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يضم مجموعة من الشباب الطموح واملتفاني

«كويت ألفا سكواد» ..فريق تطوعي في خدمة املجتمع

املال :استثمار طاقات الشباب يعود بالنفع على الوطن واإلنسانية

رئيس الفريق عبدالعزيز المال مع أعضاء الفريق
كتب عبداهلل جاسم

«كويت ألفا سكواد» ..فريق تطوعي ضم مجموعة
خدمة االعمال
من الشباب الطموح والمتفاني في ُ
التطوعية الوطنية واالنسانية ،وقد أسس بهدف
تقديم أفضل خدمة للقوى العاملة في الكويت من
خالل أعضاء شباب شغوفين بعمل الخير.
ال�ف��ري��ق س��اع��د ف��ي تسهيل التخطيط والتنظيم
وال �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ف �ع��ال �ي��ات ع� ��دة وس ��اه ��م ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م
اخ � �ت � �ب� ��ارات ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ج��ائ �ح��ة
«ك� ��ورون� ��ا» وش � ��ارك ف��ي ت��وزي��ع ال �م �س��اع��دات مع
اللجان الخيرية وكذلك حمالت التنظيف في البر
والبحر وتعاون مع كثير من الجهات الحكومية
والخاصة.
«النهار» التقت رئيس الفريق الشاب عبدالعزيز
ال � �م ��ال ،ح �ي��ث اك � ��د ان ع �م �ل��ه وف ��ري� �ق ��ه ال �ت �ط��وع��ي
ينطلقان من ايمانهما بدعم المجتمع والشركات
المحلية والمنظمات غير الربحية وأي شخص
يحتاج فعال المساعدة واستعدادهم للتطوع في
اي وقت لمساعدتهم في أي شيء من شأنه خدمة
المجتمع واالنسانية ،باالضافة الى محاور عدة
تحدث عنها خالل اللقاء التالي:
● كيف كانت بداية فكرة تأسيس الفريق؟
■ فكرة تأسيس الفريق تقوم على مبدأ استثمار
ال�ط��اق��ات الشبابية واالس �ت �ف��ادة منها ب�م��ا ينفع
ال�م�ص�ل�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة واالن�س��ان�ي��ة
م��ن خ��الل العمل التطوعي غير ال��رب�ح��ي ،وكانت
البداية ع��ام  2020ف��ي ظ��ل حاجة البلد ال��ى وقفة
الجميع خالل فترة جائحة «ك��ورون��ا» وتبعاتها
وال�خ�ط��وات االول��ى كانت سهلة ويسيرة لكوننا
قمنا باعمال سابقة قبل تأسيس الفريق.

تشجيع ومساندة
ً
● ما رد فعل اسرتك وم��ن حولك؟ وه��ل ك��ان محبطا أم
ً
مشجعا؟
ً
■ رد الفعل ك��ان وم��ازال مشجعا والكل شجعني
وساندني ،خصوصا وال��دت��ي بما ان��ي والشباب
ال ��ذي ��ن اع �م��ل م�ع�ه��م ن �ق��وم ب� ��دور وط �ن��ي وخ��دم��ة
مجتمعية.
● م� ��ا م� �ك ��ون ال � �ف� ��ري� ��ق ..م� ��ن ش� �ب ��اب وم �ت �خ �ص �ص �ي��ن
ام �ك��ان �ي��ات �ه��م ،ت �خ �ص �ص��ات �ه��م وم� ��ا ش � ��روط االن �ض �م��ام
للفريق؟
■ م�ك��ون ال�ف��ري��ق م��ن الجنسين «ش �ب��اب وب�ن��ات»
من دون تفرقة ما دام النية التطوع والخدمة ،وال
تشترط تخصصات معينة للمتقدمين للتطوع

