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شفاء  507حالة و 48أخرى في «العناية املركزة»

أص�����درت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
لألوقاف مؤخرا ً اجل��زء الثالث
من قاموس مصطلحات الوقف
(حل���روف ج حتى ز) ،وال��ذي
يتضمن ع��دد  624مصطلحاً
وقفيا ً.
وق����ال ن��ائ��ب األم��ي�ن ال��ع��ام
ل��ل�إدارة واخل��دم��ات املساندة
باألمانة العامة لألوقاف صقر
السجاري :إن هذا اإلصدار يأتي
استكماالً للجزء األول الصادر
ع��ام  ،2015واجل���زء الثاني
الصادر 2017م من القاموس،
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذه اإلص��دارات
ه��ي أح���د م��ش��روع��ات ال��دول��ة
امل��ن��س��ق��ة مل��ل��ف األوق�����اف على
مستوى العالم اإلسالمي ،التي
ت��ش��رف على إجن��ازه��ا األم��ان��ة
العامة لألوقاف ،في إطار تكليف
املجلس التنفيذي ملؤمتر وزراء
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
في عام 1997م لدولة الكويت
بتنسيق ه���ذا امل��ل��ف ،وال���ذي
عقد بالعاصمة االندونيسية
(جاكرتا) .مبيناً أن القاموس
ض��م��ن س��ل��س��ل��ة امل��ش��روع��ات
التي مت إجنازها من قبل إدارة
املعلومات والتوثيق باألمانة.
وأض������اف أن ث��م��ة خمسة
أه��داف وراء سعينا إلجناز هذا
القاموس تتمثل في التعريف
باملصطلحات املتعلقة بالوقف،
وإي��ج��اد أداة مرجعية حتصر
املصطلحات الوقفية ،وتقدمي
معانيها املستخدمة في مجال
الوقف علميا ً وعمليا ً ،واستكمال
منظومة التعبير اللفظي مع
مكنز علوم ال��وق��ف ،ومساعدة
الباحثني في مجال الوقف على
إع��داد بحوثهم وأعمالهم دون
م��ش��ق��ة ،وأخ���ي���را ً ال��س��ع��ي ال��ى
املساهمة ف��ي حتقيق األه��داف
امل��ن��اط��ة ب��ال��ك��وي��ت ،ممثلة في
األمانة العامة لألوقاف لتنسيق
ملف العمل الوقفي على مستوى
الدول اإلسالمية.

صقر السجاري

وكشف السجاري أن جلنة
العمل الرئيسة ملشروع القاموس
قد نهجت النهج اجلديد في مجال
القواميس ،حيث لم تنظر إلى
الكلمة الوقفية بجذرها اللغوي
سيرا ً على ما هو شائع قدمياً،
وإمن���ا ح��رص��ت ع��ل��ى ال��رج��وع
إل��ى مظانها األص��ل��ي��ة ،لتمكني
ال��ق��ارئ وامل��ه��ت��م واملتخصص
في هذا املجال من معرفة املعنى
االص��ط�لاح��ي امل�����راد للكلمة
بأسلوب علمي سليم.

مبينا ً أن هذا القاموس يتضمن
املعنى اللغوي ثم االصطالحي
ف��االق��ت��ص��ادي ث��م ال��ق��ان��ون��ي،
مؤكدا ً ال��ى أن صناعة املعاجم
والقواميس ليست جديدة على
األم���ة اإلس�لام��ي��ة ،فاحلضارة
اإلسالمية قد مارستها منذ قرون
ع��دي��دة ،وم��ن ث��م ف��إن الكويت
 من خالل هذا املشروع العلمي تستكمل جهودها وإضافاتهاامل��ش�رِّف��ة ف��ي مجال ال��وق��ف من
خ�ل�ال ال����دور امل��ن��اط ب��األم��ان��ة
العامة لألوقاف في هذا الصدد.
ووج����ه ال��س��ج��اري الشكر
إلدارة امل��ع��ل��وم��ات والتوثيق
وعلى رأسها مدير اإلدارة ندباً
السيدة ن��دى البسام ،وجميع
القائمني على هذا املشروع ،مثمنا ً
جهودهم املبذولة إلجن��از هذا
العمل في الظروف الراهنة.
ي��ذك��ر أن ف��ري��ق العمل على
مشروع القاموس يضم كل من:
امل��ش��رف التنفيذي للمشروع
محمد ب��دوي ،ورئيس الفريق
العلمي د .علي الراشد وأعضاء
الفريق العلمي :د .إميان املرزوق
ود .محمد القطان.

