
أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية حملة موسم ذي احلجة لعام 
1441هـ التي تتألف من مشاريع 
األضاحي وكسوة العيد واإلسكان 
والــصــحــة وســقــيــا املــــاء وغــيــرهــا، 
وحتمل شعار »صدقتك أمان«، وذلك 
بهدف تأمني املأكل واملشرب واملأوى 
والــعــالج والكساء ملئات اآلالف من 

الفقراء واملنكوبني حول العالم.

ــال نائب املــديــر الــعــام لقطاع   وق
االتــصــال املؤسسي بالهيئة محمد 
راشد الشمري في تصريح صحافي 
ــي مــن املــشــاريــع  ــاح إن حملة األض
األساسية في هــذا املــوســم، وتهدف 
إلى توفير أكثر من 10 آالف أضحية 
لفائدة أكثر مــن 400 ألــف مستفيد 
ـــة أفــريــقــيــة وآســيــويــة  ــي 27 دول ف
وأوروبــيــة، بالتعاون مع 38 جهة 
شريكة، من بينها 8 مكاتب خارجية 

للهيئة. 
وأضــاف أن أسعار األضاحي من 
اخلــرفــان واألبــقــار واملــاعــز تبدأ من 
12 ديناراً في الهند و14 ديناراً في 
الصومال وتصل إلى 97 ديناراً في 
ــى إن األســعــار  فلسطني، مــشــيــراً إل
تتفاوت من دولــة إلــى أخــرى حسب 
نــوع األضحية وموطنها وحجمها 

ووزنها. 
 وتــابــع: إن الهيئة تطرح أيضاً 
خالل هذا املوسم مشروعها الوقفي  
لألضاحي، وتقوم فكرته على دعوة 
احملسنني للتبرع مرة واحــدة بقيمة 
الوقفية، على أن تضحي عنه الهيئة 
سنوياً من الريع السنوي للوقفية، 
موضحاً أن فئات الوقفية تبدأ من 
300 دينار وتــدرج إلى 750 ديناراً 
ثم 1000 دينار وصوالً 5000 دينار، 
وللواقف أن يحصل على سند وقفي 

باسمه أو من يرشحه.    
ــى إن األضحية شعيرة  ونـــوه إل
إســالمــيــة لــهــا فــضــل عظيم وجـــزاء 
كبير، وأن الفقراء وضحايا النكبات 
والنزاعات ينتظرون ثمار هذا املوسم 
اخلــيــري بــفــارغ الصبر للتوسعة 
علي أبنائهم وإسعادهم بعد حرمان 
طويل، مضيفاً أن وباء »كورونا« قد 
راكم من معاناة الالجئني والنازحني 
والــفــقــراء، وأنــه جــاء دور احملسنني 
لتخفيفها وحصاد الثواب اجلزيل من 

هذا العمل اخليري النبيل.  
وأشار إلى اعتماد الهيئة مشروع 
ذبــح األضاحي في الهند والبرازيل 
بعد التأكد مــن صحتها وسالمتها 
ومطابقتها للشريعة اإلسالمية بدءاً 
من الذبح والسلخ ومــروراً بالتعبئة 
ــى توريدها  والتجميد ووصـــوالً إل
لفلسطني ومخيماتها ولبنان واألردن 
وســوريــا لتكون مــخــزونــاً أساسياً 

لــألســر الفقيرة واملــنــكــوبــة، فضالً 
عن مراعاة املعايير الصحية الالزم 

اتباعها بسبب جائحة »كورونا«. 
وذكـــر الشمري أن هــنــاك برامج 
أخرى عديدة ضمن هذا املوسم، تتمثل 
في املشاريع الصحية لعمليات الشفة 
األرنبية في أفريقيا، وتوفير سيارات 
إسعاف لإلخوة اليمنيني وكراسي 
للمعاقني، ومشاريع سقيا املاء للدول 
األفريقية األكثر حاجة للماء بسبب 

اجلفاف. 
ــان، قال  ــك  وحـــول مــشــاريــع اإلس
الشمري: إن الهيئة بصدد تدشني 
قرية »كويت اخلير« في اليمن، وهي 
قرية متكاملة تتألف من 1000 بيت، 
وعدد من املساجد واآلبار واملدارس، 
وتبلغ تكلفة البيت الــواحــد 400 
دينار، مشيراً إلى سعي الهيئة أيضا 
الستكمال املرحلة النهائية من مدينة 
صــبــاح األحــمــد اخليرية للنازحني 
السوريني وقوامها 768 بيتاً بتكلفة 

