
حتت شعار “أضحيتك فرحة 
وقربة”، ق��ام��ت جمعية الصفا 
اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة ب��إط��اق 
م��ش��روع األض��اح��ي ل��ه��ذا العام 
وذل��ك عبر موقعها اإللكتروني 
وحساباتها في وسائل التواصل 

االجتماعي ومقر اجلمعية.
 وقال مدير عام جمعية »الصفا 
اخليرية« محمد مرضي الرشيدي: 
إن األض��ح��ي��ة شعيرة إسامية 
ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع، 
ولعظم مكانتها في اإلس��ام فقد 
حث عليها ديننا احلنيف ورغب 
في القيام بها، فقد قال سبحانه 
وتعالى: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم 
��ن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر  مِّ
َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصَوافَّ 
َف��إَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها 
َوأَْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُْعَترَّ َكَذِلَك 

ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{. َسخَّ
وأضاف أن »الصفا اخليرية« 
ت��س��ع��ى إل����ى إت���اح���ة ال��ف��رص��ة 
ل��ل��م��ح��س��ن��ن ال���ك���رام إلي��ص��ال 
أض��ح��ي��ات��ه��م إل���ى م��ن أه���م أش��د 
حاجة داخ��ل الكويت وخارجها؛ 

وذلك إحياء لسنة أبينا إبراهيم، 
وإلدخ��ال الفرحة والسرور على 
هؤالء األرامل والساكن مبناسبة 
عيد األضحى البارك؛ حيث إنهم 
ال يتذوقون اللحوم إال في أوقات 
ن��ادرة، ومنها يوم العيد، بسبب 
ع��دم متكنهم م��ن توفير القيمة 

الازمة لذلك.
وأوضح الرشيدي، أن شهر ذي 
احلجة البارك ميثل فرصة ثمينة 
أله��ل اخلير وال��ع��ط��اء؛ لتوجيه 
تبرعاتهم لهذا الشروع البارك؛ 

وذل����ك ل���زي���ادة ع���دد األض��اح��ي 
التي يتم تقدميها لهؤالء الفقراء 
والساكن، مما يسهم في إدخال 
السرور على قلوب أكبر عدد من 
ال��اج��ئ��ن واحمل��ت��اج��ن ف��ي يوم 
مبارك وعظيم عند الله تعالى، 
خصوصاً في ال��دول التي تشهد 
أحداثاً استثنائية، ونزوحاً لعدد 
هائل من سكانها، وما ميثله ذلك 

من حاجتهم الاسة للمساعدة.
وأض���اف أن ال��ش��روع سينفذ 
هذا العام في عدد من الدول وهي 
)ال��ك��وي��ت وقيرغيزيا واليمن 
وت��رك��ي��ا ل��ل��ن��ازح��ن ال��س��وري��ن 
وبنغاديش لاجئن البورمين 
وس��ري��ان��ك��ا(. ودع���ا الرشيدي 
عموم احملسنن واحملسنات إلى 
الساهمة في مشروع األضاحي، 
مشيراً إل��ى أن تكلفة األضحية 
الواحدة من الغنم تتراوح ما بن 
40 و 75 دي��ن��اراً على اختاف 
أسعارها في دول الشروع، كما 
تبلغ قيمة األضحية الواحدة من 
البقر 275 دينار في سريانكا، 

و300 دينار في قيرغيزيا.

