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الصبيح تطلب إدراج مشروعني جلمعية 
املهندسني ضمن خطة التنمية

»التسامح الربيعي« تنظم حملة »متساوون« 
للتعريف بحقوق العمالة املنزلية

أشادت جمعية املهندسني الكويتية بتجاوب 
وزيرة الشــؤون االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولــة للشــؤون االقتصادية هنــد الصبيح 
مبقترحات املهندســني الشباب الذين يتولون 
إدارة اجلمعية في املرحلة، الفتة إلى استقبال 
الوزيــرة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
وحرصها على االســتماع ملشــاريعهم املقدمة 
في خدمة الدولة واملجتمع واملهنة الهندسية. 
وأوضح رئيس اجلمعيــة م.فيصل العتل 
ان الوزيرة اســتمعت الى مشاريع املهندسني 
لالرتقاء بالعمل، وقد أشــادت بهذه املشاريع 
وطلبت تقدمي مشــروعني رئيسني إلدراجهما 
ضمن خطة التنمية: املشروع األول هو حاضنة 
لكافــة املهندســني حديثي التخــرج، والثاني 

مشروع مركز كفاءة الطاقة في الكويت. 
وأوضح العتل أن مشروع حاضنة املهندسني 

حديثــي التخرج يقضي بأن تقــوم اجلمعية 
بإعداد وتدريب هؤالء املهندســني وتوجيههم 
للعمل في القطاع اخلاص، وتوفير بيئة حاضنة 
لهم لتطوير مهاراتهم من خالل االنخراط في 

سوق العمل. 
وأضــاف أن املشــروع الثاني هــو مقترح 
اجلمعية بضرورة إنشاء مركز لكفاءة الطاقة 
في الكويت يقوم بتنسيق اجلهود وتوحيدها 

لالستفادة من الطاقة املتجددة. 
وقال إن مجلس اإلدارة عرض على الوزيرة 
أيضا ضرورة إلزام املهندسني بعضوية اجلمعية 
حلماية املهنة واملجتمع والدولة، مشيرا إلى ان 
هناك خطة تعدها اجلمعية العتماد املهندسني 
وفقا ملعايير االعتماد اإلقليمية والعاملية والتي 
تعتمــد عليها اجلمعية منذ 55 عاما، مشــيرا 
إلى اهتمام الوزيرة وترحيبها بهذه املشاريع.

اعضاء جمعية املهندسني خالل تكرمي هند الصبيح 

)زين عالم( طاهر البغلي في لقطة جماعية مع املشاركني في حملة متساوون 

األول »حاضنة املهندسني« والثاني مركز »كفاءة الطاقة«

للحملة 4 أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها

وقف القطع املبرمج للخطوط الهاتفية في يونيو
أعلنت وزارة اخلدمات الكويتية امس وقف 

العمل بالقطع اآللي املبرمج للخطوط الهاتفية 
في شهر يونيو املقبل، املتأخر أصحابها عن 

السداد وذلك حللول شهر رمضان املبارك.
وقالت وكيل وزارة اخلدمات الكويتية 

باإلنابة بثينة السبيعي في بيان صحافي 
ان )اخلدمات( بادرت في اتخاذ هذا القرار 

لتخفيف بعض األعباء املالية على املشتركني 

خالل الشهر الفضيل.
وأضافت السبيعي ان الوزارة عملت على 
تنفيذ نظام القطع اآللي املبرمج من خالل 

بث الرسائل التحذيرية ومن ثم القطع 
في حال عدم سداد املستحقات وذلك 

منذ عدة سنوات، ما كان له بالغ األثر في 
حث املشتركني على تسديد املبالغ املالية 

املستحقة للوزارة.