333 للبيت الواحد.
وأشــار إلى أن أهل اخلير تبرعوا 

حتى اآلن بإنشاء 200 بيت في اليمن، 
و1032 بيتاً في مدينة صباح األحمد 
التي تتكون من 1800 بيت ومدرسة 

ومركز صحي. 
وأردف قــائــالً: وهــنــاك مشاريع 
أخـــرى عــديــدة منها مــشــروع دعــاء 
املالئكة الــذي يضم 30 مشروعاً في 
شتى أوجــه اخلير والبر، ومشروع 
االطعام في اليمن، ومشروع كسوة 
األيتام والعيدية ، ومشروع الزكاة، 
ــذي  ــــراء ال ــروع وقــفــيــات االس ــش وم
يهتم  بالشؤون اإلنسانية لألسر 
ــام  ودعــم مشاريع  ــت املتعففة واألي
األضاحي وسقيا املــاء وطلبة العلم 
وصــيــانــة املسجد األقــصــى املــبــارك 
وسائر مساجد فلسطني،  فضاًل عن 
اعــتــزام الهيئة إطــالق حملة نوعية 

ليوم عرفة. 
وأوضـــح أن مشاريع موسم ذي 
احلجة جاءت حتت شعار »صدقتكم 
أمان« لتكون أماناً للمنفق وحصناً له 
وجنــاًة في ظل حالة اخلــوف والهلع 
مــن وبـــاء »كـــورونـــا«  الـــذي يجتاح 

ــان كذلك  للمستفيد مبا  العالم، وأم
تكفله له هذه املشاريع من حاجاته 

األساسية.
وأوضـــــح أن الــهــيــئــة اخلــيــريــة 
تستقبل املتبرعني في مقرها الرئيس 
وفروعها في محافظات الكويت بعد 
اتخاذها جميع التدابير واالجــراءات 
الصحية االحترازية، كما أنها تستقبل 
التبرعات عبر موقعها االلكتروني 
Iico.org  ، أو خدمة أبشر لطلب 
ــدوب iico.org/Abshr أو  ــن امل
ــن  ــســاخ ــــط ال ــى اخل ــل االتــــصــــال ع
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يــشــار إلــى أن الهيئة تستهدف 
مبشروع األضــاحــي األســر املتعففة 
ــكــوبــة فـــي 27 دولــــة ، وهــي  واملــن
األردن والنيجر والــســودان وبنني 
وكازاخستان وباكستان ونيجيريا 
وأوزباكستان وفلسطني والصومال 
واليمن والعراق ولبنان وموريتانيا 
وتــــونــــس قـــرغـــيـــزيـــا وتـــايـــالنـــد 
وجيبوتي وغانا وســوريــا وتركيا 
والهند واندونيسيا وبنغالديش 
وبورما وماالوي وألبانيا والبوسنة 

والهرسك. 

ــــاد الكويتي  أكـــد رئــيــس االحت
لصيادي األسماك ظاهر الصويان 
أن قـــرارات الهيئة العامة للبيئة 
جتــاه الصيادين قــرارت تعجيزية 
من شأنها القضاء على مهنة الصيد 
وهجرة الصيادين ليتضرر آالف 
الكويتيني من أصحاب رخص الصيد 
وأسرهم جراء ذلك وينعدم مصدر 

رزقهم.
ــي تصريح  ــان ف ــوي ــص وقـــال ال
ــي: إن املـــواصـــفـــات الــتــي  ــف ــح ص
وضعتها هيئة البيئة بخصوص 
ــات  ــف ــواص ــة والـــقـــرقـــور م ــوف ــك ال
تعجيزية وتــفــتــقــر إلـــى اجلــانــب 
ــودة فــي دول  ــوج العلمي وغــيــر م
ــدان الــعــالــم،  ــل ــل ب اخلــلــيــج وفـــي ك
وال نــدري ملــاذا تشترط مواصفات 
غير موجودة وال تباع أو تشترى 
باألسواق مطالبا هيئة البيئة وهيئة 
الزراعة بتوفير املواصفات املطلوبة 
ــم البلد  أو على األقــل إعــطــاءنــا اس
التي تنتجه وتبيعه، الفتا إلــى أن 
جميع دول اخلليج تستخدم القرقور 
اإلماراتي وجميع املصانع املوجودة 
تخضع حتت إشراف رقابة شديدة 

