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أهــا بكــم ..مجــددا نلتقــي بكــم فــي العــدد التاســع مــن مجلــة «فنــار» ،والــذي
يتنــاول الــدور الرائــد الــذي لعبتــه دولــة الكويــت  -بكافــة مؤسســاتها وقطاعاتهــا -فــي
مواجهــة وبــاء فيــروس «كوفيــد  »19أو مــا يعــرف بـ»كورونــا» املســتجد ،ذلــك الوبــاء
الــذي اجتــاح العالــم بأســره وتســبب فــي شــلل احليــاة العامــة فــي أكثــر مــن ثلثــي الكــرة
األرضيــة ،وأصــاب االقتصــاد العاملــي فــي مــأزق.
ويتنــاول ملــف العــدد دور الكويــت التــي وقفــت كلهــا صفــا واحــدا فــي مواجهــة
«كورونــا» ،لتســتنفر كل وزاراتهــا ،وكافــة القطاعــات احلكوميــة ،والقطــاع اخلــاص،
وقطــاع مؤسســات املجتمــع املدنــي ملكافحــة هــذا الوبــاء العاملــي ،وقدمــت منوذجــا
متميــزا للحيلولــة دون انتشــاره فــي البــاد؛ حفاظــا علــى صحــة املواطنــن واملقيمــن،
ودورهــا فــي مســاعدة الــدول ملكافحــة هــذا الفيــروس.
وفــي العــدد أيضــا مقابلــة مــع رئيــس احلملــة الوطنيــة للجمعيــات اخليريــة
حلشــد اجلهــود فــي مواجهــة فيــروس كورنــا؛ رئيــس الهيئــة اخليريــة اإلســامية
العامليــة الدكتــور عبــداهلل املعتــوق ،يتحــدث فيهــا عــن اجلهــود التــي بذلتهــا اجلمعيــات
والهيئــات اخليريــة فــي دعــم جهــود حكومــة الكويــت فــي مواجهــة ومكافحــة فيــروس
«كورونــا» ،ويســلط الضــوء علــى حملتهــا الكبــرى «فزعــة للكويــت».
كمــا يضــم العــدد رصـ ًـدا للــدور البــارز الــذي لعبته اجلمعيات واملؤسســات اخليرية
والتطوعيــة الكويتيــة فــي مكافحــة تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد
(كوفيــد)19-؛ دعمــا للجهــود احلكوميــة منــذ انطالقهــا فــي مكافحــة اجلائحــة
العامليــة ،لتثبــت اجلمعيــات جدارتهــا وكفاءتهــا ،وحتملهــا املســؤولية فــي دعــم جهــود
الدولــة الرســمية فــي عمليــات املكافحــة املختلفــة للوبــاء ،ولتثبــت أنهــا صمــام أمــان
الدعــم فــي األزمــات ،وذلــك بعــد قيامهــا مجتمعــة ومنفــردة ببــذل قصــارى جهودهــا
ســواء كان ذلــك مــن خــال الدعــم اللوجســتي أو االعالمــي أو املــادي أو اإلنســاني.
ويتنــاول العــدد احلملــة الوطنيــة للجمعيــات واملبــرات اخليريــة حلشــد اجلهــود
فــي مواجهــة فيــروس كورنــا «فزعــة للكويــت» التــي أطلقتها وزارة الشــؤون االجتماعية
بالتعــاون مــع  41جمعيــة ومبــرة خيريــة؛ مــا يؤكــد علــى الــدور املتميــز للجمعيــات
اخليريــة فــي الوقــوف خلــف اجلهــود احلكوميــة ودعمهــا فــي مواجهــة ازمــة «كورونــا»
املســتجد.
عــدد متميــز يتنــاول جهــود دولــة الكويــت فــي مكافحــة فيــروس «كورونــا املســتجد
« ،إلــى جانــب العديــد مــن املوضوعــات الشــيقة التــي نرجــو أن تنــال إعجابكــم.
فنار
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بقلم رئيس التحرير

التطوع ..كلمة الرس
يف مواجهة الجائحات واألزمات
منذ القدم  -وليس وليد اللحظة -جند تالحم
الكويتيني متأصال فيما بينهم؛ فتراهم يداً واحدة
تقف في وجه أي خطر أو عدو يتربص بكويتنا.
وفــي جائحــة كورونــا التــي أملّــت بالعالــم أجمــع،
أثبــت الكويتيــون أنهــم علــى قــدر املســؤولية ،وأنهــم
جديــرون بصفــة املواطنــة ،بعــد أن ه ّبــوا لتقــدمي
يــد العــون واملســاعدة التطوعيــة مهمــا كان اخلطــر
الــذي قــد يتعرضــون لــه مــن فيــروس فتــاك ينتشــر
وينتقــل مــن شــخص إلــى آخــر ،وحســنا فعلــت
احلكومــة بفتــح بــاب التطــوع ملعاونــة اجلهــات
العاملــة فــي الصفــوف األولــى خلطــوط الدفــاع
فــي مواجهــة الفيــروس ســواء وزارة الصحــة أو
الداخليــة ،فوجدنــا أن خيــر الكويــت ليــس فــي
ثرواتهــا النفطيــة واملاليــة؛ بــل فــي شــبابها ،فقــد
رأينــا  16ألــف متطــوع فــي الدفــاع املدنــي يعاونــون
ويقدمــون روحهــم فــداء لوطنهــم فــي األماكــن
احليويــة التــي يعملــون بهــا ،وذلــك رغــم انتقــال
العــدوى لبعضهــم ،كمــا وجدنــا أن موقــع الدفــاع
املدنــي يســجل  25ألــف متطــوع جديــد علــى أهبــة
االســتعداد للنــزول إلــى أرض امليــدان والوقــوف فــي
الصفــوف األماميــة للمعركــة مــع الفيــروس فــي
األماكــن.
ولــم يقتصــر التطــوع علــى الدفــاع املدنــي فحســب؛
بــل قامــت احلملــة الوطنيــة للجمعيــات واملبــرات
اخليريــة بفتــح بــاب التطــوع عبــر موقعهــا الــذي
ســجل  43ألــف متطــوع ،ووجدنــا أيضــا آالف

املتطوعــن مــن جمعيــة الهــال األحمــر ،ومتطوعــن
عبــر فــرق تطوعيــة أخــرى تعمــل فــي امليــدان دون
طلــب معونــة أو مســاعدة ،وفرقــا أخــرى تابعــة
جلمعيــات خيريــة ،ومبــادرات فرديــة تطوعيــة كلهــم
جميعــا مــن خيــرة شــباب الكويــت يقفــون ملكافحــة
الفيــروس ،لدرجــة شــعر معهــا أهــل الكويــت بالفخــر
بهــم ،ولــم يعــد مبقدورهــم إحصــاء جهــود هــؤالء
املتطوعــن مــن كثــرة عددهــم وعــدد اجلهــات التــي
يتبعونهــا.
اليــوم ال تــكاد تذهــب إلــى مستشــفى أو جمعيــة تعاونيــة
أو محجــر صحــي أو منطقــة معزولــة إال وجتــد جيشــا مــن
املتطوعــن يلبــون نــداء مــن يحتــاج إليهــم ،فهــم يلبــون نــداء
وطنهــم وواجبهــم جتاهــه ،مــا يؤكــد علــى أن شــباب الوطــن
هــم درع الوقايــة الــذي يصــد عنــه كل أذى أو ضــرر يحــدق
ـرب
بــه ،فهــم -بحــق -كلمــة الســر فــي جهــود املكافحــة ،ولـ ّ
ضــارة نافعــة..
فبالرغــم مــن الوبــاء وخطورتــه علــى البشــرية،
إال أنــه أثبــت أن فــي الكويــت رجــاالً ونســا ًء
مــزروع فــي قلوبهــم حــب وطنهــم ،وأن
التنميــة فــي البشــر ال فــي احلجــر؛
فتحيــة ألبطــال الكويــت ،وحفــظ
اهلل الكويــت وأميرهـــــــــا
وشـــــــــعبها واملقيمــــــن
علــــــــى أرضهــا مــن
كل مكــروه.

االفتتاحية

د .خالد يوسف الشطي

أخبار

ر ّحب بأي استشارة يف مجال توثيق العمل اإلنساين

مركز «فنار» يدعو الجمعيات واملربات الخريية
لتوثيق جهودها التطوعية يف مكافحة «كورونا»
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مجلة فنار العدد التاسع

دعــا مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني «فنــار»
اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة ،وكل اجلهــات احلكوميــة
واألهليــة التــي قدمــت جهــوداً تطوعيــه إلــى توثيــق،
وأرشــفة جهودهــا التطوعيــة فــي مكافحــة فيــروس كورونــا
املســتجد «كوفيــد »19؛ وذلــك بهــدف حفــظ
هــذه التجربــة ضمــن تاريــخ الكويــت
فــي العمــل اإلنســاني ،ونقلهــا
بــن األجيــال املتعاقبــة،
وليعرفــوا قيمــة أعمــال
آبائهــم وأجدادهــم فــي
مكافحــة الوبــاء ،معربَــا
عــن اقتراحــه آلليــة
عمــل ميكــن تطبيقهــا
علــى كافــة جهــود
اجلمعيــات
هــذه
و ا ملؤ سســا ت .
وفــي هــذا الصــدد قــال
رئيــس مركــز «فنــار» د.
خالــد الشــطي :إن تاريــخ
العمــل اإلنســاني فــي الكويــت
يعــود ألكثــر مــن  4قــرون،
وأصبــح عالمــة بــارزة ومعلمــا رئيســا
مــن معالــم الدولــة ،ويحتــاج لتوثيقــه وإبــرازه
أمــام العالــم بالشــكل الــذي يناســبه ،وذلــك نظــرا لتميــز
جتربــة الكويــت فــي العمــل اإلنســاني بالشــمولية والتنــوع،
ووصولهــا إلــى شــتى بقــاع األرض ،ممــا يســهم فــي عمليــة

التنميــة املســتدامة فــي مجتمعنــا وفــي املجتمعــات األخــرى،
وبعــد اجلهــود التطوعيــة للجمعيــات واملبــرات اخليريــة
فــي مكافحــة «كورونــا ،أصبحنــا بحاجــة ماســة لتوثيقهــا
وتخليدهــا.
وأوضــح الشــطي أن مركــز «فنــار» اقتــرح علــى
اجلمعيــات اخليريــة توثيــق جهودهــا
بشــكل يســير ومبســط ،وفــق
آليــات التوثيــق واملعاييــر التــي
ميكــن الســير عليهــا ،مبــا
يســهم فــي وضــع لبنــة
فــي توفيــر مراجــع
عــن دور قطــاع العمــل
اخليــري فــي مواجهــة
الوبــاء ،مرحبــا بأيــة
استشــارة أو مســاعدة
فــي توثيــق جهــود
اخليريــة
الهيئــات
الكويتيــة؛ وذلــك مبــا
ميلكــه مــن خبــرات وكــوادر
متخصصــة فــي توثيــق العمــل
اإلنســاني ،حتــى نوثــق جتربتنــا
ونقدمهــا فــي شــكل رائــع يتناســب
مــع مــا يبــذل مــن جهــود ،ال ســيما وأن ســمو
أميرنــا حفظــه اهلل ورعــاه «قائــد العمــل اإلنســاني» ،يوصــي
دائمــا بأهميــة العمــل اخليــري واإلنســاني فــي دولــة الكويــت
بوصفهــا مركــز العمــل اإلنســاني.

أخبار

«فنار» يوثق جهود «جمعية السالم لألعامل
اإلنسانية» يف  10أعوام
د.خالد الشطي:

نشكر «السالم» عىل

,,

جهودها وندعو الجمعيات
الخريية لتوثيق مشاريعها

,,

د.نبيل العون:

نسعى ألن نكون ضمن
أفضل  20جمعية خريية
تنموية عامليا
بالشــمولية والتنميــة واالســتدامة،
معربــا عــن شــكره لهــا حلرصهــا علــى
توثيــق أعمالهــا مــن خــال مركــز «فنــار»
املتخصــص بتوثيــق العمــل اإلنســاني،
داعيــا اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة
ألن حتــذو حذوهــا فــي توثيــق أعمالهــا
وأنشــطتها.
مــن جانبــه اكــد مديــر عــام جمعيــة
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة د.
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عقــد مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل
اإلنســاني «فنــار» اتفاقــا مــع جمعيــة
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة،
يقــوم مبوجبــه املركــز بإنتــاج وإصــدار
كتــاب يتنــاول إجنــازات ومســيرة اجلمعيــة
خــال  10ســنوات اعتبــارا مــن بدايــة
عملهــا فــي عــام  2010وحتــى .2020
وقــام رئيــس مركــز «فنــار» د .خالــد
الشــطي بزيــارة مديــر عــام جمعيــة
الســام د .نبيــل العــون لتوقيــع عقــد
االتفــاق علــى هــذا اإلصــدار.
وقــال الشــطي إن مركــز «فنــار» اســتطاع
فــي زمــن وجيــز حتقيــق العديــد مــن
اإلجنــازات املتميــزة فــي توثيــق قطــاع
العمــل اإلنســاني فــي دولــة الكويــت،
وإنتــاج العديــد مــن اإلصــدارات املرئيــة
واملســموعة واملقــروءة وااللكترونيــة ،وكان
لــه الســبق فــي تقــدمي إضافــة جديــدة فــي
هــذا املجــال.
وأشــاد الشــطي بجهــود جمعيــة الســام
وأنشــطتها املتنوعــة احملليــة واخلارجيــة
فــي مجــال العمــل اإلنســاني طيلــة
 10ســنوات مضــت ،ومتيــز مشــاريعها

نبيــل العــون علــى أن اجلمعيــة تســعى إلــى
أن تكــون ضمــن أفضــل  20جمعيــة خيرية
إنســانية تنمويــة تأهيليــة عامليــا بتطبيقهــا
معاييــر برنامــج التنميــة املســتدامة الــذي
أقرتــه األمم املتحــدة فــي عــام 2015
للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب
وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســام
واالزدهــار بحلــول عــام 2030م.
وأضــاف إن جمعيــة الســام لهــا مشــاريع
وأنشــطة خيريــة فــي  9دول وحققــت
العديــد مــن اإلجنــازات املهمــة فــي
خــال فتــرة وجيــزة ،األمــر الــذي يحتــاج
توثيــق هــذه املشــاريع ،للتأكيــد علــى حــب
الشــعب الكويتــي للعمــل اخليــري ،مــن
خــال توثيــق هــذه اجلهــود املباركــة،
ونقلهــا لألجيــال القادمــة.
واعــرب فــي ختــام اللقــاء عــن شــكره ملركز
«فنــار» لتوثيــق العمــل اإلنســاني والقائمني
عليــه ،لقــاء جهودهــم املبذولــة فــي توثيــق
هــذا القطــاع احليــوي الــذي يعــد أحــد
ركائــز القــوة الناعمــة والديبلوماســية
لدولــة الكويــت ،متمنيــا لهــم مزيــدا مــن
النجاحــات.

أخبار

مركز الكويت لتوثيق

العمل اإلنساين «فنار»

مركز الكويت لتوثيق

العمل اإلنساين «فنار»
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مركز الكويت لتوثيـق العمـل اإلنسانـي

,,

فنار

,,
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مركز الكويت لتوثيق

العمل اإلنساين «فنار»

دشــن مركــز فنــار النســخة األولــى
مــن موقعــه اإللكترونــي اجلديــد
 fanarkwt.comللتحــول إلــى
النظــام الرقمــي والتوثيــق اإللكترونــي.
ويضــم املوقــع روابــط مكونــات
املركــز ،وهــي مركــز الكويــت لتوثيــق
العمــل اإلنســاني «فنــار» ،ووقــف الكويــت
للعمــل اإلنســاني ،وشــركة فنــار اخليــر
للتجــارة العامــة وهــي شــركة غيــر
هادفــة للربــح لتكــون املظلــة القانونيــة
للمركــز ،ومجلــة فنــار ،ومكتبــة الكويــت
للعمــل اإلنســاني ،التــي ســيتم حتويلهــا

يدشـن موقعـه اإللكرتونـي
f a n a r k w t . c o m
إلكترونيــا تدريجيــا.
وقــال رئيــس املركــز د .خالــد يوســف
الشــطي إن املوقــع ســيتم تطويــره بصفــة
دوريــة ليســتوعب اإلصــدارات التــي يقوم
املركــز بإنتاجهــا ،ســواء اإلصــدارات
املطبوعــة أو املرئيــة واملســموعة أو
اإللكترونيــة ،وتزويــده بــكل مــا يســتجد
مــن املــواد اإلنتاجيــة املختلفــة لألعمــال
اخليريــة الكويتيــة عبــر التاريــخ.
وأضــاف الشــطي إن املوقــع
ســيكون مترابطــا مــع وســائل التواصــل
االجتماعــي اخلاصــة باملركــز ليكــون

موقعــا متكامــا مــن حيــث الربــط
واإلنتــاج والتواصــل؛ مبــا يلبــي حاجــة
الزائــر للموقــع ،ويقــدم لــه باقــة متنوعــة
مــن اخلدمــات اخلاصــة بتوثيــق العمــل
اإلنســاني واخليــري.
ولفــت إلــى أن مركــز «فنــار» بــدأ منذ
 3ســنوات ،ليضــع لــه موقعــا مهمــا كأحــد
املراكــز البحثيــة املختصــة بتوثيــق العمــل
اإلنســاني فــي دولــة الكويــت ،مرحبــا
بــآراء مســتخدمي املوقــع  ،خــال الفتــرة
املقبلــة ،وذلــك لتطويــره ،مبــا يتناســب
مــع احتياجاتهــم املســتقبلية.