والتسامح وقبول اآلخر اضافة 
إلى حرية املعتقد وحقوق املرأة 

وحقوق العمالة املنزلية.
وقال خــالل تنظيم حملة 
»متساوون« التي أقيمت امس 
االول فــي مارينا مول والتي 
نظمها مشاركون في النادي ان 
حملة »متساوون« تهدف الى 
نشر الوعي بني افراد املجتمع 
حول حقوق العمالة املنزلية 
مــن خــالل توضيــح حقوق 
وواجبــات العمالــة املنزلية 
وذلــك مــن منطلــق حقوقي 
وقانونــي، حيــث ان احلملة 
تســعى الــى تغييــر النظرة 
للعمالة املنزليــة عن طريق 
التوعيــة باجلوانب املختلفة 
من ثقافتهم لتعزيز احترامهم 
كبشر متساوون مع اجلميع 

في االنسانية.
وأوضح أن احلملة تستخدم 
عدة طرق لنشر التوعية بني 
أفراد املجتمع وذلك عن طريق 
استخدام وسائل فنية متعددة 
مثل الرسم والتصوير والكتابة 
وإلقاء الشعر، ويساهم ذلك في 

التعرف على ثقافات ومعتقدات 
العمالة املنزلية بشــكل اكبر 

وفهمها.
الــى أن احلملــة  ولفــت 
تســتهدف 4 أهداف رئيسية 
وهي التوعية بحقوق العمالة 
املنزلية القانونية واإلنسانية، 
النمطية  وتغييــر الصــورة 
املتشكلة عن العمالة املنزلية، 
القيمــة احلقيقيــة  وتقديــر 
لوظيفة العامل املنزلي اضافة 
الى التشــجيع علــى التبادل 
الثقافي اإليجابي بني أصحاب 

العمل والعمالة املنزلية.
وأفاد بأن العمالة املنزلية 
في الكويت يجــب أن تتمتع 
باحلقوق التي لها وأبرزها هي 
دفع الراتب في املوعد احملدد 
لــه وعدم التأخر فيه، اضافة 
إلــى حتديد ســاعات العمل، 
وتخصيص مكافأة نهاية خدمة 
للعامل املنزلي بعد إمتام مدة 
العقد تعادل اجر شهر واحد 
عــن كل عام، وتوفير ظروف 
عمل مالئمة وظروف معيشية 

مالئمة.

باهي أبوالعال

قال أمني سر منظمة اخلط 
اإلنساني طاهر البغلي إن نادي 
التسامح الربيعي هو جزء من 
برنامج تسامح التابع ملنظمة 
اخلط اإلنســاني الذي انطلق 
عام ٢013 وهــو برنامج غير 
ربحي موجه للشباب ويهدف 
إلى تعليمهم حقوق االنسان 

طاهر البغلي

الكويت توزع 30 طنًا من املواد الغذائية 
على النازحني في املوصل

أربيــل - كونا: وزعت الكويت أمس األحد 30 
طنا من املواد الغذائية الضرورية على النازحني 

العراقيني في مدينة املوصل بشمالي العراق.
وقال مندوب مؤسسة البارزاني اخليرية جنم 
الدين محمد لـ »كونا« إن الكويت تواصل حملتها 
اإلنســانية في إطــار حملة »الكويــت بجانبكم« 
للتخفيف من معاناة النازحني العراقيني. وأضاف 
ان املــواد التــي مت توزيعها تكفي كل اســرة مدة 
اســبوعني، الفتا الى ان العوائل التي اســتفادت 
مــن املنحة الكويتية هي بحاجة ماســة الى تلك 
املساعدات لتعرضهم للحصار من قبل مسلحي ما 

يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش(.

وتقدم بالشكر إلى الكويت على قيامها بتقدمي 
املساعدات إلى النازحني العراقيني، مشيرا الى ان 

املساعدات الكويتية تتميز باجلودة والكمية.
من جانبه، حث وزير الهجرة واملهجرين د.جاسم 
اجلاف الوزارات املعنية واملنظمات الدولية واحمللية 
على العمل معا إلعادة احلياة الى املناطق اآلمنة في 
ساحل املوصل االمين بعد ان حتررت من العصابات 
اإلرهابية لغرض اعادة جميع العوائل الى مناطقها 
بعد امتام جاهزيتها من جميع النواحي. وأضاف ان 
عدد النازحني من الساحل االمين للموصل بلغ 5٢6 
ألفا و٢33 نازحا منذ البدء بعمليات التحرير ومت 
توزيعهم بني مخيمات الوزارة في محيط املدينة.

