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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

٤٧٠ متبرعًا بالدم خالل حملة
«معًا لألبد سور الوطن ٥»

عبدالكرمي العبداهللا

اختتمت إدارة خدمات نقل 
الدم حملتها السنوية للتبرع 
بالــدم بعنــوان «معا لألبد 
ســور الوطن ٥» مبناسبة 
ذكــرى االحتــالل الغاشــم 
لدولتنــا احلبيبــة والتــي 
استمرت ملدة يومني في مراكز 
التبرع التابعة لإلدارة وهي 
مركز التعاونيات لنقل الدم 
وبنك الدم املركزي اجلابرية، 
بالتعاون مع وزارات الدولة 
والقطاع األهلي واملدني التي 
جسدت املسؤولية املجتمعية 

املشتركة.
فــي هذا الســياق، قالت 
مديــرة ادارة خدمــات نقل 
الدم بــوزارة الصحة د.رمي 
الرضوان ان احلملة شهدت 
جتاوبــا كبيــرا مــن قبــل 
املتبرعــني، حيــث حرصت 
االلتــزام  علــى  اإلدارة 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
املتبعة  الوقائية والتدابير 
فــي وزارة الصحة للحفاظ 
املتبرعــني  علــى ســالمة 
والعاملــني، ومت تطبيــق 
التباعد االجتماعي واحلرص 

على التعقيم وقياس درجة 
احلــرارة لكل متبــرع، مما 
ساهم ذلك في جناح احلملة 
وحتقيقها للهدف املنشــود 
منها، باالضافة إلى استخدام 
منصــة لتســجيل مواعيد 
للتبــرع تفاديــا لالزدحام 

داخل املراكز.
وبينــت الرضــوان أن 
احلملة حققت جناحا بفضل 
مــن اهللا أوال ثــم اجلهــود 
املبذولة من قبــل العاملني 
فــي إدارة خدمات نقل الدم 
وبتعاون كل شرائح املجتمع 

وتفاعلهم مع هذه احلملة، 
حيــث وصل إجمالــي عدد 
املتبرعــني خالل يومني إلى 
٤٧٠ متبرعا، منهم ٤٣٥ تبرع 
دم و٣٥ تبرع صفائح دموية 
مقارنة بـــ ٤٦٨ متبرعا في 
عــام ٢٠١٩، شــاكرة جميع 
املتبرعني ملساهمتهم الفعالة 
واملســتمرة في انقاذ حياة 
اآلخرين، كما شكرت جميع 
اجلهات املشاركة في اجناح 
هذه احلملــة التي لها األثر 
الكبير في تعزيز املخزون 

االستراتيجي لبنك الدم.

ً الرضوان: احلملة شهدت جتاوباً من املتبرعني وحققت جناحاً باهرا

د.رمي الرضوان خالل اإلشراف على احلملة

احد املشاركني في حملة التبرع بالدم

«النجاة اخليرية»: توزيع أكثر من ٥٠٠ أضحية داخل الكويت
ونشرف بشكل كامل على ذبح األضاحي وجتهيزها 
وإيصالها للمســتفيدين، بصورة مباشرة او عن 
طريق كوبونات خاصة لذلك، كما يتم بتجهيز قائمة 
بأسماء املستفيدين من شريحة األيتام واألرامل 
والفقراء واملعسرين وذوي الدخل احملدود وغيرهم 
من أهل احلاجة، ويشمل التوزيع كافة محافظات 
الكويــت من اجلهراء إلى الوفرة. وبني أن «النجاة 
اخليرية» تراعي بشدة الضوابط الصحية والشرعية 
أثناء ذبح وتوزيع األضاحي وتقوم اجلمعية بإيصال 
األضاحي حتى بيوت املستفيدين، وذلك تفعيال لتباعد 
االجتماعي واحتراما لتعليمات وزارة الصحة بعدم 
التجمعات، مؤكدا أن جائحة كورونا ضاعفت اعداد 
املستفيدين الذين ينتظرون في سجل املساعدات، 

