
محليات
اجلمعة ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠

05

في البداية، قالت أم ســالم انها مع قرار منع اخليم بجانب 
املنزل وانها مع اي قرار تتخذه الدولة في منع التجمعات لعدم 
نشر ڤيروس «كورونا املستجد» بشكل اكبر، مؤكدة أن «اخلطأ 
خطأ والصح صح» وانه في هذه الفترة يجب االلتزام بشكل اكبر 
من الناس ألن الڤيروس ال يزال موجودا، ومن املمكن ان ينتشر 
ثانية بشكل اكبر ونضطر بعدها لعودة احلظر في هذه احلالة.
واضافت: إن الوعي ضروري ويجب أال نستخف بأرواحنا 
وبأرواح اآلخرين خصوصا أن معظم األسر فيها أشخاص كبار 
في الســن وكذلك هناك البعض مناعته ضعيفة أو لديه بعض 
األمراض، وبالتالي علينا أن نكون أكثر حرصا حتى تزول هذه 

اجلائحة بإذن اهللا تعالى، فالسالمة هي األهم.
خيمة عائلية

بدورها، قالت أم عبدالرحمن ان احلكومة لها نظرة سليمة، 
ولكن ما املتنفس البديل؟

فــإذا كان التخييم بجانب املنــزل وبأفراد العائلة فقط فال 
مانع منه، فالتجمعات موجودة من خالل االعراس واالستقباالت 
وفي العزاء، ولكن نحن نحاول ان نقوم بالواجب دون احلضور 
احتــرازا من العدوى، ولكن اخليم جانب املنزل ال خوف منها 
ألنها فقط ألفراد العائلة، واآلن االجواء جميلة واالنسان بحاجة 
ملتنفس بعد فترة حظر طويلة والشعب الكويتي واع وملتزم 
باإلجراءات االحترازية، ونتمنى من احلكومة إعادة النظر في 
هذا املوضوع النه املتنفس الوحيد في هذا الوقت وخصوصا 

بعد إلغاء مخيمات البر.
ضرر كبير

من جانبها، قالت شجون الرفاعي: انا من محبي املخيمات، 
ولكن في الوقت احلالي انا ضدها والشدة ضرورية الن هناك 
بعــد الناس غير مبالني، ولم يأخذوا املوضوع بشــكل جدي، 
ولالسف املخيمات هي مسبب كبير للعدوى من خالل التجمعات 

بني افراد العائلة واالقرباء، فمن املمكن ان يكون شخصا حامال 
للڤيروس دون ان يعلم وينقله للجميع، ولهذا انا مع إلغاء اخليم 
قلبا وقالبا، ألن ضررها قد يكون كبيرا وكارثيا على األســرة 
واملجتمع بسبب التجمعات التي ميكن أن حتدثها، وهي فترة 
مؤقتة وستمر بخير وبعدها ميكننا أن نعوض كل هذه األيام.

وعي األفراد

بــدوره، قال وليد الكنــدري: ان للتخيم جانبني: خيم البر 
واخليــم بجانب املنازل، واعتبــر ان مخيمات البر هي البديل 
الناجح وافضل من اخليم بجانب املنزل النه غير آمن لألوالد 
وألهالي املنزل سواء من السير واحلوادث خصوصا ان املكان 

ضيق وليس كمخيمات البر الواسعة.
واضاف الكندري: ان املسألة ثقافة فرد ويجب التركيز على 
وعي االفراد، فثقافة االفراد هي االســاس، وأهم شــيء الوعي 
واحلرص، ألن الشــخص مــن املمكن ان تنتقــل إليه العدوى 

بعدة طرق دون ان يعلم، فالتجمعات ممكن ان تكون في عدة 
اماكن ســواء في املنزل او االعــراس او الديوانيات ليس فقط 
مــن خالل املخيمات، ولهذا انا ارجح ان يفتحوا مخيمات البر 
النها هي البديــل االفضل واالضمن وخصوصا اذا مت االلتزام 

بتجمع افراد العائلة الواحدة فقط.
التجمعات موجودة

من جهتها، قالت منى الطراروة انها تؤيد اخليم بجانب املنزل 
ألنها املتنفس الوحيد خصوصا الذين ال ميلكون الشاليهات، 
وهي متنفس لالطفال وللكبار في موسم املخيمات، واالجواء 
اآلن اصبحت اقل حرارة وبعد ضغط كبير وحظر وخاصة اذا 
كان التجمع ألفــراد العائلة فقط، فما املانع من وضع اخليمة 
أمــام املنزل، ففي احلالتني يتجمعون فــي املنزل والتجمعات 
موجودة في كل مكان وليس فقط في اخليم ويبقى املوضوع 
موضوع التزام وعدم جتمعات كبيرة سواء في اخليم او غيرها.