نائب مدير عام الجمعية د.جابر الوندة تحدث عن إطالق حملة »خيرك.. يسعدهم«

»النجاة اخليرية« تكفل 12 ألف يتيم
في مختلف الدول العربية واإلسالمية الفقيرة

قــال نائــب املديــر العام 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
د.جابر الونــدة إن اجلمعية 
من أقــدم مؤسســات العمل 
اخليري فــي الكويــت ولها 
أنشطة كثيرة وعديدة داخل 
الكويــت وخارجهــا، وتلبي 
كثيرا حاجة الفقراء في الدول 
العربية اإلسالمية، وفق مبدأ 
حتقيق التكافــل االجتماعي 

في اإلسالم.
وكشــف د.الونــدة عــن 
اطــالق اجلمعيــة حملتهــا 
اجلديدة حتت شعار »خيرك.. 
يســعدهم« انطالقا من قول 
النبي الكرمي ژ »احب االعمال 
الى اهلل ســرور تدخله على 

قلب مسلم..«.
حــوار  فــي  وأوضــح، 
صحافــي، أن الكويت حكاما 
وشــعبا بلد اخلير والعطاء 
دائما وجبل أهلها على تقدمي 
يد اخلير ومســاعدة الفقراء 
واحملتاجــني داخــل الكويت 
وخارجها، وأن الكويت حفظها 
اهلل تعالــى ومــّن عليها من 
فضله وكلما جاد أهلها باخلير 
والعطاء في عمل البر، زادها 
اهلل من فضله وأنعمه وكرمه 
وتفجرت فيها آبار النفط وآبار 

اخلير.
إلــى  وأشــار د.الونــدة 
كثير من املشــاريع اخليرية 
اجلمعيــة  تنفذهــا  التــي 
خــارج الكويت مثــل كفالة 
األيتــام والتي بلغت 1٢ الف 
يتيم خــارج الكويت، وبناء 
مساجد وترميم بيوت الفقراء 
واحملتاجني، وتنفيذ املشاريع 
التنموية التي تساعد هؤالء 

الفقراء على املعيشة.
وثمــن تعــاون حكومــة 
الكويت وخصوصا وزارتي 
الشؤون واخلارجية وسفارات 
الكويــت في اخلــارج لدعم 
عمل جمعية النجاة اخليري 
تنفيــذ  فــي  ومســاعدتها 
أنشطتها، الفتا إلى أن كل هذه 
اجلهات تقدم الدعم والعون 
واملساندة ألنشطة اجلمعية، 
تفاصيل أخرى نتعرف عليها 

في سياق السطور التالية:

بداية، حدثنا بشكل 
عام عن جلنة العمل 

اخلارجي بجمعية 
النجاة اخليرية، وماذا 

عن احلملة اجلديدة؟
العمــل  ٭ أنشــئت جلنــة 
اخلارجــي بجمعيــة النجاة 
اخليريــة منــذ حوالــي 6 
ســنوات، وتتعلــق بــإدارة 
املشاريع واألنشطة التي تقوم 
بها جمعية النجاة اخليرية 
الكويــت، وجمعية  خــارج 
النجــاة اخليريــة مــن أقدم 
مؤسســات العمــل اخليري 
فــي الكويت، وقد تأسســت 
منذ العام 19٧8 ولها أنشطة 
كثيرة وعديدة داخل الكويت 
وخارجهــا، وقد ركز أعضاء 
مجلس اإلدارة في اجلمعية 
واللجــان املنبثقة عنها إلى 
توجيه عمل اجلمعية خارج 
الكويــت حيــث يوجد لدى 
كثيــر من الدول اإلســالمية 
كثيــرة  احتياجــات  مــن 
ومساعدة املسلمني وحتقيق 
مبدأ التكافل االجتماعي في 
اإلســالم، لهذا رأت التعامل 
مع املسلمني خارج الكويت 
في تفعيل مثل هذه األنشطة 