صورة جماعية للفريق في أحد المواقع

الفريق خالل حملة تنظيف
ل�ل�ف��ري��ق وي�ه�م�ن�ه��ا ال �ه �م��ة ال �ع��ال �ي��ة واالم �ك��ان �ي��ات
ال�م�ت��اح��ة .ام��ا ع��ن ش��روط االن�ض�م��ام للفريق فان
ً
ً
يكون المتقدم /المتقدمة ف��وق ال �� 18عاما ولبقا
باالسلوب وبقية الشروط في صفحة االنستغرام
@. KWTALPHASQUAD
● هل هناك «شللية» أو اشخاص يشكلون اساءة للعمل
التطوعي؟ وما اهدافهم؟
■ ه � �ن� ��اك اش � �خ� ��اص ن � �ع� ��م ،ب � �ه� ��ذه ال� �م ��واص� �ف ��ات
والشللية ف��ي اغ�ل��ب ال�م�ج��االت ال�ت��ي تعتمد على
العمل الجماعي وقد تسيء بالفعل الى ذلك العمل
وف��ري �ق �ن��ا ب�ع�ي��د ع��ن ت �ل��ك االج � ��واء وال�م�ش��اح�ن��ات
فهدفنا اسمى من تلك المهاترات ولله الحمد لم
نواجه ايا من هذه المشكالت.

ضريبة مجتمعية
● تواجهون مشاكل شخصية بسبب عملكم التطوعي
وتدفعون ضريبة مجتمعية بسبب هذا العمل .فما صحة
هذا القول؟
■ ال �ح �م��د ل �ل��ه ل ��م ن ��واج ��ه ف ��ي ع �م �ل �ن��ا ال �ت �ط��وع��ي
مشاكل على االطار الشخصي او العائلي بسبب
االعمال التطوعية بل العكس دائما نجد االطراء
والتشجيع من الجميع.
● م��ا ال��دع��م ال ��ذي تحصلون عليه ف��ي عملكم م��ن قبل
جهات حكومية او خاصة ،وما تلك الجهات مثال؟
■ نعم ،هناك دعم من الحكومة والجهات الخاصة

هدفنا االنتقال من
املحلية إلى العاملية
«الشللية» في أغلب مجاالت
العمل الجماعي
ظروف «كورونا» فرضت
علينا العمل في الداخل
وعدم االنطالق للخارج

ايضا ومن مختلف الوزارات والشركات.

ميزانية خاصة
● ه ��ل ل � ��دى ال �ف ��ري ��ق م �ي��زان �ي��ة خ ��اص ��ة ،وه � ��ل االع � ��الن
والرعايات ضمن سياسة الفريق المالية؟
■ ن� �ع ��م ،ال �ف ��ري ��ق ل ��ه م �ي��زان �ي��ة خ ��اص ��ة واالع � ��الن
والرعايات ضمن اولوياتنا في هذه الميزانية.
● م��ا النشاطات االخ �ي��رة ال�ت��ي قمتم بها خ��الل االع��وام
السابقة وما نسبة نجاحها وتقبلها من الجمهور؟
■ اخ � ��ر ع �م��ل ق �م �ن��ا ب ��ه ه ��و ت �ن �ظ �ي��ف ال �ب �ح��ر م��ع
منظمة  ،TrashTagوك��ذل��ك المساعدة ف��ي تنظيم
المدارس خالل فترة االختبارات الثانوية العامة،
وساعدنا بالعمل مع مهرجان الكتاب مع الكاتب
حسين البلوشي ،وش��ارك�ن��ا ف��ي تنظيم وت��وزي��ع
ال �م �س��اع��دات االن �س��ان �ي��ة وال� �س ��الت ال �غ��ذائ �ي��ة مع
بعض ال�ل�ج��ان الخيرية ،وال�م�ش��ارك��ة ف��ي حمالت
التنظيف للشواطئ والبر واعمال اخرى متفرقة.

