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05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

الشريكة لـ «األنباء»: نتمنى أن يتعامل الناس مع الفكر 
املنحرف كما يتعاملون مع «كورونا» باحلرص على الوقاية 

منه وحماية األبناء من شره واالبتعاد عن حامليه

بداية كيف تنظرون الى تقرير 
اخلارجية األميركية السنوي والذي 
أشاد هذا العام بجهود مركز تعزيز 
الوسطية في الكويت ودوره املهم 
في نشر قيم التسامح والتعايش؟

٭ في البداية أوجه الشكر جلريدة 
«األنبــاء» الغراء علــى جهودها 
الدائمــة واملتواصلــة لتغطيــة 
كافة األنشطة املتعلقة بإجنارات 
الكويت على املســتويني احمللي 
والدولــي، ومنها هذه اإلجنازات 
التي نفتخر بها وهو ثناء تقرير 
وزارة اخلارجية األميركية على 
جهود مركز تعزيز الوسطية في 
الكويت ودوره املهم في نشر قيم 
التسامح واالعتدال ومناقضة الفكر 

املتطرف.
ونالحظ ان التقرير كان دقيقا 
في متابعة أنشطة املركز، حيث انه 
أشار الى قضية محاربة الطائفية، 
وكذلك أشار الى بيان املركز الى 
حقوق غير املسلمني في املجتمع 
املسلم، وكذلك نشر ثقافة التنوع 

والتسامح بني الناس، وهذا يدل 
على انهم يتابعون بدقة أنشطتنا.
وبعــون اهللا ســيكون هــذا 
التقريــر وغيــره رافــدا لنــا في 
املزيد من اجلهود وبذل الوســع 
لتعزيز ثقافة الوسطية والسماحة 
اإلسالمية وتعزيز احترام حقوق 

اإلنسان داخل الكويت.
فعلى الرغم من كثرة العراقيل 
التي مرت بنا في السنة املاضية 
فإن اجلهود أثمرت هذه اإلشادة 
مبركز تعزيز الوسطية والقائمني 

عليه - جزاهم اهللا خيرا.

ننتقــل الى جهود املركز خالل 
الفترة املاضية وخاصة مع انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد، وكذلك 
دورهم في املرحلة احلالية وخططكم 

املستقبلية ان شاء اهللا؟
٭ خالل الفترة املاضية كان لنا 
نشــاط مهم عن طريق وســائل 
التواصل االجتماعي حيث اقمنا 
العديد من الدورات والتي قاربت 

١٠ دورات تقريبا، والعشرات من 
احملاضرات واللقاءات اإللكترونية، 
وبفضل اهللا حققنا نسبة مشاهدة 
عالية جدا. كما كان لنا العديد من 
املشــاركات واللقاءات عبر إذاعة 
الكويــت من خــالل إذاعة القرآن 
الكرمي والبرنامــج العام وكذلك 
التغريــدات اليومية عبر مواقع 
التواصل. ٤٠أما في املستقبل ان 
شــاء اهللا بعد مباشــرة األعمال 
سنرســم خطة جديدة بإذن اهللا 
وفق ما ترســمه الدولة اآلن من 
خطط لتطبيقها على ارض الواقع.

نحارب أي فكر منحرف

ماذا عن التفاعل مع الشــباب 
ومشاريع الوسطية السابقة كزيارة 
الدواوين والتي ميكن تفعيلها عبر 
البرامج اإللكترونية حاليا ملواجهة 

أفكار التطرف؟
٭ ونحن مســتمرون بالفعل في 
البرامــج احلواريــة واللقــاءات 
النقاشية، وسنجتهد  واحللقات 

املواطنــني  التواصــل مــع  فــي 
وخاصة الشــباب فــي كل موقع 
ســواء في األســواق او النوادي 
او الدواوين - حسب اإلجراءات 
املتبعة والضوابط الصحية التي 

