
بتمويل من أهل اخلير في الكويت وعن 
طريق جمعية إحياء ال��ت��راث اإلسالمي، 
مت افتتاح مستوصف الشفاء الطبي بغيل 
باوزير في حضرموت )اليمن(، وذلك حتت 
رعاية اللواء الركن فرج ساملني البحسني 
محافظ محافظة حضرموت قائد املنطقة 

العسكرية الثانية .
وقد أدلى مدير عام مديرية غيل باوزير 
د. عدنان محمد حمران بكلمة شكر فيها 
دول���ة ال��ك��وي��ت وجمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسالمي وجمعية احلكمة، وأشار إلى أن 
هذا املشروع جاء ليلبي احتياج املديرية 
إلى مثل هذه املشاريع الصحية التعاونية، 
وخاصة األحياء التي أقيم بها املستوصف، 
موضحاً بأن السلطة احمللية على استعداد 
ل��ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب ال��ت��ي ت��ع��ت��رض ه��ذه 
املشاريع التي تخدم جميع شرائح املجتمع.
كما شكر عصام باوزير، رئيس جمعية 
احلكمة اليمانية، وهي اجلهة التي باشرت 
تنفيذ املشروع، شكر جمعية إحياء التراث 
بدولة الكويت وحكومة الكويت على دعمهم 
في إقامة العديد من املشاريع اإلنسانية، 
ومنها الصحية ف��ي ع��م��وم اجلمهورية 
اليمنية، وحثهم على السعي لتجهيز جناح 
العمليات والرقود من أجل استكمال أقسام 
املستوصف ليقوم بدوره في تقدمي اخلدمة 

الصحية التعاونية للمجتمع.
وقد حضر حفل االفتتاح حسني مبارك 
ب��ن فضل مدير مكتب الصحة والسكان 
باملديرية، والعقيد هاني محمد باشكيل 
مدير أمن املديرية، واألستاذ وسام باقحوم 
نائب مدير مكتب ال��ش��ؤون االجتماعية 

والعمل باملديرية.
وم���ع اف��ت��ت��اح مستوصف ال��ش��ف��اء مت 
اإلعالن عن تنظيم املخيم الطبي اجلراحي 
الذي أقيم على مدى أسبوعاً كامالً مت خالله 

إج��راء العشرات من العلميات اجلراحية 
الصغرى واملتوسطة ، خصوصاً للحاالت 

الطارئة .
اجلدير بالذكر أن أهل اخلير في الكويت 
وعبر اجلمعيات اخليرية سعوا مل��د يد 
العون للعديد من األماكن في العالم ملن 
ه��م ف��ي أم���س احل��اج��ة ل��ل��م��س��اع��دة، وق��د 
واص��ل��ت امل��ؤس��س��ات اخليرية الكويتية 
جهودها اإلنسانية إلغاثة الشعب اليمني 
ف��ي إط��ار مساعداتها ودعمها املتواصل 
للفقراء واحملتاجني في اليمن، فتم توزيع 
مساعدات عينية في العديد من املناطق، 
وخصوصاً توزيع السالل الغذائية واملاء 
واخليام للنازحني الهاربني من االشتباكات 

اجلارية هناك .
وال تزال احلاجة كبيرة لتنفيذ مشاريع 
إنسانية وإغاثية ومساعدات طبية ملكافحة 
األوبئة، مبا فيها وباء الكورونا والكوليرا 

وغيرها من األوبئة واألمراض.
وفي تصريح له أوضح فهد عبد الرحمن 

احلسينان، رئيس جلنة العالم العربي 
في جمعية إحياء التراث اإلسالمي، بأن 
األوض����اع ف��ي اليمن صعبة ج���داً، حيث 
أصبحت تفتقر في أغلب مناطقها للبنية 
التحتية، وتفتقر الى جميع اخلدمات، بل 
أن الوضع وصل إلى حد املجاعة والكارثة 
في العديد من املناطق، وهم بحاجة جلميع 

أنواع اإلغاثة الغذائية والدوائية.
وق��د زاد من حجم املأساة مؤخراً تلك 
السيول التي ضربت في مناطق الساحل 
الغربي ب�إقليمي تهامة واجلند، وقد بادرنا 
بحمد الله تنظيم عدة حمالت إغاثية كان 
آخ��ره��ا ف��ي ه��ذه امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ضربتها 
ال��س��ي��ول، ح��ي��ث شملت احل��م��ل��ة ت��وزي��ع 
)551( سلة غذائية في مناطق من حيس 
واخل��وخ��ة، باإلضافة إل��ى تقدمي اإلغاثة 
الطبية العاجلة، والتي تضمنت بعض 
العالجات واحملاليل املخبرية اخلاصة 
باحلميات، والتي استفاد منها ألف مريض 

في مديريات الدريهمي واحلوك واحلالي.