نشاط محلي
● هل عممتم نشاطاتكم في دول الخليج او الدول العربية،
وهل هناك تعاون في ذلك او اعمال مشتركة؟
■ حتى االن نحن نعمل على اطار محلي ولم نقم
ً
ب��أي عمل خ��ارج الوطن حتى االن نظرا للظروف
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال � � ��دول ب �س �ب��ب ج��ائ �ح��ة
«كورونا».
● هل هناك تقدير من قبل الدولة او مؤسسات المجتمع
المدني لما تقومون به من عمل؟ وما الجوائز او التكريم
الذي حصلتم عليه؟
■ ل��م يتم تكريم الفريق م��ن قبل ال��دول��ة ولكن تم
تكريمنا من قبل مهرجان الكتاب وجمعية السالم
الخيرية.

املطوع يشيد بتزكية الياسني نائبًا
لرئيس مجلس الشباب العربي
ب� ��ارك ال �م �س �ت �ش��ار وائ� ��ل ي��وس��ف ال �م �ط��وع رئ�ي��س
رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية
اختيار محمد الياسين لشغل منصب نائب رئيس
المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي ،مشيرا
إلى أن الياسين أول من يتولى هذا المنصب بعد
تزكيته من ممثلي الدول العربية األعضاء.
وق� � ��ال إن ال �ي ��اس �ي ��ن م� ��ن خ� �ي ��رة ش� �ب ��اب ال �ك��وي��ت
ويستحق ه��ذا المنصب ب �ج��دارة ،كما أن إسناد
هذا المنصب ألحد أبناء الكويت يعكس مكانتها
ال�م��رم��وق��ة وال�ج�ه��ود ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ت��ي يبذلها
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ د .اح �م��د ال �ن��اص��ر ،كما
يعكس م��دى اهتمام القيادة السياسية بشريحة
الشباب الذين يمثلون  % 70من الكويتيين.

وائل يوسف المطوع

«عدسة» ..فريق شبابي يحصر
الكائنات الفطرية في البالد

االنتقال للعاملية
● ما المشاريع والخطط المستقبلية للفريق؟
■ تطوير الفريق وزيادة عدد المنظمين واالنتقال
من فريق محلي الى عالمي
● هناك عراقيل تواجهكم في عمل الفريق فما هي؟
■ لله الحمد ،االم��ور تسير بيسر ول��م نواجه اي
عراقيل توقف عملنا او تعطله.
● كلمة اخيرة؟
■ اتمنى على جميع الشباب والبنات فوق ال� 18
ان يتقدموا الى فريقنا  Kuwait Alpha Squadكي
يستثمروا طاقاتهم الشبابية بما ينفع المصالح
الشخصية والوطنية ويكونوا أف��رادا مساهمين
في بناء الوطن.

