
أعلنت جمعية الرحمة العاملية 
عن تنفيذ مشروع األضاحي داخل 
وخ��ارج الكويت بناءاً على رغبة 
املتبرعني الكرام حيث قامت بذبح 
1334 م��ن البقر و11366 من 
الغنم خ��ارج الكويت فيما قامت 
بذبح 320 أضحية داخ��ل دولة 
ال��ك��وي��ت اس��ت��ط��اع��ت م��ن خالله 
ت��وف��ي��ر حل���وم األض��اح��ي آلالف 
املستفيدين ف��ي ع��دد م��ن ال��دول 
العربية واألفريقية واآلسيوية 
واألوروبية، إضافة إلى العمالة 
واألس���ر امل��ت��ض��ررة م��ن فيروس 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد19( 

داخل الكويت.
وق��ال األم��ني املساعد لشؤون 
القطاعات ف��ي جمعية الرحمة 
العاملية فهد الشامري: إن مشروع 
األض���اح���ي م���ن أه���م امل��ش��اري��ع 
املوسمية التكافلية التي تنفذها 
جمعية الرحمة العاملية سنويا، 
ويستمد أهميته من داللته الرمزية 
وامل���ادي���ة م��ع��ا، ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة 
الرمزية يبرز املشروع مناسبة 
عيد األضحى كمظهر من مظاهر 
وحدة األمة، والتراحم بني أبنائها، 
أم��ا م��ن الناحية امل��ادي��ة، فيعبر 
م��ش��روع األض���اح���ي ع��ن معنى 
التكافل بني املسلمني، حيث إنه 
مينح الفرصة للمتبرعني باجلود 
بأضحياتهم على إخ��وان��ه��م من 
احملتاجني لها حيثما وجدوا، لهذا 
تعمل الرحمة العاملية، من خالل 
مشروع األضاحي، على توفير كل 
اخلدمات والدعم واإلسناد التي 
جتعل مساعدات املتبرعني الكرام 

تصل إلى املستفيدين املستحقني 
ب���اجل���ودة ال��ع��ال��ي��ة واألم���ان���ة 

املطلوبة.
وأض���اف أن جمعية الرحمة 
العاملية وض��ع��ت خطة مسبقة 
ل��ت��وزي��ع حل���وم األض��اح��ي على 
املستفيدين ن��ظ��راً ل��إج��راءات 
االحترازية التي استخذتها بعض 
ال���دول���ة ف��ي م��واج��ه��ة ف��ي��روس 
كورونا املستجد )كوفيد19( حيث 
مثلت حل��وم األضاحي إل��ى كثير 
من األس��ر أضحية وإغاثة وذلك 
نظراً للحاجة الشديد للكثير من 
األسر والعمالة التي تضررت من 

فيروس كورونا.
وأض����ح أن جمعية ال��رح��م��ة 
العاملية استهدفت من هذا املشروع 
تلبية احتياجات آالف األسر في 27 

دول��ة حول العالم شملت أفريقيا 
وآسيا وأوروب��ا وال��دول العربية، 
مشيرا إلى أن عدد املستفيدين من 
مشروع األضاحي هذا العام، بلغ 
حوالي 136 ألف أسرة أي حوالي 
680 أل��ف مستفيد تقريباً، حيث 
بلغ إجمالي عدد األضاحي 12700 
أضحية، منها 11366أضحية من 
الغنم، فيما بلغ عدد أضاحي البقر 
1334، فيما استفاد من مشروع 
الكسوة والعيدية 4440 طفال 

ويتيما في 33 دولة حول العالم.
وت��ط��رق ال��ش��ام��ري إل��ى فرحة 
املستفيدين من مشروع األضاحي 
وال��ت��ي ك��ان��ت تصل إل��ى الرحمة 