تشترطها اجلهات احلكومية.
ونحن مستمرون في اقتناص 
الفرص من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي إلقامة اللقاءات املباشرة 
واحلوارات البناءة واملتبادلة مع 
اجلمهور والتــي تصب جميعها 
في نشر الفكر الوسطي ومناقشة 
ومناقضة اي أفكار منحرفة دخيلة 
على مجتمعنا الكويتي املســالم 
بطبعه والذي جبل على وسطية 

اإلسالم وسماحته.
وهنــا البــد مــن التأكيد على 
اننــا لم نعد فقــط نحارب الفكر 
التكفيــري بل نحــارب التطرف 
العنيــف والفكــر املتشــدد بكل 

صوره.
ولذلك أشار التقرير الى ذلك 
بأن املركز يقوم بدوره في نشر 

ثقافة التسامح واالعتدال ووسطية 
اإلســالم ومواجهة تلــك األفكار 
الدخيلة على إســالمنا الوسطي 
املعتدل. فنحن بفضل اهللا نحارب 
اي فكــر منحــرف للقضاء عليه 
حتى ولو كان فكرا دينيا، فأي فكر 
نخشى على أبنائنا منه فإننا نبذل 
ما في وسعنا حملاربته والقضاء 

عليه.
محاربة اإلحلاد واملثلية

هل يتصل دوركم كذلك أيضا 
مبحاربة بعض الظواهر الســلبية 
التي ظهرت في العالم العربي ووصل 
الكويــت مؤخرا مثل  الى  بعضها 
اإلحلاد والشذوذ واملثلية وغيرها 

من تلك الظواهر الهدامة؟
٭ نحن في املركز نحارب اإلحلاد 
كفكر منحرف وافد على الكويت 
يهــدد الهوية الكويتية من خالل 
احلــوار واحتــواء املتأثرين به، 
وتعزيز اليقني باإلسالم واإلميان 

باهللا سبحانه وتعالى.

أسود اجلزيرة وداعش هل هناك 
تواصل وبرامج من املركز مخصصة 
للمحكومني في قضايا إرهابية مثل 
اسود اجلزيرة او املنضمني للقاعدة 
وداعــش وغيرهم ممن هم داخل 

السجون في الكويت؟
٭ نحن مستمرون في األنشطة 
اإلصالحية وبرامــج املناصحة 
للمحكومني في القضايا الفكرية 

داخل املؤسسات اإلصالحية.
مناقشة املتطرفني

هل هناك دور للمركز وتواصل 
مع شــيوخ هؤالء الشباب الذين 
انتهجوا األفكار املتطرفة وانضموا 
بانها  جلماعــات تصنف دوليــا 

إرهابية؟
٭ عرضنا مرارا على أمثال هؤالء 
الرموز التي حتمل أفكارا متطرفة 
ملناقشتهم فيما يحملون من أفكار 

متطرفة، ولكنهم يرفضون.
إال اننا وبفضل اهللا نتحاور مع 
كثير من الشباب وجند ونلمس 

الثمــار الطيبــة من خــالل هذه 
املناقشات.

رسالة للشباب

أخيرا رســالة توجهها للشباب 
الكويتي ولعموم الناس بعد الدخول 
فــي املرحلة الثانيــة وفتح أبواب 
للمحافظة على  املجمعات وغيرها 

صحتهم وصحة اآلخرين؟
٭ أوصــي االخــوة واألخــوات 
جميعــا بعــد ان مــّن اهللا علينا 
جميعا بعودة احلياة التدريجية 
والتعايش مع هذا الوباء العاملي 
بالتمسك باإلجراءات االحترازية 
والوقائية وعدم التســاهل فيها 
وان نكــون حذرين على صحتنا 

وصحة اآلخرين.
ونحن في الوسطية نتمنى ان 
يتعامل الناس مع الفكر املنحرف 
كما تتعامل مع ڤيروس كورونا 
املســتجد، من حيث الوقاية منه 
وحماية األبناء من شره واالبتعاد 

عن حامليه وأصحابه.