ق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة لراقبة 
تنفيذ االش��ت��راط��ات التعلقة مبكافحة 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-(: 
إنها ستعمل على تطبيق ق��رار مجلس 
ال��وزراء اعتباراً من األح��د القبل بشأن 
السماح للحاصلن على اللقاح الضاد 
لكورونا والفئات العفاة من تلقي اللقاح 
بالدخول للمجمعات التجارية التي تزيد 
مساحتها عن 6 آالف متر مربع وصاالت 
الطاعم وال��ق��اه��ي واألن��دي��ة الصحية 

والصالونات.
وأض��اف نائب رئيس اللجنة ومدير 
ع���ام ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت أح��م��د النفوحي 
ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( عقب اجتماع 
اللجنة أمس، أن الفرق اليدانية للجهات 
احلكومية العنية ستقوم بالتواجد عند 
م��داخ��ل الجمعات التجارية للسماح 
للمواطنن والقيمن الذين أخذوا جرعة 
أو جرعتن من اللقاح بالدخول فقط، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع أصحاب 

الجمعات التجارية.
وأوض���ح أن��ه يتعن على الواطنن 

وال��ق��ي��م��ن ت��ن��زي��ل تطبيق )ه��وي��ت��ي( 
الصادر من الهيئة العامة للمعلومات 
الدنية أو تطبيق )مناعة( الصادر عن 
وزارة الصحة على هواتفهم الذكية 
وإبراز ذلك للفرق اليدانية في الجمعات 

التجارية ليتم السماح له بالدخول.
وب��ننّ أن الفرق اليدانية ستواصل 
زيارتها اليدانية للمطاعم والقاهي 
واألن���دي���ة ال��ص��ح��ي��ة وال��ص��ال��ون��ات 
النسائية والرجالية للتأكد من تطبيق 
جميع مرتادي هذه األماكن لاشتراطات 
الصحية وممن أخذوا اللقاح العتمد في 

الكويت.
ودع��ا النفوحي اجلميع إل��ى م��د يد 
التعاون مع الفرق اليدانية عبر االلتزام 
بتطبيق ق��رار مجلس ال���وزراء من أجل 
الوقاية واحلفاظ على صحة وسامة 
م��رت��ادي الجمعات ال��ت��ج��اري��ة ومنع 

انتشار فيروس كورونا.

وأش��اد بالعمل واجلهد ال��ذي تبذله 
كافة اجلهات احلكومية العنية لتطبيق 
قرارات مجلس ال��وزراء بهدف الوصول 
إلى حتقيق الناعة الجتمعية عبر زيادة 
نسبة الطعمن من الواطنن والقيمن 
داخ��ل الكويت وتخفيف الضغط على 

النظومة الصحية في الباد.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر ادارة نظم 
ال��ع��ل��وم��ات ف��ي وزارة الصحة أحمد 
الغريب في تصريح مماثل ل� )كونا(: 
إن االدارة قامت باعداد وتفعيل تطبيق 
برنامج )مناعة( للتسهيل على الواطن 
والقيم االطاع على أخذ اللقاح العتمد 
ف��ي ال��ك��وي��ت س���واء ج��رع��ة واح����دة أو 

جرعتن.
وأوض���ح الغريب، أن “هناك ثاث 
فئات مسجلة في تطبيق مناعة، األول 
باللون األخضر لكل من تلقى جرعتن 
من اللقاح ومضى عليه 14 يوماً، والفئة 

الثانية باللون األصفر لكل من تلقى 
جرعة واح��دة من اللقاح أو ك��ان عنده 
إصابة بفيروس كورونا ومضى عليه 
10 أيام بعد اإلصابة لدة 90 يوماً، أما 
الفئة الثالثة فهي باللون األحمر لكل من 
لم يتلقى اللقاح أو عنده إصابة بفيروس 

كورونا”.
وب���ننّ أن “وزارة الصحة أدخلت 
خاصية جديدة في تطبيق مناعة يتيح 
لستخدميه االطاع على نتائج مسحات 
)بي سي آر(، حيث سيظهر تاريخ آخر 
ثاثة أشهر لنتائج السحات التي قام بها 

كل شخص”.
وذك��ر أن تطبيق برنامج )مناعة( 
وبرنامج )هويتي( ال��ص��ادر من هيئة 
العلومات الدنية سيمكن الفرق اليدانية 
للجهات احلكومية العنية من التأكد من 
تلقي الواطنن والقيمن لقاح كورونا 

لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
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الصحة: الكويت سّباقة في التعاون والتواصل
 مع »الصحة العاملية« ملتابعة تداعيات »كورونا« واحتوائه

م. أحمد النفوحي متحدثاً 

أك��دت وزارة الصحة، أن دول��ة الكويت من الدول 
السباقة في التعاون والتواصل مع منظمة الصحة 
العالية بشأن متابعة ت��داع��ي��ات جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد19-( واحتوائه. جاء ذلك في تصريح 
مدير إدارة العاقات الصحية الدولية في ال��وزارة، 
ال��دك��ت��ورة رح��اب الوطيان للصحفين على هامش 
االجتماع التعريفي بن المثل الدائم لنظمة الصحة 
العالية عن إقليم ش��رق التوسط بالكويت، أسعد 
حفيظ وضباط االتصال بوزارة الصحة في مبنى معهد 

الكويت لاختصاصات الطبية.
وقالت الدكتورة الوطيان: إن الكويت أول دولة 
تزورها النظمة في فبراير من العام الاضي، وهذا 
إن دل على شيء فإمنا يدل على العاقة التينة التي 
تربطها بالنظمة وكذلك حرص الكويت على متابعة 

األحداث العالية بهذا الشأن.
وأوضحت أن هذا اللقاء التعريفي هو األول بعد 
االفتتاح الرسمي لكتب المثل الدائم لنظمة الصحة 
العالية في الكويت األسبوع الاضي بحضور وزير 

الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.
وأشارت إلى أن الهدف تعريفي في القام األول، إذ 
سيتم تعريف المثل الدائم مبنظمة الصحة العالية 

في الكويت أسعد حفيظ بضباط االتصال في الوزارة 
وهم نقطة االتصال بن الوزارة والنظمة، الفتة إلى أن 
دورهم هو رفع التقارير والعلومات واألرقام الطلوبة 

من الوزارة إلى النظمة.
وأوضحت أن ال��وزارة تضم العديد من القطاعات 
ولكل قطاع عدد من ضباط االتصال ممن يعملون في 
برنامج مشترك بن ال���وزارة والنظمة، مشيرة إلى 
أن هذه البرامج حيوية ومنظمة وحتتاج إلى تفاعل 

وردود دائمة.
وأكدت الوطيان عمق ومتانة العاقات بن وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العالية التي توجت بتدشن 
الكتب الدائم، الفتة إلى أن الكويت عضو رسمي في 
النظمة منذ عام 1960 وأن ترتيبها هو ال� 19 ضمن 22 

دولة بشرق التوسط.
وأك��دت أن وج��ود مكتب للمنظمة في الباد يوثق 
العاقة بن الطرفن وسيزيد من التواصل والتابعة 
الستمرة وسيعطي با شك نتائج واضحة ويلقي 
الضوء على جهود الكويت، مشيرة إلى إشادة منظمة 
الصحة العالية بدور دولة الكويت وتفاعلها صحياً 

ووقائياً لواجهة )كورونا(.
ب��دوره ق��ال المثل الدائم لنظمة الصحة العالية 

عن إقليم شرق التوسط بالكويت، أسعد حفيظ في 
تصريح مم��اث��ل: إنهم ال��ي��وم بصدد تعريف ضباط 
االتصال في وزارة الصحة الكويتية ببرامج النظمة 
بالتنسيق الكامل مع ال���وزارة بجميع إدارات��ه��ا في 

مختلف التخصصات.
وأوضح أن هناك مجموعة من القواعد شديدة الدقة 
يتم العمل على أساسها للتنسيق والتعاون بن النظمة 
وال��وزارة لتعزيز التعاون الشترك للوصول لنتائج 

