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خالل األسبوع األول من شهر رمضان الفضيل 

الكويت تواصل نشاطها املكثف لتقدمي املساعدات للمحتاجني في الداخل واخلارج 
 ش��ه��د األس��ب��وع األول م��ن شهر 
رمضان الفضيل نشاطاً كويتياً مكثفاً 
ف��ي ت��ق��دمي امل��س��اع��دات للمحتاجني 
في الداخل واخل��ارج في إطار جهود 
دولة الكويت املتواصلة على الصعيد 
اإلنساني، وذل��ك انطالقاً من دورها 
ال��رائ��د ال���ذي رس��م��ت��ه ل��ه��ا قيادتها 
الرشيدة واملتمثل في ال��وق��وف إلى 

جانب كل محتاج أينما كان.
 وفي هذا اإلطار وفي ظل ما تعيشه 
البالد من ظروف استثنائية مبواجهة 
جائحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد 
- كوفيد 19(، التي تتطلب تكاتف 
جميع م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي 
أطلق البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 
حملته اخليرية )إفطار صائم( التي 
تستهدف توزيع نحو 23 ألف وجبة 
على املتعففني في شهر رمضان وذلك 
بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف 

الكويتية.
 وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة 
)بنك الطعام( مشعل األنصاري في 
تصريح صحفي: إن ه��ذه احلملة 
ت��أت��ي ض��م��ن م��ج��م��وع��ة م���ب���ادرات 
وحمالت خيرية سيتم إطالقها في 
الشهر الفضيل موضحا أن احلملة 
تأتي حتت مظلة استراتيجية البنك 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 
لتأمني متطلبات األسر املتعففة داخل 
البالد وتطبيقا لشعاره )من عمرنا 

واخلير فينا(.
 وأك����د األن����ص����اري أن األم��ان��ة 
العامة ل��ألوق��اف ال ت��أل��و ج��ه��داً في 
دعم كل األنشطة واجلهود اخليرية 
والتطوعية ال��ت��ي ي��ق��وم بها )بنك 
الطعام( خلدمة املجتمع الكويتي، 
مشيداً بجهودها في تسهيل كل السبل 
إلجن���اح ه���ذه األن��ش��ط��ة واحل��م��الت 
واملشروعات اخليرية ليعود نفعها 

وخيرها على شرائح املجتمع كافة. 
وذكر أن هذه احلملة تغطي جميع 
املناطق ف��ي ال��ب��الد وذل��ك م��ن خالل 
ق��اع��دة بيانات متطورة ل��دى البنك 
واالستعانة بفريق املتطوعني املدربني 
ما يضمن تغطية شاملة للصائمني 

واحملتاجني. 
وتقديراً لفئة العمال الذين يفتقدون 
األج���واء العائلية، أعلنت جمعية 
الهالل األحمر الكويتي أنها ستوزع 
ي��وم��ي��اً ض��م��ن برنامجها السنوي 
)إفطار الصائم( وجبات إفطار على 
نحو 2000 من العمالة وحراس األمن 

في عدد من املناطق واملؤسسات.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
في )الهالل األحمر( أنور احلساوي 
ل� )كونا(: إن برنامج )إفطار الصائم( 
يأتي ضمن مجموعة أنشطة تعكس 
امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية للجمعية 
التي حترص عليها خاصة في شهر 

رمضان الكرمي. 
وأض���اف أن ه��ذه اخل��ط��وة تأتي 
تأكيداً على القيم اإلنسانية والروح 
احلقيقية للشهر الفضيل و”تقديراً 
لهؤالء العمال الذين يفتقدون األجواء 
العائلية” معتبراً إي��اه��ا ج���زءاً من 
أنشطة اجلمعية الهادفة إل��ى خلق 
املزيد من األلفة والتقارب بني أفراد 