جهود جمعية الرحمة العالمية
في مواجهة أزمة كورونا
عدد المستفيدين

40,130

إجمالي مبلغ الدعم

34,918

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

إجمالي مبلغ الدعم

إجمالي مبلغ الدعم

6,445

د.ك

على الخطوط الجوية الكويتية

11,585

(حقائب وقائية)

13,470

292,900

د.ك

دعم المحاجر ومراكز اإليواء

دعم المواطنين العائدين

دعم الطلبة والمواطنين

27,484

إجمالي مبلغ الدعم

إجمالي مبلغ الدعم

716,707

259,800

د.ك

تم صرفه
إجمالي ما َّ

716,734

د.ك

د.ك

إجمالي عدد المستفيدين

98,466

ل ـم ـش ــاه ـ ــدة الـتـقــريـ ــر
م ـص ـ ــور ًا ف ـضـ ـ ـ ًا صـ ـ ــور
الرمــز بعدســة هـ ــاتفك

فرد ًا
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10,937
 2,466أسرة

فرد ًا

عدد المستفيدين

د.ك

9

عدد المستفيدين

عدد الدول 10

إجمالي المساهمة واإليرادات

دعم العمالة المتضررة

دعم األسر المتعففة

في الخارج (حقائب وقائية وسالت غذائية)

117,531

د.ك

أخبار

السيدة ليلى عبداهلل ثنيان الغامن

د .خالد الياقوت

قدمنا مبادرة لوزارة الشؤون لدعم جهود الجمعيات الخريية ملواجهة كورونا
ليىل الغانمّ :

خالد الياقوت :جمعية «ملتقى الكويت» تسخر كافة إمكاناتها
للدفاع عن العمل الخريي الكويتي ومواجهة املشككني فيه
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صرحــت الرئيــس الفخــري جلمعيــة
ملتقــى الكويــت الســيدة ليلــى عبــداهلل
ثنيــان الغــامن عــن مبــادرة اجلمعيــة
بتوفيرهــا دراســة بحثيــة ميدانيــة
ملعاونــة اجلهــود اإلغاثيــة ملؤسســات
الدولــة ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي فــي
مواجهــة فيــروس كورونــا ،لتوفيــر إغاثــة
غذائيــة آمنــة لســكان منطقتــي جليــب
الشــيوخ واملهبولــة بعــد عمــل حجــر
شــامل لهمــا ،وذلــك بعيــدا عــن املخــزون
االســتراتيجي ،وتكفــل توفيــر وترشــيد
جهــود املتطوعــن العاملــن فــي امليــدان
اإلغاثــي وحمايتهــم مــن العــدوى.
وقالــت الغــامن إن الدراســة مت تقدميهــا
إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
وحظيــت مبباركــة مــن مســؤولي الــوزارة،
وميكــن تبنيهــا مــن أي جهــة مــن وزارات
ومؤسســات الدولــة أو منظمــات املجتمع
املدنــي كاجلمعيــات والهيــات اخليريــة،
وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة ملتقــى
الكويــت التــي ســتوفر فرصــة التدريــب
علــى كيفيــة تطبيقهــا ،والســير علــى

خطــة التنفيــذ التــي وضعتهــا اجلمعيــة
بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون.
وبينت الغامن أن الدراســة ال تعتمد على
املخــزون االســتراتيجي للدولــة؛ كمــا
توفــر جهــود الفــرق التطوعيــة والعاملــن
بالدفــاع املدنــي ،وترشــد اإلنفــاق فــي
مــواد غذائيــة باهظــة الســعر خاصــة
مــع كثــرة عــدد املســتفيدين مــن املبــادرة؛
علــى أن يتــم تطبيقهــا بالتنســيق مــع
اجلهــات الرســمية أو تخصيــص بعــض
املواقــع املؤقتــة بإشــراف هيئــة الغــذاء
لتوفيــر املســتلزمات اخلاصــة بالطبــخ
وتوفيــر املــواد األوليــة.
وقــد أعلنــت «جمعيــة ملتقــى الكويــت»
عــن تطوعهــا بكامــل أطقمهــا ،وبكافــة
إمكاناتهــا للدفــاع عــن العمــل اخليــري
واإلنســاني الكويتــي فــي مواجهــة
املشــككني فيــه ،وفــي العاملــن بهــذا
املجــال.
وقــال عضــو اجلمعيــة ورئيــس «مركــز
مســار» التابــع لهــا؛ أســتاذ القانــون
بكليــة القانــون الكويتيــة العامليــة الدكتــور

خالــد الياقــوت :إن اجلمعيــة قدمــت
مبــادرة إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة
بتشــكيلها فريقــا قانونيــا مــن أعضائهــا
تطوعــوا للدفــاع عــن العمــل اخليــري،
واملتابعــة القانونيــة لكافــة اال ّدعــاءات،
ولدحــض االتهامــات ،وتبيــان احلقيقــة
 بحســب القانــون والدســتور -ليكــونالفيصــل فــي األمــر مــن خــال قضائنــا
النزيــه العــادل ،للوقــوف حصنــا منيعــا
فــي طريــق كل مــن يحــاول التشــويش
علــى جهــود العاملــن فــي قطــاع العمــل
اإلنســاني ،والتشــكيك فــي نزاهتــه
وشــفافيته.
وتابــع الياقــوت إن العمــل اخليــري
الكويتــي أصبــح يحمــل صفــة العامليــة
التــي تتوافــق مــع كافــة املعاييــر
واالشــتراطات التــي تخولــه تقــدمي
املســاعدات لــكل محتــاج فــي الســراء
والضــراء ،ســواء فــي احلــاالت
االعتياديــة أو فــي احملــن والكــوارث
الطبيعيــة واحلــروب ،دون منــة أو ضــرر
ألحــد.

مجعية جود اخلريية
مشــاريعـنـا لعـــام 2020
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الكويت تقف صفا واحـــــد
مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل بكل مؤسسات الدولة واملدارس اعتبارا من  12مارس
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اســتنفرت دولــة الكويــت فــي مواجهــة فيــروس «كورونــا
املســتجد» ،وقدمــت منوذجــا رائعــا ورائــدا فــي املســؤولية جتــاه
مواجهــة األزمــات كمــا بذلــت كافــة مؤسســات الدولــة ســواء
احلكوميــة أو القطــاع اخلــاص أو منظمــات املجتمــع املدنــي
قصــارى جهودهــا مــن أجــل مكافحــة الفيــروس واحليلولــة دون
انتشــاره فــي البــاد؛ حفاظــا علــى صحــة املواطنــن واملقيمــن.
واتخــذت احلكومــة قــرارات جريئــة تصــب فــي صميــم املصلحــة
العامــة؛ حفاظــا علــى األرواح واملمتلــكات ،ومتاشــيا مع األحداث
املتطــورة املنطويــة علــى اآلثــار الســلبية للجائحــة العامليــة للحــد
مــن انتشــارها ،وذلــك بــد ًءا بقــرار إلغــاء االحتفــاالت باألعيــاد
الوطنيــة فــي  24فبرايــر املاضــي وتشــكيل اللجنــة احلكوميــة

ملكافحــة فيــروس «كورونــا» وإجــاء املواطنــن مــن إيــران وعــدد
مــن الــدول املصابــة ،وجتهيــز محاجــر صحيــة ،وتخصيــص
مستشــفى جابــر لعــاج املصابــن ،وتعطيــل املدارس ثــم اجلهات
احلكوميــة وصــوال إلــى إغــاق املجمعــات التجاريــة واألســواق،
وحتويــل أرض املعــارض لعيــادات ميدانيــة لفحــص الذيــن
قدمــوا إلــى البــاد حتــى األول مــن مــارس املنصــرم ،وإغــاق
صالونــات احلالقــة والصالونــات النســائية ،ثــم فــرض احلظــر
اجلزئــي والكلــي فــي البــاد .كمــا اتخــذت احلكومــة قــرارات
اقتصاديــة كثيــرة مــن أجــل رفــع املعانــاة عــن املواطنــن ،أهمهــا
تأجيــل أقســاط القــروض املســتحقة عليهــم ،ودعــم املخــزون
االســتراتيجي ،وفيمــا يلــي التفاصيــل...

«إلغاء االحتفاالت باألعياد الوطنية حفاظا عىل األرواح» أول قرارات مكافحة الوباء

مجلس الوزراء

قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار العديــد
مــن القــرارات ملواجهــة وبــاء فيــروس
«كورونــا» أهمهــا قــراره بتعطيــل العمــل
فــي كافــة قطاعــات الدولــة احلكوميــة
واخلاصــة ،وذلــك اعتبــارا مــن  12مــارس،
وملــدة أســبوعني ،ثــم قــام بتجديــد املــدة
ألســبوعني آخريــن ،ومــ ّد الفتــرة حتــى
 28مايــو مبوجــب تعليمــات وتوجيهــات
وزارة الصحــة ملكافحــة الفيــروس ،وقامــت
الصفحــة االلكترونيــة اخلاصــة مبركــز
التواصــل احلكومــي بنشــر كل مــا يصــدر
عــن املجلــس أو عــن الــوزارات املختلفــة مــن
قــرارات بصــورة آنيــة مســتمرة علــى مــدار

الســاعة ،مــع اســتثناء األنشــطة احليويــة
املتعلقــة بالصحــة والغــذاء مــن قــرارات
التعطيــل .وفــي  21مــارس املاضــي قــام
مجلــس الــوزراء باإلعــان عــن تطبيــق
حظــر التجــول اجلزئــي اعتبــارا مــن تاريــخ
 22مــارس مــن الســاعة  5مســاء حتــى 4
صباحــا ،ثــم قــام بتعديــل ســاعات احلظــر
ثــم أعلــن عــن احلظــر الكلــي الشــامل مــن
 10إلــى  30مايــو.
كمــا اتخــذ املجلــس العديــد مــن القــرارات
التــي تتعلــق بتنظيــم ســير العمــل وتوفيــر
اخلدمــات فــي كافــة وزارات الدولــة
ومؤسســاتها ،وشــكل العديــد مــن
اللجــان الفنيــة النوعيــة لتقــدمي احللــول

للمشــكالت التــي جنمــت عــن توقــف عجلــة
العمــل ،وعلــى رأســها اللجنــة التوجيهيــة
العليــا للتحفيــز االقتصــادي برئاســة
محافــظ البنــك املركــزي لتشــخيص
األزمــة االقتصاديــة خاصــة مــع تدهــور
أســعار النفــط لترتيــب أوضــاع القطاعــات
املتضــررة اقتصاديــا باعتمــاد ضوابــط
التمويــل املقــدم لألفــراد واملشــروعات
والكيانــات
واملتوســطة
الصغيــرة
االقتصاديــة املتضــررة مــن تداعيــات أزمــة
فيــروس كورونــا ،وتعزيــز األمــن االجتماعي
للفئــات املتضــررة مــن األزمــة وعلــى رأســها
العمالــة الهامشــية ،وتعزيــز دور مؤسســات
املجتمــع املدنــي لدعــم هــذه الفئــات.

ـد ًا يف مواجهة “كورونا”
فرض حظر تجول جزيئ من  22مارس يف الفرتة املسائية ،وحظر كيل من  10إىل  30مايو
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وزارة الصحة

يعــ ّد رجــال وزارة الصحــة خــط احلمايــة
األول فــي الكويــت ملواجهــة اجلائحــة،
وذلــك مــن خــال تعاملهــم املباشــر بفحــص
املصابــن ســواء العائديــن مــن اخلــارج أو
املخالطــن أو احلــاالت حتــت التقصــي،
ملكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا ،ال ســيما
وأنــه ليــس مــن األمــراض املســتوطنة بــل
إنــه قــادم مــن اخلــارج.
وشــكلت قــرارات الصحــة احملــرك
الرئيــس فــي كافــة مؤسســات الدولــة
باعتبارهــا اجلهــة الوحيــدة املســؤولة عــن
الصحــة العامــة للمواطنــن واملقيمــن،
وقامــت الــوزارة بإخضــاع القادمــن مــن

اخلــارج للفحــص للتأكــد مــن خلوهــم مــن
الفيــروس ،كمــا قامــت بفــرض العــزل
املؤسســي واملنزلــي عليهــم بحســب كل
حالــة.
وأنشــأت ألجــل هــذا الغــرض فــرق فحــص
عاجــل فــي املطــار قبــل إغالقــه وفتحــه
لرحــات إجــاء املواطنــن مــن اخلــارج،
كمــا قامــت بفحــص كل مــن دخــل الكويــت
منــذ أواخــر شــهر فبرايــر املاضــي،
بعــد إنشــاء مستشــفى ميدانــي ضخــم
فــي منطقــة أرض املعــارض مبشــرف،
الســتيعاب األعــداد الكبيــرة وهــم بــاالالف،
ملكافحــة انتشــار الفيــروس.
وعقــب اكتشــاف حــاالت مخالطــة

وأخــرى حتــت التقصــي الوبائــي ،طلبــت
مــن مجلــس الــوزراء إخضــاع منطقتــي
جليــب الشــيوخ واملهبولــة للعــزل الصحــي
التــام ،وأقامــت بــكل منطقــة منهمــا
مستشــفى ميدانيــا لفحــص ســكانهما
وتقــدمي اخلدمــات الطبيــة األخــرى مجانا،
وعددهــم يفــوق نصــف مليــون نســمة .كمــا
قامــت الــوزارة بالتنســيق مــع الطيــران
املدنــي لتوفيــر فحــص ســريع للمواطنــن
الذيــن مت إجالؤهــم مــن اخلــارج علــى
عــدة مراحــل ،ويقــدر عددهــم بنحــو 30
ألــف مواطــن ،وإخضاعهــم للحجــر املنزلــي
املراقــب باألجهــزة االلكترونيــة وفعلّــت
تطبيــق «شــلونك» والســاعة االلكترونيــة

ملف
العدد

وزارة الشؤون االجتماعية
قامــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة بإطــاق
حملــة «فزعــة للكويــت» اســتجابة لنــداء
ســمو أميــر البــاد الشــيخ /صبــاح
األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه اهلل

اجلمعيات واملبرات اخليرية
قامــت اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة
بــدور حيــوي منــذ بدايــة األزمــة مــن
خــال معاونتهــا فــي تقــدمي خدمــات
بــدأت لوجســتية وإعالميــة وتوفيــر
الفــرق التطوعيــة ،ثــم انتقلــت بتقــدمي
خدماتهــا الفعليــة املباشــرة بتوفيــر املــاء
والعصائــر والكراســي خــال عمليــات
فحــص املواطنــن واملقيمــن القادمــن
مــن اخلــارج فــي املستشــفى امليدانــي
فــي أرض املعــارض ،وغيرهــا مــن مواقــع
الفحــص واملتابعــة فــي األماكــن األخــرى،
وتقــدمي الوجبــات الغذائيــة لألطقــم
العاملــة هنــاك ،وكذلــك توفيــر امليــاه
والعصائــر فــي احملاجــر الطبيــة ،ثــم

,,
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للتأكــد مــن تطبيــق اشــتراطات احلجــر،
كمــا أخضعــت احلــاالت املصابــة للحجــر
املؤسســي ،ونقــل بعــض املصابــن إلــى
مستشــفى الشــيخ جابــر التــي حتولــت إلــى
مركــز الســتقبال املصابــن مــن أصحــاب
احلــاالت الشــديدة.
كمــا قامــت وزارة الصحــة مبتابعــة مــا
يحــدث علــى مــدار الســاعة مــن خــال
عقدهــا مؤمتــرا صحفيــا يوميــا ،لعــرض
كافــة املســتجدات بخصــوص األعــداد
املصابــة ،واحلــاالت املتعافيــة أو املتوفــاة،
حتــى يكــون هنــاك شــفافية فــي التعامــل
مــع األزمــة ،مــا خلــق ثقــة كبيــرة فــي
الطواقــم الطبيــة التــي تعمــل علــى مــدار
الســاعة ،كمــا قامــت الــوزارة مــن خــال
مجلــس الــوزراء بإغــاق العيــادات الطبيــة
اخلاصــة ،وطرحــت عليهــم إمكانيــة
التطــوع ضمــن كادرهــا ،وطلبــت اســتقدام
كــوادر طبيــة ومتريضيــة مــن دول أخــرى
فــي اخلــارج ،ملواجهــة األزمــة الصحيــة.

ورعــاه ،وتعبيــراً عــن تضامــن كل فئــات
املجتمــع فــي مكافحــة الفيــروس ومــا
خلفــه مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة،
وخــال يــوم واحــد فقــط مت جمــع 9,126
ماليــن دينــار مبســاهمة  198ألــف متبــرع
لدعــم جهــود الدولــة فــي مواجهــة فيــروس
كورونــا املســتجد عبــر دعــم احملتاجــن
واألســر املتعففــة والعمالــة املتضــررة
ودعــم اجلهــود احلكوميــة فــي اجلوانــب
اإلنســانية.
وقامــت الــوزارة بتوفيــر ســال غذائيــة
جلميــع املوجوديــن داخــل العــزل الصحــي
فــي منطقتــي جليــب الشــيوخ واملهبولــة
بالتعــاون مــع كل مــن وزارات الداخليــة
واملاليــة والصحــة ومــع شــركة مطاحــن
الدقيــق واجلمعيــات اخليريــة واســتمرار
التوزيــع بشــكل يومــي بالتعــاون مــع الدفــاع
املدنــي ،كمــا اســتمرت باســتمرار تقــدمي
خدماتهــا بصــرف املســاعدات االجتماعية
للفئــات املســتفيدة مــن خدماتهــا حتــى
أصحــاب امللفــات غيــر احملدثــة ،وأضافــت
لهــا فئــات جديــدة كاملواطنــن املغتربــن،
وأطلقــت رابطــا إلكترونيــا لتســجيل
املســاعدات االجتماعيــة لتوحيــد اجلهــود
ومنــع االزدواجيــة فــي املســاعدات
بالتعــاون مــع اجلمعيــات اخليريــة ،كمــا

قامــت الــوزارة بإطــاق رابــط إلكترونــي
لتســجيل املتطوعــن الراغبــن فــي
التطــوع بالتعــاون مــع الدفــاع املدنــي،
خلدمــة األماكــن احليويــة كاملستشــفيات
واحملاجــر واجلمعيــات التعاونيــة.
كمــا تعاونــت الــوزارة مــع وزارة التربيــة
لتوفيــر مــدارس كمقــر ســكن لعمــال
وموظفــي اجلمعيــات التعاونيــة ،مبــا
يضمــن اســتمرارية العمــل فــي اجلمعيــات
التعاونيــة بشــكل ســليم.

