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الثالثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

في الســبعينيات، بــدأت نهضة دينية 
شملت كل ارجاء املجتمع الكويتي، وامتدت 
للجزيرة واخلليج العربي كله، بل الى الوطن 
العربي والعالم االسالمي، ووسط االقليات، 
وهي بداية لصحوة كبرى صححت مفاهيم 
الدين وارجعت فتياتنا الى احلجاب والعودة 
الى تطبيق السنن مثل صيام االيام البيض 
واالثنني واخلميس، وكان للمخيمات البرية 
دورها في تصحيح مفاهيم العقيدة، وارجاعها 
الى الكتاب والُسنة، وكان وراء كل هذا دعاة 
اصحاب همم عالية صححوا العقائد وناقشوا 
كل املستجدات بعلم شرعي، وحاربوا التكفير 
والغلو، فأحدثوا «صحوة كبرى» حصدناها 
في الثمانينيات والتسعينيات، حتى ان عدد 
غير املسلمني زاد في املجتمعات االسالمية 
نتيجة هذا النشــاط االسالمي، خاصة في 
آسيا واوروبا واالميركيتني وافريقيا، وبرز 
دور االقليات املســلمة في هذه املجتمعات، 
رغم تعالي «صيحات أعداء االسالم» واحيانا 
«أبنائها» ممن يحملون االسالم هوية فقط 

لالسف!
اليوم الناس «وعت» واصبحت تفرق بني 
الصادق والكاذب، والدين االسالمي «وسطي» 
وقائم على الكتاب والُســنة، والداعية الذي 
يحمله يجب ان يكون خير من ميثله، ألنه 
يحمــل دين اهللا الى خلقه، وهذا هو الفارق  
بــني داعية عالم وآخر «جاهل»، ونحمد اهللا 
انهم قلة وبســرعة الناس تنفر منهم، وفي 
حياتنا شفنا وشاهدنا «الداعية الصادق الواثق» 
الذي يطرح الدين ويحسن التعامل مع الناس، 
فتكون له قاعدة عريضة تقف معه وتناصره، 
واليوم رغم قســوة وباء كورونا غاب دور 

هذا الداعية!
الغريب في عصــر كورونا في ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠م أن دور الدعاة غاب، وكأنهم 
في خصام مع االعالم، رغم وجود الشبكة 
العنكبوتية بكل تفريعاتها كي يستخدموها 
الى  الدولة رســمية» وحتتاج  «ألن اجهزة 

موافقات.
الدعوة الى اهللا في زمن الكوارث والنكبات 
دائما يكون قدوتنا رسولنا الكرمي ژ عندما 
كان يخرج الى الناس في عز االحداث واملواقف 
ليجيب عن كل تساؤل ويهدئ الروع ويعطي له 
من احلكمة والفطنة واحلنكة، وسار الصحابة 
رضوان اهللا عليهم من بعده على نفس دربه، 
وكذلك في العصرين االموي والعباسي، إلى 
أن ســيطر الضعف على الدولة االسالمية، 
واصبح «الدين ُمحاربا»، وسبحان اهللا! كان 
االسالم يحمي حقوق اهل الذمة ويعطيهم 
احلرية في االعتقاد والتعبد، قال تعالى (ال 
إكراه في الدين)، وصان االسالم واملسلمون 
لغير املســلمني معابدهم وكنائسهم ودور 
عبادتهم، ورعى حرمة شعائرهم، قال تعالى 
(ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 

اسم اهللا كثيرا ـ احلج: ٣٩).
وسبحان اهللا! حتول الغرب كله الى محارب 
لهذا «الدين القيّم»، واخيرا اليوم بدأنا رغم 
«كورونــا»، فكثير من الدول الغربية طلبت 
اذاعة األذان االسالمي حتى في كنائسها كما 
رأينا في بعض العواصم االوروبية، وهذا هو 
دور الداعية االوروبي، فيما «نام» دعاة العرب 

واملسلمني اللهم اال من رحم ربي!
٭ ومضة: االسالمـ  دين اهللا اخلالدـ  جاء بأسمى 

التشريعات التي رفعت من قيمة االنسان بغض 
النظر عن دينه او معتقده او لغته او جنسه، 
ليس هناك دين بهذا املستوى من االعتراف 
بكرامة االنســان، غير ان «الداعية» احلامل 
لهذا الدين إما ان يجعله سلسا طيبا او رمزا 
للتعصب املذموم والعنصرية وتأجيج املشاعر!