اكثر ايجابية.
وأش��ار إلى أنه حرصاً من منظمة الصحة العالية 
على توطيد التعاون ودع��م وتأهيل وإع��داد اجلهاز 
الصحي في الكويت فإنها تقوم بهذا االجتماع للتعريف 
بأسس التعاون وكيفية القيام بالهام على الوجه 

األمثل.
وثمنّن دور إدارة العاقات الصحية الدولية بوزارة 
الصحة الكويتية على ما تقوم به واالعداد لهذا اللقاء، 
الفتاً إلى أنه سيتم مناقشة األساسيات األولية في 
مجاالت التعاون والدعم التقني من قبل منظمة الصحة 
العالية وكيفية استام برامج )الصحة العالية( بشكل 

أكثر فاعلية.
وحول استراتيجية العمل مستقبا قال حفيظ إنه 

“مت افتتاح مكتب النظمة في الكويت مؤخرا لذا فإن 
كل عملياتنا جديدة على الكويت ولهذا السبب نسعى 
إلى العرفة الكاملة الحتياجات الكويت من النظمة في 
إطار خطة الدولة وماهي اإلضافات التي ميكن للمنظمة 
أن تقدمها لدعم حتقيق أهداف خطة التنمية في الجال 

الصحي.
من جانبه، أك��د استشاري الوبائيات في الكتب 
اإلقليمي لنظمة الصحة العالية الدكتور أمجد اخلولي، 
في تصريح مماثل، أن وجود مكتب للمنظمة في دولة 
الكويت يعكس حجم التعاون منذ عقود من الزمن، 
مشيراً إلى أن وجود مكتب يوثق هذه العاقات ويدعم 
وزارة الصحة الكويتية ويسهل تبادل العلومات 

والبيانات بشكل شفاف.
وق��ال اخلولي: إن تقارير منظمة الصحة العالية 
جتاه دولة الكويت تشير الى الجهود الكبير الذي تقوم 
به في محاولة احلد من انتشار الرض، إذ تشهد بعض 
االنخفاضات أحياناً ما يؤكد قدرة الدولة على اكتشاف 
احلاالت، معرباً عن شكره باسم النظمة لوزارة الصحة 
وجميع اجلهات احلكومية على مجهودهم في مواجهة 

اجلائحة واحلد من انتشارها.
ولفت إل��ى أن التحورات ظهرت في جميع أنحاء 

العالم وجتاوز انتشارها 90 دولة على مستوى العالم 
ما أث��ار القلق، إال أن جهود الجتمع الدولي ومنظمة 
الصحة العالية ف��ي مجال الصحة العامة حثيثة 
لواجهة هذا الرض ومحاصرته، مبيناً أن الهدف هو 
حصر التحورات ومنع انتشارها عن طريق اتخاذ 

اإلجراءات الصحية لنع انتقال الرض.
وب��ننّ أن اللقاحات اثبتت فعاليتها في العديد من 
الدول الكبرى مما خفف من اإلج��راءات في تلك الدول، 
مشيراً إلى عدم وج��ود أي سبب مينع أخذ اللقاحات 
السيما أنها أنقذت األرواح ولم تسجل حتى اآلن حالة 

وفاة واحدة مرتبطة باللقاح.

د. رحاب الوطيان

محمد مرضي الرشيدي

شاركت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة في 
االجتماع اإلفتراضي “للمجموعة الرئيسية لنظمات 
الجتمع الدني العربي للحد من مخاطر الكوارث” 
بورشة عمل تناولت جهود اجلمعية في العمل للحد 

من مخاطر الكوارث.
 وقالت د. وج��دان العقاب رئيس اجلمعية: إن 
اإلجتماع عقد حتت رعاية مكتب احلد من الكوارث في 
األمم التحدة “UNDRR” ومبشاركة 15 منظمة 
مدنية عربية، مشيرة إلى أن برنامج األمم التحدة 
وج��ه ال��دع��وة إل��ى الجموعة الرئيسية لنظمات 
الجتمع الدني العربية للحد من مخاطر الكوارث 
لاجتماع عبر تطبيق زوم، متقدمة بهذا اخلصوص 
بالشكر لرئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية 
)رائ���د( ال��دك��ت��ور عماد عدلي على حسن تنسيق 
الشبكة لشاركة الؤسسات والنظمات العربية في 