اعتامد الساعة
اإللكرتونية وتطبيق
«شلونك» يف
«الصحة» ملكافحة
انتشار الفريوس

وزارة التجارة والصناعة
نتيجــة صعوبــة التخزيــن وتوقــف األعمــال

وزارة الداخلية
لعبــت وزارة الداخليــة دورا ال يقــل
أهميــة عــن دور بقيــة الــوزارات بــل
وأثبــت رجالهــا أنهــم علــى قــدر املســؤولية
واحلــس األمنــي والرحمــة بالنــاس ،وقــد
أشــاد اجلميــع بحســن تعاملهــم مــع
املراجعــن فــي مختلــف األماكــن التــي
كان بهــا مراجعــة ،مثــل تنظيــم العمــل
فــي احملاجــر الطبيــة ،واســتقبال
املستشــفيات امليدانيــة فــي مشــرف
ومســتوصف صبحــان للعمالــة القادمــة
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انتقلــت اجلمعيــات اخليريــة الــى تقــدمي
مســاعدات ماليــة وغذائيــة ومــواد عينيــة
للمتضرريــن مــن أزمــة كورونــا ،مــن خــال
التســجيل فــي روابــط طلــب املســاعدة،
وتقــدمي مســاعداتها للمحتاجــن؛ كمــا
قدمــت العديــد مــن الوجبــات الغذائيــة
للمناطــق التــي تقــع ضمــن العــزل
الصحــي فــي املهبولــة وجليــب الشــيوخ
بصفــة مســتمرة علــى مــدار الســاعة،
وتوفيــر وجبــات إفطــار خــال شــهر
رمضــان لهــذه احلــاالت.
وقــد أدت اجلمعيــات اخليريــة دورا
هامــا وحيويــا فــي تنفيــذ حملــة «فزعــة
للكويــت» لتحقــق إجنــازا جديــدا
يحســب لهــا ويعــزز مــن أهميــة دورهــا
فــي املجتمــع ،ويؤكــد أنهــا درع األمــن
االجتماعــي محليــا وخارجيــا ،ومثلمــا
كان لهــا دور فــي االزمــة محليــا ،لــم تنــس
الشــعوب األخــرى التــي تعانــي مــن محــن
احلــروب واملجاعــات ،فاســتمرت فــي
تقــدمي مســاعداتها فــي اليمــن وســوريا
وفلســطني ومســلمي الروهينغــا ،وغيرهــا
مــن الــدول املتضــررة.

وإغــاق املجــال اجلــوي باســتثناء رحــات
الشــحن ورحــات الطيــران االســتثنائية،
بــدأت تظهــر موجــة نقــص بعــض املــواد
الغذائيــة واملغــاالة فــي أســعار بعــض
الســلع ،فتحركــت وزارة التجــارة فــورا
لوقــف العبــث بأســعار جميــع املواد خاصة
الغذائيــة ،وقامــت بحمــات متعــددة
أغلقــت فيهــا أي نشــاط جتــاري يبالــغ
فــي األســعار ويتعــدى التســعيرة املعلنــة،
وهــو مــا ســاهم فــي ضبــط األســعار ،كمــا
قامــت باســتيراد كميــات كبيــرة مــن املــواد
الغذائيــة مــن عــدة دول حتــى ال يعانــي
املســتهلك مــن أي نقــص ،وأكــدت الــوزارة
أن لديهــا مخــازن اســتراتيجية توفــر
الغــذاء للكويــت مهمــا طالــت األزمــة.
كمــا قامــت الــوزارة مبتابعــة إغــاق
األنشــطة غيــر الضروريــة كاألســواق
ومراكــز التســوق ،وأســواق املالبــس
والعطــور واملكيــاج ،ومحــات قطــع غيــار
الســيارات ،ومعــارض االلكترونيــات،
وأســواق األغنــام واملســالخ وأســواق
األســماك ...إلــخ ،ضمــن أغلــب األنشــطة
التــي مت إيقافهــا إعمــاال لقــرار مجلــس
الــوزراء بتوقــف األنشــطة فــي البــاد
تالفيــا للتجمعــات؛ كمــا قامــت بوضــع

الئحــة أســعار للحــوم واألســماك حتــى
ال يتــم جتاوزهــا ،واكتفــت باجلمعيــات
وأســواق املراكــز الغذائيــة الرئيســة
لتســويق املنتجــات.
وحتــى يتــم التخفيــف مــن التجمعــات
قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بعمــل
موقــع حلجــز دور فــي اجلمعيــات
التعاونيــة واألســواق حتــى يســهل الذهــاب
إليهــا مبوجــب موعــد محــدد حتــى
أثنــاء ســاعات احلظــر مبــا يقضــى علــى
التجمعــات ،وســمحت الــوزارة للجمعيــات
اخليريــة باالســتيراد مــن اخلــارج
للمحافظــة علــى املخــزون االســتراتيجي
للمــواد الغذائيــة.

«الشؤون» أطلقت
حملة «فزعة للكويت»
بالتعاون مع الجمعيات
الخريية استجابة لنداء
سمو األمري
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ملف
العدد

املخالفــن الذيــن يتجــاوز عددهــم 167
ألــف مخالــف وتضمــن القــرار إعفــاء قامــت وزارة اخلارجيــة بإحصــاء عــدد
املخالفــن مــن الغرامــات وتكاليــف املواطنــن املوجوديــن خــارج البــاد بغــرض
الســفر ،مــع إمكانيــة عودتهــم للبــاد العــاج أو الدراســة أو الســياحة ،وذكــرت
مــرة أخــرى مســتقبال .كمــا يســرت ســبل أنهــم يتراوحــون بــن  50إلــى  60ألــف
األمــور علــى قائــدي املركبــات الذيــن مواطــن ،وقامــت بوضــع خطــة زمنيــة
انتهــت رخــص ســياراتهم بعــدم مخالفتهــم إلجــاء الراغبــن فــي العــودة إلــى الوطــن،
شــريطة حمــل أوراق جتديــد الرخــص ،وقامــت بتفعيــل منصــة «معكــم» االلكترونية
كمــا ســلمت رخــص القيــادة املنتهيــة للتســجيل لــكل املواطنــن فــي مختلــف دول
إلــى مــن قــام بتجديدهــا عبــر ترتيــب العالــم ،ووضعــت خطــة اإلجــاء بالتعــاون
األســماء وفــق احلــروف الهجائيــة تالفيــا مــع وزارات الصحــة والداخليــة والطيــران
لالزدحامــات والتجمعــات.
املدنــي واخلطــوط اجلويــة الكويتيــة.
ومت تنظيــم  182رحلــة جللــب أكثــر مــن
وزارة التربية
 29168مواطنـاً فــي  71وجهــة فــي مختلــف
قامــت وزارة التربيــة بتعطيــل العمــل فــي دول العالــم ابتــدا ًء مــن  19إبريــل وحتــى 6
املــدارس ســواء احلكوميــة أو األهليــة مايــو املاضيــن.
اعتبــارا مــن صــدور قــرار مجلــس الــوزراء كمــا قامــت اخلارجيــة بتقــدمي دعــم مــن
بتعطيــل كافــة األعمــال فــي الدولــة ،وأنهــت دولــة الكويــت ملنظمــة الصحــة العامليــة
العــام الدراســي لبعض الصفوف الدراســية مببلــغ  40مليــون دوالر ملواجهــة لدعــم
وقامــت بتشــغيل منظومــة التعليــم عــن بُعــد جهودهــا فــي مكافحــة وبــاء كورونــا ،كمــا
فــي عــدد مــن الصفوف ،وتأجيــل امتحانات قدمــت دعمــا للعــراق مببلــغ  10ماليــن
بعــض الصفــوف كالثانويــة العامــة إلــى مــا دوالر ملكافحــة كورونــا ،وأيضــا دعمــا
بعــد عيــد الفطــر ،كمــا ألزمــت الــوزارة لفلســطني وإيــران والصــن وعــدد مــن
املــدارس اخلاصــة بعــدم اســتقطاع راتــب الــدول ملواجهــة الوبــاء ،مــن خــال منظمــة
الصحــة العامليــة.
أي مــدرس فــي فتــرة التعطيــل.
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مــن اخلــارج بعــد اكتشــاف حــاالت مصابــة
بفيــروس كورونــا.
وفــي  22مــارس أعلنــت الداخليــة عــن
حظــر التجــول اجلزئــي مــن الســاعة 5
مســاء حتــى  4فجــرا ثــم مت تفعيــل احلظــر
الكلــي الشــامل فــي  10مايــو وعمــل
رجــال الشــرطة فــي االنتشــار الســريع
بــن الشــوارع للتأكــد مــن تطبيــق احلظــر
وعــدم اخلــروج علــى القانــون ،باإلضافــة
إلــى تنظيــم الســير وحراســة أماكــن
احملاجــر الصحيــة ومراكــز إيــواء العمالــة
ومناطــق العــزل الصحــي فــي املهبولــة
وجليــب الشــيوخ.
وقامــت الداخليــة بالتعامــل اإلنســاني
مــع حــاالت املقيمــن القادمــن بتأشــيرة
زيــارة ،فتــم جتديــد زيارتهــم آليــا عبــر
موقــع الــوزارة علــى اإلنترنــت دون احلاجــة
ملراجعــة إدارة شــؤون اإلقامــة ،وفتــح
املجــال لتجديــد إقامــات االلتحــاق بعائــل
آليــا ،كمــا مت التمديــد آليــا ملــن انتهــت
إقامتهــم أثنــاء تعطــل الــدوام احلكومــي،
ومنحهــم مهلــة حتــى  31مايــو حتــى يتــم
تشــغيل كافــة خدمــات جتديــد إقامــات
املقيمــن عبــر املوقــع االلكترونــي.
واســتكماال للــدور اإلنســاني لــوزارة
الداخليــة ،صــدر قــرار العفــو عــن

وزارة اخلارجية

الجمعيات الخريية قدمت
دعمها املادي والعيني
واللوجستي بفرقها
التطوعية وساعدت
اآلالف باملال والغذاء

الطيران املدني
قامــت إدارة الطيــران املدنــي مبجهــودات
كبيــرة بــدأت بتعليــق رحــات الطيــران
مــن وإلــى الــدول املوبــوءة اعتبــارا مــن 7
مــارس املاضــي ،مت اغــاق املجــال اجلــوي
بالكامــل ،وايقــاف حركــة الطيــران مــن
وإلــى الكويــت اعتبــارا مــن منتصــف ليــل
اجلمعــة  13مــارس املاضــي ،بعــد ثبــوت
تفشــي فيــروس كورونــا وحتولــه إلــى وبــاء
عاملــي ،مــع اســتمرار تســيير الرحــات
التجاريــة ورحــات الشــحن فقــط.
كمــا قامــت إدارة الطيــران املدنــي بعــد
إغــاق املجــال اجلــوي بالتنســيق مــع
شــركات الطيــران األجنبيــة لتنظيــم
رحــات اســتثنائية إلجــاء بعــض
املقيمــن عبــر مطــار الكويــت الدولــي،
ومنــع ســفر أي مقيــم يتــم إجــاؤه حــال
ثبــوت إصابتــه بالفيــروس ،ونســقت مــع
باقــي وزارات الدولــة لتيســير عمليــات
اســتقبال املواطنــن الذيــن مت إجالؤهــم

الدفاع املدني
أدى رجــال الدفــاع املدنــي دورا حيويــا
وهامــا فــي توفيــر أكثــر مــن  16ألــف
متطــوع ،باإلضافــة إلــى  9آالف
متطــوع مــن مركــز العمــل التطوعــي
والهيئــة العامــة للشــباب والهيئــة العامــة
للرياضــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة
ووصــل عــدد املتطوعــن املســجلني عبــر
موقــع الدفــاع املدنــي أكثــر مــن  25ألــف
متطــوع فــي كافــة مجــاالت العمــل التــي
حتتــاج وجودهــم وعلــى رأســها املطــار
واجلمعيــات التعاونيــة واحملاجــر الصحيــة
وأماكــن الفحــص.
وقــام الدفــاع املدنــي بــدوره فــي تدريــب
املتطوعــن ملواجهــة حــاالت الطــوارئ
واتخــاذ اإلجــراءات ذات الصلــة فــي
التصــدي لوبــاء كورونــا ،وعقــد اجتماعــات
مــع اجلهــات احلكوميــة لوضــع آليــة عمــل

بلدية الكويت
قامــت البلديــة بجهــود كبيــرة بالتنســيق
مــع وزارات الدولــة املختلفــة وعلــى رأســها
وزارة التجــارة ،بإغــاق األنشــطة غيــر
الضروريــة التــي أقــر مجلــس الــوزراء
إغالقهــا واالكتفــاء باألنشــطة التجاريــة
احليويــة وهــي اجلمعيــات التعاونيــة
وأســواق ومحــات املــواد الغذائيــة
واملطاعــم ،وأغلقــت العديــد مــن األنشــطة
األخــرى مثــل األســواق واحملــات التجارية
 ،وكراجــات تصليــح الســيارات وورش
التصليــح وشــركات بيــع قطــع الغيــار،
وصالونــات احلالقــة الرجاليــة والنســائية
واملقاهــي ،وغيرهــا مــن األنشــطة األخــرى
التــي صــدر قــرار بإغالقهــا؛ كمــا قامــت
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وتعاونــت مــع اجلمعيــات اخليريــة لتقــدمي
مســاعداتها لألهالــي والطــاب فــي
اخلــارج بالتعــاون مــع ســفارات الكويــت
فــي اخلــارج ومتديــد تزكيــة اجلمعيــات
اخليريــة فــي الــدول ثالثــة شــهور.

مــن دول العالــم فــي أكبــر عمليــة إجــاء
لتوفيــر أماكــن تكفــل الكشــف الســريع
علــى القادمــن ،وترحيلهــم للحجــر املنــزل
أو املؤسســي وتزويدهــم بتطبيــق «شــلونك»
والســاعة االلكترونيــة لضبــط عمليــات
حجرهــم حفظــا لســامتهم وســامة
املخالطــن لهــم.

املتطوعــن ،ومبوجبهــا مت تشــكيل فــرق
عمــل إداريــة وميدانيــة لتدريبهــم وتأهيلهم
وفرزهــم وتصنيفهــم.
كمــا قامــت إدارة الدفــاع املدنــي بالتنســيق
مــع وزارة الداخليــة فــي عمليــات خــروج
املواطنــن واملقيمــن للضــرورة وفــي
احلــاالت الطارئــة عبــر موقــع الدفــاع
املدنــي مــن خــال تســجيل طلــب خــروج
اثنــاء احلظــر ،بشــكل الكترونــي ســريع
وميســر.

الحصول عىل موعد
للجمعيات التعاونية
عرب موقع وزارة التجارة
لتنظيم
أعداد املتسوقني ..
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الدفاع والقوة اجلوية
قدمــت وزارة الدفــاع بالعديــد مــن اجلهــود
فــي مكافحــة كورونــا ،وقامــت القــوة
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فــرق البلديــة مبتابعــة القــرار وتنفيــذه علــى
أرض الواقــع بإغــاق أي نشــاط يصــدر
بشــأنه قــرار إغــاق مــن مجلــس الــوزراء،
ملكافحــة جائحــة كورونــا ،وحرصــت علــى
اســتمرار فــرق التفتيــش للتأكــد مــن تطبيــق
قــرارات اإلغــاق ووضــع الالفتــات عليهــا،
ومخالفــة مــن يخالــف ذلك.كمــا قامــت
البلديــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركات
بتعقيــم شــوارع بعــض املناطــق مثــل الشــويخ
الصناعيــة بالتعــاون بــن بلديــة العاصمــة
مبشــاركة الغــامن إنترناشــيونال ،كمــا
تابعــت تعقيــم حاويــات القمامــة بالتعــاون
مــع شــركات التنظيــف للحــد مــن انتشــار
فيــروس كورونــا.
وحــددت مواعيــد دفــن املوتــى مبنــع توافــد
املشــيعني واالكتفــاء بأقــارب املتوفــى فقــط
بنــاء علــى التوجيهــات الصحيــة الصــادرة
مــن جهــة االختصــاص للحــد مــن انتشــار
فيــروس كورونــا املســتجد.
وقامــت بتفعيــل موقعهــا االلكترونــي
إلصــدار التراخيــص البلديــة املطلوبــة
لضمــان ســير األعمــال التــي حتتــاج هــذه
التراخيــص وعــدم توقفهــا.

