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الرميح: إلغاء عالج مرضى 
»طفل األنبوب« في حال 

ارتفاع احلرارة ونزالت البرد 
أك����د اس��ت��ش��اري 
ال��ن��س��اء وال�����والدة 
وطب اخلصوبة في 
مستشفى اجلهراء د. 
حازم الرميح أن آلية 
العمل في مراكز طفل 
األنبوب في الكويت 
وال����ع����ال����م خ���ال 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة 
سوف تختلف متاماً 
عما كانت عليه في 
ال��س��اب��ق، وذل���ك من 
خ��ال وض��ع وإتباع 
إج���راءات احترازية 
حل��م��اي��ة امل��رض��ى 
وال��ع��ام��ل��ن ف��ي تلك 

املراكز. 
وق��ال الرميح في 

تصريح صحافي: إن من ضمن اإلجراءات املتخذة في وحدات 
طفل األنبوب، فحص ح��رارة املرضى والعاملن، ومعاينة 

مريضة واحدة كل نصف ساعة. 
وأوض��ح أنه إذا كانت ح��رارة املريضة مرتفعة أو لديها 
أعراض مشابهه لنزالت البرد فا تستقبل في الوحدة وتلغى 
ال��دورة العاجية، مع ض��رورة ارت��داء الكمامات والقفازات 
والتباعد اجلسدي للمرضى واملراجعن، حفاظا على صحتهم 

وسامة الطاقم الطبي. 
وشدد الرميح على أن جميع اإلج��راءات االحترازية التي 
تطبق في وحدات طفل األنبوب في الكويت تهدف إلى  حماية 

املرضى والعاملن من األطقم الطبية.

أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة د. م��ح��م��د ال��ش��ط��ي عن 
انطاق مشروع »أضحيتي ألهل 
القرآن«، وذل��ك امتثاالً لقول الله 
ت��ع��ال��ى: )ف��ص��ل ل��رب��ك وان��ح��ر(، 
ولكون األضحية سنة مؤكدة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 
من أفضل القربات إلى الله تعالى 
في أيام عشر ذي احلجة املباركة، 
وه��ي ص��ورة من ص��ور شكر الله 
على نعمائه، يتقرب العبد بها 
إلى ربه، وامتثاال ألمره سبحانه 
وتعالى، حيث ق��ال ج��َلّ جاله : 
)لن ينال الله حلومها وال دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم(، وما في 
ذلك من إحياء لسنة أبينا إبراهيم 
اخلليل )عليه الصاة والسام(، 
واق��ت��داء بنبينا صلى الله عليه 

وسلم.
وأوض��ح الشطي أن املشروع 
يهدف إلى إحياء سنة األضاحي 
وإدخ��ال السرور على قلوب أهل 
القرآن، وإطعام الفقراء واملساكن 

واأليتام وذويهم خال أيام العيد.
 وع����ن ال������دول امل��س��ت��ه��دف��ة 
باملشروع لهذا العام بّن الشطي 
أنه سيتم تنفيذه في سورية مببلغ 
50 د.ك لألضحية ال��واح��دة من 
الغنم، وفي اليمن مببلغ 40 د.ك 
للماعز، وفي الصومال مببلغ 18 
د.ك للسهم الواحد ألضحية البقر، 
وذل��ك وفقا للضوابط الشرعية 

واالشتراطات الصحية.
وأك����د ال��ش��ط��ي أن  »امل��ن��اب��ر 
القرآنية« حت��رص سنوياً على 
تنفيذ مشروع األضاحي ، ليستفيد 
منه احلفاظ األيتام ورواد املساجد 
وامل��راك��ز القرآنية، مبا يضاعف 
األجر ويحقق أكبر استفادة ممكنة، 
من أداء تلك الشعيرة العظيمة في 

أشهر احلج.
ودع��ا املتبرعن إل��ى املساهمة 
للمشروع من خال موقع اجلمعية 
www.almanabr.org ، على 
شبكة اإلنترنت، أو عبر حساباتها 
في وسائل التواصل االجتماعي @

almanabr

واصلت جمعية الرحمة العاملية تنفيذ 
حملة »م��أواه��م رحمة« ضمن مشروعات 
اجلمعية خال شهر رمضان لعام 1441ه� 
والتي مت إطاقها حتت شعار »بالعطاء 
ندفع الباء« واستهدفت بناء بيوت لألسر 
املتعففة في سوريا ونيبال واليمن وكانت 
نقطة انطاقة التنفيذ في اليمن حيث وضعت 
اجلمعية حجر األس��اس لقرية سكنية تقع 
على مساحة 30 ألف متر مربع في مديرية 
اخلوخة مبحافظة احلديدة بحضور محافظ 
احل��دي��دة د. احلسن طاهر وممثل جمعية 