املجتمع. 
وأك�����د احل�����رص ع��ل��ى “تقدمي 
أفضل اخلدمات للعمالة مع مراعاة 
االشتراطات الصحية - على ضوء 
جائحة )كورونا( - وضمان توفير 

الوجبات الالزمة لهم”.
وذكر أن برنامج )إفطار الصائم( 
الذي حترص )اجلمعية( على تنفيذه 
سنوياً سواء داخل الكويت أم خارجها 
يستهدف س��د حاجة الصائمني من 
ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني ع��ب��ر ت��وزي��ع 

وجبات االفطار أو الطرود الغذائية.
 وأشاد بدور املتطوعني وإصرارهم 
ون��ش��اط��ه��م الكبير ف��ي ه���ذا الشهر 
الفضيل على الرغم من حرارة الصيف 
ومشقة الصيام، معرباً عن فخره بهذه 
“املجموعة املتميزة” التي تخصص 
وقتها وجهدها م��ن دون مقابل من 
أجل إسعاد أف��راد املجتمع ومساعدة 

الضعفاء.
 وضمن حملة )الكويت بجانبكم( 
املستمرة منذ ست سنوات في اليمن 
وتأكيدا على أهمية قطاع التعليم 
ال���ذي ت��ض��رر ك��ث��ي��راً ف��ي ال��س��ن��وات 
املاضية من ج��راء احل��رب التي مير 
بها ه��ذا البلد وقعت وزارة التربية 
والتعليم اليمنية واجلمعية الكويتية 

لإلغاثة اتفاقية لترميم أربع مدارس 
وتأهيلها وتأثيثها مبحافظتي )حلج( 

و)الضالع( جنوبي البالد.
 وأش����اد وك��ي��ل وزارة التربية 
والتعليم اليمني ال��دك��ت��ور محمد 
ب��اس��ل��ي��م ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي في 
أثناء مراسم التوقيع “بدعم دولة 
الكويت ال��ال محدود لقطاع التعليم 
في اليمن”.وأشار باسليم إلى أن دعم 
الكويت ملموس في القطاع التعليمي 
اليمني بشكل كبير، مبيناً أنها قدمت 
ف��ي الفترة القليلة املاضية فصوال 
“كرفانية” بديلة للعديد من املدارس 
ورمم��ت العديد من امل��دارس األخرى 
إض��اف��ة إل��ى دعمها مطابع الكتاب 

املدرسي. 
وأع��رب عن بالغ الشكر والتقدير 
ألمير الكويت وحكومتها وشعبها على 
هذا العطاء املستمر للشعب اليمني من 

خالل حملة )الكويت بجانبكم(.
 ومن جانبه قال نائب مدير مكتب 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة في اليمن 
الدكتور ع��ادل باعشن في تصريح 
مماثل: إن “مشروع ترميم امل��دارس 
يأتي ضمن حزمة م��ن املشروعات 
ال��داع��م��ة لقطاع التعليم ب��دع��م من 
دولة الكويت عبر اجلمعية الكويتية 

لإلغاثة”.
 وأوض����ح أن ه���ذه امل��ش��روع��ات 
وأمثالها تسهم في استعادة حيوية 
قطاع التعليم وفاعليته ورفع مستوى 
أدائه خلدمة األجيال وحتقيق التنمية 

املرجوة. 
ي��ذك��ر أن )ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��إلغ��اث��ة( 
أجنزت في العام املاضي 14 مشروعاً 
لترميم 14 مدرسة وتأهيلها في ست 
محافظات مينية وتكفلت ببناء فصول 
“كرفانية” بديلة في ثالث محافظات 
ودعمت مطابع الكتاب املدرسي في 
)عدن( و)حضرموت( من خالل توفير 

.)CTP( آالت فرز األلوان
وف���ي ال���س���ودان وزع���ت جمعية 
)ال��ع��ون امل��ب��اش��ر( الكويتية نحو 
سبعة آالف سلة غذائية للفئات األكثر 