اجلويــة الكويتيــة بتســخير جميــع إمكانــات مــا حتتاجــه مــن خدمــات ســريعة وعاجلــة.
وقــدرات قطاعاتهــا العســكرية واملدنيــة
لدعــم جهــود الدولــة فــي األزمــة ،إذ أدت احلرس الوطني
دوراً مميــزاً مــن خــال تنظيــم رحــات خــال فتــرة عمــل وجيــزة ال تتعــدى الـــ 72
جســر جــوي مــن دول العالــم لشــحن ســاعة جنــح احلــرس الوطنــي بالتعــاون
األجهــزة واملعــدات الطبيــة التــي تتطلبهــا مــع وزارة الصحــة فــي إنشــاء مستشــفى
الظــروف الصحيــة الراهنــة ،ونقــل األطقــم ميدانيــا فــي منطقــة املهبولــة املعزولــة
الطبيــة ،إضافــة إلــى املشــاركة فــي خطــة صحيــا لتقــدمي الرعايــة الطبيــة الالزمــة
اإلجــاء احلكوميــة للمواطنــن الكويتيــن لســكان املنطقــة.
مــن اخلــارج وفــي فتــرات زمنيــة ســجل مــن وقــام احلــرس الوطنــي بتقدمي دعم وإســناد
خاللهــا طياروهــا أزمنــة قياســية مبعــدالت مختلــف قطاعــات الدولــة ملواجهــة فيــروس
الطيــران جتــاوزت فــي بعــض رحالتهــا الـــ كورونــا املســتجد ،وذلــك قبيــل حتركهــا
 41ســاعة مــن العمــل املتواصــل.
لتأمــن عــدد مــن مراكــز اإليــواء التــي
وأنشــأت مركــزا طبيــا فــي قاعــدة عبــداهلل تســتخدم فــي اســتقبال املشــتبه بإصابتهــم
املبــارك اجلويــة بجهــود مشــتركة مــع هيئــة بفيــروس كورونــا املســتجد كوفيــد ،19-
اخلدمــات الطبيــة وهندســة املنشــآت واملخالفــن لقانــون اإلقامــة ،وجتهيــز
العســكرية بهــدف فحــص العســكريني املواقــع إداريــا وتزويدهــا مبســتلزمات
واملواطنــن الذيــن يتــم إجالؤهــم مــن التعقيــم والتطهيــر ،ووضــع النقــاط الطبيــة
اخلــارج وفــق خطــة اإلجــاء احلكوميــة ملتابعــة الصحــة العامــة ملنتســبي احلــرس
واملعتمــدة مــن وزارة اخلارجيــة ،وحســب الوطنــي
االشــتراطات واإلجــراءات الصحيــة.
وتســلمت مهــام تأمــن مركــز إجــاء وإيــواء
وقامــت رئاســة هيئــة أركان اجليــش العمالــة املخالفــة فــي الرتقــة ،واملستشــفى
بإنشــاء مستشــفى ميدانيــا بجليــب الشــيوخ امليدانــي لــوزارة األشــغال مقابــل اســتاد
ومحاجــر صحيــة فــي ثالثــة مواقــع بهــا فــي جابــر ،وفنــدق ســليل اجلهــراء ،وفنــدق
زمــن قياســي مــع اســتمرار عمليــات الدعــم هيلتــون جــاردن إن (األفنيــوز) ،ومنتجعــي
واملســاندة لتنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء اجلــون وسيشــل مبنطقــة اجلليعــة ،وذلــك
بالتعــاون مــع كافــة وزارات الدولــة فــي توفيــر فــي إطــار مســاندة وزارة الداخليــة فــي

«الداخلية» أسقطت
غرامات مخالفي
اإلقامة ،ومددت إقامة
املترضرين من تعطل
الدوامات

اإلطفاء
لــم يغــب رجــال اإلطفــاء عــن املشــهد
فــي مواجهــة كورونــا ،وبقــوا علــى أهبــة
االســتعداد ملواجهــة أيــة أخطــار خــال
عمليــات احلظــر الكلــي الشــامل واجلزئي،
وقامــت مببــادرة توصيــل األدويــة ملنــازل
املرضــى وكبــار الســن خــال فتــرات
احلظــر بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ،وقــد
بلــغ مــا مت توصيلــه مــن خــال رجــال
اإلطفــاء حتــى منتصــف شــهر مايــو أكثــر
مــن  30ألــف وصفــة مــن خــال 450
ضابطــا وضابــط صــف و 250مركبــة،
وتأتــي هــذه املبــادرة لتخفيــف العــبء علــى
كــوادر وزارة الصحــة مــن أطبــاء وصيادلــة
ودعــم قــرارات وزارة الصحــة لسياســة
التباعــد االجتماعــي بعــدم التجمــع فــي
املستشــفيات للحفــاظ علــى ســامة
املرضــى مــن جائحــة كورونــا املســتجد.

وزارة اإلعالم
تعــ ّد وزارة اإلعــام القلــب النابــض بــكل
التحــركات التــي حتــدث فــي البــاد ،وقــد
حرصــت الــوزارة علــى تزويــد املواطنــن
واملقيمــن بكافــة األخبــار علــى مــدار
الســاعة وإعالنهــا عبــر قنواتهــا الرســمية

,,

تنفيــذ خطــة الطــوارئ األمنيــة.

وتلفزيــون الكويــت ووكالــة االنبــاء الكويتيــة اجلهــاز ووزارة الصحــة وشــركة زيــن.
ووســائل التواصــل االجتماعــي ،حتــى
يبقــى اجلمهــور علــى اطــاع آنــي علــى اجلمعيات التعاونية
كافــة األحــداث.
قامــت اجلمعيــات التعاونيــة بتوفيــر
وقامــت الــوزارة بتحويــل العديــد مــن احتياجــات املســتهلكني بســعر مناســب،
املواقــع االلكترونيــة اإلخباريــة التــي وفتحــت أبــواب األســواق علــى مــدار
بثــت اخبــارا كاذبــة او نقلــت شــائعات الســاعة الســتيعاب قضــاء حاجاتهــم،
الــى النيابــة العامــة فــي إطــار جهودهــا ومت توفيــر خدمــة التعقيــم والفحــص
فــي احملافظــة علــى النظــام ومحاربــة قبــل الدخــول لتقليــل انتشــار عــدوى
الشــائعات حتــى ال يلتبــس األمــر علــى كورونــا ،كمــا مت ترتيــب مواعيــد الذهــاب
اجلمهــور فيمــا يخــص الوبــاء وتداعياتــه .للجمعيــات بعــد حجــز موعــد مســبق
بالتعــاون مــع وزارة التجــارة منعــا للتزاحــم
اجلهاز املركزي للمعلومات
وفرصــة انتقــال العــدوى.
يعــ ّد اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا
املعلومــات أحــد األجهــزة احليويــة التــي مبادرات القطاع اخلاص
لعبــت دور اجلنــدي املجهــول فــي توفيــر قامــت العديــد مــن شــركات القطــاع
التطبيقــات واحللــول االلكترونيــة لكافــة اخلــاص بالعديــد مــن املبــادرات فتبرعــت
وزارات مؤسســات الدولــة التــي كانــت لهــا املصــارف والبنــوك الكويتيــة بـــ  10ماليــن
الكلمــة األهــم فــي القضــاء علــى املراجعــة دينــار لدعــم جهــود الدولــة فــي مواجهــة
الشــخصية ملعظــم اخلدمــات ،واالعتمــاد الوبــاء ،كمــا قامــت أغلــب الشــركات
علــى اإلنترنــت والتطبيقــات الذكيــة بتعطيــل العمــل فيهــا لتطبيــق قــرارا
االلكترونيــة فــي تخليــص معامالتهــم ،مجلــس الــوزراء بتعطيــل العمــل فــي كافــة
وهــو مــا أســهم كثيــرا فــي القضــاء علــى مؤسســات الدولــة حفاظــا علــى األرواح.
التجمعــات وتقليــل انتقــال العــدوى مبــا  ،كمــا قــام العديــد مــن شــركات
قدمــه اجلهــاز مــن حلــول إلكترونيــة العقــارات ومالكهــا بتخفيــف اإليجــار عــن
ســريعة وســهلة نالــت إعجــاب اجلميــع املســتأجرين وبعضهــم أعفــا املســتأجرين
ومنهــا تطبيــق «شــلونك» بالتعــاون بــن مــن دفــع القيمــة االيجاريــة.

تعاون بني وزارة
الخارجية و»الطريان
املدين» إلجالء 29168
مواطن ًا من الخارج
بـ  182رحلة
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مبادرات
صندوق مساهامت مواجهة انتشار فريوس كورونا املستجد
وافــق مجلــس الــوزراء علــى إنشــاء صنــدوق مؤقــت لتلقــي املســاهمات النقديــة املقدمــة مــن مختلــف املؤسســات والشــركات واألفــراد
لدعــم جهــود احلكومــة فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد حتــت مســمى «صنــدوق مســاهمات مواجهــة انتشــار فيــروس
كورونــا املســتجد» ،والــذي ميكــن التبــرع لــه إلكترونيــا عبــر الرابــط  coronafund.cmgs.gov.kwوقــد بلــغ إجمالــي مــا
مت جمعــه مــن مســاهمات حتــى منتصــف شــهر مايــو  53,658مليــون دينــار وســاهم فيــه  16939مســاهم بــن أفــراد وشــركات
ومؤسســات ،وقــد بــادر صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ /صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه اهلل ورعــاه -بالتبــرع
للصنــدوق مببلــغ  5ماليــن دينــار ،ولضيــق املســاحة نذكــر أعلــى املســاهمات كاآلتــي:
م
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اجلهة

1

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2

احتاد مصارف الكويت

3

حضرة صاحب السمو األمير (حفظه اهلل ورعاه)  -نيابة عن أسرة الصباح

4

فواز خالد املرزوق ()10,000,000$

5

بيت التمويل الكويتي

6

غرفة جتارة و صناعة الكويت

7

شركة مشاريع الكويت القابضة  -كيبكو

8

شركة محمد عبدالرحمن البحر

9

مساهم وطني


10

شركة عبداهلل احلمد الصقر وأخوانه

املبلغ بالدينار
15,000,000
10,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000

 45فيصل عبدالرزاق عبداملجيد الكاظمي


1,485,275

 46املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية


1,000,000

 47مؤسسه عبدالرحمن الغنيم للتجاره العامه


1,000,000

 48عادل يعقوب الغامن


1,000,000

 49شركة ورثة يعقوب ابراهيم الهاجري


1,000,000

 50شركة محمد عصمان اإللكترونية



11

500,000


13

األمانة العامة لألوقاف  -قطاع الصناديق

500,000


14

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده

مجلة فنار العدد التاسع


15

17

شركة املزيني للصرافة ()1,000,000$


18

عبداهلل عبدالعزيز القندي ()1,000,000$


19

علي محمد الدخان و أخوانه

 20مستشفى هادي


21

شركة التسهيالت التجارية

 22شركة ميزان القابضة

 23شركة أسمنت الكويت

 24الهيئة العامة لشؤون القصر

 25شركة سنك جلوب انترناشيونال

 26نوري عبداخلالق النوري وأوالده

 27وصية عبدالعزيز عبداحملسن الراشد


 28عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب املفلح ()500,000$
 29الشركة الكويتية لسوائل احلفر واخلدمات النفطية


 30مجموعة شركات الغنام ()500,000$

31

شركة مجموعة النفيسي الوطنية العقارية

 32مساهم وطني


33

مبرة العوازم اخليرية

 34ورثة حمد عيد املخيال

 35مساهم وطني

 36شركة مصطفى كرم

 37شركة ابراهيم الناصر الهاجري


38

دكتور محمود أحمد السيد مالك الغربللي

 42الشيخه سعاد عبداهلل األحمد الصباح


3,094,000


12


16


41

شركة اسيكو للصناعات

 44الشركة املتحدة األولى للتجارة العامة واملقاوالت


ورثة الشيخ جابر األحمد الصباح

شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده

 40أسرة فهد و خالد عبدالرحمن املعجل


 43شركة اجال للتجارة العامة واملقاوالت  -فيصل البحر وعثمان البشر


عبدالعزيز سعود البابطني وأخوانه

ورثة املرحوم طالل مرزوق محمد الغامن

 39شركة أبناء سليمان اللهيب للتجارة واملقاوالت


500,000
310,000
310,000
309,400
309,350
300,000
300,000
300,000
250,000
250,000
250,000
200,000
200,000
200,000
154,800
153,925
153,795
150,000
101,499
101,000
100,500
100,000
100,000
100,000
100,000

أحمد جاسم يوسف الهاشل وأوالده


51

 52شركة الرثعان اإللكترونية

 53شركة صايف الدولية العقارية

 54ناصر محمد األربش وبدر محمد الربش

 55صالح أحمد صالح عبداله

 56مساهم وطني

 57مبرة جواد بوخمسني وأوالده اخليرية

 58النيابة العامة

 59صبيحة فيصل سعود الصباح

 60مساهم وطني


61

شركة طلبات

 62مبارك بنية متعب اخلرينج

 63مؤسسة ورثة علي بهمن للتجارة العامة

 64مساهم وطني

 65مساهم وطني

 66مساهم وطني

 67مساهم وطني

 68أحمد عبداهلل الصراف

 69نفديك بروحنا يالكويت

 70مساهم وطني


71

اهلل يحفظ الكويت

 72مساهم وطني

 73اسماعيل بهمن محمد بهمن


100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
82,730
75,000
70,000
60,000
50,000
50,000
50,000
50,000
46,500
43,000
42,650
41,500
36,745
35,000
35,000
35,000
31,000
30,000
25,000
23,932
23,394
20,878
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

 74ورثة عبداهلل عبدالكرمي الشايع ( شركة بيت العائلة (


20,000


 75مساهم وطني

18,163


 76مساهم وطني


 77احملامي أحمد خليفة الشحومي

18,163
15,565

لجنة تنظيم املساهامت العينية لدعم الحكومة يف مواجهة كورونا
وافــق مجلــس الــوزراء علــى إنشــاء جلنــة تنظيــم املســاهمات العينيــة املقدمــة مــن األفــراد والشــركات ومؤسســات القطــاع
اخلــاص لدعــم جهــود احلكومــة فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد ،والــذي ميكــن التبــرع لــه الكترونيــا عبــر الرابــط
 musahamat.cmgs.gov.kwوقــد بلــغ إجمالــي عــدد املســاهمات  420مســاهمة عبــر  392مســاهما حتــى منتصــف شــهر مايــو
بــن أفــراد وشــركات ومؤسســات وروابــط وجمعيــات ،وفيمــا يلــي ذكــر ألهــم وأولــى املســاهمات:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

46
47
48
49

اجلمعيــة الكويتيــة التطوعيــة النســائية خلدمــة وتنميــة
املجتمــع
دار الفاروقي لالستشارات الهندسية
شركة املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية
شليهات خيران ( بانتلي بالزا )

95
96
97
98
99

شركة الصباح للتجارة و املقاوالت
Mobile2000
qw
شركة عربي ذ م م
شركة مواعيد للتجارة العامة

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

21
مجلة فنار العدد التاسع

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

جمعية إنسان اخليرية
النائب ماجد مساعد املطيري
مركــز صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبــداع ،شــركة املوهبــة
واإلبــداع
شركة الوسام لنقل ركاب خارجى و نقل البضائع
الشركة الكويتية املتحدة للدواجن
شركه صناعات البحر
خالد حمد العجمي
شركة مجموعة عبدالوهاب فيصل القطامي
عبداهلل محمد عطااهلل
شركة الركب خلدمات النفط والكهرباء واالنشاءات
شركة صناعات الغامن
شركة عبد احملسن عبد العزيز البابطني
الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية
الكوت للمشاريع الصناعية
الشركة الكويتية حلفر اآلبار
حسن أبل
جمعية العون املباشر
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
بسمة ابراهيم دعيج االبراهيم الصباح
بنتلي لتأجير السيارات
شركة أجرة تاليا الدوليه اجلوال
شــركة ســينتراكس بــاس لألجهــزة الكهربائيــة
واالكترونيــة والهواتــف ومســتلزماتها
جمعية تراحم اخليرية
جمعية احياء التراث اإلسالمي
جمعية اإلصالح االجتماعي
جمعية جواد بوخمسني
جمعية بصائر اخلير
جمعية الساملية التعاونية
املكتب العربي
جمعية الفنطاس التعاونية
شركة مصطفى كرم واوالدة للتجارة العامة واملقاوالت
جمعية العمرية التعاونية
شركة اخلليج لصناعة الزجاج
جميعة الفيجاء التعاونية
زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر
شركة فديشري العاملية
جمعية بيان التعاونية
جمعية السالم التعاونية
معرض العماد لتأجير السيارات
شركة اجيليتي للمخازن العمومية
الشركة الكويتية املتحدة للدواجن
احتاد شركات املستشفيات االهلية
شركة انسيابي اي تي
شركة جاسم للنقليات واملناولة ش .م  .ك  .م
مصنــع األنابيــب البالســتيكية ولوازمهــا مؤسســة يوســف
خالــد العدســاني
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شركة املشاريع الوطن
شركة طابة اخلير القابضة
مجموعة التمدين القابضه
شركة سدمي الكويت للتجارة العامة واملقاوالت
شركة طيران اجلزيرة
شركة انظمة نقل البضائع ( خالد خليفة اجلاسم )
شركة جاسم للنقليات واملناولة
اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
مبرة دشتي اخليرية
شركة البيت اخلشبي ألعمال النجارة والديكور
فندق منتجع شاطئ النخيل
شركة نظارات احلارث
صناعات الهادي للزجاج
شركة صناعات البحر
املتحــدة للمصاعــد مصنــع فوجــي النتــاج املصاعــد
الكهربائيــة
مصنع كوفوما
مصنع سعد مرشد لصناعة اللوحات اإلرشادية
شركة العوازل الدولية
شركة املتكاملة املتحدة لسحب األملنيوم
شركة سدير للتجارة العامة واملقاوالت
شركة صناعات التبريد والتخزين ( كولكس )
شركة املصنع الوطني للفيبر جالس
شركة االحتاد لصناعة مواد البناء
شركة أصباغ جي تي اس
شركة كليك الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت
دعيج خليفه طالل اجلرى
سبيد تامي للمقاوالت
شركة السيايف للتجهيزات الطبية والدوائية
الشركة الكويتية للمنتجات البالستيكية
شركة الفا لومينز لألدوات الكهربائية
شركة بوسطة بلس للتجارة العامة
أطياب الشيخ
شركة النيروز الكويتية للتجارة العامة
محمد العامر
شركة بدر سلطان واخوانه
شركة أوالد سلمان االستاذ للتجارة العامة واملقاوالت
شركة اجلزيرة الصناعية للتجارة العامه واملقاوالت
شركة مجموعة األوراق املالية (ش.م.ك.م)
شركة اسباير للتجارة العامة
الثريا بالس لألفراح
بنك وربة
بسام ناجي حسن همشري
شركة شاين كلني
نظيره البدر
شــركة ســوق النــد مــارك املركــزي وشــركة خالــد وخالــد
للتجــارة العامــة واملقــاوالت
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شركه الرفاعي إيجار واستئجار السيارات
قبيلة العجمان ويام
المي شروكي للتجارة العامة واملقاوالت
اجلمعية الكويتية للحماية من أخطار احلريق
الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات kmc
 KGLشركة رابطة الكويت واخلليج للنقل
شركة مينا الدولية للدعاية واإلعالن
شركة اركان لتاجير واستئجار السيارات
شركة األلبان الكويتية الدمناركيةKDD
الشركة الكويتية لالغذية االمريكانا
شركة حيات لإلتصاالت شركة مساهمة عامة
شركه الرفاعي لتأجير السيارات
الشركة الكويتية االقليمية
جمعية النجاة اخليرية
اللواء متقاعد حميد دحل العنزي
مؤسسة مستور املطيري التجارية
االحتاد الكويتي للمقاولني
املجموعة املشتركة للمقاوالت
شركة الغامن انترناشيونال
شركة مجموعة بشارة
شركة شاين كلني
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
شــركة اخلليــج لالنشــاءات واالعمــال البحريــة
واملقــاوالت العامــة
شاليهات عبدااهلل
جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية
مجموعة جلوبال الطبية
منتزه اللؤلؤه
شركة املتكاملة القابضة
شركة الدالي العاملية
الشــركة الكويتيــة لصناعــة فوانيــس اإلنــارة واألعمــدة
الكهربائيــة  -كيبلــك
مصانع احلساوي لصناعة الثالجات و برادات املاء
شركة دخيل اجلسار للصناعات الكهربائية
شركة اخلليج للكيبالت و الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الوطنية للسيراميك
االحتاد الكويتي للمزارعني
مصنع املنجرة الهندسية
شركة كيربي الكويت للمباني احلديثة
الشركة املتحدة لصناعة احلديد ( كويت ستيل )
شركة اخلليج املتحدة لإلنشاء
شركة االنشاء و التصنيع العقاري  -ريكافو
شركة إسمنت الكويت
خالد علي اخلرايف و إخوانه للمقاوالت اإلنشائية
شــركة أو آي ســي انتربرايســس للتجــارة العامــة و
املقــاوالت
شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة واملقاوالت
شركة الشرق األوسط للحلول املتكاملة
الشركه الكويتيه حلفر االبار
شركة السحاب الوطنية لنقل البضائع
شركة ثري دي برنتا
La cuisine gourmet
شركه خياط باكي ارت خلياطه املالبس الرجاليه