اخلارجية.
وقد أبدت جلان اجلمعية 
اهتمامهما مبثل هذه األنشطة 
اخلارجيــة ومت البــدء فــي 
مشاريع ترميم وبناء املساجد 
وكفالــة األيتام وحفر اآلبار 
وتنفيذ عدة مشاريع تربوية 
مثــل احلضانــات وريــاض 
األطفال واملخيمات التربوية 
للناشئة وكذلك ترميم بيوت 
األرامــل واألطفــال األيتــام 
وتنفيذ املشــاريع التنموية 
اإلنتاجية التي من خاللها يتم 
تسهيل سبل الرزق احلالل عن 
طريق توفير بعض األدوات 
احلرفية مثل مكائن اخلياطة 
وتوفيــر األبقــار واملاشــية 
واملاعز واألغنام لبعض األسر 
الفقيرة لتربيتها واالستفادة 
منها، عالوة على ذلك قمنا في 
بنغالديش بتوفير دراجات 
»الركشــة« لعدد من الفقراء 
واحملتاجني كــي ينفقوا من 
دخلها حيث تســتخدم هذه 
الدراجات كوسيلة مواصالت، 
تلــك هــي بعض املشــاريع 
التــي تقوم جمعيــة النجاة 

بتنفيذها.

»خيرك.. يسعدهم«
أمــا عــن شــعار احلملة 
اجلديدة، فال شك ان االسالم 
دين الرحمة ودين السعادة 
وقيم كثيرة تؤدي في النهاية 
الى ادخال السرور على قلوب 

الناس الفقيرة، والعطاء هو 
اقــرب وســيلة لرســم هذه 
االبتسامة وهذا الشعار موجه 
الى أهل اخلير عامة، كما ان 
أفعال اخلير املختلفة سبب 
رئيسي لسعادة اإلنسان، ومن 
هذا املنطلق اعتمدنا شــعار 
النجاة هذا العــام »خيرك.. 

يسعدهم«.

ما املشاريع التي 
افتتحتها جمعية 

النجاة مؤخرا في 
بنغالديش؟

٭ هنــاك بعــض املشــاريع 
التــي مت التركيــز عليها في 
بنغالديش قامــت اجلمعية 
بتدشــينها والبــدء بها منذ 
عامــني، منهــا بنــاء مئــات 
املساجد في مختلف مناطق 
بنغالديش وكل هذه املساجد 
كانت بتبرعات من أهل اخلير 
من أبناء الكويت الكرام، كما 
قمنا بحفر آالف اآلبار للمياه 
العذبــة اجلوفيــة فــي عام 
واحد في مناطق متفرقة في 
بنغالديش، وكان لنا جدول 
نشاطات في اجلمعية، حيث 
مت تقسيم هذه األنشطة على 
جلان الزكاة التابعة للجمعية 
مثل جلنة زكاة سلوى وجلنة 
زكاة العثمــان وجلنــة زكاة 
الفحيحيل وجلنة زكاة كيفان، 
فحاولنــا جاهديــن تغطية 
مختلف املناطق اجلغرافية في 
بنغالديش، وذلك ألنها دولة 
شاســعة ومترامية األطراف 
وهناك صعوبة فــي التنقل 
فيهــا، فقمنا بتقســيم جلان 
الزكاة التابعة للجمعية إلى 
ثالثة فــرق، كل فريق يعمل 
في اجتاه أو منطقة مختلفة 
عن الفريق اآلخر لتغطية أكبر 
قدر من املشاريع التي تقوم 
بها اجلمعية واللجان التابعة 
لها لإلشــراف على تنفيذها 
والوقوف على احتياجاتها، 
يضاف مشروع غسل الكلى.

