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بدعم من «أمانة األوقاف» والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

«التميز اإلنساني» وزعت األضاحي على ألفي أسرة متعففة داخل الكويت وخارجها

خالد الصبيحي وعدد من القيادات األمنية

ريا�ض عواد
ب��دع��م م��ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�لأوق��اف،
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية قامت
جمعية التميز اإلنساني بتوزيع األضاحي
حتت شعار «وفديناه » بإشراف كامل من
«جمعية التميز اإلن��س��ان��ي » على عملية
ال��ذب��ح وال��ت��وزي��ع .ومبشاركة فريق املها
التطوعي وف��ري��ق ( وسابقوا التطوعي )
وفريق اإلسناد واإلن��ق��اذ وفريق ( نهتم )
واجل��ال��ي��ة األردن��ي��ة حيث استفاد م��ن هذا
املشروع أكثر من  2000أس��رة متعففة او
متضررة من فيروس كورونا املستجد ،كما
مت توزيع حلوم األضاحي على  500عامل
من عمال النظافة في منطقة صبحان .
كما نفذت «التميز اإلنساني» ،مشروع
األضاحي في العديد من ال��دول منها اليمن
وال��ص��وم��ال وج��ي��ب��وت��ي وت��رك��ي��ا ولبنان
وب��ن��ج�لادش ب��دع��م م��ن احملسنني م��ن أهل
الكويت  ،أشرف على ذبح األضاحي أعضاء
مجلس اإلدارة بأنفسهم وعلى رأسهم نائب
الرئيس خليل احلمادي ال��ذي كان متواجد
في تركيا ووزع األض��اح��ي على الالجئني
السورين هناك .
وت��ق��دم رئ��ي��س مجلس إدارة «التميز
اإلن��س��ان��ي» خ��ال��د الصبيحي بخالص
التهنئة إل��ى صاحب السمو األمير الشيخ
نواف األحمد ،وإلى سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد وإلى جموع الشعب الكويتي
واملقيمني على أرض الكويت ،مبناسبة حلول
عيد األضحى املبارك ،متمنيا أن يعيد الله هذه
األيام املباركة على الكويت وأهلها باخلير.
ول��ف��ت إل��ى أن اجلمعية ق��ام��ت بتنفيذ
االتفاقية املبرمة بينها وبني اإلخوة في األمانة
العامة لألوقاف وفق الشراكة االستراتيجية
فيما يتعلق مبشروع األضاحي ،ال��ذي كان
حتت شعار «وفديناه » مع االلتزام بتعليمات

توزيع األضاحي

وزارة الصحة بضرورة التباعد وتطبيق
جميع االش��ت��راط��ات الصحية ،مشيرا ً إلى
أننا في «التميز اإلنساني » حريصة على
إرساء دعائم هذه الشراكة مع كل مؤسسات
العمل اخليري احلكومية واألهلية والقطاع
اخلاص بهدف تقدمي خدمات إنسانية ونبيلة
للمجتمع بكل شرائحه حتى يشعر بأهمية
العمل اخل��ي��ري م��ن خ�لال ه��ذه اخل��دم��ات
النوعية.
وتابع :إننا نهدف من هذا املشروع الى
إحياء شعيرة األضحية والذبح لله سبحانه
وتعالى ،وه��ي م��ن الشعائر العظيمة في
ديننا احلنيف أمر بها الله نبيه صلى الله
عليه وسلم في قوله (فصل لربك وانحر)
وك��ذل��ك تعزيز روح التكافل االجتماعي
ومساعدة األسر املتعففة والفقيرة في هذه
األيام املباركة ،وإدخال السرور عليهم ،الفتا
الى انه استفاد من هذا املشروع املبارك
وأك���د أن��ه يتم اخ��ت��ي��ار األض��اح��ي التي
تتماشى مع ضوابط الشريعة والصحة،
وي��ت��م جتهيزها بطريقة مم��ي��زة وراق��ي��ة،
وتسليمها ل�لأس��ر احمل��ت��اج��ة واملتعففة
بهدف إدخ��ال الفرحة لتعميق مبدأ التكافل
االجتماعي في املجتمع ،وفرصة لنيل األجر
واملثوبة املترتب على التقرب إلى الله تعالى
باألضاحي خالل أيام عيد األضاحي املبارك.
وأشاد الصبيحي بالتفاعل اإليجابي من
قبل إخواننا في األمانة العامة لألوقاف وأهل
اخلير واحملسنني وأصحاب األيادي البيضاء
من أهل الكويت من خالل مساهماتهم ملشروع
األضاحي الذي يعبر عن احدى صور التكافل
بني أفراد املجتمع ،وتوطيد روح احملبة في
ظ��ل تضرر العديد م��ن األس��ر م��ن فيروس
ك��ورون��ا ،الفتا ال��ى مشروع األض��اح��ي من
املشروعات املتميزة التي مت تنفيذها داخل
ال��ك��وي��ت انسجاما م��ع توجيهات ال��دول��ة