لقاء العدد
«الهيئة الخريية» أنفقت  1.3مليار دوالر عىل  25ألف مرشوع خريي منذ تأسيسها عام 1987

د .عبدالله املعتــوق :جهـود الكــويت فــي مكافحـة وبــاء
«كورونا» ُضب بها املثل عاملي ًا ..وبشهادة أهل االختصاص
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أشــاد رئيــس الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة مستشــار الديــوان
األميــري مستشــار منظمــة األمم املتحــدة الدكتــور عبــداهلل
املعتــوق بنجــاح دولــة الكويــت بكافــة مؤسســاتها الرســمية والقطــاع
اخلــاص واملجتمــع املدنــي فــي مواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا،
حرصــا منهــا علــى ســامة اجلميــع مواطنــن ومقيمــن ،فضربــت
املثــل والقــدوة بشــهادة منظمــة الصحــة العامليــة وأهــل
االختصــاص .وقــال املعتــوق خــال لقائــه مــع
مجلــة «فنــار» إن الكويــت لــم تدخــر جهــدا فيمــا
يتعلــق بقيمــة االنســان وصحتــه ،فاتخــذت
التدابيــر واإلجــراءات العلميــة االحترازيــة
لــدرء مخاطــر الوبــاء وتداعياتــه ،مثمنــا
جهــود الهيئــة اخليريــة واجلمعيــات
اخليريــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي
فــي التنســيق مــع وزارات الدولــة والتــي
كان نتيجتهــا تشــكيل  5منصــات لتقــدمي
الدعــم اللوجيســتي والتطوعــي واإلعالمــي
للجهــات الرســمية ،ومســاعدة األســر املتعففــة
والعمالــة املتضــررة واملواطنــن العائديــن إلــى أرض
الوطــن وطلبتنــا فــي اخلــارج .وأضــاف أن املنصــة الرئيســية
لتحالــف املجتمــع املدنــي جنحــت جناحــا فــي تدشــن حملــة «فزعــة
للكويــت» غيــر املســبوقة تاريخيــا ،حلشــد اجلهــود فــي مواجهــة
وبــاء «كورونــا» مبشــاركة  41جمعيــة ومبــرة خيريــة بإشــراف
وزارة الشــؤون ،أثبتــت مــدى تكاتــف املجتمــع الكويتــي املعطــاء

وأن مؤسســات العمــل اخليــري قــادرة علــى مواجهــة التحديــات
اإلنســانية ومواجهــة األزمــات ،وجمعــت  9,169مليــون دينــار فــي
يــوم واحــد تبــرع بهــا  198,327متبــرع ،عــاوة علــى أن برامجهــا
الداعمــة لألســر املتعففــة والعمالــة املتضــررة وجهــود احلكومــة
حققــت جناح ـ ًا كبيــر ًا فــي محاصــرة تداعيــات الوبــاء .وأوضــح
املعتــوق أن العمــل التطوعــي للكويتيــن هــو الركيــزة
األساســية فــي مواجهــة األزمــات واملســاعدة فــي
محاصــرة تداعيــات الفقــر واجلهــل واملــرض،
وتلبيــة نــداء الوطــن والعمــل فــي هــذه
الظــروف احلرجــة ،حيــث ضربــوا أروع
األمثلــة فــي الوفــاء لوطنهــم منــذ انــدالع
األزمــة ،الفتــا إلــى أن منصــة التطــوع
االلكترونيــة فــي الهيئــة اخليريــة وصــل
عــدد املســجلني فيهــا  43ألــف متطــوع.
وتنــاول املعتــوق خــال اللقــاء العديــد
مــن احملــاور املتعلقــة بعملــه كرئيــس
للهيئــة اخليريــة ومستشــار فــي الديــوان
االميــري ومستشــار األمــن العــام لــأمم املتحــدة،
ومســاهماته الدينيــة واخليريــة كوزيــر لألوقــاف والعــدل،
وأبــرز محطــات وجهــود عملــه فــي الهيئــة اخليريــة مــن ضمنهــا
انفاقهــا  1,3مليــار دوالر علــى  25ألــف مشــروع خيــري منــذ
تأسيســها عــام  ،1987والكثيــر مــن التفاصيــل التــي يوضحهــا فــي
ســياق احلــوار التالــي...

نشكر صاحب السمو أمري البالد لدوره الرائد يف حفز الشعب الكويتي عىل العطاء املستدام
الجمعيات والهيئة الخريية ومؤسسات املجتمع املدين دشنت  5منصات عمل ملكافحة الوباء
● نــود فــي البدايــة أن نتعــرف علــى نشــأتكم
ومراحــل مســيرتكم التعليميــة؟
ولــدت ألســرة كويتيــة محافظــة ،ودرســت
املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة مبــدارس
الكويــت كســائر أبنــاء جيلــي ،ثــم انتقلــت
إلــى املدينــة املنــورة ،وهنــاك حصلــت علــى
الثانويــة العامــة ،وشــهادة البكالوريــوس
مــن اجلامعــة اإلســامية عــام 1983م،
ثــم املاجســتير مــن جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية باملدينــة املنــورة عــام
1985م ،ثــم درجــة الدكتــوراه فــي الفقــه
املقــارن مــن جامعــة جالســكو البريطانيــة
عــام 1996م.

وعملــت بالتدريــس بكليــة التربيــة
األساســية ،وتدرجــت فــي هــذا املســار
حتــى صــرت رئيســاً لقســم الدراســات
اإلســامية عــام 1999م ،وفــي ســبتمبر
2017م عملــت عضــواً فــي مجلــس كليــة
العلــوم االجتماعيــة بجامعــة الكويــت
للعامــن اجلامعيــن 2019 /2017م.
● شــغلتم منصــب وزيــر األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ووزيــر العــدل فــي إحــدى مراحــل
حياتكــم ..حدثنــا عــن جتربتكــم فــي العمــل
الــوزاري؟
تشــرفت  -بفضــل اهلل  -بثقــة حضــرة
صاحــب الســمو أميــر البــاد بتوليتــي

مســؤولية حقيبــة وزارة األوقــاف مــن يونيــو
 2003إلــى مــارس 2007م ،ثــم أســندت
إلــي مســؤولية حقيبــة العــدل فــي شــهر
فبرايــر 2006م وحتــى مــارس 2007م،
وقــد أدرت الوزارتــن بــكل مســؤولية
وحــرص شــديد علــى اإلصــاح ،وكان بابــي
مفتوحــا للجميــع ،واســتطعت بتوفيــق مــن
ً
اهلل أن أقــود وزارة األوقــاف إلــى العامليــة،
فأنشــأنا املركــز العاملــي للوســطية ملواجهــة
الغلــو والتطــرف ،وترأســت اللجنــة الوزاريــة
ملكافحــة التطـ ّرف واإلرهــاب ،والعديــد مــن
مؤمتــرات ونــدوات الفقــه واإلفتــاء التــي
لهــا صداهــا الواســع فــي حقــول البحــث

حملة «الهيئة»
إلطعام مليار جائع وفرت3
مليار وجبة مبشاركة 37
منظمة إنسانية
 43ألف متطوع سجلوا
يف منصة الهيئة الخريية
االلكرتونية للتطوع
خدماتنا إنسانية بحتة
للمحتاجني دون متييز لتمكينه
وتحويله لفرد إيجايب يف املجتمع
واملعرفــة والدراســة ،ومــد اجلســور مــع
اجلمعيــات اخليريــة إلجنــاح العمــل
اخليــري فــي أداء رســالته.
● وصلتــم إلــى رئاســة مجلــس إدارة الهيئــة
اخليريــة فــي مرحلــة عصيبــة اتســمت
باألزمــات اإلنســانية ..هــل مــن إضــاءة
حــول هــذا التطــور؟ وكيــف مت انتخابكــم؟
وكيــف صــرمت أحــد أبــرز قيــادات العمــل
اخليــري؟
فــي عــام 2010م ،كانــت الهيئــة اخليريــة
اإلســامية العامليــة علــى موعــد مــع
انتخابــات جديــدة علــى مســتوى الرئيــس
وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،وهــي انتخابــات
جتــري باالقتــراع الســري املباشــر كل 4
ســنوات ،وحينهــا اعتــذر رئيــس الهيئــة
الســابق العــم يوســف احلجــي  -رحمــه
اهلل  -عــن الترشــح لفتــرة جديــدة ،ليفســح
املجــال لدمــاء جديــدة ،فرشــحني لرئاســة
املجلــس ،ومــن ثــم اختارنــي املجلــس لهــذه
املهمــة باالنتخابــات ،وحت ّملــت املســؤولية
منــذ ذلــك احلــن وحتــى اآلن ،وأســأل اهلل
العــون والســداد.
وانتســابي للحقــل اخليــري وحبــي لــه
منــذ الصغــر ،ودعــم أهلنــا ألنشــطته
ومشــاريعه ،كمــا جــرت عــادة أهــل الكويت،
ومنــذ أن توليــت رئاســة الهيئــة اخليريــة،
واألمــة تعيــش أوضاع ـاً إنســانية عصيبــة
ومســتجدات متتابعــة وتطــورات متالحقــة،

ووجدنــا أنفســنا فــي العمــل اخليــري أمــام
العديــد مــن األزمــات فــي ســوريا واليمــن
وليبيــا والعــراق والســودان والصومــال
وبورمــا وفلســطني وغيرهــا.
ونحمــد اهلل أننــا قدمنــا فــي الهيئــة
ومازلنــا نقــدم العديــد مــن البرامــج
واملشــاريع ومؤمتــرات املانحــن ملســاعدة
ضحايــا هــذه األزمــات ،وكان لنتائجهــا
أثــر كبيــر فــي تخفيــف معانــاة الشــعوب
املنكوبــة.
ً
● من احملطات املهمة أيضا في مســيرتكم
توليكــم مناصــب محليــة ودوليــة رفيعــة..
مــا أبــرز تلــك احملطــات؟
فــي عــام 2010م اختارنــي حضــرة

صاحــب الســمو مستشــاراً بالديــوان
األميــري ومــا زلــت حتــى اآلن ،وهــذه
الثقــة الســامية أعتــز بهــا ،وأضعهــا وســام
فخــر علــى صــدري .ومبــوازاة ذلــك عملــت
مبعوثــاً لألمــن العــام لــأمم املتحــدة
للشــئون اإلنســانية بــان كــي مــون فــي
نوفمبــر 2012م حتــى ديســمبر 2016م،
وفــي مــارس 2017م عملــت مستشــاراً
خاصــاً لألمــن العــام لــأمم املتحــدة
أنطونيــو غوتيريــس برتبــة وكيــل أمــن
عــام ،ومــا زلــت حتــى اآلن.
ومبوجب هذه املســؤوليات الدولية حتملت
مهمــة تعزيــز التواصــل بــن املنظمــات
غيــر احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة،
والــوكاالت املتخصصــة لــأمم املتحــدة
مــن أجــل بنــاء شــراكات فعالــة فــي املجــال
اإلنســاني ،كمــا ترأســت اجتماعــات
مجموعــة كبــار املانحــن لدعــم الوضــع
اإلنســاني فــي ســوريا التــي اســتضافتها
الكويــت بتكليــف مــن األمــن العــام لــأمم
املتحــدة حينئــذ بــان كــي مــون علــى خلفيــة
املؤمتــر الدولــي الثانــي للمانحــن لدعــم
الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا ،وبفضــل
اهلل  ،أثمــرت اجلهــود التنســيقية عــن
زيــادة نســبة الوفــاء بالتعهــدات علــى %90
وهــي نســبة غيــر مســبوقة فــي مؤمتــرات
املانحني.
●الهيئــة اخليريــة االســامية العامليــة
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منوذجــا عامل ًيــا رائـ ًـدا فــي العمــل
تعــد
ً
اخليــري ،وجتربــة ثريــة مــن حيــث
التأســيس واالنطــاق واإلدارة ..فمــا أهــم
مالمــح هــذه التجربــة العريقــة؟
الهيئــة اخليريــة مؤسســة إنســانية عامليــة
تتخــذ مــن الكويــت مقــراً لهــا ،وهــي ذات
أنشــطة متعـ ِ ّـددة تقــدم خدماتهــا اإلنســانية
للمحتاجــن حــول العالــم مــن دون متييــز
علــى أســاس الديــن أو العــرق أو اجلنس أو
اللغــة ،وبعيــداً عــن التدخــات السياســية
والصراعــات احلزبيــة واملذهبيــة ،وهــي
تتقاطــع مــع اجلمعيــات اخليريــة فــي
نوعيــة النشــاط اإلنســاني غيــر أنهــا تتميــز
بعامليــة التأســيس واإلنفــاق والتمويــل
واإلدارة.
تأسســت عــام 1984م وتألفــت هيئتهــا
التأسيســية مــن  160عاملــاً ومفكــراً
وناشــطاً فــي أعمــال البــر واخليــر مــن
داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا مــن
أصحــاب احليثيــات املجتمعيــة والفكريــة
واخليريــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم
اإلســامي ،وعندئــذ مت تشــكيل مجلــس
اإلدارة باالنتخــاب مــن  21عضــواً ،وأقــر
مجلــس األمــة قانونــاً بتأسيســها رســمياً
رقــم (1986 /64م) ،ثــم توجــت هــذه
اجلهــود بصــدور مرســوم أميــري بنظامهــا
األساســي فــي  3فبرايــر 1987م.
وقــد جتــاوز حجــم اإلنفــاق اإلنســاني
واخليــري للهيئــة اخليريــة  1,3مليــار
دوالر ،مت إنفاقهــا علــى نحــو  25ألــف
مشــروع خيــري ،وقــد حرصــت الهيئــة على
أن تقــدم خدماتهــا اإلنســانية للمحتاجــن
فــي العالــم مــن دون متييــز ،وتركيــز
رســالتها اإلنســانية علــى بنــاء اإلنســان
ومتكينــه تعليميــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً،
ليكــون قــادراً علــى إحــداث التأثيــر
اإليجابــي فــي املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه.
ومنــت الهيئــة وتطــورت ووصلــت
مبشــاريعها إلــى مختلــف أصقــاع العالــم،
وأصبحــت واحــدة مــن كبريــات املؤسســات
اخليريــة اإلســامية ،ونالــت ثقــة
احلكومــات واملنظمــات الدوليــة والــوكاالت
املتخصصــة لــأمم املتحــدة ،كمــا حصلــت
علــى عضويــة استشــارية فــي منظمــة
التعــاون اإلســامي ،وحققــت الهيئــة
اخليريــة عبــر مســيرتها إجنــازات كبيــرة
فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،ومــن بينهــا
إطــاق مبــادرة اطعــام مليــار جائــع فــي
عــام  2019التــي احتضنتهــا دولــة الكويــت

املتطوعني واملتربعني
صنعوا بعطائهم يوماً
مشهودا ً يف تاريخ
املسرية اإلنسانية
والخريية للكويت
● ما أهم مالمح هذه املبادرة؟
شــاركت فــي تنفيــذ برامــج املبــادرة
بشــكل فعلــي  37منظمــة إنســانية حيــث
وزعــت أكثــر مــن  2.974.784.85وجبــة
إطعــام ودشــنت أكثــر مــن 331.961
مشــروعاً فــي مجــال التنميــة املجتمعيــة
ومتكــن احملتاجــن ،واســتفاد منهــا أكثــر
 132.313.746مســتفي ًدا ،باإلضافــة
إلــى تنفيــذ  2468برنامــج شــراكة فــي
مجــال مكافحــة اجلــوع وتعزيــز األمــن
الغذائــي.
● الكويــت صاحبــة جتربــة عريقــة وريادية
فــي العمــل اخليــري قدمي ـ ًا وحديث ـ ًا،
كمــا اســتطاع العمــل اخليــري مواجهــة
األزمــات بقــدرة فائقــة ..كيــف تــرون هــذه
التجربــة احلضاريــة؟
أهــل الكويــت أصحــاب تاريــخ وجتــارب
رائــدة فــي العمــل اخليــري والتطوعــي،
الــذي جبلــوا علــى حبــه منــذ أن كانــوا
فقــراء ،وبعــد ظهــور النفــط ،وقــد تطــور
العمــل اخليــري وانتقــل مــن دائــرة العمــل
الفــردي إلــى املؤسســي ،حيــث أنشــأوا
العديــد مــن اجلمعيــات واملؤسســات
اخليريــة ،وقــد اتســع نشــاط هــذه
املؤسســات حتــى وصلــت مشــاريعها

