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قمتم بجهود إنسانية حثيثة 
خالل أزمة كورونا حدثنا عنها؟
٭ النجــاة اخليريــة خالل 
أزمة كورونــا حرصت على 
الســريع  امليداني  التحــرك 
وتلبية نداءات الدولة ودعم 
جهودهــا، فعلــى الفــور مت 
تشكيل وهيكلة إدارة خاصة 
لألزمات والكوارث والطوارئ 
باجلمعية تتماشى مع رؤية 
الدولة ومؤسساتها مبختلف 
قطاعاتهــا ومن خــالل هذه 
اإلدارة مت حتقيــق إجنازات 
رائدة في شتى األصعدة خالل 

األزمة.
وال  كانــت  فاجلمعيــة 
زالت وســتظل فــي طليعة 
اجلهات اخليريــة الكويتية 
التي ســارعت لتقدمي الدعم 
اللوجستي وجتهيز مقرات 
واســتطاعت  العائديــن، 
اجلمعية خــالل هذه األزمة 
العصيبة أن حتقق حضورا 
إنسانيا فاعال داخل الكويت 
وقد بلغ إجمالي املبلغ الذي 
النجــاة  صرفتــه جمعيــة 
اخليريــة كمســاهمات فــي 
لدعــم  كورونــا  مواجهــة 
الدولــة ١٫٣١٠٫٤٧٦  جهــود 
د.ك، وأهــم أوجــه الصرف 
هي: املساعدات املالية لألسر 
احملتاجة، والسالل الغذائية 
لألســر والعمال، والوجبات 
الغذائيــة لكل مــن احملاجر 
والعمالة املتضررة، وجتهيز 
مستشفى ميداني باملهبولة، 
والسالل الوقائية للمواطنني 
فــي اخلــارج قبــل عودتهم 
إلــى البــالد، وجتهيز أماكن 

الفحص.
واستكماال جلهود النجاة 
اخليرية احلثيثــة ودورها 
الرائد الــذي قامت وال زالت 
وستظل تقوم به منذ بداية 
جائحة كورونا والذي يهدف 
إلى مساندة جهود الدولة في 
مكافحــة ڤيــروس كورونا، 
قامت اجلمعية بتوزيع عدد 
٢٠ ألف «عبوة ماء» في مركز 
التطعيم ضــد وباء كورونا 
املعــارض مبنطقة  بــأرض 

مشرف.
بتوزيــع  قمنــا  كذلــك 
ســجادات الصــالة والتــي 
اســتفاد منهــا مليون مصّل 
وغيرها من اجلهود احلثيثة 
وسنواصل عملنا حتى زوال 
الوباء قريبا بإذن اهللا تعالى. 
وأوجــه رســالة شــكر لكل 
مــن دعم وســاهم في جناح 
هذه األعمال اإلنســانية من 
املتبرعني وأهل اخلير ورجال 
وزارة الداخليــة من القوات 
اخلاصة والدفاع املدني وكافة 
منتســبي وزارة الداخليــة، 
حيث ســاهموا فــي تنظيم 

النبي ژ: «أنا وكافل اليتيم 
في اجلنة كهاتني» فأي منزلة 
وأي شــرف وأي ورفعــة 
تساوي مرافقة النبي ژ في 
أعلى اجلنان، فآالف األيتام 
من أبناء املســلمني في شتى 
دول العالم العربي واألوربي 
واآلسيوي واألفريقي بحاجة 
شديدة ملن يوفر لهم أبسط 
مقومــات احليــاة الكرميــة 
ويحفظهــم مــن الضيــاع 
والتسول ويوفر لهم التعليم 
اجليــد والطعــام املناســب 
واملســكن الكرمي ومن خالل 
«وقف كهاتني» ونعمل سنويا 
على كفالة ورعاية ١٦٠٠ يتيم 
نحميهم من الضياع وجنعلهم 
طاقــات فاعلــة تســاهم في 

نهضة ورفعة األمة.
وكالعادة ملسنا تسابقا من 
أهل الكويت جتاه استكمال 
الوقف وبفضــل اهللا اكتمل 
الوقــف وأصبــح اآلن يقدم 
خدماته التي يســتفيد منها 
١٦٠٠ يتيم. تخيل أخي الكرمي 
١٦٠٠ يتيم ساهم احملسنون 
مــن بلــدي فــي إســعادهم 
ودعمهم وأبشــرهم بحديث 
الرســول ژ: «أنــا وكافــل 
اليتيــم فــي اجلنــة كهاتني 
وأشــار بأصبعيه الســبابة 
والوسطى» فهنيئا لهم ونسأل 
اهللا القبول والتوفيق. وأقول 
لكل من ساهم في هذا الوقف 
من احملســنني ستكون بإذن 
اهللا تعالى شريكا في كفالة 
١٦٠٠ يتيم مدى احلياة واهللا 

واسع عليم.