احتياجاً بعدد من واليات السودان.
 وأع��ل��ن امل��دي��ر القطري جلمعية 
العون املباشر بالسودان عبد املجيد 
جالي عن توزيع م��واد غذائية تصل 
لنحو 250 طناً موزعة على 7080 
سلة حتتوي الواحدة منها على 38 
كيلوغراماً من امل��واد الغذائية تشمل 
ال��س��ك��ر وال��زي��ت وال��دق��ي��ق والتمر 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل���واد ال��ت��ي يحتاجها 

الصائم في الشهر الفضيل.
 وأش���ار ج��ال��ي إل��ى أن اجلمعية 
أطلقت مشروع إفطار صائم بوالية 
اخلرطوم واجلزيرة وكسال وجنوب 

كردفان.
 ومن جانبه أعرب مفوض العون 
اإلنساني بوالية اخلرطوم مصطفى 
آدم، عن تقديره للدور الكبير جلمعية 
ال��ع��ون املباشر ف��ي دع��م احملتاجني 

واملتضررين بواليات البالد املختلفة.
 وقال لدى مشاركته في االفتتاح 
الرسمي ملشروع إفطار الصائم: إنهم 
يشيدون بالدعم الرمضاني النبيل من 
قبل جمعية العون املباشر لشرائح 
األرام��ل والضعفاء واملساكني، حيث 
من املقرر توزيع أكثر من 5000 سلة 
غذائية بالوالية ما يؤكد قيم التراحم 

والتكافل في شهر رمضان.
 وفي فلسطني ب��دأت جمعية )وفا 
للتنمية وب��ن��اء ال��ق��درات( مشروع 
إف��ط��ار الصائم ف��ي املسجد األقصى 
بتمويل من األمانة العامة لألوقاف 
في دول��ة الكويت واش��راف السفارة 
الكويتية في األردن واحملالة لدولة 

فلسطني. وقالت اجلمعية في بيان: 
إنه مت البدء بتوزيع وجبات اإلفطار 
الساخنة على أبواب املسجد األقصى، 
التي ستستمر طيلة شهر رمضان 
متقدمة بالشكر إلى دولة الكويت أميراً 
وحكومة وشعباً وإلى كافة اجلمعيات 
والهيئات الكويتية ملا يقدمونه من 

مساعدات للشعب الفلسطيني.
 وأش���ارت إل��ى أن دول���ة الكويت 
تعتبر م��ن أك��ث��ر ال���دول ال��ت��ي تدعم 
اجلمعيات اخل��ي��ري��ة وامل��ؤس��س��ات 

الفلسطينية.
 ك��م��ا ت��ق��دم��ت اجلمعية بالشكر 
إلى سفير دولة الكويت لدى األردن 
واحملال إلى فلسطني عزيز الديحاني 
واملستشار م��ب��ارك سعد الهاجري 
وامللحق الدبلوماسي مشعل املطيري 
وط���اق���م ال��س��ف��ارة امل��ش��رف��ني على 

املشروع اخليري في املسجد األقصى.
 من جانبه قال السفير الديحاني 
ل��� )ك��ون��ا(: إن ه��ذا العمل “واجب 
إنساني وأخوي يحرص الكويتيون 
على تأديته ألشقائهم الصامدين 
في فلسطني”، مشيراً إلى أن الشهر 
الفضيل فرصة مالئمة ملد يد العون 
لألشقاء في فلسطني وتخفيف املعاناة 

اإلنسانية عنهم.
 وأك����د ال��دي��ح��ان��ي، أن ال��ق��ي��ادة 

ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ف���ي ال��ك��وي��ت 
تولي أهمية “استثنائية” للقضية 
الفلسطينية وأح���د جوانبها دعم 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ش��ع��ب الفلسطيني 
األساسية وتوفيرها، موضحاً أن 
هذا ما تترجمه باستمرار املؤسسات 
الرسمية واألهلية والشعبية على 
أرض ال���واق���ع م��ن خ���الل ال��ب��رام��ج 