هذا االجتماع.
 وأوضحت د. العقاب، أن االجتماع شهد مناقشة 
تدابير إدارة األزم��ات واحل��د من مخاطر الكوارث 
وفق أهداف برنامج األمم التحدة للحد من مخاطر 
ال��ك��وارث فضًا عن مناقشة بعض بنود اتفاقية 
سنداي وم��دى تطبيقها، مشيرة إل��ى “استعراض 
البرامج والنتديات واللتقيات والفعاليات التعددة 
في مجال احلد من مخاطر الكوارث والتوعية فيها من 
خال اجلمعية الكويتية حلماية البيئة التي كانت 
سباقة في تنظيم العديد من الفعاليات الشمولة 
طرق وكيفية التعامل مع عدد كبير من الخاطر ومن 
ضمنها تنظيم الورشة الوطنية للحد من مخاطر 

الكوارث في دولة الكويت قبل نحو عامن”.
 مبينة أن أب��رز ما طرحته خ��ال االجتماع هو 
“ضرورة اهتمام برنامج األمم التحدة للحد من 
الخاطر في تسمية وتعريف نقاط وضباط االتصال 
ال��وج��ودة في كل دول��ة عربية حتى يتم التعرف 
عليهم والتعاون معهم وفق ما تقتضيه االتفاقيات 
وال��ع��اه��دات واحل��اج��ة إل��ى توحيد الصفوف في 
الجتمع الواحد،  وان يقدم الكتب لنقاط االتصال 
قائمة باجلمعيات العاملة في هذا الجال في نفس 
الدولة لتسهيل عملية التعاون، فهناك العديد من 
الفعاليات واألنشطة التي ميكن أن يتشارك بها 
القطاعان األهلي واحلكومي مثل احتفالية اليوم 
العالي للحد م��ن الخاطر ال��ذي ي��ص��ادف الثالث 
عشر من اكتوبر واستغاله في توعية الجتمع، 
حيث ان��ه وف��ق إط��ار سنداي ودع��وة االمم التحدة 
ان يتم االح��ت��ف��ال بهذه الناسبة مبشاركة كافة 
االطراف احلكومية ذات االختصاص والقطاع االهلي 

واخلاص على حد سواء”.
 وأض��اف��ت: ن��اق��ش االج��ت��م��اع تشابه معوقات 
التعاون بن احلكومات العربية ومؤسسات الجتمع 
ال��دن��ي فيها ف��ي م��ج��ال إداره األزم���ات واحل���د من 
مخاطر الكوارث، مقترحة أن تكون الدعوة موجهة 
للحكومات من مكتب برنامج األمم التحدة للحد 

من الخاطر  UNDRR مبشاركة الجتمع الدني 
في مراكز وجلان إدارة األزم��ات الوطنية ومتابعة 
التعاون واالستفادة من الكوادر الوطنية احمللية في 

هذا الجال.
 وختمت د. العقاب أنها استعرضت جتربتها 
في برنامج القيادة للزوار الدولين في مجال إدارة 
األزم��ات ال��ذي تنظمه وزارة اخلارجية األمريكية 
في الواليات التحدة األمريكية، وقالت ان البرنامج 
تضمن زي��ارة القر الرئيسي للوكالة الفيدرالية 
الدارة االزم����ات )ف��ي��م��ا- FEMA( ف��ي مقاطعة 
واشنطن كولومبيا، ومت التنقل في برنامج مكثف 
بن عدة مراكز الدارة االزمات في عدة واليات، مدينة 
اتانتا في والية جورجيا ومدينة لوس اجنلوس في 
والية كاليفورنيا، ونوهت “بخصوص التعاون بن 
اجلهاز احلكومي والجتمع الدني أنه قد جتلى في 
مركز عمليات لوس اجنلوس، حيث جناح جتربة 
مركز ط��وارئ لوس أجنلوس في إدم��اج مؤسسات 
الجتمع الدني ضمن خدمات مركز ط��وارئ الدينة 
حيث يقوم التطوعون في الجتمع الدني ب��إدارة 
بعض اخل��دم��ات خ��ال ال��ك��وارث ال��ت��ي تواجهها 