لديكــم قصة جنــاح مع 
حمــالت «تخيل» حلفر اآلبار 

حدثنا عنها؟
٭ منذ إطالق حملة # تخيل 
حققنا جناحات كبيرة حيث 
ســاهمنا فــي توفيــر املياه 
النظيفة آلالف املســتفيدين 
حول العالم وما دعانا إلطالق 
هذه احلملة هو الواقع املؤلم 

إنسان، وكذلك حمايتهم من 
األمراض اخلطيرة املنتشرة 
بسبب تلوث املياه مثل الفشل 
الكلــوي، بجانب املســاهمة 
في العملية التعليمية وذلك 
مــن خــالل إتاحــة الفرصة 
لألطفــال الصغــار للذهاب 
إلى املدارس وتلقي التعليم، 
حيث كان الطالب يتغيبون 
عن املدارس بشكل مستمر، 
وذلــك بســبب جلــب املــاء 
ألســرهم من اآلبار البعيدة 
وأثنــاء الطريــق يتعــرض 
هــؤالء الصغــار للمخاطــر 
املتعــددة منهــا احليوانات 
املفترســة والطــرق الوعرة 
واألحمال الثقيلة التي حتني 
ظهورهم، كذلك املساهمة في 
االستقرار األســري وتربية 
املاشية والزراعة وغيرها من 
الفوائد اإليجابية حلفر اآلبار 

«فاملاء هو احلياة».

«النجاة  «الكويتية» كرمت 
اخليرية» لدورها البارز خالل 
رحالت اإلجالء حدثنا عن هذا 

التكرمي؟
٭ كرمت شــركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية جمعية 
النجاة اخليرية وأشــادت 
بجهودها ودورها اإلنساني 
البارز واحلثيث الذي قدمته 
خالل رحالت إجالء الطلبة 
واملواطنني من اخلارج في 
شــهري أبريــل ومايو من 

حدثنا عن حملة دفئا وسالما 
الشتوية؟

٭ النجــاة اخليريــة كانت 
فــي  وســتظل  زالــت  وال 
طليعــة اجلمعيات اخليرية 
الكويتية التي ســارعت إلى 
تلبية نداء األشقاء السوريني 
منــذ بداية األزمة وســيرت 
لهم مئــات القوافل اخليرية 
احململة بالطعام والشــراب 
والكساء والدواء، ومع طول 
أمــد األزمــة حرصنــا على 
بناء املــدارس لتعليم أبناء 
الالجئني وحمايتهم من اجلهل 
واألمية وكذلك تنفيذ العديد 
من املشاريع اإلنتاجية التي 
تنقل األسر من االحتياج إلى 
اإلنتــاج وغيرهــا من أعمال 
اخلير وهــذا واجبنا الديني 
واإلنساني واألخالقي جتاه 
مساندة األشــقاء السوريني 
في أزمتهم اإلنسانية األصعب 

في القرن احلديث.
فحملــة «دفئا وســالما» 
تســعى لتوفير مستلزمات 
الشتاء من الكسوة ووسائل 
التدفئــة والغــذاء لألســر 
الكويــت  احملتاجــة داخــل 
والنازحــني  ولالجئــني 
واملتضررين في كل من اليمن، 
األردن، وتركيا، والبوسنة، 
وبــاب  وتشــاد،  ألبانيــا، 
املســاهمة متاح للجميع كل 
قدر استطاعته. وبفضل اهللا 
ثم بدعم أهل اخلير شارفت 

الــذي تعيشــه الكثيــر من 
البلدان بسبب نقص املياه، 
حيــث أظهــرت آخــر أرقام 
املؤسســات الدولية أن ١ من 
بني كل ١٠ أشخاص في العالم 
يفتقــر إلى امليــاه الصاحلة 
للشــرب، وأن كل ٩٠ ثانية 
ميوت طفل بسبب مرض له 
صلة باملياه، وأنه في أفريقيا 
تسير النساء واألطفال على 
األقــدام أكثر مــن ٣٫٧ أميال 
في اليــوم الواحد للحصول 