واألنشطة اخليرية واإلنسانية.
 وذك��ر أن مشروع إفطار الصائم 
ال��ذي تنفذه األمانة العامة لألوقاف 
الكويتية بالتعاون مع جمعية )وفا 
للتنمية وبناء القدرات( الفلسطينية 
ف��ي ال��ق��دس سيستمر طيلة شهر 
رمضان امل��ب��ارك، على أن يتم خدمة 
الصائمني وتوفير أكثر من 250 وجبة 
إفطار يومياً، الفتاً إلى أن مشروعاً 
مماثاًل ستنفذه السفارة بالتعاون 
م��ع )األوق����اف( الكويتية لالجئني 

واحملتاجني في األردن.
 وح���ي���ا ال���دي���ح���ان���ي األش���ق���اء 
الفلسطينيني املرابطني ف��ي القدس 
واألراض��ي احملتلة، داعياً املولى عز 
وجل أن يرفع عنهم احملنة وتنتصر 

إرادتهم.
 ومن جانبها أشادت رئيسة مركز 
العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد، 
مب��ب��ارك��ة سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 

ن���واف األح��م��د، وس��م��و ول��ي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، لإلستراتيجية 
الوطنية للعمل التطوعي بدولة 

الكويت.
 وقالت الشيخة أمثال األحمد في 
تصريح ل� )كونا(: إن الرعاية السامية 
متنح العمل التطوعي واإلنساني 
في الكويت مزيداً من الدعم والتطور 
واالنتشار، منوهة أيضاً بدعم سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال��وزراء، للجهود التطوعية للشباب 

الكويتي. 
وأض��اف��ت أن ه��ذه اإلستراتيجية 
تسعى لتحقيق ال��ري��ادة املستدامة 
للمجاميع واألف��راد املهتمني بالعمل 
ال��ت��ط��وع��ي إذ ت��رت��ك��ز ع��ل��ى تنمية 
املتطوعني ومتكينهم بشكل تكاملي 
وشمولي، مشيرة إلى أنها تعد ثمرة 
ل��ت��ع��اون مميز ب��ني امل��رك��ز والهيئة 
ال��ع��ام��ة للشباب وج��م��ي��ع اجل��ه��ات 

احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص.
 وأشارت إلى أن هذه اإلستراتيجية 
ت��أت��ي ت��أك��ي��داً على ت��اري��خ الكويت 
ال���ن���اص���ع ف���ي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
واإلن��س��ان��ي منذ نشأتها ال��ذي جبل 

عليه أه��ل الكويت وجتسيدا للدور 
اإلن��س��ان��ي امل��ه��م للكويت، كما أنها 
تتماشى مع خطة الدولة بشأن العمل 
على حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

ورؤية )كويت جديدة 2035(. 
وأوضحت الشيخة أمثال، أن هذه 
اإلستراتيجية ستسهم ف��ي تنظيم 
العمل التطوعي في البالد، كما أنها 
ستقلل من املخاطر التي قد يتعرض 
لها املتطوع وتسهل عمله لتحقيق 
األهداف النبيلة للتطوع، معتبرة أن 
ه��ذه اخل��ط��وة املهمة ستحدث نقلة 
ن��وع��ي��ة ف��ي دع���م ال��ع��م��ل التطوعي 
وتنظيمه في البالد مبا يخدم املجتمع 

واملتطوع على حد سواء.
 وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام 
للهيئة العامة للشباب بالتكليف 
شفيق السيد عمر في تصريح مماثل 
ل� )كونا(: إن اإلستراتيجية التي مت 
إعدادها من قبل كوادر شبابية وطنية 
م��ن الهيئة العامة للشباب ومركز 
العمل التطوعي تسعى لتعزيز قيم 
الوحدة الوطنية واملواطنة واالنتماء 
والتعايش وإع��الء مبادئ املساواة 

واإلنصاف والثقة والنزاهة.

