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متديد التسجيل للدفعة ٢ في مشروع القمر االصطناعي الكويتي إلى ١٥ اجلاري

بعــد النجاح الــذي حققه 
برنامج املشروع الوطني للقمر 
االصطناعي الكويتي التعليمي 
األول والذي تدعمه مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي ونظرا 
لإلقبال الكبير على التسجيل، 
أعلن فريق املشروع عن متديد 
التسجيل للدفعة الثانية إلى 

تاريخ ٢٠٢١/٧/١٥.
الوطني  ويهدف املشروع 
الكويتي  للقمر االصطناعــي 
األول إلى تدريب طلبة جامعة 
الكويــت علــى بنــاء القدرات 
الوطنية في التصنيع الفضائي، 
وذلك من خالل تصميم وبناء 
أول قمــر اصطناعي جلامعة 
الكويــت مــن فئــة األقمــار 
النانومترية واملقرر إطالقه إلى 
مــداره حول األرض في العام 
املقبل بإذن اهللا، ويعتبر الطلبة 
من أهــم مخرجات املشــروع 
وبداية تأسيس قطاع فضائي 

مستدام في الكويت.
وحــول هــذا املوضــوع، 
ذكرت عضــو هيئة التدريس 
فــي قســم الفيزيــاء بجامعة 
الكويــت ومديــر املشــروع 
الوطنــي للقمــر االصطناعي 
الكويتي التعليمي األول د.هالة 
اجلســار أن جامعــة الكويت 
لديها برنامج متكامل في قسم 
الفيزياء بدرجة بكالوريوس في 
الهندسية تخصص  الفيزياء 
االستشعار عن بعد باستخدام 

األقمار الصناعية.
وأشارت د.اجلسار إلى أن 
الفريق قام بالعمل على مشروع 
سابق، وهو مشروع مع اإلدارة 
الوطنيــة للمالحــة اجلويــة 
والفضاء (ناسا) بتمويل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ملدة ٥ ســنوات مــن ٢٠١٣ إلى 
٢٠١٨ كشريك دولي والوحيد 
مبنطقة الشــرق األوسط في 
قمر صناعي يدعى (ســماب) 
ألغــراض مناخيــة وبيئيــة 
وغيرها، مبينة أنه انطالقا من 
هذه الفكرة متت دراسة مشروع 
قمــر صناعي كويتي تعليمي 

أن إطالق القمــر االصطناعي 
سيكون بإذن اهللا في منتصف 
الســنة القادمة فــي الواليات 

املتحدة األميركية.
بصمة كويتية

بــدوره، ذكــر عضو هيئة 
الهندســة  التدريــس بقســم 
الكويت  الكهربائيــة بجامعة 
واملدير األكادميي للمشــروع 
الوطنــي للقمــر االصطناعي 
الكويتي التعليم األول د.ياسر 
عبدالرحيــم أن الفضــاء هو 
احليز الذي يشغل اإلنسانية 
منذ القدم ودخول مجال الفضاء 
بشكل كبير هو ما بعد احلرب 
العامليــة الثانيــة وهــو أكبر 
مشروع إنساني، وأنه في هذه 
البداية ستكون للكويت بصمة 
في هــذا النوع من املشــاريع 
الضخمــة اإلنســانية، مبينا 
أهمية علــم الفضاء للكويت، 
والهدف أن نبدأ في نواة ونصب 
فيها كل الطاقــات املمكنة في 
تدريب الشباب وتأهيلهم، فهم 
من سيكمل املشوار فيما بعد.

مــن جهــة أخــرى، تطرق 
د.عبدالرحيــم إلــى مشــروع 
سابق له، والذي مت دعمه من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومت تطوير اخلاليا الشمسية 
واحتمالية استخدامها بالفضاء 
بهذا القمر الصناعي الكويتي.

وذكــر أن تكويــن البنية 

اخلاليا الشمسة ومتأملني أن 
يتم استخدامها بالفضاء.