على املاء.
وانتهــت اجلمعيــة مــن 
حفــر آبار حملــة #تخيل ٢ 
والتي بلغت ٤٢٢ بئرا استفاد 
منها أكثر من نصف مليون 
إنســان. حيــث نحرص من 
خاللها علــى توفيــر املياه 
العذبــة الصاحلة للشــرب 
بالدول التي تفتقر إلى املياه 
النظيفة، ونقوم بحفر اآلبار 
العميقة واالرتوازية، حيث 
تعمل بعض هذه اآلبار بنظام 
الطاقة الشمســية احلديثة، 
بأجهــزة  تزويدهــا  ومت 
تنقيــة وحتلية وغيرها من 
الالزمة  األدوات الضرورية 
لعمل اآلبار بشــكل صحي، 
كمــا نحــرص علــى وضع 
علــم الكويــت علــى البئر، 
بجانب اإلشــراف واملتابعة 
الضروريــة والدورية على 

عملية الصيانة.
ومت تنفيــذ احلملــة في 
اليمــن والنيجــر  كل مــن 
وتشــاد وموريتانيا والهند 
وبنغالديــش وســريالنكا، 
وذلك تبعا حلاجة هذه الدول 
الشديدة للماء النظيف، ومت 
التنفيذ بالتنسيق الكامل مع 
وزارتي الشؤون واخلارجية 
الكويتية وســاهمت حملتا 
«تخيــل» األولــى والثانيــة 
العديــد مــن  فــي حتقيــق 
اإلجنازات املباركة لشريحة 
املســتفيدين منهــا توفيــر 
املياه العذبة لقرابة املليون 

العام املاضي. وقام رئيس 
مجلــس اإلدارة باخلطوط 
الكابنت  الكويتيــة  اجلوية 
علي الدخان بتســليم درع 
التكرمي لي، وذلك بحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
باخلطوط اجلوية الكويتية 
املستشــار فيصل الغريب 
وعضو مجلس اإلدارة عادل 
الصانع ولفيف من العاملني 
فــي الكويتيــة واجلهــات 
املكرمــة األخــرى، وأكــد 
الدخان أن النجاة اخليرية 
استطاعت خالل هذه األزمة 
العصيبة أن حتقق حضورا 
إنســانيا فاعال داخل دولة 
الكويت الســيما في مجال 
الدعم اللوجستي وجتهيز 
املقــرات للعائدين وغيرها 
من أوجه العمل اإلنســاني 
األخرى التي قدمتها خالل 

األزمة.
وحقيقــة أتقــدم بشــكر 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
على هذا التكرمي واحلفاوة، 
وأكــد أن اخلطــوط اجلوية 
الكويتية أضحت محل فخر 
واعتــزاز كل أهــل الكويت، 
مثمنــا جهودهــا الوطنيــة 
أثناء  التي بذلتهــا  الرائــدة 
رحالت اإلجالء، حيث حترك 
أسطول الكويتية في جميع 
دول العالم لتســهيل عودة 
العالقني حلضن  املواطنــني 

الوطن.

املرحلة الثالثــة من احلملة 
على االنتهاء.

الظروف الصحية  فرغم 
وزارة  ونــداءات  العامليــة 
إال  الســفر  الصحــة بعــدم 
للضرورة القصوى نحرص 
على التواجد واإلشراف على 
توزيع مساعدات حملة دفئا 
وسالما وإيصال خيرات أهل 
الكويــت للمســتفيدين يدا 
بيد، وهــذا ما حترص عليه 
النجــاة اخليريــة في تنفيذ 
مشاريعها اخلارجية والتي 
تتــم بالتعاون مــع وزارتي 

الشؤون واخلارجية.
وأثناء توزيع املساعدات 
الواقع اإلنســاني  شــاهدت 
الكارثيــة  املريــر واحليــاة 
التي يعيشها الالجئون من 
األطفال والشيوخ والعجائز 
والنســاء حيث يقيمون في 
خيام قدمية مهترئة تتكدس 
فيها األســر بكامــل أفرادها 
بجانــب صعوبــة احلركــة 
في هــذه املخيمات والنقص 
الشــديد في الرعاية الطبية 
واألدوية خاصة للمرضى من 
كبار الســن وذوي األمراض 
املزمنــة، وفي ظــل جائحة 
كورونا تضاعفت معاناتهم. 
وختاما اسأل اهللا جل وعال 
أن يحفظ الكويت وأهلها ومن 
يعيش عليها وسائر العاملني 
من البــالء والوباء، إنه ولّي 

ذلك ومواله.