وسيشرف على تنظيمها مركز
الفرقان الدائم لتحفيظ القرآن
الكرمي التابع للجنة النسائية
في قرطبة .
وت��أت��ي م��ث��ل ه���ذه األنشطة
سعياً من جمعية إحياء التراث
اإلس�ل�ام���ي مب��خ��ت��ل��ف جلانها
ومراكزها لشغل أوقات الطلبة
وال��ط��ال��ب��ات مب��ا ي��ع��ود عليهم
بالنفع وال��ف��ائ��دة ف��ي دنياهم
وأخراهم.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن جمعية
إحياء ال��ت��راث اإلس�لام��ي قامت
بإنشاء جل��ان نسائية في عدد

من املناطق تقوم بدعوة النساء
للتمسك بالعقيدة اإلسالمية
الصحيحة وفق الكتاب والسنة،
ووض����ع األس����س اإلس�لام��ي��ة
الصحيحة لبناء األسرة املسلمة،
ولتحقيق ه��ذه األه���داف قامت
بتنظيم ال��ع��دي��د م��ن األنشطة
اخل��اص��ة ب��ال��ن��س��اء والفتيات
مثل  :إقامة ال��دروس الوعظية
والعلمية والفقهية ،وتعليم
اللغة العربية لكبار السن،
باإلضافة إلقامة حلقات حتفيظ
القرآن وحلقات فقهية ،وتنظيم
املسابقات العلمية والثقافية .

د .فاطمة املوسوي

عن  5دقائق يوميا ً.
وأش���ارت إل��ى أن املتحدثني
عرضوا جتاربهم وإجنازاتهم
خ�ل�ال ف��ت��رة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا
مبينة أن الشريك اإلداري لشركة
(ب��روف��ج��ن إلدارة األن��ش��ط��ة
ال��ري��اض��ي��ة) أح��م��د امل��اج��د أكد
أهمية مبدأ االبتكار في تطوير
األنشطة الرياضية واستخدام

التكنولوجيا للتشجيع على
ممارستها.
وأف��ادت بأن مؤسس ومدرب
معهد  LOSE | GAINالرياضي
ع��ب��دال��ل��ه أب���و ال��ق��اس��م ق���ال إن
جائحة كورونا فتحت املزيد من
األفق العاملية جلهة استمرارية
احلصص االفتراضية الرياضية
م��ا أس��ه��م ف��ي تطوير أساليب
التدريب املعتادة.
وأض����اف����ت امل����وس����وي أن
عضو اللجنة الفنية في النادي
الكويتي ل��ل��دراج��ات الهوائية
مبارك الهاجري عرض جتربة
حملبي هذه الرياضة باستخدام
تكنولوجيا مميزة تقوم على
خلق بيئة افتراضية تفاعلية
آمنة.
ودع���ت اجلميع م��ن األف���راد
وال��ك��ف��اءات إل��ى التسجيل في
منصة كفو ال��ت��ي تعد املنصة
الوطنية األولى لعرض الكفاءات
الشبابية لتسهيل عملية البحث
وال��ت��واص��ل وال��ت��ع��اون فيما
بينهم.