لقد ساد االسالم قرونا، وامتدت ساحاته 
الى جميع القارات، واســتظل به عشــرات 

الشعوب بكل ألوانهم ولغاتهم وأديانهم!
ثم توالت الرأسمالية والشيوعية وسطوة 
الكنائس وبروز الصهيونية، وُضِرب االسالم 
وُحوِصر، وساد الطغيان والظلم واحلرمان، 
لكنــه قاوم كل هذا وانتصر، واليوم يتمدد 

وهو الدين االول في العالم بال منازع.
٭ آخــر الكالم: حمــالت كثيرة اســتهدفت 
االســالم، حيث واجه عنصرية وســطوة 
حمــالت ومؤامرات دبرت له بعد ســقوط 
الدولة االســالمية العثمانية، وعرف العالم 
ماذا تعني الشــيوعية والتمييز العنصري، 
وحدثت مذابح كبرى في البوسنة والهرسك 
واجلزائر ومحاكم التفتيش واحلبشة.. هكذا 

هي مدنية اآلخرين!
وانــا ال انكر ان هناك مــن التكفيريني 
واصحاب الضالالت ممــن يحملون زورا 
وبهتانا رســالة االسالم مثلما فعلت داعش 
وبوكو حرام وغيرهما كثير ممن يرفعون 
مسمى التوحيد وهم ابعد ما يكون عنه (هم 

العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا)!
٭ زبدة احلچي: نريد داعية يحمل الفكر االسالمي 
ويبشر به وال ينفر ويأمر باملعروف وينهى 
عن املنكر، والدعوة الى اخلير، يحمل الدعوة 
والتبليغ جلميع الناس في كل مكان، ويوازن 
ما بني الفردية والعمل اجلماعي، وكلنا يعلم ان 
الدعوة الى اهللا هي وظيفة الرسل واالنبياء، 
قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن 
اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوتـ  النحل: ٣٦).

وان يفهم «صح» ان الدعوة الى اهللا واجب 
كل مسلم ومســلمة، لكن االنسان «العالم» 
العارف لكتاب اهللا وُسنة نبيه ژ هو القادر 

على اداء هذه الرسالة.
القيادة الرسمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االســالمية هي خير من يوزع هذه املهام.. 
ونأمل ان تتحرك اكثر في الدعوة والفعاليات 
«عن بُعد» وادخال دعاتها وائمتها في دورات 
الكترونية، فكلهم اليوم يستخدمون االجهزة 
الذكية وقادرون علــى التجاوب مع الدور 
اجلديد املقترح لهم في ممارسة الدعوة «عن 
بُعد» بالتراسل االلكتروني وفق خطط وزارة 
الكويت  االوقاف وتفعيل احدى «محطات» 
للدعوة والدعاة بإشراف وزاري ومشاركة 

شعبية من املتطوعني.
انها دعوة لوزارة االوقاف الى ضرورة 
تصدر املشــهد الذي غابت عنه، وانا اعلم 
ان قياداتها فيهــم اخلير وكوادرها جاهزة 
لتطبيق كل ما يصدر اليهم بكفاءة، والتخطيط 
هو االسلوب االمثل اليوم ملمارسة الدعوة 
وتنبيه الناس بواسطة هذا «الكم» البشري 
الهائل من الدعاة. ان التخطيط الذي اقصده 
هو املبادرة اآلن قبل فوات االوان الستغالل 
الطاقات والسير باحلاضر على هدى املاضي 

واستشراف املستقبل.
امتنى ان تكون الرسالة وصلت لوزارتي 
االوقاف واالعــالم وللدعاة ايضا.. كورونا 

«ثقافة جديدة».. في أمان اهللا.

ومضات

داعية ُيحسن 
التعامل الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ثبوت إصابة رئيس تعاونية كيفان
بـ «كورونا».. و٣٩ من موظفيها

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية كيفــان التعاونية 
يوسف العيدان في تصريح 
خاص لـــ «األنباء» ثبوت 
إصابته بڤيروس كورونا مع 
٣٩ من املوظفني والعاملني 
في اجلمعية، مشــيرا إلى 
أنه سيتم فرز املوظفني الى 
ثالثة أقسام (سليم ومصاب 
ومخالط)، ثم سيتم التأكد 
من ســالمة املوظفني ويتم 

تشــغيل الســوق املركزي وجميع مرافق 

اجلمعيــة بعــد االطمئنان 
على سالمة اجلميع. وبني 
العيدان أن النتائج ظهرت 
بعد عمل مسحات لعدد ٢٥٠ 
خالل اليومــني األخيرين، 
الفتــا إلى أنه وانطالقا من 
حرص مجلس اإلدارة على 
ســالمة املساهمني وسكان 
املنطقــة فقــد تقــرر وقف 
التوصيل وإغالق  خدمات 
الســوق املركــزي بالكامل 
وجميــع األفــرع للتعقيم 
الالزمة  واتخاذ اإلجراءات 

للحفاظ على سالمة اجلميع.