العاملية عبر الفيديوهات الصور 
التي ك��ان يتم التقاطها لتوثيق 
تنفيذ امل��ش��روع مبيناً أن هناك 
العديد من القصص التي ظهرت 
ام��ام منفذي املشروع منها بعض 
األس��ر التي كانت تنتظر بشوق 
ولهفه حلوم األضاحي والبعض 
األخر الذي لم يأكل حلماً من أشهر 
ع��دة إضافة إل��ى االبتسامة التي 
كانت تظهر على وجوه كبار السن 
أثناء استالمهم األضاحي متطرقاً 
إلى فرحة األيتام واألطفال والتي 
ارت��س��م��ت ع��ل��ى وج��وه��ه��م أث��ن��اء 

توزيع الكسوة والعيدية عليهم.
وعن جناح مشروع األضاحي 

داخ��ل وخ��ارج الكويت لهذا العام 
قال الشامري: استطاعت جمعية 
الرحمة العاملية حتقيق أهدافها 
املرسومة من مشروع األضاحي، 
وس��اع��د ع��ل��ى ذل���ك ح��س��ن ادارة 
املشروع بإغالق الدول التي حتقق 
اه��داف��ه��ا أوال ب����أول، ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى اس��ت��م��رار اق��ب��ال احملسنني 
ال��ك��رام حتى آخ��ر حلظة إضافة 
إل��ى %25 من متبرعي األضاحي 
ك��ان ألصحاب امل��راك��ز اإلسالمية 
واملساجد التي ق��ام��وا بإنشائها 
عبر جمعية الرحمة العاملية، حيث 
يتبرع احملسن بعدد 5 أضاحي 
غ��ن��م، وأض��ح��ي��ة ب��ق��رة مل��رك��زه أو 

مسجده، قابلة للزيادة حسب رغبة 
املتبرع.

وتوجه الشامري بالشكر إلى 
ج��م��ه��ور احمل��س��ن��ني وامل��ت��ب��رع��ني 
الكرام على هباتهم التي استفادت 
منها األسر املتعففة والتي تضررت 
من أزمة كورونا في مناسبة عيد 
األض��ح��ى امل��ب��ارك، داع��ي��ا املولى 
ع��ز وج���ل أن يكتب ل��ه��م أج���ر ما 
قدموه، وأن يبارك لهم في أرزاقهم 
وأعمارهم، مشيدا في الوقت ذاته 
بالتجاوب الكبير من قبل املتبرعني 
ال���ذي مت��ث��ل ف��ي ال��ت��ب��رع بسخاء 
منقطع النظير حلملة األضاحي 

لهذا العام.

ق��ال مدير جلنة الدعوة اإللكترونية التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية  عبد الله ال��دوس��ري: 
حرصت اللجنة على استثمار العشر املباركة  
من ذي احلجة مبا يعود باخلير على املتبرعني 
واملستفيدين، فقامت اللجنة ب��ط��رح حملتها 
امل��واردي��ة  والتي استهدفت كفالة ع��دد 3 مواقع 
دعوية إسالمية متخصصة، والقت احلملة تفاعالً 

مميزاً من أهل اخلير.
وأض��اف الدوسري: تقدم املواقع اإللكترونية 
محتوى متميز وموثوق عن اإلس��الم واملسلمني، 
ويشرف عليها نخبة مختارة من دعاة اللجنة ذوي 
اخلبرة الكبيرة في تعزيز جسور التواصل مع 
غير املسلمني،  الفتا أن هذه املواقع الدعوية تعتمد 
على الطرح البّناء للقضايا املعاصرة والتفاعل مع 
األحداث اجلارية من وجهة نظر إسالمية وسطية 
في عرض موقف اإلسالم لآلخر حول تلك القضايا.