 وأض��اف السيد عمر، أن من أهم 
أه��داف اإلستراتيجية تعزيز ثقافة 
العمل التطوعي واملواطنة اإليجابية 
وحتسني بيئة العمل التطوعي وصوالً 
إلى الريادة في هذا املجال، كما أنها 
ترتكز على املهنية واالحترافية عبر 

توفير التدريب الالزم للمتطوعني.
 وأش�����اد ال��س��ي��د ع��م��ر، بالعمل 
الدؤوب الذي قام به فريق عمل إعداد 
اإلستراتيجية مم��ا أث��م��ر إخراجها 
بصورة منظمة ستعمل على خدمة 
العمل التطوعي واملتطوعني، مثمناً 
عالياً اهتمام ودعم القيادة السياسية 
للبالد بالشباب ما سينعكس إيجاباً 
على تنميتهم وتفوقهم في املجاالت 

كافة.
 وملواجهة التحديات اإلنسانية 
املتزايدة من مخاطر الكوارث املتعددة 
وم���ن ض��م��ن��ه��ا ف���ي���روس )ك���ورون���ا 
املستجد - كوفيد 19(، أكدت جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي، أهمية 
التنسيق ب��ني اجلمعيات الوطنية 
في احلركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر.
 وقالت األمني العام للجمعية مها 
البرجس في تصريح ل� )كونا(: إن 
اجلمعية حريصة على املشاركة 
وتسجيل حضور فاعل في مختلف 
احملافل الدولية لتسليط الضوء على 
دور الكويت ف��ي مكافحة فيروس 
ك��ورون��ا املستجد. وأش���ارت إل��ى أن 
اجلمعيات الوطنية تأثرت بانتشار 
اجلائحة، حيث خلفت قيوداً مفروضة 
على التنقل وقواعد التباعد االجتماعي 
وأخرت وصول املساعدات اإلنسانية. 
وأكدت أهمية اجلهود املبذولة من 
قبل اجلمعيات الوطنية في احلركة 
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر وال��ه��الل 
األح��م��ر للحد م��ن ان��ت��ش��ار فيروس 
ك��ورون��ا وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن أض���راره 
وتوفير وس��ائ��ل ال��وق��اي��ة الصحية 

ملكافحته. 

مشروع افطار الصائم في القدس
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صائم« لتوزيع 23 ألف وجبة على املتعففني 

»ال����������ه����������الل األح���������م���������ر ال�������ك�������وي�������ت�������ي« ت���������وزع 
ي���������وم���������ي���������ًا وج�����������ب�����������ات إف�����������ط�����������ار ع�������ل�������ى ن����ح����و 
األم�������ن  وح�������������راس  ال�����ع�����م�����ال�����ة  م�������ن   2000

ت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ة ل���ت���رم���ي���م أرب���������ع م�������دارس 
وت�������أه�������ي�������ل�������ه�������ا وت�������أث�������ي�������ث�������ه�������ا ف������������ي ال�����ي�����م�����ن

»وف���������ا ل���ل���ت���ن���م���ي���ة وب������ن������اء ال��������ق��������درات« ب������دأت 
م��������ش��������روع إف��������ط��������ار ال������ص������ائ������م ف��������ي امل����س����ج����د 
األق�����ص�����ى ب���ت���م���وي���ل م�����ن »أم�����ان�����ة األوق���������اف« 
األردن  ف����ي  ال���ك���وي���ت���ي���ة  ال����س����ف����ارة  واش����������راف 
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شفيق السيد عمر الشيخة أمثال األحمد

»اإلغاثة 
اإلنسانية« توزع 

 1000 اليوم 
وجبة إفطار 
بالتعاون مع 

»أمانة األوقاف«
ت��ع��ت��زم ج��م��ع��ي��ة اإلغ���اث���ة 
اإلنسانية، القيام  بتوزيع 1000 
وجبة إفطار صائم، بالتعاون 
م��ع األم��ان��ة العامة ل��ألوق��اف، 
وذل����ك ال��ي��وم األح����د ف��ي مت��ام 
الساعة 2:30 ظهراً في منطقة 

خيطان بجوار املخفر. 