يوسف العيدان

كميات كبيرة متوافرة من اخلضار والفاكهة واملواد الغذائية

اجلبري: محفزات للمزارعني لزراعة البصل واألصناف األخرى 
و٤٠٠٠ كرتون احتياطي من كل صنف

محمد راتب

أكد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبــري أن الدولة ســتقدم 
محفزات للمزارعني الكويتيني 
على زراعة البصل واألصناف 
األخــرى، مؤكــدا أن احتــاد 
املزارعني وفر خدمة الطلب 
من قبل اجلمعيات التعاونية 
عبر املوقع اإللكتروني ومن 
ثــم تأتيهم الطلبات بشــكل 

مباشر.
جــاء ذلك في تصريح له 
خــالل جولــة علــى مخازن 
لشــؤون  العامــة  الهيئــة 
الســمكية  الزراعة والثروة 
ومقــر احتــاد املزارعني في 
منطقة العارضية رفقة رئيس 
وأعضاء احتاد املزارعني بهدف 
تفقد املنتج احمللي واملخزون 
االســتراتيجي فــي مخازن 

الهيئة.
وطمــأن اجلبــري عموم 
املواطنني واملقيمني بأن األمن 
الغذائــي بخير وهللا احلمد، 
فــي ظــل توافــر املنتجــات 

أكثر من ٢٨ جمعية ســيتم 
إيصال البضائع لها، مطمئنا 
أن كل ما حتتاجه التعاونيات 
موجودة لــدى جميع منافذ 
البيع، وأن املخزون الزراعي 
الكويتي مســتمر وال داعي 
للقلق وأن اجلهود التي يقوم 
بها االحتاد جبارة، وقد وفرنا 
كل الســبل منها هذا املوقع 
إضافة إلــى الدعومات التي 

تصل للمزارعني.
وذكر اجلبري أن بإمكان 
التعاونيــة من  اجلمعيــات 
خــالل املوقــع اإللكترونــي 
أن تطلــب احتياجاتهــا من 
املنتجــات الزراعية احمللية 
ويصلها من هذه املخازن إلى 
اجلمعية مباشرة، مضيفا أن 
أزمة البصل نتجت بســبب 
عدم وجود دعم في السابق 
لتحفيز املزارع الكويتي على 
زراعــة هــذا الصنــف، رغم 
اســتيراده وتوافره بكميات 
كبيــرة، وبالتالــي ال داعــي 
للقلق، متوجها بالشكر الحتاد 
املزارعــني وموظفي الزراعة 
املتواجدين ألخذ الطلبيات.

إال أول أيــام احلظــر الكلي، 
مشــيدا باجلهات احلكومية 
التــي ســهلت اإلجــراءات 
حللحلة األمر. وبني أن االحتاد 
ينتج املزروعات بجودة عالية 
وإنتاج مميــز، الفتا إلى أن 

الذي مت تخصيصه لالحتاد 
مجهز بالكامل وسيتم فتحه 
على مدار الساعة وفيه ٤٠٠٠ 
كرتــون احتياطــي مــن كل 
صنف، مشيرا إلى التأخير في 
تصريف املنتجات لم يحدث 

الزراعية احمللية والتي سيتم 
دعم زراعتها محليا بالكامل، 
لتحقيق األمــن الغذائي في 

البالد.
وبني اجلبــري أن املوقع 
اللوجســتي فــي العارضية 

أكد خالل جولة له على مقر احتاد املزارعني بالعارضية أن الطلب من اجلمعيات «إلكترونياً» والعمل على مدار الساعة

محمد اجلبري وعبداهللا الدماك ومتابعة توافر البصل وغيره من املنتجات الزراعية خالل اجلولة

