
ق�������ال رئ����ي����س زك�����اة 
الفحيحيل التابعة جلمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة الشيخ 
عبدالله الدبوس قدمنا خالل 
عام 2020 مساعدات شهرية 
وم��ق��ط��وع��ة وم��س��اع��دات 
خاصة ألس��ر األي��ت��ام حيث 
جاوز عدد املستفيدين منها 
7200 شخص داخل وخارج 

الكويت.
مؤكداً أنه رغم الظروف 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ت��ي شهدتها 
ال��ك��وي��ت وال��ع��ال��م إال أن 
زك���اة الفحيحيل ضاعفت 
جهودها اإلنسانية من أجل 
ت��ق��دمي ال��دع��م للمستحقني 
داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا 

وحول الشريحة املستفيدة من املشروع بني 
الدبوس أنهم األسر املتعففة من ضعاف الدخل 
وأصحاب العوز واحلاجة واأليتام واملرضى 
وامل��س��اك��ني فكثير م��ن ه��ذه ال��ع��وائ��ل دخلها 

الشهري ال يسد متطلباتها الضرورية.
وتابع الدبوس: نقوم بدورنا بالتأكد من 
األرواق الرسمية التي تثبت حاجة األسرة 

للمساعدة وم���ن ث��م هناك 
ف��ري��ق عمل ي��ق��وم بالبحث 
وزيارة األماكن للتعرف عن 
كثب على م��دى حاجة تلك 
األس��ر للمساعدة وال��دع��م، 
وب���اخل���ارج ن��ت��ع��اون مع 
جمعيات رسمية موثقة يتم 
من خاللها توزيع املساعدات 
وذلك بالتنسيق مع وزارتي 

الشؤون واخلارجية.
مستشهداً بقول الرسول 
الكرمي صلى الله عليه وسلم 
:) مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
اجلسد ال��واح��د إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر 
األعضاء بالسهر واحلمى(. 
وأوض���ح ال��دب��وس إن م��ش��روع كفالة األس��ر 
يخفف أعباء احلياة عن الشريحة املستفيدة 
وي��وف��ر لهم أبسط مقومات العيش الكرمي 
ويحفظ هذه العوائل من الشتات والضياع، 
وأشاد الدبوس في نهاية تصريحه بالتفاعل 
الدائم واملستمر مع أنشطة وأعمال ومشاريع 

اللجنة من قبل أهل اخلير واحملسنني.
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هنأت القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية 

»الهيئة اخليرية«: أهل الكويت أصحاب رسالة إنسانية سامية
ت��وج��ه��ت أس����رة ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس��الم��ي��ة العاملية بخالص التهاني 
وص��ادق التبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ ن��واف األحمد، وسمو ولي عهده 
األم��ني الشيخ مشعل األحمد، والشعب 
الكويتي، مبناسبة حلول الذكرى الستني 
للعيد الوطني والثالثني لعيد التحرير، 
سائلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ 
الكويت وأهلها واملقيمني على أرضها من 

كل مكروه وسوء.
وقالت الهيئة: تطل علينا هذه األيام 
الوطنية الغالية احملفورة في ذاكرتنا، 
وب��الدن��ا ال��ع��زي��زة ترفل ف��ي أج���واء من 
احلرية واألم��ن واألم��ان والرخاء، وإننا 
إذ نستشعر قيمة ه��ذه النعم املباركة، 
نتوجه إل��ى الله تعالى بعظيم احلمد 
وب��ال��غ الشكر وجليل الثناء على هذه 
اآلالء التي حابانا بها، كما نرفع أكف 

الضراعة أن يدميها علينا، وأن تبقى 
كويتنا احلبيبة “أيقونة” وارف��ة لظالل 

اخلير والسالم في العالم. 
وإن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
وه��ي ت��ش��ارك أب��ن��اء ال��وط��ن ابتهاجهم 
وف��رح��ت��ه��م ال��ع��ارم��ة ب��ه��ذه األح����داث 
التاريخية املهمة، تستذكر بكل عرفان 
ووف��اء وتقدير شهداءنا األب���رار الذين 
قدموا الغالي والنفيس في صد العدوان 
الغاشم فداًء لهذا الوطن احلبيب من أجل 
أن تبقى رايته خفاقة وشامخة ترفرف في 

علياء سمائه. 
واليوم ونحن نحتفل بهذه املناسبات 
الوطنية نحيي بكل إجالل وتقدير إخواننا 
من الطواقم الطبية والشرطية ومختلف 
أجهزة الدولة واجلمعيات اخليرية الذين 
يعملون ليل نهار وبكل إخ��الص وتفان 
في الصفوف االمامية في مواجهة جائحة 

“ كوفيد – 19” ، سائلني الله لهم األمن 
والسالمة والعافية. 