مدير مركز تعزيز الوسطية أعرب عن فخره بثناء تقرير «اخلارجية األميركية» على جهود املركز

لم نعد نحارب الفكر التكفيري فقط بل نحارب التطرف العنيف والفكر املتشدد بكل صورهما.. وأي فكر نخشى على أبنائنا منه نبذل ما بوسعنا للقضاء عليه
رغم كثرة العراقيل التي مرت بنا فإن اجلهود أثمرت اإلشادة  مبركز تعزيز الوسطية والقائمني عليه

مستمرون في البرامج احلوارية واحللقات النقاشية والتواصل مع املواطنني في أي موقع سواء األسواق أو النوادي أو الدواوين حسب اإلجراءات املتبعة والضوابط الصحية
نواجه اإلحلاد كفكر منحرف وافد على الكويت وذلك باحلوار واحتواء املتأثرين به

نتحاور مع كثير من الشباب وجند ونلمس الثمار الطيبة من خالل هذه املناقشاتعرضنا مرارًا على رموز من يحملون أفكارًا متطرفة املناقشة فيما لديهم لكنهم يرفضون

أعرب مدير مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة األوقاف د.عبداهللا الشريكة عن فخره لثناء تقرير وزارة اخلارجية األميركية على جهود املركز ودوره في نشر قيم التسامح واالعتدال ومناهضة الفكر 
املتطرف. وقال د.الشريكة في لقاء خاص مع «األنباء» إننا لم نعد نحارب الفكر التكفيري فقط بل نحارب التطرف العنيف والفكر املتشدد بكل صورهما وأشكالهما. وتابع قائال: نحارب أي فكر 

منحرف للقضاء عليه حتى ولو كان فكر دينيا.. فأي فكر نخشى على أبنائنا منه فإننا نبذل ما في وسعنا حملاربته والقضاء عليه. وعن دور املركز في مواجهة املنضمني لتيارات وجماعات 
تصنف دوليا بأنها إرهابية ومحكوم عليهم داخل السجون الكويتية، قال د.الشريكة: مستمرون في األنشطة اإلصالحية وبرامج املناصحة للمحكومني في القضايا الفكرية داخل 

املؤسسات اإلصالحية. وردا على سؤال حول دور املركز في مواجهة األفكار الدخيلة على مجتمعاتنا ومنها اإلحلاد وغيره، شدد د.الشريكة على أن املركز يقوم بدور كبير 
في مواجهة تلك األفكار. وأضاف قائال: «نواجه اإلحلاد كفكر منحرف وافد على الكويت يهدد الهوية الكويتية من خالل احلوار واحتواء املتأثرين به.. وتعزيز اليقني باإلسالم 

واإلميان باهللا سبحانه وتعالى. وشدد على انه «ورغم كثرة العراقيل التي مرت بنا في السنة املاضية فإن اجلهود أثمرت هذه اإلشادة مبركز تعزيز الوسطية والقائمني 
عليه»، الفتا إلى أن املركز مستمر في البرامج احلوارية واللقاءات واحللقات النقاشية «وسنجتهد في التواصل مع املواطنني وخاصة الشباب في كل موقع سواء في 

األسواق أو النوادي او الدواوين حسب اإلجراءات املتبعة والضوابط الصحية».وعن محاورة شيوخ الفكر املتطرف في الكويت وممن يعتبرون رموزا للشباب، قال 
الشريكة: «عرضنا مرارا على هؤالء الرموز التي حتمل أفكارا متطرفة ملناقشتهم فيما يحملون من أفكار متطرفة، ولكنهم يرفضون»، مضيفا: «ونحن بفضل اهللا نتحاور 
مع كثير من الشــباب وجند ونلمس الثمار الطيبة من خالل هذه املناقشات». ومتنى د.الشريكة أن يتعامل الناس مع الفكر املنحرف كما تتعامل مع ڤيروس 

كورونا املستجد من حيث الوقاية منه وحماية األبناء من شره، واالبتعاد عن حامليه وأصحابه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود

الهيئة اخليرية تطلق حملة ذي احلجة  ملساعدة احملتاجني
أطلقــت الهيئــة اخليرية 
اإلسالمية العاملية حملة موسم 
ذي احلجة لعام ١٤٤١هـ التي 
تتألف من مشاريع األضاحي 
العيــد واإلســكان  وكســوة 
والصحة وسقيا املاء وغيرها، 
وحتمل شعار «صدقتك أمان»، 
وذلــك بهــدف تأمــني املــأكل 
واملشــرب واملــأوى والعالج 
والكســاء ملئــات اآلالف مــن 
الفقراء واملنكوبني حول العالم.