أم سالم
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«online املنابر القرآنية» تطلق  دورة «قرآني»
ليلى الشافعي

أعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية املنابر القرآنية 
د.محمــد الشــطي عــن بــدء 
التسجيل في الدورة اخلريفية 
 «online حتت شــعار «قرآني
وذلك ضمن مشروع «غلمان 
القــرآن»، إميانا منــا بأهمية 
اســتغالل العــام اجلديد في 

حفظ القرآن الكرمي.
وأوضح الشطي أن الهدف 
من تسمية الدورة بهذا االسم 

هو ربط حفظ القرآن الكرمي ودمجه بخاصية 
التعليــم عن بعد في ظل ما متر به البالد من 
جائحة كورونا عن طريق استخدام الوسائل 
احلديثــة وبرامــج التواصــل املختلفــة، كما 
تهــدف الدورة إلى تدبــر وحفظ جزء عم من 
القــرآن الكرمي للبنني والبنات من عمر ٥ إلى 
١٤ عاما بعدة مستويات، كما مت جتهيز مفكرة 
مبجموعة من أذكار الصباح واملساء من كتاب 
«حصن املسلم» والتي تستهدف تقوية اجلانب 
القرآني لــدى الطالب، بجانــب التركيز على 
التوعية بأهمية األذكار والسنن واآلداب التي 
تبني شخصية الطفل على األسس اإلميانية، 
وغيرها من اآلداب والقيم القرآنية، إلى جانب 
إمنــاء مهــارات األطفال عن طريــق مجموعة 
من األنشطة واملسابقات الثقافية والترفيهية 
وغيرها أسبوعيا عبر برنامج zoom، وتهدف 
اجلمعيــة من خالل هذه البرامج واألنشــطة 

إلــى تعزيز قوة الشــخصية 
والثقة في النفس لدى أبنائها، 
وتعزيــز اجلانــب اإليجابي 
لديهــم وتطويــر مســتوى 
التعليــم عندهــم، وإشــراك 
اآلباء وأولياء األمور في عملية 
التعليــم والتعلــم النشــط، 
البرامــج احلديثة  وتفعيــل 
لتســريع تلقــي املعلومــات 
وتنشئة األطفال على األذكار 
اإلســالمية الصحيحة، حيث 
اســتفاد أكثر من ٢٤٥ طالبا 
وطالبة من حلقات مشــروع 
«غلمــان القرآن» بنظــام التعليم عن بعد في 
الفترة املاضية التي انتهت الدراســة فيها في 
١٦ ســبتمبر، ومت تكرمي املشاركني بشهادات 

مشاركة ومتيز مت إرسالها لهم إلكترونيا.
وأعلن أن الدورة ستبدأ ١٨ اجلاري في أيام 
األحــد واألربعاء أو اإلثنني واخلميس من كل 
أسبوع من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة 
مســاء online عن طريق برنامج الواتســاب 
وبرنامــج zoom، وفق مناهج مخصصة لكل 
مستوى من مستويات الدورة ويسلم املنهج 
للطــالب pdf، وتهدف الــدورة إلى إقامة لقاء 
أســبوعي عبــر برنامــج zoom للحديــث مع 
الطالب عن مجموعة من التحديات واملسابقات 
واألنشــطة التربوية والثقافيــة والترفيهية 
وتقييمهــم على ما ســيطلب منهــم من مهام 
أسبوعية حرصا من اجلمعية على بث روح 

التنافس بني الطالب وزيادة الثقة بالنفس.

الشطي: نهدف لربط حفظ القرآن الكرمي بآليات «التعليم عن بُعد»

د.محمد الشطي

«زكاة كيفان» تنفذ مشاريع  طبية في اخلارج
ثمــن رئيــس «زكاة 
بجمعيــة  كيفــان» 
النجــاة اخليريــة عود 
أهــل  دعــم  اخلميــس 
اخلير وأصحاب األيادي 
البيضاء وذوي القلوب 
الرحيمة مبســاهماتهم 
وتبرعاتهــم مــن أموال 
وصدقاتهــم  زكاتهــم 
لدعم املشــاريع الطبية 
لعالج املرضى من الفقراء 
وأصحــاب العوز وغير 
القادرين في املجتمعات 

الفقيرة حول العالم.
وبــني اخلميــس في 
تصريح صحافي سعي 
«زكاة كيفان» إلى تقدمي 

العالج للمرضى الفقراء املسنني واألطفال من 
ذوي اإلعاقة، موضحا أن لديها طلبات عديدة 
لعالج كبار السن من األمراض املزمنة، خاصة 
أمراض الكبد والسرطان والفشل الكلوي، حيث 
تقــوم بعــالج املرضى من املصابني بالفشــل 
الكلوي الذيــن يحتاجون إلى غســيل الكلى 
باستمرار خارج الكويت، ولدينا مئات احلاالت 
مطلوب عالجها، وكذلك عالج مرضى السرطان 
لدينــا أكثر من ١٠٠ حالة مطلوب عالجها في 