تنظيم عملية التوزيع

بتكثيف األضاحي داخل الكويت.
كما توجه ا بخالص الشكر لكل اجلهات
الداعمة وعلى رأسها األمانة العامة لألوقاف
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجميع
احملسني الذين ساهموا في إدخ��ال السرور
على قلوب آالف احملتاجني داخ��ل الكويت
وخارجها.
وأك��د أن تنفيذ مشروع األضاحي داخل
الكويت وخارجها والذي يستفيد منه آالف
األس��ر م��ن األي��ت��ام واألرام���ل وذوي الدخل
الضعيف وغيرهم من الشرائح املستحقة.
وقال :إن مشروع األضاحي جهد كويتي
تنفذه اجلمعية لتخفيف معاناة احملتاجني
داخل الكويت وخارجها ورسم البسمة على
وجوه كبار السن واألطفال والسيما األيتام.
وأوض��ح أن امل��ش��روع ينفذ في الكويت
بشكل كبير و  6دول ه��ي اليمن ولبنان
وال��ي��م��ن ج��ي��ب��وت��ي وت��رك��ي��ا وب��ن��ج�لادش
والصومال كما يستفيد منه  2000أسرة
محتاجة داخل الكويت ومئات األسر خارج
الكويت مؤكدة أهمية مضاعفة اجلهود من
أجل إسعاد اآلخرين في هذه األيام املباركة.
وأضاف الصبيحي ،أن مشروع األضاحي
داخل البالد يتم بالتعاون مع إحدى شركات
املواشي احمللية في ثاني وثالث أي��ام عيد
األضحى املبارك إذ مت ذبح وتقطيع اللحوم
وتعبئتها وتخزينها وف��ق معايير جودة
سالمة األغذية ويتم توزيعها على األسر
احملتاجة وف��ق (ك��وب��ون��ات) يتم تسجيل
أسمائهم عليها.
وقال :مشروع األضاحي هذا العام يأتي
والعالم يواجه جائحة كورونا التي تسببت
في زيادة معدالت نسبة البطالة ،ما ساهم في
مضاعفة أعداد املستفيدين من األسر املتعففة
والعمالة التي تركت وظائفها بجانب الفقراء
واألي��ت��ام واألرام���ل وذوي الدخل احمل��دود،

ما ب��دوره يحتم علينا خ�لال ه��ذا املشروع
املوسمي مضاعفة اجلهود ،من أجل إسعاد
هؤالء البسطاء في هذه األيام املباركة.
وأض��اف أن التميز اإلنساني تعمل على
ت��وزي��ع األض��اح��ي على املستحقني م��ن كل
محافظات الكويت ال��س��ت ،م��ن خ�لال فرق
ال��ت��ط��وع ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ق��اع��دة ك��ب��ي��رة من
املستفيدين ف��ي شتى مناطق ال��ب�لاد من
اجلهراء إلى الوفرة.
وأك���د أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ول��ي مشاريعها
وبرامجها املوسمية اهتماما كبيرا عبر
اخلطط واآلليات التي حتقق تطلعاتها في
الدعم واملساندة ألصحاب احلاجات واألسر
احملتاجة داخل الكويت إضافة إلى مد جسور
التواصل بني املتبرعني واملؤسسات الداعمة
كاألمانة العامة لألوقاف والهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية والفرق التطوعية .
وذك��������ر ال���ص���ب���ي���ح���ي أن ال��ت��م��ي��ز
اإلن��س��ان��ي يستغل امل��ن��اس��ب��ات واألع��ي��اد
وامل���واس���م خل��دم��ة ال��ش��ع��وب احمل��ت��اج��ة
معربة ع��ن ب��ال��غ الشكر للتعاون القائم
مع اجلمعيات الوطنية في تنفيذ مشروع
حلوم األضاحي وتوزيعها على احملتاجني.
التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة
والصديقة وخصوصا املتضررين منهم
وذوي االحتياجات اخلاصة
ودع��ا الصبيحي أه��ل اخلير واحملسنني
إلى دعم مشروع األضاحي وباقي مشروعات
اجلمعية ال��ت��ي تعد م��ن امل��ش��اري��ع املهمة
للجمعية م��ع��رب��ا ع��ن ب��ال��غ ش��ك��ره��ا ملن
وض��ع ثقته في «التميز اإلنساني » إذ إن
ه��ذه الثقة ت��دف��ع اجلمعية إل��ى امل��زي��د من
االهتمام والتطوير في مشاريعها اخليرية
واإلنسانية.واألرامل.
كما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التميز
اإلنساني خالد الصبيحي ،أن اجلمعية قامت