إلــى جميــع أنحــاء العالــم ،وأصبــح اســم
الكويــت مقترنــاً بالعمــل اخليــري ،وتــوج
ذلــك بتكــرمي األمم املتحــدة حضــرة
صاحــب الســمو قائــداً للعمــل اإلنســاني
وتســمية الكويــت مركــزاً إنســانياً عامليــاً،
حتــى أنــه لــم يعــد يذكــر اســم الكويــت
فــي مختلــف احملافــل الدوليــة ووســائل
اإلعــام إال مقرونــاً بالعمــل اخليــري.
● مــا رأيكــم بــإدارة دولــة الكويــت ألزمــة
«كورونــا»؟ ســواء احلكومــة او القطــاع
اخلــاص أو مؤسســات املجتمــع املدنــي؟
بشــهادة أهــل االختصــاص فــي منظمــة
الصحــة العامليــة وكذلــك املراقبــن،
جنحــت دولــة الكويــت جناحــاً باهــراً
فــي إدارة أزمــة « كورونــا» حرصــاً منهــا
علــى ســامة اجلميــع مواطنــن ومقيمــن،
كمــا ضربــت املثــل والقــدوة فــي إجــاء
مواطنيهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم
واســتقبالهم االســتقبال الالئق ،وتســكينهم
فــي محاجــر صحيــة مجهــزة بأعلــى
مســتوى.
ولــم تدخــر احلكومــة بجميــع وزاراتهــا
وأجهزتهــا وســعاً فــي تقديــر املوقــف علــى
نحــو يعلــي مــن شــأن اإلنســان وقيمتــه
وصحتــه وســامته ،فاتخــذت التدابيــر
واإلجــراءات االحترازيــة العلميــة الالزمــة
لــدرء مخاطــر هــذا الوبــاء وتداعياتــه،
وحتملــت مســؤوليتها باقتــدار ،كمــا جنــح
القطــاع اخلــاص فــي تقــدمي منــوذج رفيــع
ملفهــوم املســؤولية املجتمعيــة والوطنيــة
للتبــرع لدعــم جهــود الدولــة فــي مكافحــة
الوبــاء ،وقامــت اجلمعيــات اخليريــة بــدور
مشــرف انطالقــا مــن دورهــا املجتمعــي
وواجبهــا األخالقــي واإلنســاني نحــو
الوطــن فــي هــذا الظــرف احلــرج ملكافحــة
الوبــاء.
● تش ــكلت منص ــة باس ــم حتال ــف
املجتم ــع املدن ــي برئاس ــتكم لإلس ــهام ف ــي
مواجه ــة تداعي ــات «كورون ــا» ،م ــا اجله ــود
الت ــي اضطلع ــت به ــا املنص ــة ،وك ــم ع ــدد
اجلمعي ــات واملب ــرات التي انضم ــت إليها؟
بفضــل اهلل تعالــى ،لقــد حتملت اجلمعيات
اخليريــة مســؤولياتها إزاء هــذه األزمة منذ
األيــام األولــى فــي شــهر مــارس املاضــي،
حيــث تواصلنــا فــي الهيئــة اخليريــة مــع
وزيــر الصحــة واجلمعيــة الطبيــة الكويتيــة،
وأعربنــا عــن اســتعدادنا الكامــل للتعــاون
ودعــم اجلهــود الرســمية ،ومت االتفــاق
حينهــا علــى أن تكــون اجلمعيــة الطبيــة

عملت وزيرا لألوقاف
والعدل وبايب كان مفتوحا
للجميع وحالياً مستشار
بالديوان األمريي
واألمم املتحدة
عليهــا فــي مواجهــة اجلوائــح واألزمــات
اإلنســانية وإطــاق املبــادرات إلنهــاء
معانــاة ضحاياهــا واحلــد مــن تفاقمهــا،
كمــا أكــدت أن الكويــت منــوذج للعطــاء
اإلنســاني وأن مؤسســات العمــل اخليــري
قــادرة علــى مواجهــة التحديــات اإلنســانية
ومواجهــة األزمــات.
● كيــف تــرى جتربــة التطــوع فــي الكويــت،
وهــل جنــح املتطوعــون فــي إدارة االزمــة
والوقــوف خلــف جهــود الدولــة؟
العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية ومحورية
فــي مواجهــة األزمــات واملســاعدة فــي
محاصــرة تداعيــات الفقــر واجلهــل
واملــرض ،وقــد عكــس إقبــال أبنــاء الكويــت
وبناتهــا حرصهــم علــى تلبيــة نــداء الوطــن
والعمــل فــي هــذه الظــروف احلرجــة،
حيــث ضربــوا أروع األمثلــة فــي الوفــاء
لوطنهــم منــذ انــدالع األزمــة والتســابق
خلدمــة املواطنــن واملقيمــن فــي احملاجــر
وفــي املراكــز اإليوائيــة واملستشــفيات
امليدانيــة واجلمعيــات التعاونيــة وقيــام
الفــرق التطوعيــة بتعبئــة الســال الغذائيــة
وتوزيعهــا ،وكذلــك هنــاك جتــارب ناجحــة
فــي التعــاون والتنســيق مــع الدفــاع املدنــي،
ومســاعدة العمالــة املتضــررة ومراكــز
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بــدور تنســيقي بــن الــوزارة واملؤسســات
اخليرية.
وأســفرت تلــك اجلهــود عــن تشــكيل منصــة
حتالــف بــن مؤسســات املجتمــع املدنــي
بهــدف تنســيق اجلهــود بــن اجلمعيــات
اخليريــة واجلهــات الرســمية ووضــع
السياســات العامــة وحــل أي اشــكاالت
طارئــة ،وكذلــك تنســيق جهــود األعضــاء
لتخفيــف آثــار األزمــة وضمــت املنصــة إلــى
جانــب  41جمعيــة ومبــرة خيريــة ممثلــن
عــن وزارات الصحــة والداخليــة والشــؤون
واألوقــاف واخلارجيــة وبيــت الــزكاة
ومؤسســات رســمية أخــرى.
وانبثقــت عــن املنصــة الرئيســة  5منصــات
فرعيــة قدمــت ومازالــت تقــدم اخليــر
الكثيــر فــي  5مجــاالت ،هــي الدعــم
اللوجيســتي والتطوعــي واالعالمــي
للجهــات الرســمية املعنيــة مبكافحــة
الوبــاء ،ومســاعدة األســر املتعففــة
والعمالــة املتضــررة واملواطنــن العائديــن
إلــى أرض الوطــن وطلبتنــا فــي اخلــارج.
● حملة «فزعة للكويت» انطلقت بتنظيم
مــن منصــة حتالــف املجتمــع املدنــي ،مــاذا
حققــت هــذه احلملــة مــن نتائــج ومــا
تقييمكــم ألدائهــا ؟ ومــا انعكاســات هــذا
األداء علــى العمــل اخليــري؟
بالفعــل انطلقــت حملــة «فزعــة للكويــت»
حتــت مظلــة املنصــة الرئيســة حتالــف
املجتمــع املدنــي ،حلشــد اجلهــود فــي
مواجهــة وبــاء «كورونــا» ،وشــاركت فيهــا
أكثــر مــن  41جمعيــة ومبــرة خيريــة
بإشــراف وزارة الشــؤون ،وأثبتــت مــدى
تكاتــف املجتمــع الكويتــي وحبــه للعمــل
اخليــري .وهــي حملــة غيــر مســبوقة فــي
تاريــخ الكويــت بالنظــر إلــى مخرجاتهــا
التــي متثلــت فــي حصــد  9,169,98مليــون
دينــار فــي يــوم واحــد تبــرع بهــا 198,327
ألــف متبــرع ،عــاوة علــى أن برامجهــا
الداعمــة لألســر املتعففــة والعمالــة
املتضــررة وجهــود احلكومــة حققــت جناحاً
كبيــراً فــي محاصــرة تداعيــات الوبــاء.
وبفضــل اهلل ،بلــغ إجمالــي مصروفــات
حملــة فزعــة للكويــت  8,713مليــون
دينــار وحتــى 30مايــو املاضــي صرفــت
كمســاعدات عينيــة ومســاعدات نقديــة
وســال غذائيــة وكوبونــات لألســر
املتضــررة وجتهيــز مــدارس ومستشــفيات
ميدانيــة ومعقمــات وأمــور أخــرى متنوعــة
ملكافحــة الفيــروس ،وقــد عكســت احلملــة
القيــم األصيلــة للشــعب الكويــت التــي دأب

اإليــواء ومســاعدة األســر املتعففــة.
وكمــا أشــرت ســلفا ،لقــد مت تشــكيل
منصــة فرعيــة باســم التطــوع ضــد
«كورونــا» ،ومنــذ اللحظــة األولــى عمــد
قيــادات العمــل التطوعــي إلــى اســتخدام
املنصــات الذكيــة فــي توحيــد اجلهــود
التطوعيــة للجمعيــات اخليريــة والعمــل
علــى معاضــدة اجلهــات احلكوميــة ضــد
الوبــاء ،وأطلقــت الهيئــة اخليريــة منصــة
تطــوع إلكترونيــة ،وصــل عــدد املســجلني
فيهــا  43ألــف متطــوع.
● هنــاك هجــوم مســتمر علــى العمــل
اخليــري احمللــي واتهامــات وتشــكيك فيــه
 ،فمــا ردكــم علــي هــذا الهجــوم؟
العمــل اخليــري أحــد أهــم مفاخــر دولــة
الكويــت ،فاكســبها مكانــة دوليــة مرموقــة
بوصفهــا مــن أكثــر الــدول نشــاطاً وتنظيمـاً
ودعمـاً للعمــل اخليــري فــي مختلــف أنحــاء
العالــم ،وكان مــن نتيجــة ذلــك أن توجــت
مركــزاً إنســانياً عاملي ـاً ،كمــا لُقــب أميرهــا
قائــداً إنســانياً .ورغــم هــذا النجــاح الكبيــر
إال أن هنــاك بعــض النــاس لهــم رأي آخــر،
ونحــن نحــرص علــى التواصــل معهــم،
لبيــان احلقيقــة ،وهــم يتفهمــون ذلــك
حينمــا لهــم تتضــح الصــورة.
ومــن املهــم التأكيــد أن جميــع اجلمعيــات
اخليريــة تخضــع ملراقبــة اجلهــات
الرســمية ،وأنهــا لديهــا مكاتــب تدقيــق
داخليــة وخارجيــة ،وتخضــع لرقابــة
الدولــة وال مجــال ألي جتــاوزات .وإن
وجــدت أي جتــاوزات فرديــة شــأن كل
قطاعــات العمــل ،فــإن إدارات اجلمعيــات
اخليريــة ال تتهــاون معهــا.
● هل من كلمة أخيرة؟
باســم اجلمعيــات اخليريــة املشــاركة فــي
حملــة «فزعــة للكويــت» أتوجــه بعظيــم
الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الشــيخ
صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح لــدور
ســموه الرائــد فــي حفــز همــة الشــعب
الكويتــي وتنميــة مســيرة العطــاء وجعلهــا
قيمــة إنســانية وتنمويــة مســتدامة مــن قيــم
الكويــت.
كمــا أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع املتطوعــن
واملتبرعــن الذيــن صنعــوا بعطائهــم.
وختام ـاً أشــكر مجلــة «فنــار» علــى إتاحــة
هــذه الفُرصــة ،وأتوجــه بشــكر خــاص
ملؤسســها ورئيــس حتريرهــا األخ الفاضــل
الدكتــور خالــد الشــطي ،الــذي أبلــى بــا ًء
حســناً خــال عملــه متحدثــاً إعالميــاً
باســم حملــة « فزعــة للكويــت».

فزعة الكويت

الناطق اإلعالمي حلملة فزعة للكويت
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 #فزعة ـ للكويت
حملة جمع التربعات الشعبية لدعم جهود
الحكومة ملكافحة آثار وباء «كورونا»
أثنــى الناطــق اإلعالمــي للحملــة الوطنيــة
للجمعيــات اخليريــة حلشــد اجلهــود
فــي مواجهــة فيــروس كورونــا ( #فزعــة
للكويــت) د.خالــد يوســف الشــطي رئيــس
مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني
(فنــار) علــى دور اجلمعيــات اخليريــة
املتميــز فــي الوقــوف خلــف جهــود حكومــة
دولــة الكويــت فــي مواجهــة تداعيــات
أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد،
وهــو ليــس بغريــب عليهــا ،وهــذا هــو
املأمــول واملعتــاد منهــا فــي دعــم اجلهــود
احلكوميــة.

وقــد قامــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة
بإطــاق حملــة جمــع تبرعــات «فزعــة
للكويــت» مبشــاركة  41جمعيــة ومبــرة
خيريــة ،فــي تعبيــر صــادق بتلبيتهــا لنــداء
صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ/
صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه
اهلل ورعــاه «قائــد اإلنســانية» ،حينمــا أكــد
ســموه علــى ضــرورة تكاتــف اجلميــع مــن
أبنــاء الكويــت حكومــة وشــعبا ومؤسســات
القطــاع العــام واخلــاص واملجتمــع املدنــي،
ملواجهــة ذلــك الوبــاء العاملــي ،ومــ ّد يــد
العــون لــكل مــن تضــرر منــه.

وفــي  27مــارس املاضــي انطلقــت حملــة
«فزعــة للكويــت» لتحقــق إجنــازات
تاريخيــة محققــة مبلــغ 9,169,98
مليــون دينــار فــي يــوم واحــد ،تبــرع بهــا
 198,327ألــف متبــرع مــن خــال وســائل
اجلمــع اإللكترونــي اخلــاص بــكل جمعيــة
خيريــة شــاركت فــي دعــم احلملــة ،ومت
وضــع املبلــغ كامــا حتــت تصــرف وزارة
الشــؤون االجتماعيــة.
وبخصــوص الشــرائح املســتفيدة مــن
حملــة «فزعــة للكويــت» ،فقــد شــملت
املتضرريــن مــن األزمــة وهــي األســر

أنفقت الحملة  9,019,905دك مبالغ مالية لـ 53,316أرسة محتاجة ومترضرة

حملة التربعات نفذتها  41مربة وجمعية خريية بإرشاف وزارة الشئون االجتامعية
وزعت حملة فزعة الكويت  363,599سلة غذائية لألرس املتعففة والعاملة املترضرة
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املتعففــة وأصحــاب الدخــل احملــدود
واملتقطــع والدعــم اللوجســتي للمحاجــر
الصحيــة وجتهيزهــا.
وقــد جــاءت املســاعدات واملعونــات
املقدمــة فــي عــدة أشــكال منهــا وجبــات
غذائيــة جاهــزة خاصــة فــي مناطــق
العــزل املناطقــي وهمــا منطقتــي املهبولــة
وجليــب الشــيوخ اللتــن جــرى عزلهمــا
بالكامــل ويقطــن بهمــا نحــو نصــف
مليــون نســمة ،مــع دعــم جتهيــز مــدارس
اإليــواء اخلاصــة بالدفــاع املدنــي
ومحاجــر الصحــة ،والتيســير عليهــا،
وخدمــة املتضرريــن مــن األســر املتعففــة
بالداخــل واملغتربــن الكويتيــن فــي
اخلــارج دون دخــل ،ودفــع اإليجــارات،
وتقــدمي الدعــم واملســاعدات املاليــة،
والســال الغذائيــة والصحيــة والوجبــات
اجلاهــزة ،وتوفيــر املتطوعــن خلدمــة
اجلهــات الرســمية واألســر دون مقابــل،
وتوفيــر عبــوات امليــاه فــي عــدد مــن
املواقــع احليويــة فــي مكافحــة فيــروس
كورونــا ،وتوفيــر املعقمــات الصحيــة
واحلقائــب الوقائيــة.
وتعــ ّد اســتجابة أهــل الكويــت فــي
احلملــة أمــرا طبيعيــا ألنهــم جبلــوا
منــذ القــدم علــى فعــل اخليــر وإغاثــة

امللهــوف ،فأصبحــت احلملــة مثــار
اهتمــام وإعجــاب دول العالــم ،مــن
حيــث املبلــغ الكبيــر الــذي مت جمعــه،
واملــدة القصيــرة التــي مت اجلمــع فيهــا،
وقــد تناولــت وســائل اإلعــام الغربيــة
والعربيــة اإلعجــاب بهــا ،واعتبروهــا
مفخــرة جديــدة للكويــت؛ عاصمــة العمــل
اإلنســاني عامليــا.
وحتــرص وزارة الشــؤون االجتماعيــة
دوريــا علــى تزويــد وســائل اإلعــام
املختلفــة ،مبــا مت تقدميــه مــن مســاعدات
ليتعــرف اجلمهــور علــى اجلهــود املبذولــة
فــي مواجهــة اجلائحــة ،ويكــون هنــاك
شــفافية أمــام أيــة عمليــة مســاعدات
حتــى يفخــر أهــل الكويــت بحملتهــم التــي
أثــارت إعجــاب العالــم  ،فاســتحقت
الكويــت تســميتها مبركــز العمل اإلنســاني
العاملــي ،واســتحق ســمو أميرهــا تســميته
«قائــد العمــل اإلنســاني.
وقــد جــاءت االحصائيــات لتقريــر
ألعمــال اجلمعيــات واملبــرات لتنفيــذ
فزعة-للكويــت حتــى تاريــخ  10يوليــو
:2020
>> مبلغ 5,959,955د.ك مساعدات مالية
استفاد منها  53,316أسرة متضررة
>>(إيجارات ودعم مالي وكوبونات

مشتريات من األسواق)
>>عدد  363,599سالل غذائية مت توزيعها
لألسر املتضررة والعمالة وملباني احلجر
من قبل وزارة الصحة.
>>عدد 554,660وجبة للمؤسسات
واملستشفيات واجلهات احلكومية
واحملاجر وللعمالة واملتضررين من األزمة.
>>جتهيز مدارس ومحاجر 67,400
مستفيد في  45مدرسة ومحجر جهزت
بالفرش وكامل التجهيزات للدفاع املدني
وللصحة كـ محاجر مع التسيير اليومي.
 790,540د.ك جتهيزات
>>مبلغ
للمؤسسات في مواقع مكافحه الفايروس
(مستشفى ميداني ،كراسي متحركة
وكمبيوترات ،أجهزة ،معدات ،فرش
مكتبي)
>>عدد 405,682معقمات يدوية وحقيبة
وقائية مت توزيعها على اماكن مواجهه
الفايروس وكذلك االسر املتضررة
والكويتيني املغتربني والطلبة.
>>عدد  10,340متطوع خلدمة مكافحة
الفايروس مع اجلهات الرسمية وملسانده
املتضررين بدون مقابل
إجمالـي
9,019,905د.ك
>>مبلـغ
املصروفـات مـن حملـة فزعـة للكويـت حتى
تاريـخ  10يوليـو .2020

الرعاية الحرصية للجزء الواحد تشمل :
د.ك

10000

احملتوى العلمي

التصوير

التصميم

البرمجة

التنفيذ

كما ميكن املساهمة بأي مبلغ

مزايا الرعاية :
إدارج اسم الراعي في الصفحة اخلاصة باجلزء املشمول بالرعاية.
تكرمي الراعي بعد تدشني التطبيق.
تغطية صحفية في الصحافة احمللية واإللكترونية ووسائل التواصل
االجتماعي للرعاية.