حملة إنسانية خيرية لبناء قرية متكاملة للفقراء واحملتاجني في »النيجر« 

»إحياء التراث« تطلق  مشروع »أم األيتام لكفالة األرامل« داخل الكويت 
ضمن فعاليات حملتها الرمضانية 
ملوسم ه��ذا العام حتت شعار: )سباق 
اخلير(، أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلس��الم��ي، صباح أم��س، مشروعها ل� 
)كفالة األرام����ل(، ال��ذي يهدف لكفالة 
150 أرملة فقيرة داخ��ل الكويت حيث 
سيخصص لكل واحدة منهن مبلغ 600 
دك ، وه��ذا املشروع يجوز دف��ع الزكاة 

فيه.
وقد أطلقت اجلمعية هذه احلملة في 
سياق احل��ث على التنافس والتسابق 
لفعل اخلير، وتلبية رغبات املتبرعني 
في رمضان امل��ب��ارك، وتنفيذ مجموعة 

م��ن املشاريع اخليرية داخ��ل الكويت 
وحول العالم، حيث يتم من خاللها طرح 
مشروع مختلف كل يوم عن طريق فرق 
النشر عبر الوسائل اإلعالمية ووسائل 
التواصل االجتماعي املختلفة طوال شهر 
رمضان املبارك لهذا العام، ويتم فتح 
باب التبرع يومياً لكل مشروع من )11( 

صباحاً وحتى )11( مساًء .
وسيتم إن شاء الله اليوم األحد طرح 
حملة إنسانية خيرية لبناء قرية متكاملة 
للفقراء واحملتاجني من املتضررين من 
الفيضانات األخيرة في دول��ة النيجر 
وتتكون هذا القرية  من عدد من ملنازل 

تبنى بناًء حديثاً بدالً من األكواخ الغير 
صاحلة للسكن ملن فقدوا منازلهم في 
تلك الفيضانات التي مرت بها املنطقة، 
كذلك سيتضمن املشروع إقامة مشاريع 

تنموية وخدمية للقرية.
وق���د أش����ارت ال��ت��ق��دي��رات األول��ي��ة 
للمشروع كونه مشروع خدمي إلى أن 
املبلغ املستهدف إلنشائه قابل للزيادة 
حسب ظروف العمل أو التعديالت التي 

قد تطرأ عليه.
 كما أش��ارت إدارة احلملة إلى أن هذا 
امل��ش��روع يتم املساهمة فيه من أم��وال 
الصدقة والتبرعات العامة وال  يجوز 

دف��ع ال��زك��اة فيه ألن��ه غير داخ��ل ضمن 
مصارف ال��زك��اة الثمانية،  إال أن��ه من 
املشاريع املهمة جداً نظراً للحاجة املاسة 
إليه هناك، كما إنه يحظى باهتمام كبير 

من املتبرعني وأهل اخلير.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي دائماً تقيم مثل هذه 
املشاريع، وخاصة في شهر رمضان، 
وهذه احلملة )سباق اخلير( وإن كانت 
متيز موسم العمل ه��ذا ال��ع��ام، إال أنها 
واح��دة من املشاريع اخليرية الكثيرة 
التي دأبت اجلمعية على طرحها كل عام، 

مشروع قرية »سباق اخلير« في النيجر بدالً من األكةاخوستستمر بطرحها هذا العام كذلك.

4 مدارس جنوبي اليمن الكويتية لإلغاثة توقع عقود تأهيل  حتضير الطرود الغذائية لتوزيعها للعائالت الفقيرة بغزة