دشنت توزيع  1762حقيبة إيوائية بدعم كويتي

«الكويتية لإلغاثة» توزع  6آالف سلة غذائية
في  4محافظات مينية

جانب من عملية توزيع السالل الغذائية

دشنت (اجلمعية الكويتية لإلغاثة)
أول أمس ،في العاصمة اليمنية املؤقتة
ع����دن ،ت��وزي��ع  6آالف س��ل��ة غ��ذائ��ي��ة
تستهدف أرب��ع محافظات مينية ضمن
حملة (الكويت بجانبكم) املستمرة منذ
ست سنوات.
وأع��رب املنسق العام للجنة العليا
ل�لاغ��اث��ة ف��ي اليمن ج��م��ال بلفقية في
تصريح صحفي خ�لال حفل التدشني
عن شكره لدولة الكويت أميرا ً وحكومة
وشعبا ً على جهودهم ودعمهم اإلنساني
املستمر للشعب اليمني.
وثمّن بلفقية الدعم السخي واملتواصل
ال����ذي ت��ق��دم��ه اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
لالغاثة في مختلف القطاعات اإلغاثية
وال��ت��ن��م��وي��ة ،مبيناً أن ه��ذا امل��ش��روع
سيكون له أثر كبير في حتسني احلياة
املعيشية لألسر النازحة في اليمن.
من جانبه قال نائب مدير عام مكتب
اجلمعية الكويتية لإلغاثة باليمن عادل

اجلزء الثالث من قاموس مصطلحات الوقف

«إحياء التراث» تفتح باب التسجيل
في دورات التجويد الربيعية

بدأ في جمعية إحياء التراث
اإلسالمي التسجيل في دورات
ال��ت��ج��وي��د الربيعية للنساء،
والتي سيتم فيها تدريس مخارج
وص��ف��ات احل�����روف ،وأح��ك��ام
النون وامليم الساكنتني ،كذلك
بيان أح��ك��ام ال��وق��ف واالب��ت��داء
والتفخيم والترقيق .
وبدأت فعاليات الدورات يوم
أمس ،وستستمر حتى يوم 31
مارس املقبل ،وستكون الدراسة
ف��ي��ه��ا م���ن األح����د وح��ت��ى ي��وم
األرب��ع��اء من الساعة ()8 – 6
م��س��اء عبر برنامج (زووم)،

نظم مشروع كفاءات الكويت
لفرص مستقبلية (كفو) التابع
للديوان األميري فعالية التعرف
على استجابة القطاع الرياضي
جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ف���ي دول���ة
الكويت (مجتمع كفو للرياضة)
بحضور مجموعة من الكفاءات
الوطنية الرياضية.
وق���ال���ت امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل��ل��م��ش��روع ال��دك��ت��ورة فاطمة
امل���وس���وي ف���ي ب��ي��ان صحفي
أول أم��س :إن الفعالية جاءت
ضمن النسخة السنوية الرابعة
ملجتمع كفو للرياضة وهو أحد
مجتمعات امل��ش��روع الشبابي
املتعددة.
وذك���رت امل��وس��وي أن سفير
(ك��ف��و) ف��ي مجتمع ال��ري��اض��ة
أس��ام��ة بورحمة افتتح اللقاء
بعرض تعريفي ع��ن املشروع
وس��ب��ل ال��ت��ع��اون واالن��ض��م��ام
إلى فعالياته املقبلة حيث دعا
اجلميع من األف���راد والكفاءات
ف��ي التسجيل بتعهد املجتمع
وممارسة الرياضة مدة ال تقل

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

«أمانة األوقاف» تصدر اجلزء الثالث
من قاموس مصطلحات الوقف
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«كفو» ينظم فعالية «استجابة
القطاع الرياضي جلائحة كورونا»