وأش���ار إل��ى أن ه��ذه امل��واق��ع ت��ق��دم محتواها 
التفاعلي على مدار الساعة، إذ تخصص اللجنة 
لكل موقع عدة حسابات على الشبكات االجتماعية 
وتفتح الباب أم��ام األسئلة واالستفسارات على 
املوقع اإللكتروني وتتابع بصورة مستمرة الردود 
على أسئلة واستفسارات املتابعني، وهو ما يزيد 
من قيمة وأهمية هذه املواقع ومحتواها الدعوي 

املتخصص. 
وتقدم الدوسري إلى كافة أهل الكويت ومتبرعي 
اللجنة بخالص الشكر، راجيا الله تعالى أن تكون 
هذه املواقع الدعوية سبباً في هداية الكثير من غير 

املسلمني للدين احلنيف.
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مواقع التواصل: األطباء 
املصريني يحاربون »كورونا« 

في الصفوف األمامية 

انتشرت في مواقع التواصل االجتماعي 
خالل األيام األخيرة عدد من الفيديوهات التي 
تثني وتشيد ب��أداء األطباء املصريني خالل 

جائحة “كورونا”.
ووصفت الفيديوهات األطباء الوافدين 
واملصريني بأنهم أبطال ويعملون منذ اليوم 
األول للجائحة في الصفوف األمامية في كافة 

املرافق الصحية في مختلف املواقع.
وأك��دت الفيديوهات أن األطباء املصريني 
يعتبرون الكويت بلدهم الثاني ويقدمون 

تضحيات كبيرة في هذه اجلائحة.
وق��د أك��د د.ح��س��ام ناصف طبيب أم��راض 
الكلي مبستشفي الصباح أن الكويت بلده 
الثاني وأن العالقات بني الشعبني الكويتي 

واملصري متجذرة وتاريخية.
ولفت إلى أن الكويت بلد اإلنسانية ومواقف 

احلكومة الكويتية مع املصريني مشرفة.
وأكد د. حسام ناصف أنه يعمل في أجواء 
أخ��وي��ة وودي���ة م��ع إخ��وان��ه وأص��دق��ائ��ه في 

مستشفى الصباح.

60 ألف حالة  بتعافي587  حاالت الشفاء تتجاوز 

4 حاالت وفاة 475 إصابة جديدة بـ»كورونا« وتسجيل  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثالثاء 
تسجيل 475 إص��اب��ة ج��دي��دة مب��رض ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد19-( خ��الل ال24 ساعة قبل 
امل��اض��ي��ة، ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة في البالد إل��ى 68774 حالة في حني 
مت تسجيل 4 حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض، 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 

465 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور 
عبدالله السند ل� )ك��ون��ا(: إن من بني احل��االت 
السابقة التي ثبتت إصابتها ح��االت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد البحث عن 

مصدر العدوى وفحص املخالطني لها.
وأوض���ح السند أن ح��االت اإلص��اب��ة ال475 
السابقة تضمنت 323 حالة ملواطنني كويتيني 
بنسبة بلغت 68 ف��ي املئة و152 حالة لغير 

الكويتيني بنسبة 32 في املئة.
وذك��ر أن اإلص��اب��ات حسب املناطق الصحية 
توزعت بواقع 139 حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و106 ح��االت في منطقة الفروانية 
ال��ص��ح��ي��ة، و101 ح��ال��ة ف��ي منطقة اجل��ه��راء 
الصحية، و67 حالة في منطقة حولي الصحية، 

و63 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
وب��نّي أن ع��دد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ 131 حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احل��االت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد19-( وما زالت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 7983 حالة.
وأش��ار إلى أن مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسسي اإللزامي خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 17 شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا مدة ال تقل عن 14 
يوماً في احلجر الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا 

من تاريخ مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وأفاد أن عدد املسحات التي مت القيام بها خالل 
ال24 ساعة املاضية بلغ 2452 مسحة ليبلغ 

مجموع الفحوصات 514051 فحصا.
وج��ّدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل���رص على تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني، موصياً ب��زي��ارة احلسابات الرسمية 
ل��وزارة الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل ما من 

شأنه املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس 
شفاء 587 إصابة خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع ع��دد ح���االت الشفاء م��ن مرض 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس)كوفيد19-( 60326 حالة.