قال رئيس قطاع البرامج واملشــاريع بجمعية 
النجاة اخليرية املستشار عبداهللا الشهاب انه تعزيزا 
ألواصر التعاون والشراكة املجتمعية املميزة بني 
النجاة اخليرية وبيت الزكاة والهادفة نحو تنمية 
وريادة العمل اخليري واإلنساني داخل الكويت، فقد 
وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع بيت الزكاة يتم 
مبوجبها توزيع ٥٠٧ أضحية من الضأن للمستحقني 

من األسر الفقيرة داخل الكويت.
وأضاف الشــهاب: يعد مشروع األضاحي من 
أهم املشاريع املوسمية التي تنفذها النجاة اخليرية، 
مع الهيئات واملؤسسات اخليرية ومنها بيت الزكاة، 
ومن هــذا املنطلق نحرص بدورنــا على اختيار 
األضاحي السليمة املستوفية للشروط الشرعية، 

بالتعاون بني اجلمعية وبيت الزكاة

مشروع االضاحي بالتعاون بني «النجاة» وبيت الزكاة

«الرحمة العاملية»: ٦٨٠ ألف مستفيد من مشروع األضاحي
أعلنــت جمعيــة الرحمة 
العاملية عن تنفيذ مشــروع 
األضاحــي داخــل وخــارج 
الكويــت بنــاء علــى رغبــة 
املتبرعــني حيث قامت بذبح 
١٣٣٤ مــن البقــر و١١٣٦٦ من 
الغنم خــارج الكويت، فيما 
قامــت بذبــح ٣٢٠ أضحيــة 
داخل الكويت استطاعت من 
خالله توفير حلوم األضاحي 
آلالف املســتفيدين فــي عدد 
من الدول العربية واألفريقية 
واآلسيوية واألوروبية، إضافة 
إلى العمالة واألسر املتضررة 
من ڤيروس كورونا املستجد 

داخل البالد.
وفي هذا الصدد، قال األمني 
املســاعد لشــؤون القطاعات 
فــي اجلمعية فهد الشــامري 
ان مشروع األضاحي من أهم 
املشاريع املوسمية التكافلية 

فيعبر مشروع األضاحي عن 
معنى التكافل بني املســلمني، 
حيــث إنــه مينــح الفرصــة 
للمتبرعني باجلود بأضحياتهم 
علــى إخوانهم من احملتاجني 
لها حيثما وجدوا، لهذا تعمل 
الرحمــة العامليــة، من خالل 
مشروع األضاحي، على توفير 

فــي ٢٧ دولــة حــول العالم 
شملت أفريقيا وآسيا وأوروبا 
والدول العربية، مشيرا إلى أن 
عدد املستفيدين من مشروع 
األضاحي هذا العام، بلغ حوالي 
١٣٦ ألف أسرة أي حوالي ٦٨٠ 
ألف مستفيد تقريبا، حيث بلغ 
إجمالي عدد األضاحي ١٢٧٠٠ 
أضحية، منها ١١٣٦٦أضحية من 
الغنم، فيما بلغ عدد أضاحي 
البقر ١٣٣٤، فيما استفاد من 
مشــروع الكســوة والعيدية 
٤٤٤٠ طفــال ويتيمــا في ٣٣ 

دولة حول العالم.
فرحــة  إلــى  وتطــرق 
املســتفيدين مــن مشــروع 
األضاحي والتي كانت تصل 
إلــى الرحمــة العامليــة عبر 
الفيديوهات الصور التي كان 
يتــم التقاطها لتوثيق تنفيذ 

املشروع.