وقــال نائب املديــر العام 
لقطــاع االتصال املؤسســي 
بالهيئة محمد راشد الشمري 
فــي تصريــح صحافــي إن 
حملة األضاحي من املشاريع 
األساســية في هذا املوســم، 
وتهدف إلــى توفير أكثر من 
١٠ آالف أضحية لفائدة أكثر من 
٤٠٠ ألف مستفيد في ٢٧ دولة 
أفريقية وآسيوية وأوروبية، 
بالتعاون مع ٣٨ جهة شريكة، 
من بينهــا ٨ مكاتب خارجية 

للهيئة.
وأضاف أن أسعار األضاحي 
من اخلرفان واألبقار واملاعز 
تبدأ من ١٢ دينارا في الهند و١٤ 
دينارا في الصومال وتصل إلى 
٩٧ دينارا في فلسطني، مشيرا 
إلى إن األســعار تتفاوت من 
دولة إلى أخرى حســب نوع 
األضحية وموطنها وحجمها 

ووزنها.
وتابع الشمري إن الهيئة 
تطرح أيضا خالل هذا املوسم 
مشروعها الوقفي لألضاحي، 
وتقــوم فكرتــه علــى دعوة 
احملسنني للتبرع مرة واحدة 
بقيمة الوقفية، على أن تضحي 
عنه الهيئة سنويا من الريع 
السنوي للوقفية، موضحا ان 
فئــات الوقفية تبــدأ من ٣٠٠ 
دينار وتدرج إلى ٧٥٠ دينارا 
ثم ١٠٠٠ دينار وصوال ٥٠٠٠ 
دينار، وللواقــف أن يحصل 
على سند وقفي باسمه أو من 

يرشحه.

بالتعبئة والتجميد ووصوال 
لفلســطني  توريدهــا  إلــى 
ومخيماتهــا ولبنان واألردن 
وســورية لتكــون مخزونــا 
الفقيــرة  لألســر  أساســيا 
واملنكوبة، فضال عن مراعاة 
املعايير الصحية الالزم اتباعها 

بسبب جائحة «كورونا».
وذكــر الشــمري أن هناك 
برامج أخرى عديدة ضمن هذا 
املوســم، تتمثل في املشاريع 
الصحيــة لعمليــات الشــفة 
األرنبية في أفريقيا، وتوفير 
ســيارات إســعاف لإلخــوة 
اليمنيني وكراسي للمعاقني، 
ومشاريع ســقيا املاء للدول 
األفريقية األكثر حاجة للماء 

بسبب اجلفاف.
وحول مشاريع اإلسكان، 
قال الشمري إن الهيئة بصدد 

تدشــني قرية «كويت اخلير» 
في اليمن، وهي قرية متكاملة 
تتألف مــن ١٠٠٠ بيت، وعدد 
من املساجد واآلبار واملدارس، 
وتبلغ تكلفــة البيت الواحد 
٤٠٠ دينار، مشيرا إلى سعي 
الهيئة أيضا الستكمال املرحلة 
النهائيــة من مدينــة صباح 
األحمــد اخليريــة للنازحني 
الســوريني وقوامها ٧٦٨ بيتا 

بتكلفة ٣٣٣ للبيت الواحد.
وأشــار إلى أن أهل اخلير 
تبرعوا حتى اآلن بإنشاء ٢٠٠ 
بيــت في اليمــن، و١٠٣٢ بيتا 
في مدينة صباح األحمد التي 
تتكون من ١٨٠٠ بيت ومدرسة 

ومركز صحي.
وهنــاك  قائــال:  وأردف 
مشــاريع أخرى عديدة منها 
مشــروع دعــاء املالئكة الذي 
يضم ٣٠ مشــروعا في شتى 
أوجه اخلير والبر، ومشروع 
اإلطعام في اليمن، ومشروع 
كســوة األيتــام والعيديــة، 
الزكاة، ومشروع  ومشــروع 
وقفيات اإلســراء الذي يهتم 
بالشؤون اإلنســانية لألسر 
املتعففــة واأليتــام ودعــم 
مشاريع األضاحي وسقيا املاء 
وطلبة العلم وصيانة املسجد 
األقصى املبارك وسائر مساجد 
فلســطني، فضال عــن اعتزام 
الهيئــة إطالق حملــة نوعية 

ليوم عرفة.