للتربع للتطبيق

شاركنـا  ..يف الخيـر

KFH online

971 666 11

الجمعيات الخريية ومؤسسات املجتمع املدين ..صامم األمان االجتامعي للوطن

الحملة الوطنية للجمعيات واملربات الخريية لحشد الجهود
ملكافحة فريوس كورونا املستجد «فزعة للكويت»
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مبادرات
الجمعيات الخريية
حظيت بإشادة سمو
األمري والجهات
الرسمية

منــذ اليــوم األول ملواجهــة جائحــة
فيــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد)19-
أخــذت مؤسســات املجتمــع املدنــي
تــؤدي دو ًرا رياد ًيــا وهامــا فــي مكافحــة
الوبــاء ،والتــي بــدأت باجتمــاع للجمعيــات

توسيع
دائــرة وشكــل
املساعــدات حتــى
تصل إىل أكرب عدد من
املستفيدين

اخليريــة فــي مقــر جمعيــة جــود اخليريــة
لتوحيــد اجلهــود وترتيبهــا.
وعقــب ذلــك مت الدعــوة الجتمــاع آخــر
فــي مقــر الهيئــة اخليريــة اإلســامية
العامليــة بحضــور اجلمعيــات اخليريــة،

تنسيق بني
الجمعيات والهيئات
الخريية لتوحيد
جهودها للتخفيف
من آثارها

واحتــاد املبــرات واجلمعيــات اخليريــة
الكويتيــة ،واجلمعيــة الطبيــة الكويتيــة،
وأســفر االجتمــاع عــن مجموعــة مــن
القــرارات عبــر حتالــف مؤسســات
املجتمــع املدنــي باســم احلملــة الوطنيــة

بيانات:

هــذه األزمــة ،كمــا أشــادت وزيــرة الشــؤون
االجتماعيــة وزيــرة الدولــة للشــؤون
االقتصاديــة مــرمي العقيــل مبــا قامــت
بــه اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة ،مبينــة
أن تشــجيع أميــر الكويــت لهــا هــو أكبــر
دليــل علــى دورهــا احليــوي فــي الدعــم
واملســاندة للجهــود احلكوميــة.
وقــد رصــد مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل
اإلنســاني «فنــار» هــذه اجلهــود والتــي
ميكــن تلخيصهــا فــي اآلتــي:

اجتامعات:
تعـ ّد هــذه االجتماعــات مصنــع القــرارات
التــي أســهمت فــي اتخــاذ العديــد مــن
اخلطــوات الســريعة فــي وقــت وجيــز
إلجنــاز مهمــات اجلمعيــات اخليريــة،
ونذكــر مــن هــذه االجتماعــات:

البيانــات هــي ملخــص مــا يحــدث مــن
خطــوات ومشــاريع حتتــاج الــى التنفيــذ
وصياغتهــا ،مبــا يوضــح كيفيــة إدارة
العمــل ومــن هــذه البيانــات االتــي:
-1بيــان احتــاد اجلمعيــات واملبــرات
اخليريــة.
-2بيــان احتــاد اجلمعيــات األهليــة
«نتعــاون ال نتهــاون».
-3بيــان جمعيــة اإلصــاح االجتماعــي
لإلجــراءات االحترازيــة.

حمالت التطوع
والتوعية:
أثبــت التطــوع أنــه كلمــة الســر فــي
أيــة أزمــة؛ فلــوال جهــود املتطوعــن ملــا
مت الســير قدمــا فــي تنفيــذ املشــاريع
التطوعيــة واإلنســانية ،كعامــل مســاعد
للجهــات احلكوميــة ،ومــن هــذه احلمــات
اآلتــي:
-1اجتمــاع الهيئــة اخليريــة 2020/3/4
أســفر عنــه  3فــرق تطوعيــة تضــم مــا
يقــارب مــن  850متطوعــا.
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للجمعيــات واملبــرات اخليريــة حلشــد
اجلهــود ملكافحــة فيــروس كورونــا
املســتجد «فزعــة للكويــت».
وانبثقــت عــن احلملــة  4منصــات للعمــل،
وقــد اطلــع مجلــس الــوزراء املوقــر علــى
جهــود هــذه احلملــة ،وأشــاد بهــا ،وطلــب
أن يتــرأس احلملــة الدكتــور عبــداهلل
املعتــوق رئيــس الهيئــة اخليريــة
اإلســامية العامليــة.
وقــد بذلــت اجلمعيــات اخليريــة
ومؤسســات املجتمــع املدنــي جهــودا
جبــارة والتــي متــت فــي عــدة خطــوات
ومشــاريع مختلفــة ســنتطرق إليهــا
فــي هــذا العــرض ،وقــد أثبتــت
هــذه اجلمعيــات والهيئــات جدارتهــا
وكفاءتهــا وحتملهــا املســؤولية فــي
دعــم جهــود الدولــة الرســمية فــي
عمليــات املكافحــة املختلفــة للوبــاء،
لتثبــت أنهــا صمــام أمــان دعــم املجتمــع
فــي األزمــات ،بعــد قيامهــا مجتمعــة
ومنفــردة ببــذل قصــارى جهودهــا؛ ســواء
كان مــن خــال الدعــم اللوجســتي أو
االعالمــي أو املــادي أو اإلنســاني.
وحظيــت مبــادرات اجلمعيــات اخليريــة
الكويتيــة بثنــاء ســمو أميــر البــاد/
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح-
حفظــه اهلل ورعــاه -فــي كلمــة ســموه
فــي  23مــارس املاضــي ،مقدمــا شــكره
للجمعيــات اخليريــة ،وهــو مــا اعتبــره
كثيــرون أكبــر رســالة للجميــع بأهميــة
هــذه املؤسســات فــي دعمهــا للحكومــة
الكويتيــة.
كمــا أشــاد ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء
الشــيخ /صبــاح اخلالــد الصبــاح بجهــود
اجلمعيــات اخليريــة ،خــال لقائــه
مبمثليهــا ،والــذي شــهد ثنــاء علــى دورهــا
وجهودهــا داخــل الكويــت وخارجهــا فــي

-1اجتمــاع احتــاد اجلمعيــات مــع
اجلمعيــة الطبيــة الكويتيــة والهيئــة
اخليريــة اإلســامية العامليــة.
-2اجتمــاع الهيئــة اخليريــة مــع اجلمعيــة
الطبيــة ووزارة الصحــة واحتــاد
املبــرات واجلمعيــات لدعــوة املتطوعــن
للمشــاركة.
-3حتديــد موعــد اجتمــاع الهيئــة
اخليريــة واحتــاد املبــرات والفــرق
التطوعيــة فــي .2020/3/17

املبادرات
شملت حمالت
تطوعية وتوعوية
ومساعدات مالية
وغذائية
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 -2حملــة  #فزعــة -حــق -الكويــت
بــوزارة الداخليــة ووزارة الصحــة
والهيئــة اخليريــة واجلمعيــة
الطبيــة.
 -3حملــة «اســتثمر وقتــك ومواهبــك
مــن أجــل الكويــت»  -حملــة الدفــاع
املدنــي لدعــوة املتطوعــن.
-4حملــة «ديرتنــا نحافــظ عليهــا»،
و»بالتطــوع نحميهــا» -جمعيــة
اإلصــاح االجتماعــي.
-5حملــة «خلّونــا نتكاتــف ونحمــي
ديرتنــا» -جمعيــة الســام لألعمــال
اإلنســانية واخليريــة.
-6حملــة «إذا حتــب الكويــت اقعــد فــي
البيــت»  -اجلمعيــة الكويتيــة لألســر
املتعففــة.
-7حملــة «الكلمــة الطيبــة صدقــة» -
جمعيــة صفــا اخليريــة وحملــة «انشــروا
التفــاؤل».
-8حملــة «ســيجعل اهلل بعــد عســر
يســرا»  -جمعيــة اإلصــاح االجتماعــي.
-9عشــر وصايــا للوقايــة مــن الوبــاء،
ومحاضــرات ومســابقات إلكترونيــة -
جمعيــة بصائــر.
-10جلنــة التعريــف باإلســام،
وترجمــة نشــرات إعالميــة توعيــة
لعــدة لغــات.

رسائل شكر وتقدير:

-11حملــة «املُط ْمئِنــات»  -جلنــة الدعــوة
اإللكترونيــة  -جمعيــة النجــاة اخليريــة.
-12حملــة «احلافــظ اهلل»  -وقفيــة
منابــر النــور ومصابيــح الهــدى.
-13حملــة «نحبــك يــا كويــت» « -يــداً
بيــد مــن أجــل الكويــت»  -فريــق تفــاؤل
التطوعــي.
-14جمعية الرحمة العاملية.
-15جمعية إحياء التراث اإلسالمي.
-16جمعية احلكمة الكويتية اخليرية.
-17حملــة «تط ّمــن»  -جمعيــة النجــاة
اخليريــة.
-18جمعية الهالل األحمر الكويتي.
-19حملــة «كويتنــا بخيــر»  -صنــدوق
إعانــة املرضــى  -و»مــن حقــك أن
تعــرف».

قامــت عــدد مــن اجلهــات اخليريــة
بإرســال رســائل شــكر وتقديــر
للمؤسســات احلكوميــة واملتطوعــن
والعاملــن فــي مكافحــة فيــروس
كورونــا ،لرفــع الــروح املعنويــة لألطقــم
العاملــة بحســب كل جهــة ،واجلمعيــات
التــي قامــت بهــذه اخلدمــة هــي:
-1جمعية النجاة اخليرية.
-2جمعية الرحمة العاملية.
-3جمعية العون املباشر.

مبادرات األمانة العامة
لألوقاف:
قدمــت األمانــة العامــة لألوقــاف
مبــادرات خيريــة ،وهــي  5مبــادرات
متتاليــة ،كاآلتــي:
املبــادرة األولــى :تبنــي إيصــال امليــاه
للمواطنــن فــي مواقــع احلجــر الصحــي
الثالثــة مــن مصــرف تســبيل امليــاه؛
بالتعــاون مــع جلنــة منــاء للــزكاة والتنميــة
املجتمعيــة.
املبــادرة الثانيــة :تلبيــة احتياجــات
كافــة املتواجديــن فــي أرض املعــارض

دعاء شعوب
دول العامل للكويت
ردا عىل مساعداتها
اإلنسانية حتى يف
أزمة كورونا

تشكيل  ٥فرق ومنصات
للعمل املشرتك
تتكــون حتــت منصــة حتالــف مؤسســات
املجتمــع املدنــي ملكافحــة فيــروس
كورونــا برئاســة رئيــس الهيئــة اخليريــة
اإلســامية العامليــة د .عبــداهلل املعتــوق؛

بهــدف تنســيق اجلهــود احلكوميــة
واألهليــة لتخفيــف آثــار األزمــة علــى
األفــراد واألســر ضعيفــة الدخــل:
املنصة األولى (لوجستية) :لتقدمي
الدعم اللوجستي واخلدماتي جلهود
الدولة.
املنصة الثانية (تطوعية) :للتحفيز
على التطوع وتنسيق جهود املتطوعني
والفرق التطوعية واجلمعيات اخليرية.
املنصة الثالثة (إعالمية) :لتنسيق
اجلهود اإلعالمية.
املنصــة الرابعــة :لدعــم املتضرريــن مــن
كورونــا ،وشــملت علــى مســاعدة األســر
واألفــراد بالتنســيق بــن كافــة املؤسســات
اخليريــة.
املنصة اخلامسة :لدعم الكويتيني
باخلارج.

-1إيقــاف الرحــات اإلغاثيــة والســفر،
وااللتــزام بقــرارات الدولــة بشــأن
مكافحــة فيــروس كورونــا.
-2الكويــت تقــدم مســاعداتها لعــدة
دول ،منهــا إيــران والعــراق ومنظمــة
الصحــة العامليــة وفلســطني واليمــن
لعــاج فيــروس كورونــا.
-3اإلعــان عــن مشــاريع خيريــة
واغاثيــة بنيــة دفــع البــاء عــن الكويــت
لالجئــن الســوريني واليمنيــن.
وبعــد اجلهــود التــي بذلتهــا الكويــت فــي
املجــال اإلنســاني مــن قبــل كورونــا وحتى
بعــد أن ضــرب العالــم هــذا الوبــاء ،فــإن
املالحظ أن هناك دعاء من شــعوب دول
العالــم للكويــت بالتعافــي مــن كورونــا،
بعــد اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا
الدولــة واحلكومــة واجلمعيــات اخليريــة
فــي تقــدمي الدعــم واملســاعدة لكافــة
دول العالــم رغــم احملنــة الوبــاء الــذي
ضــرب العالــم ،مــا يؤكــد علــى إنســانية
دولــة الكويــت وأياديهــا البيضــاء ،وهــو
مــا يؤكــد الــدور احليــوي والقــوة الناعمــة
للجمعيــات اخليريــة الكويتيــة ودورهــا
الدبلوماســي فــي اخلــارج.
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للفحــص الطبــي ســواء مــن الطاقــم
الطبــي ورجــال األمــن واملشــمولني
بالفحــص مــن مصــرف اإلطعــام،
بالتعــاون مــع البنــك الكويتــي للطعــام
واإلغاثــة.
املبــادرة الثالثــة :تلبيــة احتياجــات
املؤسســات اإلصالحيــة التابعــة لــوزارة
الداخليــة مــن مصــرف اإلطعــام ،بالتعاون
مــع جمعيــة إحيــاء التــراث اإلســامي.
املبادرة الرابعة :سد حاجة األسر
املتعففة واحملتاجني والفقراء من
مصرف العشيات بالتعاون مع جمعية
بلد اخلير.
املبــادرة اخلامســة :توفيــر وحــدات
الفحــص املتنقلــة ألخــذ املســحة الطبيــة
للحــد مــن انتشــار الفيــروس مــن
مصــرف التنميــة الصحيــة بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة ،ويجــري التنســيق لهــذه
املبــادرة.

تطبيق قرارات الخارجية:
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قرأت لك
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األمراض الفتاكة يف تاريخ الكويت
الطاعون  -الجدري  -األنفلونزا
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املؤلف :د .محمد إبراهيم الشيباين
يع ـ ّد كتــاب (األمــراض الفتاكــة فــي تاريــخ الكويــت ..الطاعــون
 اجلــدري -األنفلونــزا) أحــد الكتــب التــي تســلط الضــوء علــىتاريــخ األمــراض واألوبئــة التــي شــهدتها الكويــت فــي الســابق
وتســببت فــي خســائر كبيــرة فــي األرواح أو املنشــآت أو احليــاة
االقتصاديــة.
ويقــع الكتــاب فــي  125صفحــة مــن القطــع املتوســط وهــو
صــادر عــن مركــز املخطوطــات والتــراث والوثائــق عــام ،2017
ويســتعرض فيــه مؤلفــه د .محمــد إبراهيــم الشــيباني أهــم
مســت الكويــت وأ ّثــرت فيهــا بشــكل بالــغ بــدء
األمــراض التــي ّ
مبــرض األنفلونــزا التــي أصابــت العالــم وأفنــت املاليــن ثــم
الطاعــون ،والكوليــرا ،وآخرهــا كان وبــاء اجلــدري الــذي أصــاب
الكويــت فــي عــام  1932ف ّعــم َو َطــم ،وأهلــك مــن املواطنــن مــا
يزيــد عــن  4آالف نســمة ،وهــو رقــم كبيــر جــدا مقارنــة بعــدد
ســكان الكويــت فــي تلــك الفتــرة.
الص َبيــة إحــدى الشــواهد علــى األوبئــة التــي
وتعــ ّد مقابــر ّ
ضربــت الكويــت فــي حقبــة ماضيــة ،كونهــا ضمــت بحســب

وصــف مؤلــف الكتــاب ضحايــا مــرض اجلــدري.
ويســتعرض الكتــاب روايــات وشــهادات تاريخيــة ألوائــل أهــل
الكويــت مــن العلمــاء واملؤرخــن وبعــض األطبــاء األجانــب الذيــن
قدمــوا إلــى الكويــت والذيــن شــهدوا هــذه األحــداث ووصفوهــا
فــي كتــب ،وبعــض املذكــرات والرســاالت ،كمــا يشــرح كيفيــة
انتقــال املــرض مــن بلــد إلــى الكويــت رغــم صعوبــة توفــر وســائل
مواصــات ســريعة كمــا هــو اليــوم ،فيبــن أن األمــراض انتقــل
بعضهــا مــع القوافــل التجاريــة ســواء البريــة أو التــي كانــت عبــر
الســفن التجاريــة فــي اخلليــج.
ويبــن الكتــاب أن هنــاك بعــض األســر الكويتيــة التــي احتاطــت
مــن األوبئــة املختلفــة التــي ّمــرت بالكويــت ،فحرصــت علــى
حظــر نفســها واإلنعــزال ذاتيــا داخــل البيــوت وعــدم اخلــروج
منهــا مهمــا كانــت األســباب وشــراء احتياجاتهــم مــن املــاء
والغــذاء مبكــرا ،تالفيــا النتقــال العــدوى واألمــراض ،مــا يؤكــد
أن جتربــة العــزل أو احلظــر ليســت جديــدة علــى الكويــت؛ بــل
مارســها أهلهــا األوائــل مــن قبــل لالبتعــاد عــن شــبح األوبئــة.