مختلف الدول.
وذكر أن التكلفة الشــهرية لعالج مريض 
الفشــل الكلوي تبلغ ٥٠ دينارا، بينما تكلفة 
عالج مريض السرطان ١٠٠ دينار شهريا، وال 

تتوافر حاليا اإلمكانات املادية لتلبية طلباتهم 
والتكفل بعالجهم، وجنتهد على قدر ما يقدمه 
لنا أهل اخلير وندعو أبناء الكويت الذين جبلوا 
على فعل اخلير، بضرورة املشاركة في تخفيف 

آالم هؤالء املرضى واملساعدة في عالجهم.
وأوضح أن هناك عددا من األطفال املعاقني 
بحاجة إلى العالج وميكن ألهل اخلير التكفل 
بعالجهــم، موضحا أن التبرعــات التي تأتي 
للمشروع من احملسنني يتم حتويلها لصالح 
عالج املرضى، داعيــا أهل اخلير التبرع لهذا 
املشروع عبر االتصال على رقم ٦٦٢٩٣٠٤٤ أو 
مراجعة مقر جلنة زكاة كيفان بجوار اجلمعية 
الرئيسية للمساهمة في عالج هؤالء املرضى 

الضعفاء.

اخلميس: نهدف إلى عالج املرضى في املجتمعات الفقيرة

عود اخلميس خالل زيارة مرضى الفشل الكلوي في بنغالديش

«األسر املتعففة» توزع ١٠٠٠ 
سلة غذائية داخل الكويت

قامــت اجلمعيــة 
لألســر  الكويتيــة 
املتعففــة بتوزيــع 
مئات السالل الغذائية 
الوافية مبحتوياتها 
التموينية والغذائية 
على األسر احملتاجة 
واملتعففة في الكويت 
مستهدفة توزيع أكثر 

من ١٠٠٠ سلة.
وفي هذا السياق، 
طالب رئيس اجلمعية 
بــدر املبارك األســر 

املســتفيدة بضــرورة مراجعــة اجلمعية لتســلم 
مخصصاتهم من املاجلة واملواد الغذائية والتموينية 
التي تخفف من األعباء املالية املترتبة عليهم، مشيرا 
الــى أن التوزيــع يتم من خالل مقــر اجلمعية في 
منطقة كيفان من خالل كشــوف معتمدة وموثقة، 
مبينا أن اجلمعية تعتمد في التوزيع على الفئات 
احملتاجــة من خــالل الدراســة التوثيقية إليصال 

املساعدات الى مستحقيها مباشرة.
وبني املبارك أن السلة الغذائية حتتوي حصة 
متوينية وغذائية تكفي األسرة املكونة من خمسة 
أو ستة أفراد ملدة شهر كامل وتشمل كميات وافية 
من األرز والشاي والعدس والسكر واملعلبات واملاء 
والتمر وغيرها من املواد الغذائية املهمة ملعيشــة 
األســر، وتعمــل جاهدة من خالل توزيع الســالل 
الغذائية لألسر املتعففة واحملتاجة من أجل التخفيف 

عنهم.

بدر املبارك

ملشاهدة الڤيديو

مواطنون لـ «األنباء»: اخليام أمام املنازل متنفس وبديل للتخييم
بعضهم أيّد قرار منعها جتنباً للتجمعات ودرءاً ملخاطر «كورونا» وآخرون رفضوها باعتبارها عائلية

ندى أبو نصر

ســنويا، ومع بدء موسم التخييم في 
البر يقوم بعض املواطنني بنصب اخليام 
أمام منازلهم في املناطق السكنية ليعيشوا 
أجواء الربيع واالستمتاع باعتدال الطقس، 
وفي هذا العام خصوصا بعد قرار إلغاء 
املخيمات فــي البر جلأت اغلب العائالت 
الى وضع اخليام بجانب املنازل كمتنفس 
لهم في ظل الظروف االســتثنائية التي 
متر بها البالد بسبب جائحة «كورونا»، 

ولكن احلكومة أصدرت قراراً بإلغاء ومنع 
إقامة اخليم بجانب املنازل منعا للتجمعات. 
«األنباء» استطلعت آراء عدد من املواطنني 
الذين انقسمت توجهاتهم حول قرار منع 
إقامة اخليم بجانب املنازل بني مؤيد انطالقا 
من احلــرص على املصلحة العامة ومنع 
ارتفاع  الڤيروس خصوصا بعد  انتشار 
حاالت اإلصابة، ومعارض راغب باالستمتاع 
بأجواء التخييم كمتنفس لألسرة، مؤكدين 

أنها ستكون للعائلة فقط. 
وفيما يلي التفاصيل: 

خيمة بجانب أحد املنازل