فريق شبابي
وق �ع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة وف��ري��ق
«ع ��دس ��ة ال �ب �ي �ئ��ة» ال �ك��وي �ت �ي��ان م��ذك��رة
ت� �ع ��اون ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ف��ي
ال� �ب ��الد وزي� � � ��ادة ال ��وع ��ي ال �ب �ي �ئ��ي ل��دى
المجتمع وحصر الكائنات الفطرية في
المحميات والبيئة الكويتية.
وق � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س االدارة ال �م��دي��ر
ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه أح�م��د
ال� �ح� �م ��ود ال� �ص� �ب ��اح ل� � � «ك � ��ون � ��ا» ب �ه��ذه
المناسبة إن المذكرة تهدف إلى تعزيز
وت��رس �ي��خ روح ال �ت �ع��اون ال�م�ث�م��ر بين
الجانبين ف��ي المجال البيئي وتبادل
الخبرات ع��الوة على تنفيذ المشاريع
لتحقيق أهداف الهيئة.
وأض� ��اف ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه األح �م��د أن��ه
من خالل المذكرة سيتم رصد األحياء
ال �ب��ري��ة وال �ط �ي��ور ال �ع��اب��رة ،م�ف�ي��دا ب��أن
ف��ري��ق (ع��دس��ة البيئة) اس�ت�ط��اع حصر
أع � ��داد ال �ط �ي��ور ال �م �ه��اج��رة وأن��واع �ه��ا
لخلق منظومة كاملة للحياة الفطرية
في البالد.
وأوض� � ��ح أن� ��ه م ��ن خ� ��الل ف��ري��ق ع��دس��ة
ال �ب �ي �ئ��ة ال � ��ذي ي �ض��م ع � ��ددا م ��ن س �ف��راء
البيئة المتوزعين في مختلف مناطق
ال �ب��الد « ت��م اث ��راؤن ��ا ب ��أن ��واع مختلفة
م��ن ال�ط�ي��ور وال�ك��ائ�ن��ات ووض��ع أفضل
ال �ح �ل��ول الس �ت��دام��ة وت �ن��وع ال�ك��ائ�ن��ات
الحية».
وأك� � � ��د أن ل �ل �ف ��ري ��ق ب� ��اع� ��ا ط� ��وي� ��ال ف��ي
ف ��ن ت �ن��وي��ر وت ��زوي ��د أف� � ��راد ال�م�ج�ت�م��ع
ب��ال�م�ع�ل��وم��ات وت��وث�ي��ق ال�ح�ي��اة البرية
وال�ب�ح��ري��ة وال�ت�ن��وع األح�ي��ائ��ي وج��ذب

ال �ن��اس ن�ح��و ال �ت��أم��ل وال�ت�ف�ك��ر بجمال
ال �ب �ي �ئ��ة ون �ق ��ائ �ه ��ا ع �ن ��د ت ��وف �ي ��ر ب�ي�ئ��ة
صالحة للكائنات الحية للعيش دون
تعد عليها بصيد أو تلوث عبر التقيد
باللوائح والنظم البيئية.
وذك ��ر أن ال�ط��رف�ي��ن ل��دي�ه�م��ا خ �ب��رة في
مجال العمل البيئي وت��م االت�ف��اق على
ال�ت�ع��اون المشترك ب�ه��دف تعزيز هذه
المفاهيم وتحقيق أه��داف المحافظة
على البيئة بتبادل المعلومات وأعمال
ال �ت��وث �ي��ق وإق ��ام ��ة أن �ش �ط��ة وم �ش��اري��ع
وبرامج بيئية مشتركة وهادفة التباع
أم�ث��ل ال �ط��رق للحفاظ ع�ل��ى البيئة في
ال�ك��وي��ت ح��اض��را ومستقبال ولضمان
استدامتها لألجيال القادمة.
وق��ال األحمد إن فريق «عدسة البيئة»
ي � �ع� ��د م� ��رج � �ع� ��ا وم� � � �ص � � ��درا الس � �ت � �ق ��اء
المعلومات البيئية ومن خالل برامجه
ال�ت��ي ت�ح��ث المجتمع ع�ل��ى المحافظة
على البيئة وع��دم التعرض لكائناتها
مبينا ان الهيئة وخالل مشاركتها في
معرض «الصيد والطبيعة» أحد أكبر
ال�م�ع��ارض البيئية ال��دول�ي��ة ف��ي العالم
والمقام في بودابست عاصمة هنغاريا
أخ �ي ��را س�ل�ط��ت ال �ض ��وء ع �ل��ى ال�ج�ه��ود
الكويتية التي القت استحسانا كبيرا.
وأض ��اف أن ال�ت�ع��اون يشمل محميات
ال� � �ب � ��الد ح � �ي ��ث س� �ي� �ت ��م ال� � �ت� � �ع � ��اون ف��ي
استقبال الزوار وتعريفهم على التنوع
االح� �ي ��ائ ��ي ف ��ي ال� �ب ��الد واالس � �ه � ��ام ف��ي
ال�ت�ك��ام��ل م��ع ال�ض�ب��اط القضائيين في
الهيئة لرصد التعديات البيئة.