صحة الكويت ..قراءة يف وثائق
كويتية وأجنبية
يعـ ّد كتــاب «صحــة الكويــت ..قــراءة فــي وثائــق كويتيــة وأجنبيــة»
ملؤلفــه أ .د .خالــد فهــد اجلــاراهلل أحــد الكتــب التــي متهــد لفهــم
الظــروف واملبــررات التــي شــكلت املشــهد الصحــي فــي دولــة
الكويــت بعــد االســتقالل وبنــاء الدولــة احلديثــة.
ويقــوم الكتــاب الــذي أصــدره مركــز البحــوث والدراســات
الكويتيــة ويقــع فــي  200صفحــة مــن القطــع املتوســط بدراســة
األوضــاع الصحيــة فــي الكويــت فــي فتــرة تاريخيــة مبكــرة خــال
القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القــرن العشــرين،
ويعتمــد الكتــاب علــى عــرض محتــوى بعــض الوثائــق املوجــودة
مبركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة ذات العالقــة باألوضــاع
الصحيــة فــي الكويــت ،فجــاءت الدراســة علــى هيئــة قــراءة لتلك
الوثائــق احملليــة واخلارجيــة الغربيــة والفرنســية والبريطانيــة
واألمريكيــة ،وترتيبهــا وفــق تسلســل زمنــي للمراحــل التاريخيــة
للتغيــرات الصحيــة واالجتماعيــة التــي شــهدتها البــاد ،لترســم
بذلــك صــورة بانوراميــة لألوضــاع الصحيــة التــي ســادت منطقة
اخلليــج بشــكل عــام ،والكويــت بشــكل خــاص.

ويبــدأ الكتــاب بعــرض قــراءة للوثائــق الكويتيــة األثريــة للتمهيــد
للبعــد احلضــري واالمتــداد التاريخــي للمنطقــة ،ثــم عــرض
بعــض وثائــق الرحالــة الغربيــن املبكــرة التــي تصــف حالــة
الصحــة العامــة فــي الكويــت أواســط القــرن التاســع عشــر،
وبعدهــا يعــرض وثائــق فرنســية تــؤرخ ملرحلــة احلمايــة الصحيــة
الوقائيــة فــي اخلليــج العربــي ومبــررات إنشــاء مراكــز صحيــة
فــي مــدن املنطقــة ومنهــا الكويــت لتمهــد بذلــك فهــم بدايــات
اخلدمــات الصحيــة البريطانيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين.
ثــم يتابــع الكتــاب عــرض وثائــق بريطانيــة تفصيليــة لألحــوال
الصحيــة واألمــراض هــي األولــى لطبيــب أقــام وعمــل فــي
الكويــت بدايــات القــرن املاضــي ،ثــم قــراءة بعــض إرث عمــل
رواد الطــب اإلرســالي األمريكــي فــي الكويــت ,ومنهــا مقــاالت
بعــض أطبائهــم عــن أحــوال وحــوادث صحيــة بالكويــت و ّثقوهــا
فــي الدوريــات الطبيــة األجنبيــة ،ثــم اســتعرض الكتــاب بعــض
الوثائــق احملليــة مــن تــراث الســفر البحــري ورســائل األســر
الكويتيــة ،ومــن مدونــات دائــرة البلديــة واملعــارف والصحــة.
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املؤلف :أ.د .خالد فهد الجارالله
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الكويت عرب التاريخ ..أزمات وفزعات
املؤلف :د .خالد يوسف الشطي
مبناســبة جهــود دولــة الكويــت فــي مكافحــة وبــاء فيــروس
كورونــا املســتجد «كوفيــد :19-أصــدر مركــز الكويــت
لتوثيــق العمــل اإلنســاني «فنــار» كتابــه اجلديــد «الكويــت
عبــر التاريــخ ..أزمــات وفزعــات» ،والــذي يوثــق تاريــخ
الكويــت فــي مواجهــة األوبئــة واألمــراض والنكبــات.
ويؤكــد الكتــاب علــى أن الكويــت امتــازت بأنهــا مضربــا
لألمثــال فــي إدارة أزماتهــا بجهــود أبنائهــا حكامــاً
ومحكومــن ،وفزعتهــم وتطوعهــم لتجــاوز األزمــات واحملــن.
ويرصــد الكتــاب أهــم األوبئــة واألمــراض والنكبــات التــي
تعرضــت لهــا دولــة الكويــت منــذ القــدم خــال  4قــرون
مضــت ،ومــا ســببته هــذه األزمــات مــن أضــرار فادحــة،
احتاجــت معهــا للجهــود املتضافــرة مــن شــعب الكويــت
ملواجهتهــا ومكافحتهــا ،األمــر الــذي يؤكــد علــى أن الكويــت
كلهــا حكامــا وشــعبا اســرة واحــدة تتكاتــف حتــى فــي أحلــك

الظــروف لتثبــت مجــددا انهــا تســير علــى هــدي نبينــا
الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم القائــل( :مثــل املؤمنــن فــي
توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل اجلســد الواحــد إذا
اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر األعضــاء باحلمــى
والســهر) -متفــق عليــه.
والكتــاب هــو رصــد ســريع ألبــرز اجلهــود التــي بذلهــا اهــل
الكويــت فــي فزعاتهــم عبــر التاريــخ والــذي جتلــى مؤخــرا
فــي فزعــة أبنــاء الكويــت ملكافحــة فيــروس كورونــا والتــي
كانــت دائم ـاً محــل تقديــر وإعجــاب مــن كبــرى املنظمــات
الصحيــة الدوليــة ،وفــي مقدمتهــا منظمــة الصحــة العامليــة.
ويؤكــد الكتــاب علــى اجلهــود الكبيــرة التــي بذلهــا الكويتيــون
فــي الدفــاع عــن ســيادتها وأمنهــا واســتقرارها وعزّهــا،
لتســطر عبــر األجيــال مالحــم بطوليــة فــي فزعتهــا
للمحافظــة علــى وطنهــم.

الشعر توثيق متناغم

س َن ِة اله َّدامة عند شعراء الكويت األوىل (١٩٣٤م)
َ

شــهدت الكويــت عــدد مــن احلــوادث ،وقــد ُسـ ًـميت هــذه الســنوات بأســماء تلــك
الدبــا
احلــوادث مثــل ســنة الطفحــة ،وســنة الطبعــة ،وســنة اجلــدري ،وســنة ً
وغيرهــا مــن الســنوات املشــهورة ،وفــي 1رمضــان 1353ه املوافــق  8ديســمبر
 1934شــهدت الكويــت أمطــارا غزيــرة أدت لفيضــان جــرف آالف البيــوت
وهدمهــا ،والتــي ســميت بســنة الهدامــة األولــى ممــا دعــا أبنــاء الكويــت
للفزعــة وتشــكيل جلنــة تبرعــات جمعــت أكثــر مــن ثالثــن ألــف روبيــة لترميم
املتهدمــة ومســاعدة املتضرريــن ،وبســبب
البيــوت املتضــررة وبنــاء البيــوت ّ
ســنة الهدامــة قيلــت عــدة قصائــد لشــعراء الكويــت ،نذكــر منهــا اآلتــي:

الشاعر محمد الصابري ،يقول في قصيدته:

أما الشاعر فهد بورسلي ،فيقول في قصيدته:
ِعلـــم لفانـــا ليتنـــا مـــا ســـمعناه
أمـــر جـــرى ببالدنـــا واحســـافاه
كل ِحزيـــن وقـــام يصفّـــق بيمنـــاه
ٍ
كل يصيـــح ويرفـــع الصـــوت هلل
ٍ
اللـــي غـــرق واللـــي ظهـــر يســـحب رداه

القلـــب مثـــ َل الِســـعيرة
أَ َرثّ بِوســـط
َ
شـــاع اخلبـــر والعلـــم فـــي كل ديـــره
ٍ
أحـــد درى بالســـريره
ومـــن الكِ ـــ َدر مـــا
وم ــن الكِ ث ــر م ــا أح ــد درى وش مصي ــره
وأصبـــح يشـــوف القـــش كلـــه نثيـــره

وقال الشاعر فهد اخلشرم ،في قصيدته:
ّ
يـــالل ياللـــي كل خلقـــه ِب ْرجـــواه
يـــوم ارمضـــان أقبـــل علينـــا ب ِِخيَـــره
غضـــب وإال علينـــا مطيـــره
َمـــدري
ْ
هـــذا يصيـــح وذا ْم َســـ َم ْر ســـريره

يـــا واحـــد مـــا ســـألوا النـــاس غيـــره
كل وقـــف يضـــرب ميينـــه ِبيُســـراه
ٍ
ٍ
واحـــد فـــي ســـكته تـــاه مجـــراه
كـــم
ْ
غديـــت مثـــل اللـــي ِن َقـــل داه بِـــ ْرداه
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أحم ــد ال ــرب احلمي ــد عل ــى م ــا يفع ــل ويري ــد
مـــا للعبـــد إال املقســـوم لـــو يحلّـــق للنجـــوم
جانــا هــدام السيســان اللــي كونــه مــا قــد كان
ل ــو م ــا ِح ّن ــا بالس ــحور م ــا بق ــي من ــا م ــرور
مِ زن ــة ماه ــا حق ــوق َجتْن ــا م ــن ِجبل ــة تِس ــوق
الرع ــد يرج ــف رجي ــف نحس ــبه غي ــم خفي ــف

والتطيي ــر م ــا يفي ــد ل ــو ترك ــض ح ــد النه ــاه
ي ــا جاه ــل ي ــوم معل ــوم م ــا يفي ــده كث ــر ب ــكاه
جان ــا بدخ ــول رمض ــان عل ــى أول ي ــوم صمن ــاه
قبرن ــا م ــن غي ــر قب ــور كل بيت ــه ص ــار غط ــاه
نوه ــا م ــا في ــه فت ــوق وامط ــرت بأم ــر اإلل ــه
الس ــكيك إلْه ــا هدي ــر مِ ـ ْن مش ــى فيه ــا خطي ــر
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لــم يكــن يــدور مبخيلــة أي عالــم فــي أي مجــال علــى وجــه األرض أن تتوقــف األعمــال وتتعطــل املصالــح بســبب
فيــروس غايــة فــي الصغــر؛ فهــو ال يُــرى بالعــن املجــردة وضعيــف جــدا وال يقــاوم أبســط مــواد التعقيــم وال حتــى املــاء
والصابــون العــادي ،لكنــه عالمــة مــن اخلالــق ســبحانه ،كــي يعيــد بنــو البشــر حســاباتهم فــي هــذه الدنيــا الفانيــة.
إن مــن يطالــع خريطــة العالــم قــد يصــاب بالتشــاؤم جــراء مــا فعلــه الفيــروس ،مــن حيــث عــدد اإلصابــات الــذي أصبــح
يقتــرب مــن  20مليونــا والوفيــات فيــه تــدور فــي فلــك املليــون  ،وتوقــف شــبه تــام لكافــة األعمــال وكســاد اقتصــادي
أشــبه بكســاد احلــروب العامليــة الســابقة ،لكــن هــل هــذا قــد يدعــو للتفــاؤل؟!
نعــم علينــا أن نتفــاءل فــا منلــك إال هــذا الســاح ،فاإلميــان بــاهلل هــو أقــوى ســاح فــي مواجهــة مــا يحــدق بنــا مــن
أخطــار ومصائــب ،ولننظــر إلــى النصــف املمتلــيء مــن الكــوب ،فــاآلن هــي فرصــة ملراجعــة حســاباتنا مــع اهلل ،وكيــف
قضينــا عمرنــا الــذي مــر ،هــل فــي طاعــة أم معصيــة ،وأيضــا هــي فرصــة للجلــوس مــع األهــل فــي البيــت والتواصــل
معهــم علــى مــدار اليــوم ،وهــو شــيء لــم يحــدث مــن قبــل ،وهــي فرصــة للتطــوع وبــذل اجلهــود مــن أجــل الوطــن،
لكــي نــرد لــه جــزءا مــن جميلــه ،وحتــى نعــرف قيمــة اخلــروج مــن البيــت للصــاة فــي بيــوت اهلل التــي نشــتاق لهــا ،أو
اخلــروج للعمــل أو قضــاء احلاجــة ،وحتــى نقّيــم هــذه النعــم ونعــرف قيمتهــا ،وكذلــك هــي فرصــة لكــي تتنفــس البيئــة
مــن انتهــاكات اإلنســان لهــا ،لكــي تســترد بعضــا مــن طبيعتهــا التــي غ ّيبهــا اإلنســان بعبثــه فيهــا ،فكلهــا أمــور تدعــو
للتفــاؤل.
و ُر ّب ضــارة نافعــة ،ولــو كان املجــال يتســع لذكرنــا كثيــرا مــن األمــور األخــرى التــي تدعــو للتفــاؤل فــي زمــن الكورونــا،
فنحــن نثــق فــي رحمــة اخلالــق أن الوبــاء سينقشــع وســتزول اجلائحــة بــإذن اهلل ،وتعــود األمــور إلــى نصابهــا الطبيعــي،
ليــس كمــا كانــت بــل بأفضــل ممــا كانــت عليــه ،ال ســيما وأننــا اآلن عرفنــا قيمــة كل شــيء افتقدنــاه فــي عزلتنــا ،وكنــا
نحســبها أمــورا اعتياديــة وجودهــا مثــل عدمهــا ،وبالتالــي ســنحرص علــى دميومتهــا.
علينــا أن نعاهــد اهلل أوال ثــم أنفســنا علــى حســن طاعتــه ،والتواصــل مــع األهــل واإلقتــراب منهــم ،وتعزيــز قيمــة
العمــل التطوعــي والســعي إليــه ،ورد اجلمائــل للوطــن ،والســعي إلــى صلــوات اجلماعــة فــي بيــوت اهلل خاشــعني
مهللــن ،ومعرفــة قيمــة أ ْن تذهــب إلــى عملــك مهمــا كان تعبــه وأعبــاؤه أو مــردوده املــادي ،وقيمــة أ ْن يكــون لديــك
مطلــق احلريــة فــي أن تســير فــي الشــوارع أو بالســيارة آمنــا دون هلــع أو خــوف ،كذلــك سنشــفق علــى بيئتنــا مبــا
اقترفنــاه مــن ظلــم فــي حقهــا حتــى تبقــى نظيفــة وآمنــة.
التفــاؤل ..هكــذا هــي النظــرة إلــى الوبــاء يجــب أن تكــون ،ننظــر إليهــا مــن خــال عــدد اإلصابــات والوفيــات والتحلطم
علــى أي إجــراء صحــي بالعزلــة واالبتعــاد عــن التجمعــات واملخالطــات ،حتــى متـ ّر مــن هــذه األزمــة علــى خيــر.
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مسك الختام

كورونا  ...قصة نجاح

فيص ـ ـ ــل الزامـ ـ ـ ــل

بقلم األخت  /سنان األحمد

رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل لإلغاثة والتنمية

نعــم ( )COVID-19قصــة جنــاح بــكل املقاييــس  ،لــن أنســى ذلــك اليــوم الــذي تداعينــا فيــه كجمعيــات خيريــة واحتــاد جمعيــات
ومؤسســات دولــة ممثلــة بــوزارة الشــؤون ووزارة الصحــة  ،ولــن أنســى ذلــك االجتمــاع فــي تلــك الغرفــة املباركــة ،وأنــا أنظــر
ميينــي ويســاري وهــي ممتلئــة بالصادقــن أحســبهم كذلــك واهلل حســيبهم ِ ،ن ْع ـ َم شــباب وكهــول رجــال ونســاء ،كأنــي أرى
الكويــت قــد اجتمعــت فــي غرفــة اخليــر ،وألن نيــة اجلميــع صادقــة كمــا بــدى لــي  ،كان مابعدهــا أجمــل وأجمــل،
خرجنــا مــن ذلــك االجتمــاع ببرامــج وأنشــطة  ،يعجــز قلمــي عــن تســطير أنواعهــا وعددهــا  ،مابــن برامــج إغاثيــة وبرامــج
إعالميــة ُ ،لمــة وأي ُلمــة  ،هــل اســتطيع أن أكتــب عــن جهــد املتطوعــن فــي احلــر والشــمس احلارقــة  ،أم هــل أســتطيع
أن أكتــب عــن مــن قـ ّدم روحــه شــهيدا وهــو يقــدم العــون للنــاس علــى أرض هــذا الوطــن ،بعدمــا أُصيــب العديــد مــن املتطوعــن
باملــرض  ،فمنهــم مــن قضــى نَ ْحبــه ومنهــم مــن ينتظــر  ،كيــف أُوصــل للنــاس صــور تلــك األحمــال التــي كانــت حتمــل علــى
الظهــور إليصالهــا لألســر الفقيــرة  ،أم هــؤالء الشــباب والشــابات فــي رمضــان وهــم يســعون فــي قضــاء احلوائــج ،وهــل يكتــب
قلمــي دمعــة الفقيــر فرحــا وهــو يرفــع يديــه إلــى الســماء شــاكرا علــى فـ ّ
ـك ال َعــوز .
كورونــا هــي ميــاد الحتــاد وعمــل جماعــي مشــترك مشــرف علــى جبــن كل اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة ،وقــد ملســنا الواقــع
احلقيقــي بالتعــاون والتعاضــد والتكامــل  ،ولــن ننســى حملــة ( فزعــة للكويــت ) التــي كمــا أظــن أنــه لــم يبــق كويتــي أو مقيــم
علــى أرض هــذه البلــدة الطيبــة إال وكان مســاهما ِإ ّمــا مبالــه أو جهــده أو دعائــه .
إذا كان هنــاك صفحــة جديــدة فــي تاريــخ العمــل اخليــري الكويتــي فليســجل التاريــخ هــذا التعــاون اجلــاد واملســتمر  ،والتفانــي
والبــذل  ،بــا انقطــاع وال متلــل إلــى هــذه اللحظــة التــي اكتــب فيهــا ،فالكويــت بــكل أطيافهــا قــد مـ ّـن اهلل عليهــا بنبتــة فريــدة
 ،وهــي إنــك جتــد الكويتــي وغيــر الكويتــي ممــن عــاش فــي هــذه البلــد قــد تربــى علــى حــب فعــل اخليــر للغيــر أينمــا ذهــب
شــرقا أو غربــا  ،يحمــل معــه هــذه الصفــة اجلميلــة.
هــذه هــي الكويــت  ،قــد امتحنــت أبناءهــا فــي الغــزو وقــد عرفتهــم  ،وهاهــي متتحنهــم اآلن  ،ولكنهــا تيقنــت بحبهــم ووالئهــم
ووفائهــم الصــادق  ،نعــم هــذا الــذي يجــب أن نحــرص عليــه ونورثــه ألبنائنــا جيــا بعــد جيــل  ،فاخليــر يقينــا شــرور أنفســنا
ويقينــا مصــارع الســوء.
حفظ اهلل وطني الكويت وأهلها من كل سوء.
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