تعاون مؤسسي

مــن جانبها، ذكــرت مدير 
برنامج املشاريع الرائدة بإدارة 
البحوث - مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي م.دينا النقيب أن 
هناك دور جلامعة الكويت مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
فيما يخص القمــر الصناعي 
الكويتي (كويت ســات١) ومت 
توقيع العقد مع اجلامعة في 
أكتوبر ٢٠١٩، مشــيرة إلى أن 
إدارة املشــاريع في مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي تعتبر 
املمول األول للمشاريع الفريدة 
من نوعها في الكويت وتكلفة 

الصحيح والطريقة الصحيحة 
يتم شكرها من وكالة الفضاء 
ناسا، ويتم تدريب ١٥٠ طالبا 
ويتم اختيار ١٥ طالبا للسفر 
واملشاركة في كورس صيفي 

في أميركا.
وأشارت إلى أن املؤسسة 
بصــدد إعــداد اســتراتيجية 
جديدة متركزة في بناء القدرات 
الشــبابية في مجاالت جديدة 
حيــث أن العالــم مقبــل على 
وظائــف مســتقبلية جديدة 
كليا، وجميع الوظائف لها صلة 
بالعلم لذا يجب توجيه أولياء 
األمور والشــباب وحتفيزهم 
في املشاركة بالعلوم وما هي 

املهارات واملجاالت اجلديدة.
جهود بحثية

مــن جهتــه، ذكــر الطالب 
حمــد الهنــدي أنــه درس في 
قسم الفيزياء بجامعة الكويت 
تخصص االستشعار عن ُبعد 
ومت توظيفــه مباشــرة بعــد 
التخــرج فــي قســم الفيزياء 
أنــه  موضحــا  باجلامعــة، 
قــام بالعمل علــى العديد من 
املشاريع البحثية والعديد من 
األجهزة التي كانت بحاجة إلى 
املراقبة وحتليل بيانات كبيرة.

وأضاف قائال إنه منذ تقريبا 
١٨ سنة وقسم الفيزياء مينح 
درجة البكالوريوس في فيزياء 
الهندســية تخصــص أقمــار 

الفضــاء  لوكالــة  التحتيــة 
تنقســم على املوارد البشرية 
واملختبــرات واملعــدات حتى 
يكــون لدينــا مركــز ألبحاث 
الفضاء بالكويــت، وبحديثه 
عن الطاقة املســتدامة للطاقة 
الشمسية ذكر أن هذا املشروع 
بدعم مــن مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي ومبشاركة مركز 
أبحــاث أوروبي الذي يعد من 
أكبر مراكز األبحاث في مجال 
اإللكترونيات الدقيقة وتطوير 
تكنولوجيا اخلاليا الشمسية 
في بلجيكا، ونحن في السنة 
الســابعة في التعــاون معهم 
وكان لنا دور فعال في تطوير 
اخلاليا الشمسية، واآلن ندخل 
مواد جديدة نستخدمها في بناء 

املشروع ٣١٦ ألف دينار مقسم 
إلــى جزأين للطلبــة وأدوات 
االتفاقيات بني جامعة الكويت 
واجلامعات األخرى للتدريب.

تعزيز قدرات الشباب

مديــر  ذكــرت  بدورهــا، 
برنامج نشر املعرفة العلمية 
والتكنولوجيا د.ليلى املوسوي 
أن مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي متلك مشروع لوكالة 
الفضاء العاملية ناســا وأنهم 
يبتعثون الطلبة إلى برنامج 
(ناســا غلوب) فــي الواليات 
املتحدة األميركية، مبينة دور 
برنامج نشر املعرفة العلمية 
والتكنولوجيا لتحفيز مشاركة 
الناشئة والشباب في العلوم 
إضافــة إلى املجتمع ككل وأن 
من أهم احملاور هي بناء قدرات 
الشباب في العلوم من املدارس 
بالتعاون مــع وزارة التربية 
وتوجيه العلوم ومع جامعة 
الكويت لبناء قدرات الشباب 
على املهارات احلديثة (الثورة 
الصناعية الرابعة ومهاراتها).

