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رحالتنا اخلريية برعاية
ال�شيخ جابر املبارك ال�صباح
م�شروعنا �ساهم يف تقليل
ن�سبة الأمية حول العامل

�سمية امليمني مكرمة من قبل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
والتعرف والفهم والتطبيق والتنفيذ .
الإقبال على العمل التطوعي
مام��دى اقبال املر�أة الكويتي��ة على العمل
اخلريي التطوعي؟
املر�أة عطا�ؤها كبري وجميل  ،املر�أة حني تعطي
يف الأعم��ال اخلريي��ة والتطوعي��ة ف�لا تعم��ل
كوظيف��ة �أو واج��ب عليه��ا �أدا�ؤه فح�س��ب ،ب��ل
غالبا الن�ساء تق��دم يف هذه املجاالت بكل حب
و�إخال�ص وتفاين  ،لهذا جند دائما قدرة املر�أة
كب�يرة ووا�سعة يف الأعم��ال اخلريية  ،حتى يف
امل�ؤ�س�س��ات واملجامي��ع ال�شبابي��ة جت��د امل��ر�أة
عليها م�س�ؤوليات كبرية ،كم��ا �أنها بد�أت ت�أخذ
منا�صب عالي��ة يف خمتلف امليادين ودخلت يف
جمال���س �صنع الق��رار ،وهذا ي��دل على الوعي
الذي متلكه املر�أة اليوم يف الأعمال االن�سانية
�إجنازات ال�شباب
مام��دى اقب��ال ال�ش��باب عل��ى العم��ل
التطوعي؟ وماهي اهم االجنازات اخلريية
التي حتققت ب�سواعد �شبابيه؟
اقبال ال�شباب يف املجاالت اخلريية والتطوعية

لي���س له حد يف ال�سن��وات الأخرية  ،حيث انني
كن��ت �ضمن جلن��ة حتكيم جائ��زة بنك بوبيان
للم�شاريع التطوعية و�ش��ارك معنا يف اجلائزة
 40فري��ق تطوع��ي ب��روح تناف�سي��ة جميل��ة ،
كم��ا تر�أ�س��ت جلنة عالق��ات عام��ةيف جائزة
جنيف ال�شبابية للعم��ل االن�ساين و�شارك معنا
يف التق��دم له��ذه اجلائ��زة  22فري��ق �شباب��ي
�أعمالهم ان�سانية مذهلة  ،فتلم�ست عطاءاتهم
عن قرب.
بالإ�ضاف��ة �إىل احتكاك��ي املبا�ش��ر والدائ��م
م��ع الكث�ير م��ن الف��رق ال�شبابي��ة التطوعي��ة
وم�شاركتنا ال�سنوية يف معر�ض وملتقى �سواعد
ال��ذي ي�ضم حتت��ه ما يف��وق  100فريق �شبابي
تطوعي من الكويت مما يدل على روعة العطاء
ال�شباب��ي وبق��وة يف ال�سنوات الأخ�يرة  ،ويدل
�أي�ضا عل��ى وعي ال�شب��اب للق�ضاي��ا الإن�سانية
العاملية و�إطالعهم على �إحتياجات ال�ساحة .
�أم��ا ع��ن االجن��ازات فل��كل فري��ق م�ساهمات
مبدع��ة وعظيمة ب�إمكانن��ا متابعتها من خالل
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي وم��ن ال�صع��ب
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جمـلة العامــل

 -3تقليل ن�سبة الأمية حول العامل .
 -4زيادة امل�ش��اركة الإيجابية من قبل ال�شباب
يف املجتمع الكويتي بامل�شاريع اخلريية.
حدثينا عن رحالتكم ال�شبابية اخلريية ؟
 نظمن��ا ع��دة رح�لات خريية منه��ا  :الأوىل�إىل ال�ص�ين يف  ، 2011والثانية �إىل اندوني�سيا
يف  ،2012والثالث��ة �إىل جيبوت��ي وال�س��ودان
 ،2014وه��ذه الرح�لات كان هدفه��ا و�ض��ع
حج��ر الأ�سا���س مل�شاريعن��ا التعليمية اخلريية،
ث��م �سافرن��ا الندوني�سيا يف يوني��و  2014و�إىل
ال�ص�ين يف �أغ�سط�س  2014الفتتاح م�شاريعنا،
معهد الدارين يف ال�صني ومدار�س الدارين يف
اندوني�سي��ا  ،ورحالتن��ا ته��دف لتحقيق ثالث
جوان��ب رئي�سية مهمة اجلان��ب اخلريي %60
والثق��ايف  %30وال�سياح��ي  ، %10مع الرتكيز
عل��ى اجلانب اخلريي ب�ش��كل خا�ص ،واجلميل
�أن رحالتن��ا اخلريي��ة برعاي��ة ال�شي��خ جاب��ر
املبارك ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء .
ن�شر الر�سالة يف املدار�س واجلامعات
مامدى ن�شر الر�س��الة اخلريية التطوعية
على م�ستوى املدار�س واجلامعات؟
 يف املدار���س �أ�صب��ح هن��اك من �أح��د القيمااللزامي��ة عل��ى املعلم�ين ر�سخه��ا يف نفو���س
الطلبة هي قيمة العمل التطوعي  ،وعندما يتم
ا�ست�ضافتنا يف املدار�س واجلامعات �أرى تفاعل
الطلب��ة الكبري مع االعم��ال واالفكار التطوعية
 ،ولديهم احلما���س واالبداع لالنطالق يف هذا
اجلان��ب  ،كم��ا �أن عم��ر الطلب��ة منا�سب جدا
لتوعيته��م وغر���س ه��ذه القي��م النبيل��ة فيهم
،خا�ص��ةان لديه��م اال�ستع��داد الكب�ير للتعلم
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