 كما تستذكر الهيئة اخليرية تاريخاً 
طوياًل من البذل والعطاء واقتفاء أثر 
األجداد واآلباء أصحاب األيادي البيضاء 
في دعم مسيرة العمل اخليري الذي حمى 
الله به بالدنا وأعادها إلى أهلها عزيزة 
كرمية وآمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغًدا، 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“صنائع املعروف تقي مصارع السوء”. 

 وفي هذا اإلطار يحثنا ديننا اإلسالمي 
احلنيف على ح��ب ه��ذا ال��وط��ن املعطاء 
وال��ذود عن حياضه والدفاع عن حلمته 
الوطنية، والعمل على ازده��اره وتقدمه 
ونهضته، ولنا في النبي صلى الله عليه 
وسلم القدوة احلسنة حينما خاطب مكة 
املكرمة لدى إكراهه على اخل��روج منها 
 ، قائاًل: “ما أطيبِك من بلد، وأح��بَّ��ِك إل��يَّ

ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت 
غيرِك”، في إش��ارة واضحة إل��ى مكانة 

الوطن في اإلسالم.
وإن الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
وهي تتلقى هذه األي��ام سيالً متدفقاً من 
برقيات التهاني والتبريكات والرسائل 
املخلصة املفعمة بحب الكويت وشعبها 
الكرمي من جميع أنحاء العالم، لتستحضر 
ال��دور ال��رائ��د والعظيم للعمل اخليري 
واملواقف املتميزة ملؤسساته في مساندة 
الشعوب املنكوبة واملجتمعات الفقيرة 
وإطالق املبادرات اإلنسانية والتنموية 
التي شيدت ج��س��وًرا قوية م��ع شعوب 
العالم، وب��ل��ورت مفهوم الدبلوماسية 

اإلنسانية في أجل مقاصده. 
 وأكدت الهيئة اخليرية، أن أهل الكويت 
األخيار برهنوا بحبهم للعمل اخليري 
ودع��م��ه��م ملسيرته على أن��ه��م أصحاب 

رسالة إنسانية سامية، وأنهم يدركون 
قيمة ه��ذا العمل النبيل بوصفه جتارة 
رابحة مع الله سبحانه وتعالى، وأن 
م��ردود ه��ذه التجارة ينعكس على هذا 
الوطن خيراً وأمناً واستقراراً، فكم من 
فقير لهج بالدعاء للكويت وأهلها، وكم 
من محتاج دعا الله بأن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها، وكم من أرملة رفعت 
أكفها إل��ى ال��س��م��اء ودع���ت أله��ل اخلير 
والعطاء، وكم من يتيم كانت كفالته خيراً 

وبركة على بالدنا.
ونسأل الله تعالى أن مينَّ على وطننا 
العزيز باملزيد من االستقرار والرخاء 
والتقدم واالزدهار، وأن يجعله واحة أمن 
وأمان وخير وسالم في ظل قيادة صاحب 
السمو وولي عهده األمني، وتضافر جهود 
أبنائه املخلصني في العمل على رفعته 

د. عبدالله املعتوقوعزته. 