وذكرت أن برنامج (ناســا 
غلــوب) هو برنامــج للطلبة 
في مدارســهم يتدربون على 
جمع البيانات لوكالة الفضاء 
ناسا ويتم استخدام البيانات 
في التحقق من بيانات األقمار 
الصناعية وأن املدرســة التي 
تبعــث البيانــات فــي الوقت 

اصطناعية واستشعار عن ُبعد 
واملجموعــة البحثية لفيزياء 
الفضاء واملناخ جتري أبحاث 

منذ أكثر من ٢٥ سنة.
ومن جانبها، قالت الطالبة 
جلني كمــال أنها متطوعة مع 
مسؤولي إدارة وتنظيم اللقاءات 
واالجتماعــات واحملاضــرات 
فتــرة  خــالل  والنقاشــات 
املشروع ومت تنظيم أكثر من 
١٥٠ اجتماعا ومحاضرة وورش 
عمل ومنهم ٥٠ محاضرة عن 
بعد خالل فترة جائحة كورونا.

ومن جهتها، قالت م.مرمي 
الرشــيدي إنهــا حاصلة على 
بكالوريوس هندسة كمبيوتر 
من جامعة الكويت وهي ضمن 
الفريــق التقني ومن املهتمني 
في جانب هندسة الكمبيوتر 
وتصميم الســاتاليت، وقالت 
في تنظيم وقتها بني وظيفتها 
في البترول واملشروع «عندما 
يكــون لديــك طمــوح وجتد 
الفرصة أمامك فكل شيء سيلني 

أمام األهداف املرجوة».
الطالبة  بدورهــا، ذكــرت 
أنفال اللنقاوي (تخصص علوم 
البحار بجامعــة الكويت) أن 
دورها في املشروع والتطبيقات 
حيث يتم دراسة درجات حرارة 
أســطح البحار وحالة نفوق 

األسماك.
من جانبه، قال عبدالعزيز 
العنــزي (تخصص هندســة 
معماريــة بجامعــة الكويت) 
إنــه ســيتم دراســة تخطيط 
املدن بشــكل مباشر وحساب 
املسطحات اخلضراء وشبكات 

املواصالت والبيئة املبنية.
ومــن جهته، ذكر حســام 
العباد (مهندس معماري جامعة 
الكويت) أنه يتم بناء خرائط 
ونظم املعلومــات اجلغرافية 
مــن أصــل البيانــات الواردة 
مــن القمــر الصناعــي، ويتم 
عمل دراســات تفيــد في بناء 
املدن وشبكات الطرق والنمط 
الزراعي وحتديد اآلبار اجلوفية 

والنفطية.

برنامج تُطلقه جامعة الكويت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بأهداف طموحة ورؤى متكاملة

أحد اجتماعات فريق العمل للنقاش في تفاصيل املشروعمن فريق العمل في املشروع

للطالب (كويت ســات١) ومت 
تقدمي املشروع وحتكيمه من 
قبل محكمني دوليني واحلصول 
على املوافقة، موضحة أن هذا 
املشروع يعتبر مشروعا وطنيا 
تدريبيا وتعليميا لطلبة جامعة 
الكويت باملشاركة مع هيئات 
محليــة حكوميــة مثل وزارة 
الدفاع ومعهد الكويت لألبحاث 
العلميــة ومؤسســات أخرى 
وأقسام علمية باجلامعة مثل 
كلية العلوم وكلية الهندســة 
والبتــرول، حيث بــدأ العمل 
بهذا املشروع منذ شهر أكتوبر 
٢٠١٩، الفتة إلى أن هذا املشروع 
الكويتي سيتم تصنيعه على 
جزأيــن تدريبني، وتأســيس 
البنية التحتية كمختبر فضائي 
بجامعة الكويت بالتعاون مع 
جهات مختصــة مثل جامعة 

كولورادو.
وأفادت بأن الفريق اجتمع 
مع املندوب الكويت الدائم في 
ڤيينــا علي الوزان وبحضور 
ممثل من األمم املتحدة لشؤون 
الفضاء اخلارجي وذلك لبحث 
اإلجراءات املطلوبة لتسجيل 
القمــر االصطناعــي الكويتي 
األول Kuwait Sat-١. كمــا مت 
االجتمــاع مع الهيئــة العامة 
لالتصاالت لتسجيل ترددات 
القمــر االصطناعــي الكويتي 