كل اخلدمات والدعم واإلسناد 
التي جتعل مساعدات املتبرعني 
الكرام تصل إلى املستفيدين 
املســتحقني باجلودة العالية 

واألمانة املطلوبة.
أن  الشــامري  وأضــاف 
جمعية الرحمة العاملية وضعت 
خطة مســبقة لتوزيع حلوم 
األضاحي على املســتفيدين 
نظرا لإلجــراءات االحترازية 
التي استخذتها بعض الدولة 
في مواجهة ڤيروس كورونا 
املســتجد حيث مثلت حلوم 
األضاحي إلى كثير من األسر 
أضحية وإغاثــة وذلك نظرا 
للحاجة الشــديد للكثير من 
األسر والعمالة التي تضررت 

من ڤيروس كورونا.
اجلمعيــة  أن  وأضــح 
اســتهدفت من هذا املشــروع 
تلبية احتياجات آالف األسر 

٤٤٤٠ شخصاً استفادوا من الكسوة والعيدية

فرحة املستفيدين بلحوم االضاحي

التي تنفذها جمعية الرحمة 
العامليــة ســنويا، ويســتمد 
أهميتــه من داللتــه الرمزية 
واملاديــة معا، فمــن الناحية 
الرمزية يبرز املشروع مناسبة 
عيد األضحى كمظهر من مظاهر 
وحــدة األمــة، والتراحم بني 
أبنائها، أما من الناحية املادية، 

حسني لـ «األنباء»: فحص جميع طلبة اجلامعات 
واملدارس بشكل دوري غير ممكن عمليًا

حنان عبد املعبود

مــع العــودة التدريجيــة 
للحيــاة الطبيعية في الكثير 
من دول العالم، وضعت بعض 
البلدان خططا للعودة، وخاصة 
لطلبة املــدارس واجلامعات، 
وفي هذا الصدد أكدت دراسة 
أميركية جديدة بضرورة إجراء 
فحص لطــالب اجلامعات كل 

يومني إذا ما عادوا للدراسة.
التــي  الدراســة  وأكــدت 
أصدرتها كلية الصحة العامة 
في جامعة «ييــل» األميركية 
مبشاركة باحثني من كلية الطب 
بجامعة هارفارد ومستشفى 
ماساتشوستس أنه لعودة آمنة 
للدراسة في اجلامعات، يحتاج 
الطالب إلى فحص لـ «كورونا» 

كل يومني أو ثالثة.
الســياق، قــال  فــي هــذا 
استشــاري املناعــة والعالج 

األعراض لــدى بعض الطلبة 
حتى يتــم فحص البقية، كما 
تفترض الفحص كل يومني أو 
ثالثة بصفة مســتمرة وذلك 
حتــى يتم اكتشــاف احلاالت 

عام، ولكن ال تعبر عن جدوى 
طبيــة، وفيما يتعلق بفحص 
الطلبــة فهنــاك أمــوا كثيرة 
تتعلق بكيفيــة أخذ الفحص 
خاصــة لألطفــال والتكلفــة 
املرتفعــة، الفتا الى أن جميع 
الدراسات التي تتطلب الفحص 
االســتباقي تنظر الى سهولة 

إجرائه وجدواه االقتصادية.
وتابع: من الناحية العملية 
واجلدوى االقتصادية كمفهوم 
عــام ال ميكــن العمــل بهــذه 
الدراســة بصفتهــا احلاليــة، 
ولكــن ميكن فحــص الطلبة 
شديدي اخلطورة ممن يعانون 
من أمراض مزمنة أو مشــاكل 
أخرى، وذلك قبل االنتظام في 
الدراسة ورمبا بصفة دورية 
الكتشــاف حالتهم مبكرا، أما 
فحص جميع الطلبة بشــكل 
دوري فهــو غير ممكن عمليا 

أو مجد اقتصاديا.

استباقيا.
وأضاف د.ميثم حسني في 
تصريح لـ «األنباء»: انها رمبا 
تكون دراســة لقراءة الوضع 
في ظل التفشي الوبائي بشكل 

أكد أن الدراسة األميركية بهذا الصدد تفيد في قراءة التفشي الوبائي وال تُعبِّر عن جدوى طبية

ً إجراء مسحات دورية للطلبة غير ممكن عملياً واليجدي طبيا

باخلاليــا اجلزعيــة د.ميثــم 
حسني إن تلك الدراسة تعنى 
بكيفية العودة بأمان للمدارس 
انه  واجلامعــات، وتفتــرض 
من غير املمكن انتظار ظهور 