من اجلهات املعنية. 
حيث أن البيئة سبق وطلبت 
من الثروة السمكية وضع شروط 
للقرقور صديق البيئة والتزمنا 
بهذه الشروط وأضفنا باب لهروب 
األسماك للقرقور وسيتم ربــط به 
بــاب اخلـــروج بــاملــواصــفــات التي 
ــثــروة السمكية حينها  طلبتها ال
لكن املؤسف أن يصدر قــرار بوقف 
اســتــيــراد الــقــرقــور لــغــايــة اآلن 
ووضــع شــروط تعجيزية للسماح 
بــاســتــيــراده، وإذا كانت الشروط 
السابقة ال تناسب هيئة البيئة 
فنطلب منها إيجاد البديل لنا وعدم 
وضـــع مــواصــفــات ال جنــدهــا على 
اإلطــالق حتى لو ذهبنا آخر بلدان 

العالم. وأضـــاف أن مــا يحدث هو 
دليل واضح أن املنتج احمللي يحارب 
في الكويت، وال يريد البعض رؤيته 
رغــم أنــه رمانة املــيــزان وهــو الذي 
يجعل هناك استقرارا في األسعار، 
وغــيــابــه سيجعل بعض ضعاف 
الــنــفــوس يتحكمون فــي األســـواق 
واألسعار في ظل غياب املنتج احمللي 

الطازج .
وقال الصويان: إن االحتاد يخلي 
مسؤوليته الكاملة عن عدم توفير 
األمن الغذائي من األسماك والربيان 
بالشكل الــواجــب تــوفــره ويحمل 
البيئة املسؤولية الكاملة بسبب 
إصــدار قــرارات تعجيزية كما حدث 
في الكوفة اخلاصة بصيد الربيان 
وكــذلــك مــواصــفــات الــقــرقــور التي 
صدر بها قرار باألمس القريب وهى 
مواصفات غير متوفرة باألسواق، 
مشددا على أنه يجب على من يصدر 
مثل هذه القرارت أن يجمع املعلومات 
ــن ذوي االخــتــصــاص واخلــبــرة  م
مبهنة الصيد لكن املثير لالستغراب 
أن من يصدر مثل هــذه املواصفات 

ليس من اختصاصه مهنه الصيد.
ونــوه الصويان أنه مت مخاطبة 

املصانع في اإلمــارات والتي تصنع 
القرقور وال توجد لديها املواصفات 
التي طلبتها البيئة رغم أن املصانع 
بــدولــة اإلمــــارات تصنع القراقير 
مبواصفات الهيئة العامة للبيئة 
اإلماراتية ومبواصفات حددتها لتلك 
املصانع، مضيفا أن املواصفات التي 
طلبتها الهيئة العامة للبيئة وهيئة 
الــزراعــة بدولة الكويت في العام 
٢٠١٦ بالقرار رقم ١١١١ ويجمع 
مواصفات القرقور صديق البيئة 
ومت تصنيعه على هذه املواصفات 
إلــى أن مت وقــف استيراد القراقير 
منذ سنة تقريبا دون الوصول إلى 
منــوذج متوفر وهــذا ما استحدثته 
هيئة البيئة بــالــكــويــت للقضاء 
على املهنة وتدميرها واندثارها 
عن عمد دون إنصاف أو عــدل وإذا 
كان لدى هيئة البيئة مصانع تنتج 
املواصفات التي ذكرتها بشروط 
القرقور فأمتنى تزويدنا بها فورا 

ملراسلتها.
وأعـــرب الــصــويــان عــن أمله في 
أن تــراجــع هيئة البيئة قراراتها 
بخصوص الصيادين، وأن تنظر 
بعني احلكمة والعقل لألمور بدال 
من التشدد في قرارات كأنها جاءت 
من عالم آخر وليس بالعالم الذي 
نعيش فيه، مناشدا سمو رئيس 
مجلس الـــوزراء بالتدخل حلماية 
أصحاب رخــص الصيد الكويتيني 
الذين يعيلون مئات األسر الكويتية، 
وحماية املنتج احمللي الــذي سوف 