األول.
إلى  وأشــارت د.اجلســار 

املشروع يهدف إلى تدريب طلبة جامعة الكويت على بناء القدرات الوطنية في التصنيع الفضائياجلسار: إطالق القمر االصطناعي سيكون منتصف السنة القادمة من الواليات املتحدة األميركية
النقيب: تكلفة املشروع ٣١٦ ألف دينار مقسمة بني الطلبة وأدوات االتفاقيات مع اجلامعات األخرىعبدالرحيم: تكوين بنية حتتية من املوارد البشرية واملعدات إلنشاء مركز ألبحاث الفضاء

«كويت سات١» يقترب من الواقع

مجموعة الشايع و«والت ديزني» تفتتحان
أول متاجر ديزني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

«stc» كّرمت الطالب الكويتيني من أوائل الثانوية

تضفي شركة والت ديزني 
الشرق األوسط بالتعاون مع 
مجموعة الشــايع ملسة من 
السحر على املنطقة بافتتاح 
سلســلة من متاجر ديزني 
مبفهوم «متجر داخل متجر» 
األول من نوعه في الشــرق 
األوســط. ســتتيح املتاجر 
الســت اجلديدة فــي كل من 
الكويــت، أبوظبــي، ودبــي 
الفرصــة للزبائــن خلوض 
جتربة فريدة تنبض باحلياة 
وتعكس روعة عالم ديزني 
املبهــر. وفي هذا الســياق، 
التنفيذي  الرئيــس  أعــرب 
الشــايع، جــون  ملجموعــة 
هادن، عن سعادته للتعاون 
مع شركة ديزني، وقال: لقد 
نشأنا جميعا ونحن نشاهد 
هذه الرسوم املتحركة املذهلة 
ولدينا شخصياتنا املفضلة، 
لذلك يسعدنا أننا متكنا من 
التعــاون مــع شــركة والت 
ديزني الشرق األوسط لتقدمي 
جتربة ديزني احملبوبة، ليس 
للجيل اجلديــد فقط، وإمنا 
جلميــع محبــي ديزني من 
مختلــف األعمــار. ونتطلع 
اليــوم إلــى إطــالق املتاجر 
اجلديــدة مبفهــوم «متجــر 
داخل متجر» في دول املنطقة 
ونأمل أن تنال رضا الزبائن 

قامت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة ـ stc الرائــدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
املتفوقني  الطــالب  بتكــرمي 
الذين حصلــوا على املراكز 
األولى في نتائــج الثانوية 
العامــة من القســم العلمي 

والقسم األدبي.
وبهــذه املناســبة التقى 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
ناصــر  بــن  م.مزيــد   stc
احلربــي، بالطــالب وألقــى 
كلمة تشجيعية، أعرب فيها 
عن فخر الشركة بهذا اإلجناز 
الذي حققه الطالب املتميزين، 
متمنيــا لهــم التوفيــق في 

مسيرتهم املستقبلية.
وأكد احلربــي في كلمته 
للطــالب املكرمــني أن هــذا 
اإلجنــاز األكادميي يجعلهم 
قــدوة ألقرانهم من الطالب، 
ومثــال حي علــى أن العمل 
الدؤوب هو السبيل من أجل 
حتقيــق النجــاح، ويعكس 
املســار الذي اختاره هؤالء 
الطالب للوصول إلى أهدافهم 
تركيزهم على توجيه أفكارهم 
وســلوكياتهم مبــا يدعــم 
حتقيق أهدافهم، وهي مهارة 
ستســاعدهم في مسيرتهم 

الدراسية والعملية.
وشهد اللقاء، الذي حضره 
الوكيــل املســاعد للتنميــة 

وبفضل مجموعة الشــايع، 
ستجمع هذه املتاجر األطفال 
والعائالت في الشرق األوسط 
مع شخصياتهم وحكاياتهم 
املفضلــة من عالــم ديزني، 
وتسمح لهم بإنشاء ذكريات 
جديــدة ال تنســى.  وفــي 
الكويــت، مت افتتــاح متجر 
الرئيســي مبفهوم  ديزنــي 
«متجــر داخــل متجــر» في 
مجمع األڤنيوز داخل دبنهامز، 
إحدى العالمات التجارية التي 
تديرها مجموعة الشايع. كما 
افتتحت املجموعة متجرين 
إضافيني في مذركير في مجمع 
فاشن واي في الساملية وآخر 