٤٧٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٤ وفيات

حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمــس عــن شــفاء ٥٨٧ حالة 
من املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد، مبينة ان اجمالي 
حاالت الشــفاء بلغ ٦٠٣٢٦، 
الفتة الى تسجيل ٤٧٥ إصابة 
جديدة باملــرض خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع إجمالي 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٦٨٧٧٤، في حني مت تســجيل 
٤ حاالت وفاة إثــر اصابتها 
باملــرض ليصبــح مجمــوع 

الوفيات ٤٦٥ حالة.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
البيان اليومي للوقوف على 
املستجدات اخلاصة بالوباء 
ان عــدد املســحات التــي مت 
القيام بها خالل الـ٢٤ ســاعة 
املاضيــة بلغ ٢٤٥٢ مســحة 
الفحوصات  ليبلغ مجمــوع 

تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصــدر العدوى 
وفحص املخالطني لها، والتي 

تاريــخ مغادرة مركز احلجر 
املؤسسي.

واوضحــت أن اإلصابات 
املناطــق الصحيــة  حســب 
توزعــت بواقع ١٣٩ حالة في 
منطقة األحمدي الصحية و١٠٦ 
حاالت في منطقة الفروانية 
و١٠١ حالــة في اجلهراء و٦٧ 
حالة في منطقة حولي و٦٣ 

في منطقة العاصمة.
وجددت الــوزارة الدعوة 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلســابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

تضمنت ٣٢٣ حالة ملواطنني 
كويتيني بنســبة بلغت ٦٨٪ 
و١٥٢ حالــة لغير الكويتيني 

بنسبة ٣٢٪.
ولفتت الوزارة الى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ١٣١ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتــت إصابتهــا بالفيروس 
ومــا زالــت تتلقــى الرعاية 
الطبيــة الالزمة ٧٩٨٣ حالة، 
مبينة ايضــا ان مجموع من 
أنهــى فترة احلجــر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ١٧ شخصا 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
على أن يستكملوا مدة ال تقل 
عن ١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلــي اإللزامي اعتبارا من 

ً منطقة األحمدي في الصدارة.. وحاالت الشفاء تخطت الـ ٦٠ ألفا

٥١٤٠٥١ فحصا، مشــيرة الى 
ان احلاالت التي ثبتت إصابتها 
هي حــاالت مخالطة حلاالت 

إجراء ٢٤٥٢ مسحة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية و٣٢٣ حالة ملواطنني و١٥٢ لغير كويتيني

«الدعوة اإللكترونية» تثّمن تفاعل 
احملسنني مع مشاريع «عشر ذي احلجة»

قال مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهللا 
الدوسري إن اللجنة حرصت 
العشــر  اســتثمار  علــى 
املباركة من ذي احلجة مبا 
يعود باخلير على املتبرعني 
واملستفيدين، فقامت بطرح 
حملتهــا املوارديــة والتي 
اســتهدفت كفالة ٣ مواقع 
دعوية إسالمية متخصصة، 
والقت احلملة تفاعال مميزا 

من أهل اخلير.
املواقــع  الدوســري: تقــدم  وأضــاف 
اإللكترونية محتوى متميزا وموثوقا عن 
اإلسالم واملســلمني، ويشرف عليها نخبة 
مختارة من دعاة اللجنة ذوي اخلبرة الكبيرة 
في تعزيز جسور التواصل مع غير املسلمني، 
الفتا إلى أن هذه املواقع الدعوية تعتمد على 
الطرح البناء للقضايا املعاصرة والتفاعل مع 

األحداث اجلارية من وجهة 
نظر إسالمية وسطية في 
عرض موقف اإلسالم لآلخر 

حول تلك القضايا.
وأشار الى أن هذه املواقع 
تقدم محتواها التفاعلي على 
مدار الساعة، إذ تخصص 
اللجنــة لــكل موقــع عدة 
حســابات على الشــبكات 
االجتماعيــة وتفتح الباب 
أمام األسئلة واالستفسارات 
املوقــع اإللكتروني  علــى 
وتتابع بصورة مســتمرة 
الردود على أسئلة واستفسارات املتابعني، 
وهو ما يزيد من قيمة وأهمية هذه املواقع 
ومحتواهــا الدعوي املتخصــص، متقدما 
بالشــكر إلــى كل أهل الكويــت ومتبرعي 
اللجنــة، راجيا اهللا تعالــى أن تكون هذه 
املواقع الدعوية سببا في هداية الكثير من 

غير املسلمني للدين احلنيف.