ما املشاريع التي 
تقوم بتنفيذها جمعية 

النجاة في دول 
أخرى؟

٭ لنا مشاريع عديدة في أكثر 
من دولة، ومن أبرز الدول التي 
تنفذ اجلمعية فيها مشاريع، 
مصر حيــث يوجد بها آالف 
االيتــام التي تقوم اجلمعية 
بكفالتهم ورعايتهم واالهتمام 
بجميع شــؤونهم، كما تنفذ 
في مصر ايضا مشروع دعم 
وكفالة طلبة العلم من الفقراء 
واحملتاجني، عالوة على إنشاء 
املساجد واملساهمة في إنشاء 

مدارس التعليم اخلاص.
هذا وتقوم اجلمعية بتنفيذ 
بعض املشاريع اخليرية لها 
وأهمهــا ان »النجــاة« تكفل 
حاليــا أكثر من 1٢ الف يتيم 
في مختلف الــدول العربية 
واالســالمية الفقيرة، عالوة 
على بناء عدد من املســاجد 
واملســاهمة في تنفيذ بعض 
الــدورات التدريبية وتنفيذ 
املشــاريع اإلنتاجية لألرامل 
والفقــراء واملســاعدة فــي 

إنشاء وترميم بعض بيوت 
األيتام واألرامل التي لو رآها 
أي شــخص فســيظن أنهــا 
مخصصة للبهائم واملاشية، 
حيث يسكن فيها الكثير من 
أســر الفقــراء واحملتاجــني، 
وتعاني هذه األسر من البرد 
الشــديد في الشــتاء، حيث 
تصل درجة احلرارة في كثير 
من األحيان إلى 5 أو ٧ أو 10 
حتت الصفــر، وال جتد هذه 
األســر الفقيرة مالذا من هذا 
البرد إال تلك البيوت واملنازل 
املتهالكة فبدأت جمعية النجاة 
بترميم هــذه املنازل وإعادة 

بنائها.
بعــض  كذلــك  ولدينــا 
األنشــطة اإلغاثيــة جراء ما 
يجتاح هذه البالد من كوارث 
طبيعية مثل موجات أمطار 
شديدة، أو موجات فيضانات 
من الثلوج والبرد الشــديد، 
باإلضافة إلى ذلك نقوم بكفالة 
الدعــاة واألئمــة ونتواصل 
معهــم، فهــم مــن خريجــي 
الكليات الشرعية وال يجدون 
أي مصدر دخل ثابت أو رواتب 
ثابتة وحكوماتهم ال تعطيهم 
إال رواتب ومعاشات ضعيفة 
ال تسمن وال تغني من جوع.

كيف تتم دراسة 
املشاريع التي تعكف 

جمعية النجاة على 
تنفيذها خارج 

الكويت، وما اآللية 
املتبعة جلعلها واقعا 

ملموسا؟
النجــاة  ٭ نهــج جمعيــة 
اخليرية في تنفيذ مشاريعها 
اخليرية خارج الكويت يعتمد 
على أســس واضحة، حيث 
ال نوجه عملنــا في دولة ال 
تســمح قوانينها بالنســبة 
ملشاريعنا، عالوة على ذلك 
نبحث دائما عن اجلمعيات 
اخليرية الكويتية املوجودة 
في هــذه البلــدان ونتعامل 
ونتعاون معها بشكل كبير 
وال نبدأ من الصفر، وتوجد 
مكاتــب لهــذه اجلمعيــات 
أو اللجــان فــي هــذه الدول 
مثل بنغالديش وكوســوفو 
وغيرهما من الدول األخرى 
فنتعامــل مــع مكاتــب هذه 
اجلمعيات واللجان اخليرية 
بشــكل مباشر، حيث يوجد 
أفرع للجان ومؤسسات مثل 
»الرحمة العاملية«، و»الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية« 
في األردن، ومكتب »الهيئة 
اخليريــة« فــي الصومــال، 
ومكتبهــا أيضــا فــي دولة 
جيبوتي، فهذه املكاتب دائما 
ما نتعامل معها وتكون حلقة 
الوصل بيننا وبني الدول التي 
نريد تنفيذ مشــاريعنا بها، 
لذلــك فإن التعامــل مع هذه 
اللجان واملؤسسات اخليرية 

مباشرة أيسر وأفضل.