في سوق شرق.
تتميــز سلســلة املتاجر  «تسعى stc دوما إلى تعزيز 

دورهــا املجتمعي من خالل 
دعــم املبــادرات واملواهــب 
الشابة في مختلف املجاالت، 
وهــو األمــر الــذي حترص 
عليه في مختلف مبادراتها، 
وهذا شــعور راســخ لدينا 
فيما يتعلق بإبراز إجنازات 
املواهب الكويتية التي كرست 
وقتها وجهدها لنشر التأثير 

اإليجابي في املجتمع».
وأضافت اجلاسم: «أود، 
نيابة عن الشركة، أن أهنئ 
الطالب وعائالتهم بالنجاح 
الــذي  الدراســي  والتفــوق 
حققوه، وأمتنى لهم التوفيق 
فــي مســيرتهم املقبلة وأن 
يحققوا املزيد من النجاحات 
الدراســية ومســتقبال على 

الصعيد العملي».
واختتــــمت: «نتــــمنى 
التوفيق جلميع الطالب في 
مسيرتهم املستقبلية سواء 

اجلديــدة بتصميمها الفريد 
واملميز وستتضمن تشكيلة 
مختــارة من منتجات متجر 
ديزنــي - مبا في ذلك أزياء 
واملالبــس  الشــخصيات 
واأللعاب والهدايا التذكارية 
مــن  املنزليــة  والســلع 
 Pixar, ،شــخصيات ديزنــي
Marvel, Star Wars وأفالمها 
الشــهيرة. وســواء كنتــم 
تبحثــون عن زي أميرة من 
أميرات ديزني أو مستلزمات 
العودة إلى املدارس، سيجد 
اجلميــع مــا يناســبهم من 

منتجات متجر ديزني.
وفــي اإلمارات مت افتتاح 
٣ متاجــر ديزنــي مبفهــوم 
«متجر داخل متجر»، اثنني 
داخــل دبنهامز فــي كل من 
سيتي سنتر مردف في دبي 
والغاليريا جزيرة املاريه في 
أبوظبي وواحد داخل مذركير 
في ياس مول أبوظبي. وسيتم 
افتتاح متجر ديزني الرئيسي 
قريبا في مول اإلمارات هذا 

الصيف.
وخــالل األســابيع الـ ٤ 
املقبلــة، من املقــرر افتتاح 
٢٦ متجــرا إضافيا مبفهوم 
«متجــر داخــل متجــر» في 
املنطقة، بالكويت واإلمارات 

والسعودية وقطر. على املستوى األكادميي أو 
العملي، وان يواصلوا العمل 
اجلاد من أجل حتقيق أهدافهم 
مع احلــرص علــى اختيار 
التخصصات التي يرغبون 
فيها، واضعني نصب أعينهم 
انهم قادة املستقبل ولهم دور 
مهــم فــي خدمــة مجتمعنا 
واقتصادنا على حد سواء».
حــول  املزيــد  ملعرفــة 
مبــادرات وخدمات شــركة 
stc، ميكنك متابعة منصات 
التواصل االجتماعي الرسمية 
اخلاصة بشركة stc، أو عبر 
زيارة أحد فروع الشــركة، 
أو من خالل حتميل تطبيق 
أو   ،stc النقــال  الهاتــف 
 www.stc.com.kw بزيــارة
أو مــن خــالل التواصل مع 
مركــز خدمــة العمــالء عن 
طريــق االتصال بالرقم ١٠٢ 
للحصول على املساعدة على 

مدار الساعة.

ملنح الزبائن فرصة خوض جتربة فريدة تنبض باحلياة وتعكس روعة عالم ديزني املبهر

من القسمني العلمي واألدبي تقديراً وتشجيعاً لهم

افتتاح متجر ديزني داخل «دبنهامز» مبجمع األڤنيوز

م.مزيد احلربي وفيصل املقصيد ودانة اجلاسم على هامش التكرمي

م.مزيد احلربي يقدم درعا تقديرية إلى فيصل املقصيد م.مزيد احلربي وفيصل املقصيد  يكرمان إحدى املتفوقات