عبداهللا الدوسري

العتيبي: شراكة إستراتيجية
بني «مناء» و٩ جهات خيرية

أعلنت «منــاء» للزكاة 
والتنــــمية املجــــتمعية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عــن ذبــح ٣٤٧٠ أضحيــة 
داخــل الكويت اســتفادت 
منها أكثر من ٦ آالف أسرة 
متعففــة أو متضــررة من 
ڤيروس كورونا املســتجد 
وذلك بشراكة استراتيجية 
مــع تســع جهــات خيرية 
وبإشــراف كامل من فريق 
«منــاء» للــزكاة والتنمية 
املجتمعية، مشيدا بالتفاعل 

اإليجابي ألهل اخلير واحملسنني وأصحاب 
األيادي البيضاء من أهل الكويت من خالل 
مساهماتهم ملشروع األضاحي الذي يعبر 
عــن أحد صور التكافل بني أفراد املجتمع، 
وتوطيد روح احملبة في ظل تضرر العديد 

من األسر من ڤيروس كورونا.
في هذا الصدد، قال املدير العام في مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية سعد العتيبي أن 
مشروع األضاحي من املشروعات املتميزة 
التي مت تنفيذها داخل الكويت انسجاما مع 
توجيهات الدولة بتكثيف األضاحي داخل 
الكويــت حيث يعتبر عــدد األضاحي لهذا 
العام رقما غير مســبوق من حيث العدد، 
كما قامت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
بتنفيذه بالشراكة املتميزة مع تسعة جهات 
خيرية ليستفيد منها أكثر من ٦ آالف أسرة.
وبــني العتيبــي أن مناء تقــوم بتنفيذ 
املشروع داخل الكويت سدا حلاجة االسر 

اللحــوم،  احملتاجــة مــن 
التكافــل  وحتقيقــا ملبــدأ 
ومقاصــد  االجتماعــي 
الشــريعة اإلســالمية في 
إيجــاد مجتمــع متعــاون 
متكاتــف، إضافــة إلى أن 
املشروع يعد دعما لألسر 
املتضــررة مــن ڤيــروس 
كورونا املستجد، كما كان 
هناك إشراف ميداني على 
عملية الذبح والتوزيع من 
قبــل مناء، مؤكــدا على أن 
مناء حرصت على وصول 
األضحية لألســر املتعففة واملتضررة من 

ڤيروس كورونا.
وأثنى على الشراكة االستراتيجية مع 
األمانة العامة لألوقاف والشراكة املجتمعية 
مع اجلمعيات اخليرية في مشروع األضاحي 
مؤكدا على حرص «مناء» على إرساء دعائم 
هذه الشراكة مع كل مؤسسات العمل اخليري 
احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص بهدف 
تقدمي خدمات إنســانية ونبيلة للمجتمع 
بكل شــرائحه حتى يشــعر بأهمية العمل 
اخليري من خالل هذه اخلدمات النوعية، 
مؤكدا حرص مناء على الضوابط الشرعية 
والصحيــة لألضحيــة، حيــث مت حتميل 
حلوم األضاحي في شــاحنات مبردة، كما 
مت تقسيمها إلى جزأين لتوزيعها على األسر 
األكثر حاجة بعد دراسة احلاالت املستفيدة، 
مشيرا إلى أن العام احلالي شهد متيزا في 

عملية الذبح وانسيابية العمل.

وزعت ٣٤٧٠ أضحية استفادت منها ٦ آالف أسرة متعففة

سعد العتيبي