شعيب: آلية جديدة لعمل «التعاونيات» تصدر بقرار قريبًا
بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
حرص الوزارة على توفير كل 
املواد الغذائية واالستهالكية 
للمســتهلكني وفق ضوابط 
تضمن عدم انتشار ڤيروس 
كورونــا، وذلــك مــن خالل 
فريــق خــاص للتعامل مع 
عمليــة إغــالق اجلمعيــات 
التعاونية، السيما بعد ازدياد 
اعداد املصابــني من موظفي 
التعاونيــات، بحيــث تقوم 
الــوزارة عبر فريــق األزمة 
بإعادة افتتاح االسواق بعد 

تصريح صحافي ان الوزارة 
عملت على وضع آليات جديدة 
سيصدر فيها قرار قريبا منها 
فتح األفرع عبر نظام املناطق 
وافتتاح األســواق املجاورة 

للجمعيات التعاونية.
وفيما يتعلــق بتوصيل 
مــن  النباتيــة  املنتجــات 
املزارعــني الــى التعاونيات 
الــوزارة  بــني شــعيب ان 
أصدرت في شهر مارس في 
قرار خــاص ينظم آلية بيع 
النباتية احمللية  املنتجــات 
عبر احتاد املزارعني وشركة 
وافــر باعتبارهمــا نقطتــي 
البيــع األساســيتني إلدخال 

تعقيمهــا وتوفير اإلســناد 
الالزم من اجلهات املختصة.
وأضــاف شــعيب فــي 

الكميات الكافية لعمل السالت 
الغذائية وإنزالها في احملاجر 
واملستشــفيات ومساعدات 

األسر املتعففة.
وعــن أزمــة الغــاز أكــد 
شــعيب معاجلة مــا حصل 
قبل احلظر الشامل، السيما 
في منطقتي اجلليب واملهبولة 
ومتــت الســيطرة على آلية 
توزيعها بشــكل منظم عبر 
توصيلها إلى املنازل او عبر 
املوعد احملجوز للتسوق من 
اجلمعيات التعاونية والغاز 
من السلع األساسية ومتوافر 
لتغطية احتياجات الســوق 

دون اي نقص.

كل املنتجــات احملليــة إلــى 
اجلمعيات التعاونية بنسبة 
٧٥٪، باإلضافة إلى تخصيص 
ركــن احتــاد املزارعــني في 
التعاونيات مبساحة الـ ٣٠٪ 
من اجلمعيات- ركن اخلضار 
لتمكني املزارعني عبر احتادهم 
من ادخال املنتجات احمللية 
وتنزيل منتجــات املزارعني 
الكويتيــني املســجلني فــي 
االحتــاد ولديهــم حصر من 
هيئــة الزراعــة، باالضافــة 
الى الطلب مــن التعاونيات 
بزيادة الكميات من املنتجات 
النباتية باإلضافة إلى السماح 
للجمعيــات اخليريــة بأخذ 

تشكيل فريق أزمة إلعادة افتتاح األسواق بعد تعقيمها وتوفير اإلسناد الالزم من اجلهات املختصة

عبدالعزيز شعيب

«الشركة الكويتية لنفط اخلليج» تدعم جهود العاملني 
في الصفوف األمامية ملواجهة «كورونا»

انطالقا من واجبها الوطني 
ومســؤوليتها املجتمعيــة، 
وحرصــا منهــا علــى دعــم 
ومساندة جهود العاملني في 
الصفــوف األمامية ملواجهة 
جائحة  كورونــا في أنحاء 
البــالد وتقديــرا جلهودهم 
اجلبارة فــي خدمة الكويت 
خــالل تلــك األزمــة، قدمت 
الكويتيــة لنفــط  الشــركة 
اخلليــج املرحلة الثانية من 
مساهماتها ملســاندة جهود 
مــن وزارة  األمــن  رجــال 
الداخلية في عدد من مناطق 

الكويت.
إذ قام فريق عمل الطوارئ 
في الشــركة بتوجيهات من 
التنفيذي بالوكالة  الرئيس 
عبــداهللا الســميطي بدايــة 
األســبوع اجلــاري بزيــارة 
التفتيش  عــدد مــن نقــاط 
األمنيــة عالوة علــى زيارة 
لــوزارة الداخليــة لتوجيه 
التحيــة والتقديــر باســم 
الشركة وجميع العاملني فيها 
لرجال األمن ووزارة الداخلية 
بجميع قطاعاتها وقياداتها ملا 
يبذلونه من جهود مخلصة 

حافظات حرارة وغيرها من 
املساهمات.