يتم تدميره بدال من احلفاظ عليه.
ونــاشــد الــصــويــان سمو رئيس 
الوزراء راجيا منه إغاثة الصيادين 
من هذه القرارات التعجيزية قائال: 
لقد قيدت أيدينا بقرارات تعجيزية 
ال تطبق فــي جميع بــلــدان العالم، 
مطالبا باملعاملة طبقا للشروط 

اخلليجية املتبعة في املنطقة. 
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وزير »الصحة« يكرم »بورحمة« لنيله
جائزة »الصحة العاملية« ملكافحة التدخني

41001 538 إصابة ترفع عدد املتعافني إلى   شفاء 

19« و5 وفيات 703 إصابات جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 
أعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
ــس تسجيل 703  الكويتية أم
إصابات جديدة مبرض كورونا 
املستجد )كوفيد 19( خالل ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
ــاالت املسجلة  إجمالي عــدد احل
ــى 50644، فيما  فــي الــبــالد إل
ــاة إثر  ــاالت وف مت تسجيل 5 ح
ــهــا بـــاملـــرض ليصبح  إصــابــت
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 373 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الــوزارة الدكتور عبدالله السند 
لـ )كــونــا(: إن من بني احلــاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخـــرى قيد البحث 
ــن مــصــدر الــعــدوى وفحص  ع

املخالطني لها.
وأوضــــح الــســنــد أن حــاالت 
ـــة ال703 الــســابــقــة  ـــاب اإلص
تضمنت 463 حــالــة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت 86ر65 
فــي املــئــة و240 حــالــة لغير 
الكويتيني بنسبة 14ر34 في 

املئة.
وأضــــــــاف أن املـــصـــابـــني 
ـــاطـــق الــصــحــيــة  حـــســـب املـــن
ـــاؤوا بــواقــع )209 مبنطقة  ج
ــدي الــصــحــيــة( و)180  ــم األح
مبنطقة اجلـــهـــراء الصحية( 
و)131 مبنطقة الــفــروانــيــة 
الــصــحــيــة( و)115 مبنطقة 
حولي الصحية( و)68 مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية 
ــة  ــاب مـــن حــيــث تــســجــيــل اإلص
بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 
)40 مبنطقة سعد العبدالله( 
و)32 مبنطقة جــابــر العلي( 
و)24 مبنطقة جليب الشيوخ( 
و)24 مبنطقة صباح السالم( 
و)24 مبنطقة الــواحــة( و)23 

مبنطقة الساملية(.

وعـــن آخـــر املــســتــجــدات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
العناية املركزة بلغ 152 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
ــتــي ثبتت  ــــاالت ال جلــمــيــع احل
إصابتها مبــرض )كوفيد 19( 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 9270 حالة.
وحول مراكز احلجر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من 
ــر الصحي  ــج ــرة احل ــت ــى ف ــه أن
املؤسسي اإللزامي خالل ال24 
ساعة قبل املاضية 139 شخصا 
بــعــد الــقــيــام بــكــل اإلجـــــراءات 

الوقائية والتأكد من خلو جميع 
العينات من الفيروس على أن 
ــدة ال تقل عــن 14  يستكملوا م
يوما في احلجر الصحي املنزلي 
ــن تــاريــخ  اإللـــزامـــي اعــتــبــارا م

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وبنينّ السند أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خــالل ال24 
ساعة قبل املاضية بلغ  3351 
مسحة مشيرا إلــى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 409335.
ــني  ــن ــواط ـــــوة امل ـــــدد دع وج
ــة األخــذ  ــداوم واملقيمني إلــى م
بــكــل ســبــل الــوقــايــة وجتــنــب 
ــن واحلـــرص  ــري مخالطة اآلخ

ــى تــطــبــيــق إســتــراتــيــجــيــة  ــل ع
التباعد البدني موصيا بزيارة 
احلــســابــات الرسمية لـــوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكــل ما من شأنه 
املساهمة فــي احــتــواء انتشار 