 2020 زكاة الفحيحيل: قدمنا في 
مساعدات شهرية ومقطوعة استفاد منها 

7200 شخص داخل وخارج الكويت
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أكدت جمعية املياه الكويتية 
 ISO أن تطبيق البصمة املائية
14046 يعد من املصطلحات 
احلديثة وهي احملرك الرئيسي 
لقضايا استهالك املياه ورفع 
كفاءتها ووق���ف ال��ه��در املائي 
وبالتالي ف��إن البصمة املائية 
هي كمية امل��اء ال��ذي يستهلكها 
الشخص خالل حياته او املياه 
التي يحتاج اليها املنتج كي 
يصل الينا بعد مروره بعمليات 

تصنيعية مختلفة.
وق����ال د. ص��ال��ح امل��زي��ن��ي 
رئيس جمعية املياه في تصريح 
صحافي أم���س: إن البرنامج 
التدريبي االفتراضي “البصمة 
املائية – ISO 14046” الذي 
نظمته اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى م��دار 
أسبوعني م��ع منظمة “جرين 
وي��ي��ف ال��دول��ي��ة لالستدامة” 
وب��دع��م م��ن مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي حاضر به خبراء 
دول���ي���ون م��ن دول����ة ال��ك��وي��ت 
ودول عربية بحضور أكثر 
م��ن 60 م��ش��ارك��ا م��ن موظفني 
ومهندسني وإداري���ني وفنيني 
م��ن 6 ج��ه��ات حكومية وه��ي 
وزارة الكهرباء واملاء والهيئة 
العامة للبيئة ووزارة التربية 

ووزارة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة 
وامل��ج��ل��س األع��ل��ى للتخطيط 
ووزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 
االسالمية، ومبشاركة نخبة 
م��ن االخ��ت��ص��اص��ي��ني وخ��ب��راء 
املياه من 9 دول عربية وأجنبية 
وهي اململكة العربية السعودية 
وسلطنة ع��م��ان وجمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية واململكة املغربية 
ومملكة البحرين وجمهورية 
هنغاريا وكندا باإلضافة إلى 

دولة الكويت.
وب��نينّ أن “تطبيق البصمة 
املائية هو املؤشر ملعرفة كمية 
امل��ي��اه املستهلكة وال تظهر 
ف��ق��ط كمية امل��ي��اه املستهلكة 
ب���ل ك��ذل��ك أم���اك���ن اس��ت��خ��دام 
املياه والتأثيرات االقتصادية 
واالجتماعية وتغيير املناخ 
وم��ن هنا يتطلب فهم كيفية 
تأثير اخل��ي��ارات واإلج���راءات 
االقتصادية على توافر املياه 
ودمي��وم��ت��ه��ا ل��ف��ت��رات طويلة. 
وه���ي اح���دى امل���ب���ادرات التي 
تبنتها منظمة الصحة العاملية 
للمياه لوقف التدهور في النظم 
املائية، موضحا أن “اجلمعية 
أطلقت ه��ذه احلاسبة الذكية 

حتى يتمكن األف��راد واجلهات 
م���ن ق��ي��اس ال��ب��ص��م��ة امل��ائ��ي��ة 
ل��أف��راد واملجتمعات وحتى 
األنشطة املختلفة مثل األنشطة 
الزراعية والصناعية وغيرها”، 
مشيرا إلى أن اجلمعية اعتمدت 
ه���ذا امل��ب��دأ لتقنني اس��ت��خ��دام 
امل��ي��اه واحل��ف��اظ عليها ضمن 
استراتيجية األمن املائي لدولة 
الكويت والرؤية األميرية كويت 

جديدة 2035.
مشدداً على أن “الدراسات 
احلالية تؤكد أن مستقبل األمن 
املائي في دول��ة الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي مهدد 
بعدد كبير من التحديات التي 
م��ن املمكن أن تعيق استدامة 
األمن املائي إذا لم تتحرك حللها 
ع��ل��ى ال��رغ��م أن دول مجلس 
التعاون متتلك أكثر من 60% 
م��ن محطات حتلية امل��ي��اه في 
العالم، وتشير املعلومات أن 
ت��وف��ر امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة يتراجع 
بسرعة إلى معدالت أقل بكثير 
من متطلبات الفرد ويزداد األمر 
تعقيدا بسبب ت��س��ارع النمو 
السكاني والتنمية الصناعية 
مما دفع بدول مجلس التعاون 
اخلليجي إل��ى زي���ادة االنفاق 

ملكافحة  نقص امل��ي��اه لضمان 
استدامة املياه لفترات أط��ول، 
مضيفا: “دولة الكويت تعاني 
م��ن زي���ادة ف��ي استهالك املياه 
ال��ع��ذب��ة كبقية دول مجلس 
التعاون ما نسبته ما بني 4% 
إل��ى %5 وه���ذه النسبة متثل 
تقريبا ما بني 15 إلى 18 مليون 
جالون من املياه العذبة سنويا 
وه���ذا بحد ذات���ه يتطلب بناء 
محطة حتلية ج��دي��دة بطاقة 
حوالي 100 مليون جالون كل 