كيف تتعاون 
السفارات والهيئات 

الديبلوماسية الكويتية 
في اخلارج مع جمعية 

النجاة في تنفيذ 

مشاريعها اخليرية؟
٭ تساهم السفارات والهيئات 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
باخلــارج بــدور كبيــر في 
تذليل العقبات وتتعاون مع 
جمعية النجاة بشكل طيب 
لتنفيذ مشاريعنا وأهدافنا 
التي نرمي إلى حتقيقها في 
مجــال العمــل اخليري. من 
املعروف أن عملنا يتبع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ودائما ما متد لنا يد العون 
في أعمالنا سواء كانت داخل 
أو خارج الكويت، عالوة على 
ذلــك فــإن وزارة اخلارجية 
الكويتية تقــوم بتقدمي كل 
التســهيالت وتذلــل جميع 
العقبــات أمامنــا وال تبخل 
بتقدمي دعمها وتعاونها مع 
اجلمعية، فنحن في أي رحلة 
ألي دولــة نخاطــب وزارة 
الكويت  اخلارجية وسفارة 
في الدولة املراد السفر إليها، 
وفي احلقيقة فإن مسؤولي 
الســفارة ال  أو  اخلارجيــة 
يبخلــون علينــا بتقــدمي 
النصح والتوجيه واإلرشاد، 
عالوة على ذلك فنحن نسعد 
ونفخر باالســتقبال احلافل 
التي تستقبله لنا سفاراتنا 
في اخلــارج، فمثــال حينما 
ســافرنا إلى بنغالديش مت 
استقبالنا من قبل مسؤولي 
الســفارة أفضــل اســتقبال 
وقدموا لنا كل التسهيالت، 
ودائمــا ما يشــاركون معنا 
اجلمعيــة  أنشــطة  فــي 
وافتتاح املشاريع التي نقوم 
بتنفيذهــا فــي بنغالديش، 
وهــذا إن دل فإمنا يدل على 
حــرص الكويت وحكومتها 
وســفاراتها باخلــارج على 
دعم العمل اخليري الكويتي 
الذي أصبــح مثاال يحتذى، 
وهــذا يبني املنزلة العظيمة 
للعمــل اخليــري الكويتــي 
واجلهد الطيــب للجمعيات 
اخليرية ومؤسســات النفع 
العام، وال شك أن سفاراتنا 
فــي اخلــارج هــي واجهــة 
الكويت السياسية، ولنا معها 
تواصل دائم ومستمر، ونحن 
كمؤسسات للعمل اخليري 
جــزء مــن اجلنــاح اآلخــر 
للكويت، فهذه الدولة رسمها 
أكبر من اسمها، للكويت أثر 
واضح وكبيــر في كل دول 
العالم على الرغم من صغر 
مساحتها، والكويت معروفة 
بالسياسة الوسطية املعتدلة 
املمنهجة التي حتمل اخلير 
والود لكل دول العالم. وأود 
أن أوضح شيئا أن الكويت 
بلد مباركة، واهلل سبحانه 
وتعالــى يحفظهــا بفضله 
وكرمه، فهي الدولة الوحيدة 
التي مت احتاللها ٧ أشهر ثم 
عادت بفضل اهلل وبحمده إلى 
استقاللها وهذا لم يحدث في 

دولة أخرى.
الكويتيــون  كان  لقــد 
حريصــون على فعل اخلير 
حتى في أصعب الفترات وهي 
أيام الغزو، وكان الكثيرون 
منهم يتصلون على اجلمعيات 
اخليرية إلرســال تبرعاتهم 
إليها، يقبلون على عمل اخلير 
والتبرع بأموالهــم وإخراج 
زكواتهــم وصدقاتهــم على 
الرغم من أنهم كانوا الجئني 
خارج البالد، وهذا ان دل فإمنا 
يدل على أن الكويتيني جبلوا 
علــى فعل اخليــر في جميع 
األوقات سواء في وقت الشدة 

أو الرخاء.