ملـــــــواطـــــــنـــــــني  حـــــــــــالـــــــــــة   323
املــئــة  فـــي   68 بــنــســبــة  كــويــتــيــني 
الكويتيني  لــغــيــر  حــالــة  و152 

تتلقى  زالــــت  مــا  حــالــة   7983
الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة الـــــــــــازم

680 ألف مستفيد من »األضاحي« و4440 من الكسوة والعيدية الشامري: 

 »الرحمة العاملية« نفذت مشروع األضاحي داخل وخارج الكويت 

جانب م منشروع األضاحي في اليمن

»الدعوة اإللكترونية« 
تّثمن تفاعل احملسنني

مع مشاريع العشر

عبد الله الدوسري
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د.حسام ناصف
د. عبد الله السند

أعلنت من��اء للزكاة والتنمية 
املجتمعية بجمعية اإلص���الح 
االج��ت��م��اع��ي ع���ن ذب���ح 3،470 
أض��ح��ي��ة داخ����ل دول����ة ال��ك��وي��ت 
يستفيد منها أكثر من 6 آالف أسرة 
متعففة أومتضررة من فيروس 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد19(، 
وذل��ك بشراكة استراتيجية مع 
تسعة جهات خيرية وبإشراف 
ك��ام��ل م���ن ف��ري��ق من���اء ل��ل��زك��اة 
املجتمعية، مشيدة  والتنمية 
بالتفاعل اإليجابي أله��ل اخلير 
واحمل��س��ن��ني وأص��ح��اب األي���ادي 
البيضاء من أهل الكويت من خالل 
مساهماتهم مل��ش��روع األضاحي 
الذي يعبر عن أحد صور التكافل 
بني أفراد املجتمع، وتوطيد روح 
احملبة في ظل تضرر العديد من 

األسر من فيروس كورونا.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ف��ي من��اء 
للزكاة والتنمية املجتمعية سعد 
العتيبي أن م��ش��روع األضاحي 
م��ن امل��ش��روع��ات املتميزة التي 
مت تنفيذها داخ��ل دول��ة الكويت 

انسجاما م��ع توجيهات الدولة 
بتكثيف األضاحي داخل الكويت 
حيث يعتبر ع��دد األضاحي لهذا 
العام رقما غير مسبوق من حيث 
ال��ع��دد، كما ق��ام��ت من��اء للزكاة 
والتنمية املجتمعية بتنفيذه 
ب��ال��ش��راك��ة املتميزة م��ع تسعة 
جهات خيرية ليستفيد منها أكثر 

من 6 آالف أسرة. 
وب��نّي العتيبي أن مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية تقوم بتنفيذ 
امل��ش��روع داخ���ل ال��ك��وي��ت، س��دا 
حلاجة االسر احملتاجة من اللحوم، 
وحتقيقا ملبدأ التكافل االجتماعي 
وم��ق��اص��د الشريعة اإلسالمية 
ف���ي إي���ج���اد م��ج��ت��م��ع م��ت��ع��اون 

متكاتف، إضافة إلى أن املشروع 
يعد دع��م��اً لألسر امل��ت��ض��ررة من 
فيروس كورونا املستجد كما كان 
هناك إشرافا ميدانيا على عملية 
ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع م��ن قبل من��اء، 
مؤكدا على أن مناء حرصت على 
وصول األضحية لألسر املتعففة 

واملتضررة من فيروس كورونا.