5 سنوات”.
وم��ن جانبها، ق��ال��ت املدير 
التنفيذي ملنظمة “جرين وييف 
الدولية” ال��دك��ت��ورة سلوى 
الفنسي إن البصمة املائية 
ه��ي أح���د أه���م ال��وس��ائ��ل التي 
تدفع إلع��ادة النظر والتدقيق 
ف��ي مفهوم فكرة الترشيد من 
كافة اجل��وان��ب واالب��ع��اد وأن 
استراتيجية البصمة املائية قد 
تخلق جيال واعيا جتاه قضية 
األمن املائي، وفي السياق نفسه، 

أكد املهندس رائد األحمد عضو 
مجلس إدارة اجلمعية والذي 
افتتح البرنامج التدريبي “لن 
تعد فكرة الترشيد التقليدية 
من احللول املثالية التي يجب 
اتباعها ولكن بتبني تكنولوجيا 
 ISO 14046 ذكية كبصمة املاء
ه��و الطريق األم��ث��ل ف��ي مجال 
الترشيد وال���ذي نعتبره هو 
ال��ط��ري��ق األم��ث��ل ل��دع��م خطط 
التنمية املستدامة لتحقيق رؤية 

دولة الكويت 2035”.

 ق���ال م��دي��ر جل��ن��ة ال��دع��وة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ع��ب��دال��ل��ه 
الدوسري: تشهد مواقع اللجنة 
ع��ب��ر شبكة اإلن��ت��رن��ت تفاعالً 
وحضوراً مميزاً حيث تتخطي 
االع��داد حاجز املاليني من شتى 
دول العالم وبدورنا نعمل حالياً 
على زي���ادة وتكثيف احملتوى 
اإلس��الم��ي الصحيح واملوثوق 
ليكون املورد األساس الذي ينهل 
منه ال��راغ��ب ف��ي التعرف على 

اإلسالم واملسلمني.
وبني الدوسري أنه مع ظهور 
شبكة االنترنت وانتقال البشر 
إلى العالم الرقمي أصبح لزاما 
على املتخصصني من   املسلمني 
سرعة ال��دخ��ول ف��ي ه��ذا الثغر 
وتوظيف التكنولوجيا الرقمية 
ف��ي ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه تعالى 
والتعريف بالدين احلنيف وهو 
ما دعا جمعية النجاة اخليرية 
إلى استحداث جلنة متخصصة 

في هذا املجال.
وأش��ار الدوسري أن اللجنة 
ت��ق��دم ه��ذا احمل��ت��وى اإلس��الم��ي 
امل��وث��وق ألك��ث��ر م��ن 50 موقعا 
ال��ك��ت��رون��ي��اً وت��ق��دم محتواها 
ال��دع��وي ب������ 13 ل��غ��ة عاملية، 
ومكتبة إس��الم��ي��ة الكترونية 
متميزة وتقدم الكتب اإلسالمية 
مفتوحة املصدر ب� 102 لغة، 
وأكثر من 50 ألف م��ادة دعوية 

م��ت��اح��ة ب��امل��ج��ان ع��ل��ى م���دار 
ال��س��اع��ة ب��ني م��ق��االت وم���واد 
مرئية ومسموعة ميكن ألي من 
متابعينا حول العالم االستفادة 
م��ن��ه��ا ح��س��ب ال��ل��غ��ة وال��ف��ئ��ة 

العمرية.
وأك����د ال����دوس����ري أن مثل 
ه��ذه الوسائل احلديثة حتتاج 
الدعم حيث نحتاج إلى أجهزة 
حديثة وخ��وادم بأحجام كبيرة 
لبث ه��ذا احمل��ت��وى الضخم من 
املواقع وامل��واد اإلسالمية، لذلك 
أدعو أهل اخلير ومحبي العمل 
الدعوي بضرورة املشاركة معنا 
في حتمل األمانة عن طريق دعم 
أنشطة اللجنة بالتواصل معنا 

أو االتصال بأرقام اللجنة.