الرحمة العاملية في اليمن رائد إبراهيم.
وقال محافظ احلديدة، احلسن طاهر: إن 
املدينة ستخفف األعباء عن 200 أسرة من 
ق��وام 10 آالف أس��رة اضطرت إلى النزوح 
من ديارها وقراها بسبب األحداث اجلارية 
مثمناً الدور اإلنساني الكبير لدولة الكويت 
وع��ط��اءه��ا املتميز م��ن خ���ال ال��ت��دخ��ات 
النوعية التي المست احتياجات النازحن 
واملتضررين من األسر اليمنية وخففت عنهم 

مآسي النزوح.
فيما ق��ال رئ��ي��س ال��ق��ط��اع ال��ع��رب��ي في 
جمعية الرحمة العاملية ب��در ب��و رحمة: 
إن القرية تتكون من 200 وح��دة سكنية 
ومسجد وم��درس��ة وم��رك��ز صحي والتي 
تهدف إلى توفير السكن املناسب للمعيشة 
اآلدمية لألفراد واألسر احملتاجة التي تفتقر 
للمأوى ول��مُّ شمل أف��راد بعض األس��ر التي 
ر  تضطر للتفرق بأكثر من مكان لعدم توفُّ
سكن خاصٍّ بهم وحفظ الكرامة اإلنسانية 

لألسر املتعفِّفة. وأضاف أن كل وحدة سكنية 
ستكون مكونة من غرفتن ومطبخ وحمام 
وصالة، فيما ستضم املدينة مرافق عامة، 
ومسجد، وخزانات مياه للشرب مشيراً إلى 
أن املشروع اجتمعت لنجاحه ثاثة عناصر 
أس��اس��ي��ة: ال��رس��ال��ة، واحل��اج��ة، وال��دع��م، 
فرسالتنا تؤكد أهمية بناء اإلنسان وتنمية 
املجتمعات، وحاجة الفقراء املاسة، ورغبة 
املتبرعن الكرام الذين تبرعوا عن طيب نفس 
وطواعية لستر الكثير من األس��ر النازحة 

في اليمن.
وأوض��ح بورحمة أن األح��داث في اليمن 
أدت إل��ى ن���زوح ق��راب��ة 4 م��اي��ن، يعيش 

غالبيتهم ظروفا معيشية صعبة

قدمت جمعية إحياء ال��ت��راث اإلسامي 
الشكر اجلزيل والتقدير ألهل اخلير والبر 
واإلح��س��ان في دول��ة الكويت، وخصوصاً 
األمانة العامة لألوقاف لدعمهم مصرف ) 
األضاحي (، والذي تقوم بتنفيذه اجلمعية 
ويستفيد منه املسلمون داخ���ل وخ��ارج 

الكويت في العديد من الدول.
وأوض��ح نواف الصانع، مدير التنسيق 
واملتابعة بجمعية إحياء التراث اإلسامي 
بأن اجلمعية وكعادتها كل عام تنفذ مشروع 
) األضاحي ( داخل وخارج الكويت بنجاح 
كبير بفضل الله سبحانه وتعالى ، ويأتي 
تنفيذه حرصاً من اجلمعية على إقامة هذه 
الشعيرة اإلسامية العظيمة، وتيسير أمر 
ه��ذه العبادة على أه��ل اخلير في الكويت، 
وتسهياً على األخ��وة احملسنن في إتباع 
س��ن��ة املصطفى ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وسلم 
مبا يعود منها بالنفع العميم على فقراء 
املسلمن. وفي داخل الكويت تنفذ اجلمعية 
ه��ذا املشرع بالتعاون مع األم��ان��ة العامة 
لألوقاف التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية والتي تساهم مشكورة في كل 
عام بآالف األضاحي للتوزيع على الفقراء 

واحملتاجن داخل الكويت،
وت��س��اه��م األم��ان��ة م��ش��ك��ورة معنا هذا 
العام ب� 835 أضحية سيتم توزيعها على 
احملتاجن من األس��ر املتعففة واجلاليات 

املسلمة واألرام�����ل واألي���ت���ام، ب��اإلض��اف��ة 
للحاالت التي تكفلها جلان اجلمعية داخل 

الكويت
وأوضح الصانع أن للجمعية آلية معينة 
في توزيع هذه األضاحي من خال اللجان 
التابعة لها والعاملة داخل الكويت عن طريق 

توزيع الكوبونات على األسر  املتعففة.
وقال الصانع: إن اجلمعية حققت جناحاً 
كبيراً داخل الكويت في تنفيذ هذا املشروع، 
وسيستمر هذا النجاح ويتطور هذا العام 
إن ش��اء الله، وال شك أن الدعم الكبير من 

أهل اخلير في الكويت سبب رئيسي لنجاح 
املشروع بعد توفيق الله تعالى .