«الصحة» 384 :إصابة جديدة بـ «كورونا» ..وال وفيات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ،تسجيل 384
إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد)19 -
في الساعات الـ  24قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد احل��االت املسجلة في البالد إلى  161285حالة،
فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حاالت
الوفاة املسجلة عند  952حالة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ،أن عدد من يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية امل��رك��زة بلغ 48
حالة ،ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت
إصابتھا مبرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية
الطبية الالزمة  6080حاالت.
وأض��اف��ت أن ع��دد املسحات التي مت إج��راؤه��ا في
الساعات الـ  24قبل املاضية بلغ  7695مسحة ،ليبلغ
مجموع الفحوصات  1463176فحصاً ،الفتة إلى أن
نسبة االصابات لعدد املساحات خالل الـ  24ساعة
املاضية بلغ 9ر 4في املئة.
وج��ددت ال��دع��وة ال��ى املواطنني واملقيمني ملداومة
األخ��ذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة اآلخرين
واحل��رص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني،
موصية بزيارة حساباتھا الرسمية واجلهات الرسمية
في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل ما
من شأنه اإلسهام في احتواء الفيروس.
وكانت ال���وزارة قد أعلنت أم��س أيضاً شفاء 507
إصابة في الساعات الـ  24قبل املاضية ،ليبلغ مجموع
عدد حاالت الشفاء  154253حالة.

alwasat.com.kw

جانب من عملية توزيع احلقائب اإليوائية

باعشن :إن م��ش��روع السلة الغذائية
يأتي ضمن حزمة مشاريع إغاثية تقدمها
اجلمعية في مختلف املجاالت اإلغاثية
واإلنسانية التي تستهدف النازحني
واألسر الضعيفة في مختلف احملافظات
اليمنية.
وأضاف باعشن ،أن اجلمعية حترص
على دعم املشاريع اإلغاثية توازياً مع
تركيزها على املشاريع التنموية ذات
األث��ر املستدام والتي تسهم في حتقيق
االستقرار وحتسني سبل املعيشة.
بدوره أوضح رئيس قطاع املشاريع
ف���ي (م��ؤس��س��ة ال���ت���واص���ل للتنمية
االن��س��ان��ي��ة) امل��ن��ف��ذة للمشروع عماد
عبدالرحيم أن املشروع يشمل توزيع 6
آالف سلة غذائية تستهدف محافظات
(عدن) و(تعز) و(أبني) و(احلديدة).
وأشار عبدالرحيم إلى أن هذا املشروع
ال��ذي يستفيد منه قرابة  42أل��ف فرد
يهدف الى تعزيز األمن الغذائي لألسر

النازحة والفقيرة في تلك احملافظات
وذل��ك ضمن إط��ار التدخالت اإلنسانية
الكويتية لتعزيز قدرات األسر النازحة
على الصمود.
وثمّن هذه اإللتفاتة اإلنسانية الكرمية
من دول��ة الكويت واجلمعية الكويتية
لإلغاثة لدعم األسر النازحة واإلسهام
في تخفيف معاناة اليمنيني.
كما دشنت اجلمعية الكويتية لإلغاثة
في محافظة (تعز) توزيع  476حقيبة
إيوائية ضمن م��ش��روع يشمل توزيع
 1762حقيبة بعدة محافظات مينية
ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وث���مّ���ن وك���ي���ل م��ح��اف��ظ��ة (ت��ع��ز)
عبداحلكيم ع��ون في تصريح صحفي
خالل التدشني الدعم االنساني السخي
والعطاء املتواصل م��ن دول��ة الكويت
واجلمعية الكويتية لالغاثة الى الشعب
اليمني.
وأش��ار عون الى أهمية هذا املشروع

وإسهامه بتخفيف معاناة مئات االسر
احملتاجة خصوصا في فصل الشتاء.
من جانبه قال رئيس (جمعية احلكمة
اليمانية) املنفذة للمشروع عبدالرحمن
شمسان :إن هذا املشروع يشمل توزيع
 1762حقيبة ايوائية في عدة محافظات
مينية.
وأض����اف ش��م��س��ان أن���ه مت تدشني
التوزيع في (تعز) بعدد  467حقيبة
على األس���ر األك��ث��ر ف��ق��را ً وت��ض��ررا ً في
مديريات املدينة الثالث مبا يسهم في
تلبية احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم
خصوصا خالل فصل الشتاء.
وأع���رب ع��ن ب��ال��غ الشكر والتقدير
لدولة الكويت أميرا ً وحكومة وشعباً
بشكل عام لعطائهم اإلنساني املستمر
وامل��ؤث��ر وللجمعية الكويتية لإلغاثة
بشكل خ��اص على استجابتها الدائمة
لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته
خالل الظروف الراهنة.