وأن نتمكــن مــن الترحيب 
بهــم مجــددا فــي محالتنا. 
مــن جهته، قال دان دوســا، 
نائب الرئيس واملدير العام 
لقطاع منتجات املستهلكني 
في جنوب شرق آسيا والهند 
والشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا بشركة ديزني: نحن 
ســعداء جدا بافتتاح متجر 
ديزني مبفهوم «متجر داخل 
متجر» في الشرق األوسط، 
وهي املتاجر األولى من نوعها 

خارج حدود األميركتني.
وتابع: في ديزني، نبحث 
دوما عن طرق جديدة تقربنا 
مــن محبينــا، وفــي الوقت 
نفســه احلرص على توفير 
جتربة تسوق ال تنسى لهم.  التربوية واألنشطة بوزارة 

التربيــة فيصــل املقصيــد، 
وفريق اتصاالت الشركات في 
الشركة بقيادة دانة اجلاسم، 
ونظمه مدير العالقات العامة 
والتواصــل االجتماعــي في 
النويبت لتكرمي  stc أحمــد 
الطــالب املتفوقني بحضور 

أولياء أمورهم.
الشــركة  مقــر  وفــي 
الرئيســي، مت تكرمي كل من 
هاجر محمد الهاجري، ونور 
يوسف السنني، وعيسى وليد 
النــومي من القســم العملي، 
وكذلــك املتفوقــون األوائل 
في القسم األدبي، واشتملت 
القائمــة علــى الطالب مرمي 
محمــد الديحاني، وعواطف 
محمد القالف، وداليا حمود 

املطوع.
وتعليقا لها، قالت مدير 
عام إدارة اتصاالت الشركات 
في stc دانة فيصل اجلاسم: 

«النجاة» تطرح يوم عرفة حملة «أنا أدعم األقصى»
أعلن رئيس قطاع املوارد 
والعالقــات العامــة واإلعالم 
النجــاة اخليريــة  بجمعيــة 
عمر الثويني عن طرح النجاة 
اخليريــة يــوم عرفــة املقبل 
املوافــق ١٩ من شــهر يوليو 
اجلاري ١٤٤٢هـ حملة إنسانية 
كبرى لدعم ثبات وصمود أهل 
القدس الشريف حتت شعار 

«أنا أدعم األقصى».
وقال الثويني في تصريح 
صحافي لــه: تضم احلملة ٦ 
مشاريع نوعية خلدمة األقصى 
ودعم األســر املقدسية، منها 
توفير عدد ٢ سيارة «إسعاف» 
خلدمة رواد املسجد األقصى 

للتدخــل الســريع في حاالت 
الطــوارئ واحلريــق وإنقاذ 
األرواح واملمتلــكات، وعدد ٢ 
سيارة «لنقل كبار السن» وذلك 
لتمكينهم مــن أداء الصلوات 
والتنقل بيسر وسهولة داخل 

املسجد األقصى.
وأضــاف: تهــدف احلملة 
إنــارة املســجد  إلــى  كذلــك 
األقصــى، وذلــك مــن خــالل 
تركيــب الفوانيس والثريات 
وتبديــل التالف منهــا جراء 
األحداث األخيرة، بجانب إقامة 
١٥ حلقــة قرآنية ملدة عام في 
رحاب املسجد األقصى، وذلك 
إلعداد جيال متمسكا بهويته 

ومقدســاته الدينيــة، وكذلك 
نسعى من خالل حملة «#أنا_

أدعم_األقصى» أدعم إلى تقدمي 
الدعم املادي لعدد ١٥٠ أســرة 
مقدســية من شــريحة األسر 
املتعففة واملتضررة وضعاف 
الدخل ملدة عام كامل. وبني أن 
التكلفة اإلجمالية للحملة تبلغ 
١٥٤ ألف دينار، مؤكدا أنه يجوز 

إخراج الزكاة لدعم احلملة.
للتواصــل ودعــم احلملة 
التواصل مــع مركز االتصال 
١٨٠٠٠٨٢ أو زيارة حســابات 
بشــتى  اخليريــة  النجــاة 
منصات التواصل االجتماعي 

.@alnajatorg

عمر الثويني

وتقدمي الدعم للكوادر الطبية 
املوجــودة باملســجد، وكذلك 
توفير عدد ٢ سيارة «إطفاء» 