وإننا إذ نشكر األمانة العامة والقائمن 
عليها على هذا الدعم، فإننا نتطلع الستمرار 
وزيادة هذه الشراكة الناجحة معها في تنفيذ 
العديد من املشاريع اخليرية املستقبلية إن 

شاء الله .
وأوضح أن اجلمعية حريصة على تنفيذ 
هذا املشروع املوسمي املهم داخ��ل وخارج 
الكويت، مع تأكيدنا وحرصنا على االلتزام 
بتعليمات وزارة الصحة بضرورة التباعد 

وتطبيق جميع االشتراطات الصحية .
وفي ختام تصريحه قال نواف الصانع، 
مدير التنسيق واملتابعة بجمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��ام��ي: الش��ك أن ه��ذا التعاون 
نابع من املسئولية التي تقوم بها األمانة 
ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف ف��ي م��ش��ارك��ة اجل��ه��ود 
املجتمعية لتلبية االحتياجات االجتماعية 
والتنموية التي يفرزها الواقع مع مراعاة 
حتقيق الترابط بن املشروعات الوقفية 
واملشروعات األخرى التي تقوم بها األجهزة 

احلكومية وجمعيات النفع العام .

أك��دت جمعية النجاة التزامها الكامل 
بخطة مجلس ال���وزراء املتعلقة بالعودة 
التدريجية، والتي بدأتها من املرحلة األولى 
وحتى اآلن،  وذل��ك من خال تطبيق كافة 
االش��ت��راط��ات الصحية في جميع مقارها 
ح��رص��اً ع��ل��ى س��ام��ة موظفيها وك���ل من 

املتبرعن وطالبي املساعدة.
وق��ال  رئيس قطاع اخلدمات املساندة 
ب��ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة د.ج��اب��ر ال���ون���دة: إن 
اجلمعية ت��واص��ل العمل بالليل والنهار 
خلدمة الكويت وأهلها في ه��ذه الظروف 
الدقيقة التي حتتاج تكاتف اجلميع من 

مؤسسات حكومية وخيرية وأهلية.
وأك��د ال��ت��زام اجلمعية مبراحل العودة 
التي أعلنها مجلس الوزراء الكويتي، حيث 
كانت نسبة املوظفن الذين عادوا ملمارسة 
عملهم في املرحلة الثانية %30 فقط من 
إجمالي املوظفن، وف��ي ح��ال ق��رر مجلس 
الوزراء بدء املرحلة الثالثة فإن هذه النسبة 

ستصبح %50 من العاملن.
وفيما يتعلق باالشتراطات واإلجراءات 
الصحية ف��ي مقار جمعية النجاة أج��اب 
الوندة: نحرص على قياس درجة احلرارة 
بشكل ي��وم��ي ل��ك��اف��ة امل��وظ��ف��ن  وارت����داء 
الكمامات خال فترة العمل، وكذلك االلتزام 
بالتباعد اجل��س��دي، وع��دم التجمع مبقار 
العمل، س��واء في االستراحات أو املكاتب، 

وتعقيم املقار بن فترة وأخرى.
وأض����اف: ن��ح��رص على أن تتم أغلب 
املعامات للمراجعن الكترونيا، س��واء 

املتبرعن أو طالبي املساعدة، حيث تتم 
عمليات التبرع عبر امل��وق��ع االلكتروني 
للجمعية، وي��ق��دم طالبي امل��س��اع��دة على 
الرابط اخل��اص بجمعية النجاة اخليرية 
ف��ي برنامج امل��س��اع��دات اخل��اص ب��وزارة 