حتت شعار «صدقتك أمان» وتستهدف تدشني مشاريع األضاحي والكسوة وسقيا املاء

ممثلو الهيئة اخليرية يوزعون األضاحي في نيجيريا العام املاضي

من مشاريع الهيئة اخليرية إلضفاء البهجة على أطفال املسلمني في كل مكان

ونــوه إلــى أن األضحية 
شــعيرة إســالمية لها فضل 
عظيــم وجــزاء كبيــر، وأن 
الفقــراء وضحايــا النكبــات 
والنزاعــات ينتظــرون ثمار 
هذا املوســم اخليــري بفارغ 
الصبر للتوسعة على أبنائهم 
وإسعادهم بعد حرمان طويل، 
مضيفا أن وباء «كورونا» قد 
راكــم مــن معانــاة الالجئني 
والنازحــني والفقــراء، وأنه 
جاء دور احملسنني لتخفيفها 
وحصاد الثواب اجلزيل من هذا 

العمل اخليري النبيل.
وأشــار إلى اعتماد الهيئة 
مشــروع ذبــح األضاحي في 
الهند والبرازيل بعد التأكد من 
صحتها وسالمتها ومطابقتها 
بــدءا  للشــريعة اإلســالمية 
مــن الذبح والســلخ ومرورا 

محمد الشمري

«أمانة األوقاف»: أكثر من مليون دينار لـ «والئم اإلفطار»
ليلى الشافعي

قال األمني العــام لألمانة 
العامــة لألوقــاف باإلنابــة 
منصور خالــد الصقعبي إن 
األمانة نفذت مشروع مصرف 
والئــم إفطــار الصائم داخل 
الكويت لهذا العام سيرا على 
نهجها وإنفاذا لشروط الواقفني 
بصفتهــا ناظــرة علــى هذه 
األوقاف املشروط صرف ريعها 
على إفطار الصائمني، مبينا 
أن األمانة العامة لألوقاف قد 
حرصت كعادتها على تنسيق 
اجلهود مع املؤسسات اخليرية 
الكويتية الرسمية التي لديها 
خبرة في مجال العمل اخليري 
وخاصة والئم اإلفطار، حيث 
قدمت األمانة دعمــا إجماليا 
لتنفيذ املشروع قدره مليون 
وثالثة وسبعون ألف دينار 

اإلســالمي  التــراث  إحيــاء 
واجلمعيــة اخليرية العاملية 
للتنمية والتطوير، وجمعية 
النــوري،  الشــيخ عبــداهللا 
إعانــة  وجمعيــة صنــدوق 
املرضى، باإلضافة إلى وزارة 
اخلارجية التي أشرفت على 
تنفيذ املشروع خارج الكويت.
وأكــد الصقعبــي التــزام 
األمانــة واجلهــات اخليرية 
املنفذة للمشروع بتعليمات 
الكويتيــة  الصحــة  وزارة 
بضرورة التباعد االجتماعي 
للوقايــة واحلد من انتشــار 
ڤيــروس كورونــا حيــث مت 
حتويل مشروع والئم إفطار 
الصائم إلى مشــروع ســالل 
اإلفطار، التي تعد أهم احللول 
األساســية التي نســاعد من 
خاللهــا العائــالت واألفــراد 
ومند لهــم يد العون في هذه 

الظروف الصعبة، حيث قامت 
هذه اجلهات بتوزيع آالف من 
ســالت إفطار الصائم لألسر 
املتعففــة ولألفراد، وشــمل 
التوزيع معظم مناطق الكويت 
التي تتواجد بها هذه اجلهات 
واجلمعيات واللجان، ووصل 
عدد املستفيدين من هذا الدعم 
إلى مئات اآلالف داخل الكويت 