التوزيع على عمال النظافة

بتنفيذ مبادرة حتت شعار «صوما مقبوال»
لتوزيع وجبات إفطار الصائم.
وقال الصبيحي :إن احلملة وزعت الفني
وجبة على الصائمني في منطقة الفروانية.
وذك���ر أن احل��م��ل��ة ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع امل��اء
والعصير مع وجبة اإلفطار الذي ساهم به
أهل اخلير في ديرتنا احلبيبة وأوض��ح أنه
مت ت��وزي��ع الوجبات مب��ب��ادرة م��ن جمعية
التميز اإلنساني على الصائمني يوم عرفه
وهذا اإلفطار للسنة الثانية على التوالي كما
توجه بالشكر لفريق املها التطوعي الذي
كان متواجد في امليدان مع موظفي التميز
اإلنساني رغ��م الرطوبة الشديدة ودرج��ة
احل���رارة املرتفعة لتوزيع الوجبات على
الصائمني .
وق��ال الصبيحي :إن العشر األول��ى من
ذي احلجة تتميز بكثرة أعمال اخلير فيها،
ويستطيع كل فرد في املجتمع املشاركة في
تقدمي اخلدمات كل حسب قدرته واستطاعته.
وتنظم اجلمعيات اخليرية والتطوعية
في هذه العشر فرقاً من املتطوعني – على
رأسهم فريق املها الذي ساهم معنا في جتهيز
وتوزيع ألف وجبة  -الذين يوزعون وجبات
اإلفطار على العمال واالس��ر املتعففة في
ال��ش��وارع والتقاطعات قبل أذان املغرب
بساعة حيث يرسمون صورة رائعة للعمل
اإلنساني ال��راق��ي؛ إذ جند مختلف األعمار
والفئات من كبار وصغار وأصحاب الهمم
يوزعون بسعادة بالغة وجبات اإلفطار على
الصائمني .
حترص الكثير من األسر على أن يشترك
أبناؤها في األعمال التطوعية التي تنظمها
اجلهات املسؤولة للمساهمة في أعمال اخلير
خاصة في هذه األي��ام املباركة  ،كي يكونوا
منوذجاً في املجتمع ،وت��زرع بداخلهم قيم
التعاون واخلير وأهمية اخلدمة املجتمعية

وامل��ش��ارك��ة فيها األم���ر ال���ذي ي��ع��زز الثقة
بالنفس وقيم التكافل االجتماعي ويعلمهم
أهمية ه��ذه األي���ام التي ق��ال عنها رسولنا
الكرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وآل��ه وسلم أنه قال:
((م��ا العمل في أي��ام أفضل منها في هذه؟»
قالوا :وال اجلهاد؟ قال :وال اجلهاد ،إال رجل
خ��رج يخاطر بنفسه وم��ال��ه ،فلم يرجع
بشيء)) .أخرجه البخاري ،رقم)٩٦٩( :
من جهة أخرى أكد مدير العالقات العامة
واالع��ل�ام د .أح��م��د ال��ب��ي��اع��ة ع��ل��ى أهمية
املسؤولية املجتمعية واملشاركة في املبادرات
اإلنسانية التي جتسد قيم ديننا اإلسالمي
احلنيف ،وتؤكد أهمية العطاء ،وفي إطار
تعزيز أواص��ر العالقات واملشاعر النبيلة
جتاه اآلخرين جند مشهدا ً رائعاً تتجلى فيه
مشاعر الود واإلنسانية في الشوارع وقت
أذان املغرب أثناء توزيع الوجبات على املارة،
وهذا املشهد ينبض باخلير ومتاسك املجتمع
واحلرص على املساعدة كل حسب مقدرته .
ويظهر في ه��ذا اليوم مشهد من التماسك
والود الذي يتميز به املجتمع الكويتي يشهد
ب��ه م��ن يقيم على أرض الكويت احلبيبة
أرض اخلير والعطاء وأن هذه القيم النبيلة
مزروعة داخل الشعب الكويتي الذي ورثها
من حكامه وأج��داده ،وجتلت هذه القيم من
خالل توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني
ليس في الشوارع فقط وإمنا هناك أشخاص
يبحثون عن األسر املتعففة مبجهود شخصي
منهم ويسعون لتوصيل الوجبات إليها
كهدايا؛ بحيث ال يجعلونها تشعر باحلرج
ومما زادن��ي سعادة وفخرا ً أن مجموعة من
األطفال هم من يقومون بالتوزيع بإشراف
م��ن الكبار األم��ر ال��ذي ي��دل على أن األه��ل
ح��ري��ص��ون على تعزيز قيم اخل��ي��ر داخ��ل
أبنائهم.