تزامن ًا مع اليوم الدولي للتعليم

«النجاة اخليرية» :نفذنا  1625مشروع ًا
تعليمي ًا استفاد منها اآلالف حول العالم
ت��زام��ن�ا ً م��ع ال��ي��وم ال��دول��ي للتعليم
امل����واف����ق  24م���ن ش��ه��ر ي��ن��اي��ر من
ك��ل ع���ام ،ق��ال رئ��ي��س ق��ط��اع امل��ص��ارف
وامل��ش��اري��ع بجمعية النجاة اخليرية
املستشارعبدالله الشهاب :خ�لال عام
 2020ورغم حتديات جائحة كورونا
العاملية حققت اجلمعية حضورا ً إنسانيا ً
ال في قطاع التعليم حيث مت تنفيذ
فاع ً
 1625مشروعا ً تعليميا ً خالل هذا العام.
وأوضح الشهاب أن النجاة اخليرية
نفذت هذه املشاريع في العديد من الدول
اخلارجية منها اليمن واألردن والهند
وبنجالديش وتشاد ،وفي اجلمهورية
التركية قمنا ببناء  6م��دارس تعليمية
نظامية تعمل وفق أحدث نظم التعليم
احل��دي��ث ويستفيد م��ن ه��ذه امل���دارس
األف الطالب من أبناء الالجئني إذ أنها
تعمل بنظام فترتني صباحاً ومسا ًء
وذلك الستيعاب أعداد الطالب الكبيرة.
مؤكدا ً أن اجلمعية تبذل قصارى اجلهود
لتعبيد طريق العلم أمام أبناء الالجئني
السوريني فبعد تفاقم األح��داث ونزوح
ماليني األسر توجهنا إلى بناء املدارس
التعليمية حلماية ال��ن��شء م��ن اجلهل
واألمية.
وتابع :من املشاريع التعليمية التي
مت تنفيذها خالل عام  2020بناء املراكز

املستشارعبدالله الشهاب

التعليمية واملراكز اإلسالمية وترميم
املدارس القدمية وعمل الصيانة الالزمة
لها ،وكذلك كفالة حلقات حتفيظ القرآن
ال��ك��رمي وت��ق��دمي ال�����دورات الشرعية
وكفالة الدعاة واألئمة واملؤذنني وكفالة
احملفظني ،وت��ق��دمي امل��س��اع��دات املالية
لطالب العلم ضعاف الدخل واأليتام
والفقراء وغيرها من اإلجنازات األخرى
التي حققتها النجاة اخليرية في قطاع
التعليم.
وأكد الشهاب اهتمام النجاة اخليرية

رعاية كبيرة بتعليم الصغار

احلثيث بتنفيذ وحتقيق أه��داف األمم
املتحدة والتي يأتي على رائسها االهتمام
مبلف التعليم ،حيث تعد اجلمعية
التعليم واح���دا ً من أهدافها ذات البعد
االستراتيجي كونه يساهم بشكل فعال
وج���ذري ف��ي ح��ل الكثير م��ن املشكالت
والتحديات منها مكافحة األمية واجلهل

وامل����رض وال��ف��ق��ر وي��ع��م��ل ع��ل��ى خلق
طاقات بشرية نافعة لألمة وختاما ً تقدم
الشهاب بجزيل الشكر وعاطر الثناء
ال املولى
لداعمي النجاة اخليرية سائ ً
جلت قدرته أن يحفظ الكويت وأهلها
من كل سوء وأن يرفع البالء عنها وعن
جميع بالد العالم.