املزيني: ترشيد ذاتي برقابة ذكية ملستقبل أمننا املائي املهدد 

»جمعية املياه الكويتية« تطلق
ISO 14046« في الكويت »البصمة املائية 

جانب من البرنامج التدريبي

»الدعوة اإللكترونية« 
تعّرف املاليني حول العالم 

بالدين احلنيف 

عبدالله الدوسري

حت��ت رع��اي��ة رئ��ي��س مجلس 
ادارتيي نادي الطموح الكويتي 
الرياضي واجلمعية الكويتية 
ألول��ي��اء أم���ور امل��ع��اق��ني رح��اب 
بورسلي، نظم ن��ادي الطموح 
الرياضي وجمعية أولياء أمور 
املعاقني فعالية “للسالم وطن”، 
بالتعاون مع  الفنان املبدع بدر 
بن غيث، وذلك ابتهاجاً واحتفاالً 
مبناسبة األعياد الوطنية لدولة 
الكويت مع مرور الذكرى الستني 
لالستقالل وال��ذك��رى الثالثني 

للتحرير.
وت��ق��دم��ت رح����اب ب��ورس��ل��ي  
ب��رف��ع أس��م��ى آي����ات ال��ت��ه��ان��ي 
باسمها وباسم أعضاء مجلس 
اإلدارة إل���ى ص��اح��ب السمو 
الشيخ نواف األحمد أمير البالد 
وإلى الشيخ مشعل األحمد ولي 
ع��ه��ده األم���ني، وع��م��وم الشعب  
الكويتي مبناسبة ذكرى األعياد 
الوطنية، متمنني أن ي��دمي على 
الكويت األمن واألمان واالزدهار 

واالستقرار. 
وذكرت بورسلي أن الفعالية 
التي أقيمت في حديقة مشرف 

استهدفت إش��راك أبناء النادي 
ف��ي االح��ت��ف��ال بالعيد الوطني 
حت��ت ش��ع��ار “للسالم وطن”، 
ليقوموا برسم لوحات تتعلق 
بهذه املناسبة الوطنية العزيزة 
علينا جميعاً كمواطنني ومقيمني، 
مما يسهم في تنمية مواهبهم في 

التعبير عن كل ما يتعلق بحب 
ال��وط��ن، وه��ذا م��ن شأنه تنمية 
الروح الوطنية والفخر  والوالء 

باالنتماء لوطنهم.
وق��ال��ت صديقة األن��ص��اري 
أم����ني ال��س��ر ال����ع����ام:  نشكر 
أول��ي��اء أم��ور األش��خ��اص ذوي 

اإلع��اق��ة على تعاونهم معنا، 
الفتة إلى أن تداعيات جائحة 
“كورونا” لها تأثير كبير على 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة ولوال 
تعاون أولياء األم��ور ملا متكنا 
م��ن م��واص��ل��ة األن��ش��ط��ة التي 
تساعد األبناء على جتاوز هذه 

الظروف ومواجهة التحديات.
وأض���اف���ت أن ال��ف��ع��ال��ي��ة مت 
تنظيمها في ال��ه��واء الطلق مع 
م���راع���اة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 
واالش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة، 
واستهدفت إخراج مشاعر األبناء 
ف��ي التعبير ع��ن حبهم لهذه 
األرض الطيبة، السيما في هذه 

املناسبة الغالية.
م��ن جهته، ق��ال ال��ف��ن��ان بدر 
ب��ن غيث: إن ه��ذه الفعالية مت 
تنظيمها ف��ي ح��دي��ق��ة مشرف 
للتعبير عن الكويت وفرحة العيد 
الوطني، الفتاً إلى أن رسومات 
امل��ش��ارك��ني أب��ه��رت��ه، حيث إنها 
على درجة عالية من اإلبداع، مما 
ينم عن إحساس ه��ؤالء األبناء 
بالفن وفهمهم ملضمون املناسبة 
العزيزة، متمنياً لهم املزيد من 

التقدم واالرتقاء.
وعبر عدد من األشخاص ذوي 
اإلعاقة عن سعادتهم باملشاركة 
في هذه املناسبة، موجهني أطيب 
التهاني إلى القيادة السياسية 
والشعب الكويتي بهذه األي��ام 

الوطنية السعيدة.
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