(أحمد علي) عمر الثويني مع الزميلة ليلى الشافعي    

وترتيب املستفيدين وتوزيع 
أثنــاء احلظــر  املســاعدات 
اجلزئــي والكلي واملناطقي، 
ضاربــني بذلك أروع األمثلة 
في األخالق الراقية والتعامل 

اإلنساني.

حدثنا عن مشروع ٧ سنابل؟
٭ مشــروع ٧ ســنابل هــو 
مشــروع شــهري تطلقــه 
جمعية النجاة تلبية لرغبات 
احملســنني الذيــن يريــدون 
املســاهمة فــي حزمــة مــن 
املشاريع بتبرع واحد، وقد 
مت تسميته بهذا االسم انطالقا 
من قوله تعالى: (مثل الذين 
ينفقون أموالهم في ســبيل 
اهللا كمثل حبة أنبتت سبع 
ســنابل في كل سنبلة مائة 
حبة واهللا يضاعف ملن يشاء 
واهللا واسع عليم). وبفضل 
اهللا املشروع يحظى بشريحة 
كبيرة مــن املتبرعني الذين 
يحرصون على املساهمة في 
هذه املشاريع املتنوعة، حيث 
مت تنفيذ ٧٧ مشروعا استفاد 
منها أكثر من ٥٠ ألف مستفيد 
فــي العديد من الدول ومنها 

الكويت.

وقــف «كهاتــني» عالمة 
إنسانية تضاف لرصيد «النجاة» 

داخل الكويت حدثنا عنه؟
٭ حتــرص اجلمعيــة على 
اســتثمار األوقــات املباركة 
مبــا يثقل ميزان احملســنني 
ويعود بالنفــع الكبير على 
شريحة املستفيدين فأطلقت 
اجلمعيــة خالل يــوم عرفة 
املاضي حملــة مميزة حتت 
شــعار وقف كهاتــني تهدف 
إلى شــراء عمارة وقفية في 
منطقة األندلس بقيمة ٣٣٠ 
ألــف دينار من خاللها نوفر 
الرعاية الشــاملة ألكثر من 

١٦٠٠ يتيم سنويا.
وفكــرة حملــة «وقــف 
كهاتني» مستقاة من حديث 

«٧ سنابل» يحقق رغبات احملسنني ونضع اللمسات األخيرة إلطالق حملة «تخيل ٣»  حملة «دفئًا وسالمًا» مستمرة في إيصال املساعدات للمستفيدين في ٦ دول

ملشاهدة الڤيديو

فريق بني «البيئة» و«األبحاث» لرصد جودة الهواء
دارين العلي

العامة  الهيئــة  تعتــزم 
للبيئــة ممثلة بإدارة رصد 
جودة الهواء ومعهد الكويت 
العلمية تشــكيل  لألبحاث 
فريق عمل مشترك ملتابعة 
إدارة معلومــات  مشــروع 
الهواء واالســتفادة  جودة 
منه لرصــد وتقييم جودة 

الهواء في الكويت.
املديــر  وقالــت نائــب 
العام لشؤون قطاع الرقابة 
البيئية في الهيئة م. سـميرة 
الكنــدري بأنــه مت االنتهاء 
مــن مشــروع نظــام إدارة 
معلومــات جــودة الهــواء 
فــي الكويــت والــذي جاء 
بدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وتنفيذ معهد 

األبحاث العلمية.
وأوضحت في تصريح 
لـ«األنباء» عقب االنتهاء من 
عقد ورشــة عمل للتعرف 
على مخرجات املشروع انه 
مت التأكيد على استمرارية 