وخارجها.
يذكر أن مكونات سلة إفطار 
الصائم ضمت أهم االحتياجات 
األساسية التي حتتاجها األسر 
من شتى أنواع الطعام، حيث 
احتــوت على كرتــون دجاج 
واألرز والســكر واملعكرونة 
والزيت ومعجــون الطماطم 
والبقوليات والدقيق وغيرها 
مــن االحتياجات األساســية 
األخــرى التي تكفي األســرة 

قرابة الشهر الكرمي كامال.

منصور الصقعبي

كويتي، من خالل عدة جهات 
خيريــة حكوميــة وأهليــة 
هي البنــك الكويتي للطعام 
واإلغاثــة، وجلنــة التعريف 
باإلسالم، واجلمعية الكويتية 
للعمل اإلنساني، ومناء للزكاة 
التابعة  والتنمية املجتمعية 
جلمعيــة االصالح، وجمعية 

«مناء» ُتطلق خدمة تقدمي طلب املساعدات «أونالين»
للــزكاة  منــاء  أطلقــت 
والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي خدمة طلب 
املساعدات أونالين عن طريق 
https:// املوقــع اإللكترونــي
www.namaakw.net وذلــك 
لتسهيل وتبســيط إجراءات 
طلب املساعدة وحتسني اخلدمة 
املقدمــة للمراجعني ومواكبة 
التطور اإللكتروني ومتاشيا 
مع اإلجراءات االحترازية التي 
الكويت للوقاية من  تتخذها 

ڤيروس كورونا املستجد.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير إدارة شــؤون وخدمات 
املستفيدين في مناء فهد زيد 
املطيــري إن تطويــر نظــام 
املســاعدات فــي منــاء يأتي 
ضمن االستراتيجية اجلديدة 

وضمان التوزيع املالي الفعال 
للمســاهمة في حتقيق األمن 
االجتماعــي للوطــن ورعاية 
األسر املستحقة والتي تأثرت 

من أزمة كورونا.
أن  املطيــري  وأوضــح 
املســتندات املطلوبــة لطلب 
املســاعدة تتمثل فــي جميع 
البطاقات املدنيــة أو األمنية 
لصاحب الطلب وجميع أفراد 
األسرة وعقد الزواج أو شهادة 
الطالق أو شهادة خلو الزوجية 
إضافة إلى شــهادة الراتب أو 
إذن العمل أو ما يفيد مساعدة 
الشؤون أو التأمينات باإلضافة 
إلى عقد إيجار وكشف حساب 
بنكي آلخر ٣ شهور وشهادة 
الوفــاة لألرامل وتقرير طبي 

للمرضى.

وأوضحت أنه ميكن لألسر 
طالبة املساعدة الدخول على 
موقع مناء للــزكاة والتنمية 
املجتمعية، وتعبئة البيانات 
املطلوبة وإرفاق املســتندات 
بشكل إلكتروني، على أن يقوم 
موظفو مناء مبتابعة الطلبات 
املقدمــة وتنفيذها بالســرعة 

املمكنة.
وأشــار املطيــري إلى أن 
تتميــز  اجلديــدة  اخلدمــة 
باالستغناء عن نظام املغلف 
واملستندات الورقية التقليدية 
متاشيا مع اإلجراءات الوقائية 
التي تتخذهــا وزارة الصحة 
للوقاية من ڤيروس كورونا، 
إضافة إلى السهولة واليسر 
في إجراءات التقدمي، ومواكبة 

التطوير اإللكتروني.

تتميز باالستغناء عن املستندات الورقية متاشياً مع اإلجراءات الوقائية من «كورونا»

فهد املطيري

والتي وضعتها بهدف تعزيز 
االســتفادة من املشــروعات 
اخليريــة واإلنســانية التــي 
تطلقها مناء ومبا يعزز شبكة 
األمــان االجتماعي، وتطبيق 
النظم التكنولوجية املعاصرة 