الشؤون.
وختم ال��ون��دة تصريحه سائا املولى 
جلت قدرته أن يكشف الغمة عن الكويت 
والعالم أجمع، وتقدم الوندة   بشكر وزارة 
الشؤون على اجلهود الكبيرة في متابعة 
املؤسسات اخليرية وتقدمي الدعم املتواصل 
لها، وكذلك كافة املؤسسات الرسمية التي 
ساعدت جمعية النجاة في تقدمي املساعدات 
للمستحقن وعلى رأسها وزارة الداخلية، 
واحلرس الوطني، ووزارة الصحة وغيرها 

من وزارات الدولة.
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 45356 ارتفاع عدد حاالت الشفاء إلى 

3 وفيات 19« وتسجيل  614 إصابة جديدة بـ »كوفيد  »الصحة«: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس االثنن تسجيل 614 إصابة 
جديدة مبرض كورونا املستجد 
)ك��وف��ي��د - 19( خ���ال ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في 
الباد إلى 55508 ح��االت، فيما 
مت تسجيل 3 وفيات إثر اصابتها 
باملرض ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس 393.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل� )كونا(: إن من بن االصابات 
السابقة ال��ت��ي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت 
إصابتها وأخ��رى قيد البحث عن 
مصدر العدوى وفحص املخالطن 
لها. وأوضح السند أن احلاالت ال 
614 تضمنت 378 حالة ملواطنن 
كويتين بنسبة بلغت 56ر61 في 
املئة و 236 حالة لغير الكويتين 

بنسبة 44ر38 في املئة. 
وأض���اف أن املصابن حسب 
املناطق الصحية ج��اءوا بواقع 
)171 ح��ال��ة مبنطقة األح��م��دي 
الصحية( و)145 حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية( و)134 حالة 
مبنطقة ال��ف��روان��ي��ة الصحية( 
و)95 ح��ال��ة مب��ن��ط��ق��ة ح��ول��ي 
الصحية( و)69 حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
  وعن أعلى املناطق السكنية 
م���ن ح��ي��ث ت��س��ج��ي��ل اإلص���اب���ة 
بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 
)26 حالة في منطقة جابرالعلي 
( و)26 ف��ي منطقة ال��ع��ي��ون( 

و)26 في منطقة الظهر( و)25 
في منطقة جليب الشيوخ( و)22 
في منطقة الفروانية( و)22 في 

منطقة الواحة(.
وع���ن آخ���ر امل��س��ت��ج��دات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد 
م��ن يتلقى ال��رع��اي��ة الطبية في 
العناية املركزة بلغ 148 حالة، 
ليصبح ب��ذل��ك امل��ج��م��وع الكلي 
جل��م��ي��ع احل�����االت ال��ت��ي ثبتت 
إصابتها مب��رض )ك��وف��ي��د 19( 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الازمة 9759 حالة.
وب��ّن السند أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خ��ال ال24 

ساعة املاضية بلغ 4086  مسحة، 
مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات 

بلغ 437422 فحصاً.
وق���ال: إن مجموع م��ن أنهى 
فترة احلجر الصحي املؤسسي 
اإللزامي خال ال24 ساعة قبل 
امل��اض��ي��ة بلغ 86 شخصاً بعد 
القيام بكل اإلج���راءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات 
من الفيروس على أن يستكملوا 
مدة ال تقل عن 14 يوما في احلجر 
الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا 
من تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.  
وج������دد دع������وة امل���واط���ن���ن 

واملقيمن إلى مداومة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحل��رص على تطبيق 
البدني  التباعد  إستراتيجية 
م��وص��ي��ا ب���زي���ارة احل��س��اب��ات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لاطاع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
م��ن شأنه املساهمة ف��ي احتواء 

انتشار الفيروس. 
 وك���ان���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الكويتية أعلنت أمس شفاء 746 
إص��اب��ة خ��ال ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسالشفاء 45356 حالة.

الشطي: نسعى إلى إدخال السرور على نفوس املسلمني 

»املنابر القرآنية« تطلق مشروعها 
املوسمي »أضحيتي ألهل القرآن« 

د. محمد الشطي

200 وحدة سكنية ومسجد ومدرسة بورحمة: تتكون من 

»الرحمة العاملية« وضعت حجر األساس 
لقرية في اليمن

بدر بورحمة

الصانع:  شراكة ناجحة لتنفيذ مشاريع خيرية
داخل الكويت بني »أمانة األوقاف« و»إحياء التراث«

مشروع األضاحي في إندونيسيا

»النجاة اخليرية«: تطبيق كامل 
خلطة العودة التدريجية

د. جابر الوندة
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د. عبد الله السند

نواف الصانع

د. حازم الرميح

وضع حجر األساس


