاجني في
املجتمع.