وأث�����ن�����ى ع���ل���ى ال���ش���راك���ة 
االستراتيجية مع األمانة العامة 
ل��ألوق��اف وال��ش��راك��ة املجتمعية 
م���ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة في 
م��ش��روع األض��اح��ي م��ؤك��داً على 
حرص »مناء« على إرساء دعائم 
ه��ذه الشراكة م��ع ك��ل مؤسسات 
العمل اخليري احلكومية واألهلية 
وال��ق��ط��اع اخل���اص ب��ه��دف تقدمي 
خدمات إنسانية ونبيلة للمجتمع 
بكل شرائحه حتى يشعر بأهمية 
ال��ع��م��ل اخل��ي��ري م��ن خ���الل ه��ذه 

اخلدمات النوعية.
وأك���د العتيبي ح���رص من��اء 
للزكاة والتنمية املجتمعية على 
ال��ض��واب��ط الشرعية والصحية 
لألضحية، حيث مت حتميل حلوم 
األضاحي في شاحنات مبردة، كما 
مت تقسيمها إلى جزئني لتوزيعها 
ع��ل��ى األس���ر األك��ث��ر ح��اج��ة بعد 
دراسة احلاالت املستفيدة، مشيراً 
إل��ى أن العام احلالي شهد متيزاً 
في ملحة الذبح وانسيابية العمل 
رغ��م االح��ت��ي��اط��ات الصحية في 

مسلخ امل��واش��ي بسبب فيروس 
ك��رون��ا، ك��م��ا مت تسجيل األس��ر 
احملتاجة للحوم األض��اح��ي من 
خالل تقدمي األوراق املطلوبة عبر 
راب��ط الكتروني يظهر للمستفيد 
باركود يستطيع من خالله استالم 
األض��ح��ي��ة ف��ي ال��وق��ت احمل���دد له 
تنفيذاً لإجراءات االحترازية التي 
اتخذتها الدولة ملواجهة فيروس 

كورونا.
وأض����اف ال��ع��ت��ي��ب��ي أن من��اء 
حرصت على البث املباشر لعملية 
ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع على شبكات 
التواصل االجتماعي حتى يتابع 
امل��ت��ب��رع ال���ك���رمي وأه����ل اخل��ي��ر 
واملهتمون مراحل املشروع أوالً 
ب��أول؛ مما يعتبر ت��ط��وراً نوعياً 
يعكس شفافية ومصداقية عالية 
لوضع املتبرع في ص��ورة تنفيذ 
املشروع مباشرة حلظة التنفيذ، 
داع��ي��اً ال��ل��ه سبحانه وتعالى 
أن يتقبل ص��دق��ات أه���ل اخلير 
وأضحياتهم وأن يبارك لهم في 

أهلهم ومالهم.

ينظم مركز حرائر التابع إلدارة ف��روع العمل 
النسائي في جمعية إحياء التراث اإلسالمي ملتقى 
لفتيات املرحلة الثانوية واجلامعية بعنوان: )أنتم 
بهجة العيد(، ال��ذي سيحتوي على العديد من 
الفعاليات واألنشطة مثل: محاضرة )أفكار براقة 
لفتاة تواقة( تلقيها أ. فاطمة اجلريوي، باإلضافة 

للمسابقات واألنشطة الثقافية.
وسيقام امللتقى من خ��الل البث املباشر على 
برنامج )زوم(، وذل��ك مساء اليوم األربعاء في 

متام الساعة )30ر7( مساء. 
اجلدير بالذكر أن اللجان النسائية التابعة 
إلحياء التراث تقوم بتنظيم العديد من األنشطة 
مثل: امللتقيات واحملاضرات وال��دروس الشرعية 
التي تهدف لنشر العلم الشرعي الصحيح املستمد 

من الكتاب والسنة بني جمهور النساء.

9 جهات خيرية في مقدمتها »أمانة األوقاف« العتيبي: شراكة استراتيجية مع 

6 آالف أسرة متعففة 3.470 أضحية تستفيد منها  »مناء« تستعد  لتوزيع 

سعد العتيبي

»إحياء التراث اإلسامي« 
تنظم اليوم ملتقى

»أنتم بهجة العيد« 

مشروع األضاحي

تقدمي األضاحي في فلسطني

فهد الشامري