إذ ان الشــركة الكويتية 
لنفط اخلليج كانت قد قدمت 
بداية شــهر رمضان املبارك 
املرحلــة األولى مــن دعمها 
لرجال األمن املسؤولني عن 
منطقة املهبولة ومت خاللها 
توزيع املساهمات على جميع 
النقــاط األمنية حــول تلك 
املنطقــة وعددهــا ٥٠ نقطة 
مــن قطاعات: األمــن العام، 
النجــدة، القــوات اخلاصة، 

فــي  العاملــة  احلكوميــة 
الصفوف األماميــة، تقديرا 
الفاعل  جلهودهم ودورهــم 
في هذه األزمة مثل مساندتها 
لوزارة الصحة في تســهيل 
خدمــات النقــل الداخلي في 
احملاجر الصحية واملستشفى 
امليدانــي التابعة للــوزارة، 
مســاهمتها  علــى  عــالوة 
املجتمعية العديدة واملتنوعة 
ملختلــف فئــات املجتمع في 
األحوال العادية إميانا منها 
بواجبها في هذا اخلصوص 
وأنه ال يقل أهمية عن دورها 
األساســي املتمثل في إدارة 
حصــة الكويت من الثروات 
الهيدروكربونية في املنطقة 
املشتركة مع اململكة العربية 

السعودية.
الشــركة  وختامــا فــإن 
الكويتيــة لنفــط اخلليــج 
تتمنى جلميع قطاعات الدولة 
العاملة في الصفوف األمامية 
التوفيق والسداد في مواجهة 
جائحة كورونا، وأن يحفظ 
املولى عز وجل الكويت ومتر 
تلك األزمة بسالم على البالد 

والعباد.

واملرور، متقدمني لهم بخالص 
الشكر والتقدير على جهودهم 
الدؤوبة ومتمنني لهم السالمة 
والتوفيق في القيام بدورهم 
في حفظ األمن والســيطرة 

على هذه األزمة.
في الســياق نفسه، فإن 
الكويتيــة لنفــط  الشــركة 
اخلليج ومنذ بداية مواجهة 
البــالد جلائحــة «كورونا» 
تسعى ألن تكون في مقدمة 
اجلهات التي تقدم يد العون 
واملساندة ملختلف القطاعات 

فريق الطوارئ مع ممثلي وزارة الداخلية

للقيام بعملهم وخدمة الكويت 
في تلك األزمة التي متر بها 
البالد ومعظــم دول العالم، 
كما مت تقدمي مساهمات على 
النقــاط األمنية من شــأنها 
التخفيف عنهم خالل قيامهم 
بواجبهــم املهنــي والوطني 
املشــرف فــي هــذه الفتــرة 
احلرجة والتــي تتزامن مع 
ساعات الصيام الطويلة في 
تلك األيام املباركة، ومتثلت 
تلك املســاهمات فــي: خيام 
مجهــزة، مظــالت، مقاعــد، 

العازمي لـ «األنباء»: سيارتا خضار ونقل غاز 
جديدتان ملساهمي جمعية صباح السالم

محمد راتب

الصنــدوق  أمــني  أكــد 
فــي جمعية صباح الســالم 
التعاونية فهد العازمي توفير 
سيارة خضار جديدة وسيارة 
نقل غاز لتلبيــة احتياجات 
الظروف  املســاهمني خــالل 
االســتثنائية التي تعيشــها 
البــالد كلها في ظل انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد، إلى 
جانب املخزون االستراتيجي 
الكبيــر. وذكــر العازمي في 

تصريــح خاص لـــ «األنباء» أنــه جرى فور 
ظهور الڤيروس تشــكيل فريــق طوارئ من 
بعض أعضاء مجلس اإلدارة وبعض العاملني 

باإلدارة التنفيذية يعمل على 
مدار الساعة منذ بداية األزمة 
وحتى اآلن وله كل الصالحيات 
التخــاذ اي إجــراء مهما كان 
ويصب في املصلحة العامة. 
وأضــاف أننا قمنــا بتعقيم 
التسوق  األســواق وعربات 
يوميا وإلزام موظفينا بلبس 
الكمامات والقفازات باستمرار 
لضمان سالمتهم إلى جانب 
تنظيــم الدخــول والكشــف 
على املتسوقني قبل دخولهم 
وتعقيمهم وإعطائهم القفازات 
مجانا. وتابع العازمي أننا حرصنا على فحص 
جميع العاملني وعزل املصابني واملشتبه بهم 
بغرف خاصة لذلك ومتابعة حالتهم باستمرار.

فهد العازمي