املنطقــة اجلنوبية، وما مت 
من جهود مــن قبل القطاع 
النفطي في تقليل االنبعاثات 
الناجتــة عــن املصافي بعد 
تنفيذ مشروع الوقود البيئي 
وحتديــث مصفاتــي ميناء 
عبداهللا واألحمــدي والغاء 
العمليات التشغيلية مصفاة 
الشــعيبة. هــذا وأشــارت 
الكندري الى ان هذا املشروع 
الــذي مت توقيعه مع معهد 
العلمية  الكويت لألبحــاث 
فــي العــام ٢٠١٦ يهدف إلى 
انشاء نظام إدارة معلومات 
جــودة الهــواء عــن طريق 
جمــع املعلومات والبيانات 
من جميع مصادر االنبعاثات 
في الكويت الثابتة واملتحركة 
مبــا فــي ذلــك اإلحداثيات 
اجلغرافية ملصادر االنبعاثات 
ومعلومــات عــن املصــدر 
وطبيعــة وحجم النشــاط 
العمليات وكميــة امللوثات 
املنبعثــة، باإلضافة لتنفيذ 
قياســات وجميــع عينــات 
وحتاليــل مخبرية لتحديد 

كمية امللوثات املنبعثة من 
املصــدر النشــاط وحتديد 

معامالت االنبعاث.
وكذلــك ادخــال جميــع 
املعلومــات والبيانات عن 
الثابتة  مصادر االنبعاثات 
قاعــدة  فــي  واملتحركــة 
البيانات اجلغرافية في نظام 
إدارة معلومات جودة الهواء.

وعليه مت اسقاط اجلرد 
الســنوي لتلك االنبعاثات 
من مختلف مصادرها على 
الكويــت بواقــع  خريطــة 
التركيز الســنوي النبعاث 
كل غاز على حدة، مما يساعد 
على متابعة التراكم السنوي 
لتلك الغازات والقدرة على 
اتخاذ القرارات الالزمة بشأن 

احلد منها.
كمــا شــكرت الكنــدري 
معهــد الكويــت لألبحــاث 
العملية على تنفيذ املشروع 
وتعاونه مع الهيئة العامة 
للبيئــة وكذلــك مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي لدعم 

املشروع ماديا.

الكندري لـ «األنباء»: التركيز على املنطقة اجلنوبية وتوطني املنشآت الصناعية يتوقفان على النتائج

سميرة الكندري

املشــروع واقتراح مرحلة 
ثانية ليتم حتديث البيانات 
اخلاصــة مبصــادر تلوث 
الهــواء بحيث يتم التركيز 
على املنطقة اجلنوبية من 

البالد.
ولفتــت الى انه ســيتم 
اســتخدام نتائج املشــروع 
التخاذ القرار بشأن توطني 
املنشآت الصناعية في املنطقة 
اجلنوبية خاصة مع األخذ 
بعني االعتبار التوسعات في 
إنشــاء املدن الصناعية في 

أكد رئيس قطاع املوارد والعالقات العامة واإلعالم بجمعية النجاة اخليرية عمر الثويني ان اجلمعية كانت وستظل في طليعة اجلهات اخليرية التي سارعت إلى تقدمي الدعم اللوجستي وجتهيز مقرات العائدين خالل 

أزمة كورونا واستطاعت اجلمعية خالل أزمة كورونا أن حتقق حضورا إنسانيا فاعال داخل الكويت، حيث بلغ حجم إنفاقها أكثر من مليون و٣٠٠ ألف دينار وذلك دعما لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية 

من ڤيروس كورونا. وأعلن الثويني عن وضع النجاة اخليرية للمســات األخيرة حلملة تخيل ٣ حلفر اآلبار والتي ستطرح تزامنا مع اليوم العاملي للمياه املوافق ٢٢ من شهر مارس وتقوم اجلمعية من خالل هذه احلملة 

بتوفير املياه النظيفة الصاحلة للشرب آلالف املستفيدين حول العالم، حيث تعمل اجلمعية وفق قاعدة األشد احتياجا هو األولى.

وحول مزيد من التفاصيل عن دور النجاة اخليرية اإلنساني الرائد الذي تقوم به داخل وخارج الكويت كان لنا احلوار التالي مع رئيس قطاع املوارد والعالقات العامة واإلعالم باجلمعية عمر الثويني وفيما يلي التفاصيل:

ليلى الشافعي

الثويني لـ«األنباء»: «النجاة اخليرية» أنفقت أكثر 
من ١٫٣ مليون دينار خالل «كورونا» داخل الكويت

رئيس قطاع املوارد والعالقات العامة واإلعالم باجلمعية أكد أن تنفيذ املشاريع يتم بالتنسيق الكامل مع «الشؤون» و«اخلارجية»