ما انطباع الناس عند 
افتتاح مشروع خيري 

في إحدى الدول؟
٭ ال شك أن املشاريع اخليرية 
ومســاعدة الفقــراء ومد يد 
العون للمحتاجني لها ثمرة 
عظيمــة وجليلــة ولها أجر 
كبير فــي الدنيــا واآلخرة، 
وتعتبر هذه األعمال من أكثر 
القربات إلــى اهلل عز وجل، 
لذلك فإننا بعض املشاريع أو 
األنشطة التي نقوم بتنفيذها 
نشــعر من خاللهــا بفرحة 
غامرة وســعادة كبيرة عند 
إجناز هذه املشــاريع وتلك 
األنشــطة، ولذلــك نشــاهد 
ونالحــظ فرحة كبيرة على 
وجــوه الفقراء واحملتاجني، 
يفرحون ألنهم لن يســألوا 
النــاس مرة أخرى، وحينما 
كنا في بنغالديش عندما نقدم 
مثال ماكينة خياطة قيمتها 40 
دينــارا أو دراجة قيمتها ٧0 
دينارا كنا جند فرحة غامرة 
على األســرة التي نقدم لها 
هذه األشياء التي ستجعلهم 
يعيشــون مســتورين دون 
ســؤال أحد، فتلك األشــياء 
ســتدر دخال يســتطيعون 
العيش منــه واإلنفاق على 

أسرهم.

د.جابر الوندة يقوم بتوزيع الكفاالتد.جابر الوندة

ترميم بيوت 
األرامل واأليتام 

وتنفيذ املشاريع 
اإلنتاجية وتسهيل 

سبل الرزق 
احلالل للفقراء 

واحملتاجني خارج 
الكويت

نثمن لـ »الشؤون« 
و»اخلارجية« 

وسفاراتنا تذليل 
العقبات وتقدمي 

التسهيالت لتنفيذ 
مشاريعنا اخليرية 

بالدول الفقيرة

الكويت معروفة 
بالسياسة 

الوسطية املعتدلة 
املمنهجة التي 

حتمل اخلير والود 
لكل دول العالم

كيف تقومون بتمويل هذه املشاريع اخليرية؟

املاء.. وغسل املوتى

لقد أعطى اهلل سبحانه وتعالى الكويت اخلير 
الكثير ومنحها من نعمه وفضله، وكل يوم 
يتم اكتشاف آبار النفط آبار اخلير في الكويت 
وهذا كرم من اهلل سبحانه وتعالى على أهل 
الكويت احلريصني دائما على فعل اخلير، 
لذلك فإن اهلل سبحانه وتعالى يضاعف لهم 
من خيره وكرمه. ولذلك نطرح املشــاريع 
اخليرية على من خالل إعداد حمالت إعالنية 
واعالمية لها وهذا العام شعارنا »خيرك.. 
يسعدهم«، ونقوم بدعوة املواطنني أو املقيمني 
للتبرع في املشــاريع التي تعكف جمعية 
النجاة على تنفيذها ودعمها واملســاهمة 
فيها وهذا فيه أجر كبير من اهلل، وأصحاب 

األيادي البيضاء في الكويت ينطبق عليهم 
قول الرسول ژ فيما معناه »إن من الناس 
ناسا من هم مفتاح للخير ومغالق للشر«، 
وقوله ژ »ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا 

خير لك من حمر النعم«.
فأعمال اخلير تعد بابا عظيما للرحمة واملغفرة 
والهداية، وهذه األعمال نسوقها ألهل اخلير 
والبر في الكويت، لذلك فإننا جند إقباال كبيرا 
من أبناء الكويت على فعل اخلير للمساهمة 
والتبرع في تلك األعمال اخليرية اجلليلة، وإن 
من أهل اخلير في الكويت حريصون على 
أعمال اخلير أكثر من ماله وجتارته وجندهم 
يبادرون للمساهمة في أي مشروع خيري.

من القصص الغريبة التي سمعتها أن إحدى 
اجلمعيات اخليرية حفرت بئرا للمياه اجلوفية 
العذبة في إحدى الدول االفريقية، وبعد فترة 
قال أهل القرية ملسؤولي اجلمعية واهلل لقد 
استطعتم إحياء ُسنة لم نستطع أن نحييها منذ 

5 سنوات لعدم وجود املاء، وتلك الُسنة هي 
غسل املوتى فلم نكن نغسل املوتى وكنا نكفن 
امليت ونعفره بالتراب كالتيمم ثم نقوم بدفنه، 
لذلك فإن حفر البئر أحيا ُسنة غسل املوتى، 

وذلك من بركات العمل اخليري الكويتي.