الدينة”.

في  تشارك  البيئة«  »حماية 
املدني  املجتمع  منظمات  اجتماع 

الكوارث مخاطر  من  للحد  العربي 

وجدان العقاب خال مشاركتها في االجتماع االفتراضي

ضمن جهودها في مجال نشر الوعي 
الوقفي وتعريف عموم القراء بقضايا 
الوقف والعمل اخليري والتطوعي 
وتشجيع البحث العلمي اجلاد في هذا 
الجال قدمت األمانة العامة لألوقاف 
إصدارات وقفية جديدة محكمة تثري 
الكتبة الوقفية اإلسامية، وتخدم 
عموم الباحثن والهتمن والعنين 
بشئون الوقف والعمل اخليري سواء 
ك��ان��وا أف���رادا أو مؤسسات وهيئات 

داخل الكويت وخارجها.
وأعلنت م��دي��رة إدارة ال��دراس��ات 

والعاقات اخلارجية، لينة الطوع، 
بأنه ق��د ص��در ع��ن اإلدارة ع��دد )4( 
إص����دارات حديثة مم��ي��زة ف��ي مجال 
ال��وق��ف، مشيرة إل��ى أن��ه مت حتميل 
هذه اإلصدارات الكترونيا على الوقع 
االلكتروني لألمانة العامة لألوقاف 
بصيغة PDF، وأنها متوفرة لعموم 
الباحثن والقراء لن أراد مطالعتها أو 

حتميلها. وهذه اإلصدارات هي:
-1 موسوعة “مدونة أحكام الوقف 

الفقهية” )3 أجزاء(.
-2 ك��ت��اب “ما تخفيه الصدقة 

اجلارية )مقاالت وأبحاث في الوقف(” 
للدكتور طارق عبد الله.

-3 البحث الفائز بالركز األول 
في السابقة احلادية عشرة ألبحاث 
الوقف، وعنوانه “الوقف ودوره في 
حفظ االستثمارات لألجيال القادمة” 
للدكتور رج��ب أح��م��د عبد الرحيم 

حسن.
-4 البحث الفائز بالركز األول 
ف���ي ال��س��اب��ق��ة ال��ع��اش��رة ألب��ح��اث 
ال��وق��ف، وعنوانه “دور ال��وق��ف في 
رعاية األقليات السلمة في الدول غير 

اإلسامية” للباحث رام��ي عيد مكي 
بحبح.

وأوض����ح����ت ال����ط����وع أن ه���ذه 
اإلص����دارات تعتبر ج��زء م��ن حصاد 
ال��ش��روع��ات العلمية ال��ت��ي تنفذها 
األمانة العامة لألوقاف، ممثلة لدولة 
الكويت بصفتها “الدولة النسقة 
جلهود ال���دول اإلس��ام��ي��ة ف��ي مجال 
الوقف”، طبًقا لقرار الؤمتر السادس 
ل����وزراء أوق���اف ال���دول اإلس��ام��ي��ة، 
الذي انعقد بالعاصمة اإلندونيسية 

“جاكرتا” في أكتوبر سنة 1997م.

الوقفية املكتبة  تثري  جديدة  إصدارات  تقدم  األوقاف«  »أمانة 

كتاب »ما تخفيه الصدقة اجلارية«موسوعة مدونة أحكام الوقف الفقهية