الفيروس.
ـــت وزارة الــصــحــة  ـــان وك
الكويتية أعلنت في وقت سابق 
ــة من  ــاب أمـــس شــفــاء 538 إص
مــرض )كوفيد 19( فــي ال24 
ســاعــة قــبــل املــاضــيــة ليرتفع 
إجمالي حاالت الشفاء من املرض 

في دولة الكويت إلى 41001.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الشمري: ضحايا النكبات ينتظرون ثمار املوسم اخليري للتوسعة علي أبنائهم  

»الهيئة اخليرية« تطلق حملة » ذي احلجة« 
ملساعدة مئات اآلالف من احملتاجني

محمد راشد الشمري

الصويان: مواصفات الكوفة والقرقور احملددة من البيئة غير موجودة في جميع بالد العالم 

احتاد الصيادين يناشد رئيس الوزراء بإنصافهم 
من القرارات التعجيزية املدمرة لقطاع الصيد

ظاهر الصويان
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الشيخ الدكتور باسل الصباح يكرم أنور بورحمة

كرم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أمني سر مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان 
واألمــني العام لالحتاد اخلليجي ملكافحة 
التدخني أنــور بورحمة حلصوله على 
جائزة منظمة الصحة العاملية في مجال 

مكافحة التدخني.
وقالت )الصحة( في بيان صحفي أمس 
االثنني ان هــذه اجلــائــزة متنحها منظمة 

الصحة العاملية سنويا بالتزامن مع 
االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التدخني 

الذي يصادف في 31 من مايو.
وأضافت أن بورحمة هو أيضا عضو 
اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني في وزارة 
الصحة وعضو احتــاد التحالف الدولي 
ــة ولــديــه العديد من  ــاري لالتفاقية اإلط
ــازات منها تأليف كتيبات وقصص  االجن

للتوعية مبضار التدخني.

وأشـــارت إلــى أنــه صمم 9 )فالشات( 
ــة عــرضــهــا تــلــفــزيــون الــكــويــت  ــوي ــوع ت
ــرض داخـــل اجلمعيات  ــع وشـــاشـــات ال
التعاونية إضافة إلى 25 )فالشا( إذاعيا 
توعويا بالتعاون مع وزارة اإلعالم وقدم 
أول مسرحية للتوعية بأضرار التدخني 
عام 2015 بالتعاون مع نخبة من الفنانني 
الــكــبــار مــن بينهم داود حسني ومحمد 

احلملي.

»بنك الطعام« يطلق حملة
»تكاتف« لدعم األسر املتعففة

أطلق البنك الكويتي للطعام 
واإلغــــاثــــة أمــــس االثـــنـــني حملة 
)تــكــاتــف( لــدعــم األســـر املتعففة 
واملتضررة واملتأثرين بتداعيات 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19( فــي جميع مناطق الــبــالد ما 

يعزز األمان املجتمعي. 
  وقال نائب رئيس البنك مشعل 
األنصاري في تصريح صحفي: إن 
البنك وضــع خطة منظمة لتنفيذ 
حملة )تكاتف( التي ستكون من 

أضخم احلمالت اخليرية في البالد، 
مبينا أن احلملة تهدف إلى حتقيق 
األمن الغذائي واالجتماعي واألمن 
الــصــحــي املعيشي مــا يسهم في 
تعزيز روح التكافل والتعاون في 

املجتمع. 
  وأكد األنصاري مساندة البنك 
للجهود احلكومية فــي مواجهة 
ــذ إجـــالء  ــن ـــا املــســتــجــد م ـــورون ك
الكويتيني من اخلارج واستقبالهم 
فــي املــطــار وتوفير سبل الوقاية 

ومواد التعقيم حتى توفير السالل 
الغذائية للمتضررين في مناطق 
العزل الشامل واملياه والوجبات 
اجلاهزة والسالت الوقائية ألكثر 
مــن سبعة آالف أســـرة مبختلف 

محافظات البالد. 
  وذكر أن البنك مستمر في تقدمي 
املــعــونــات للمحتاجني مــن األســر 
املتعففة واألرامل واأليتام واملرضى 
واملتضررين بالتعاون مع عدد من 

املتطوعني.

مشروع األضاحي في باكستان

مشروع أضاحي فلسطني