وأوض���ح احلسينان أننا وف��ي جميع 
أعمالنا ومشاريعنا ننسق م��ع اجلهات 
ال��رس��م��ي��ة، ون��ت��ع��اون م��ع��ه��ا، س���واء في 
الكويت أو في اليمن الشقيق، ومشاريعنا 
حتظى برعاية رسمية وتعاون كبير من 
قبل اجلهات الرسمية هناك، كما في افتتاح 
املستوصف، وكذلك حملة اإلغاثة، حيث 
حضر توزيع مواد اإلغاثة مدراء مديريات 
حيس واخل��وخ��ة وال��دري��ه��م��ي واحل��وك 
واحلالي وكذلك مديري الوحدة التنفيذية 
في محافظتي تعز واحل��دي��دة، باإلضافة 
ال��ى ع��دد م��ن ممثلي السلطة احمللية في 
تلك املديريات، كما مت تغطية احل��دث من 

مراسلي عدد من القنوات الفضائية.
وقد شكر احلضور لدولة الكويت دورها 
الرائد في تقدمي املساعدات للمتضررين في 
مختلف املناطق، وأش��ادوا بدور اجلمعية 
وسعيها املستمر ف��ي إي��ص��ال اخلير إلى 
أهلنا في اليمن، وخصوصاً أبناء مناطق 

املتضررين من األحداث هناك.

نظمت جمعية الهالل األحمر الكويتي يوما 
ترفيهيا بدار األطفال األيتام في اخلرطوم.

وق��ال رئيس بعثة الهالل األحمر الكويتي 
عبدالرحمن العون في تصريح ل� )كونا(: إن 
اجلمعية قامت بتوزيع هدايا على 150 طفال في 
دار األطفال األيتام باخلرطوم ضمن البرامج 

املصاحبة ملساعدة املتضررين من الفيضانات 
والسيول في السودان.

ووصل جسر جوي من املساعدات اإلنسانية 
الكويتية للخرطوم في وقت سابق محمال بنحو 
100 طن من املساعدات اإلنسانية فيما أنشأ 

الهالل األحمر 5 مخيمات اليواء 500 اسرة.

إلدراك��ه��ا م��دى احلاجة امللحة كي يقف 
االنسان إلى جانب أخيه اإلنسان، السيما في 
هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، 
واصلت دول��ة الكويت جهودها املميزة في 
تقدمي يد العون واإلغاثة إلى مختلف املناطق 

في العالم.
 وق��د شهد األس��ب��وع املنتهي أول أمس 
اجلمعة، العديد من احملطات في هذا السياق، 
والتي تواجدت مختلف املؤسسات اإلنسانية 
الكويتية في املكان والزمان املناسبني لنشر 

اخلير باسم الكويت ومساعدة كل محتاج.
 ففي اليمن اختتمت اجلمعية الكويتية 
لإلغاثة ي��وم السبت 19 سبتمبر مشروع 
متكني الشباب فنيا ومهنيا بتأهيل 100 
شاب مبحافظة )تعز( اليمنية في مجاالت 
اإلمدادات الكهربائية وجتهيز أنظمة الطاقة 
الشمسية في إطار حملة )الكويت بجانبكم( 

املستمرة منذ ست سنوات.
 وأعرب وكيل محافظة )تعز( عبداحلكيم 
ع��ون ف��ي كلمته خ��الل حفل االخ��ت��ت��ام عن 
تقديره العالي باسم السلطة احمللية وأبناء 
احملافظة ل��دول��ة الكويت أم��ي��را وحكومة 
وشعبا لدعمهم السخي واملستمر للشعب 

اليمني.
 وأوض���ح أن ه��ذه امل��ش��اري��ع تسهم في 
توفير أساسيات التنمية عبر تأهيل اليد 
العاملة في املجاالت احليوية وتسهم في 
إحلاق اليد العاملة احلرفية واملؤهلة علميا 
وفنيا بسوق العمل لإلسهام بنهضة البالد 

وحتسني املستوى املعيشي لهؤالء الشباب.
 م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن م��دي��ر مكتب وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل ف��ي )تعز( 
عبده علي اهتمام ورعاية اجلمعية الكويتية 
لإلغاثة بدعم املشاريع التنموية املهمة إلى 
جانب اهتمامها بالعمل االغاثي واالنساني 
باعتباره امتدادا للدور التاريخي للكويت في 

دعم اليمن ومساندته وتنميته منذ عقود.
 وق��ال: إن هذه ال��دورات حتسن من سبل 
العيش لدى الشباب وحتولهم من البطالة 
إل��ى اإلن��ت��اج العلمي املهني امل��ؤث��ر بحيث 
يعتمدون على ذاتهم إلعالة أسرهم وحتسني 
وضعهم املعيشي كما يسهمون في تطوير 

مجتمعهم.
 بدوره أوضح مدير )مؤسسة استجابة 
لألعمال اإلنسانية( املنفذة للمشروع محمد 
الكثيري، أن هذا التدريب يأتي ضمن اهتمام 

)اجلمعية الكويتية لإلغاثة( و)مؤسسة 
استجابة( بتأهيل الشباب وصقل قدراتهم 
ليصبحوا أع��ض��اء فاعلني ومنتجني في 

مجتمعهم.
 وأض���اف أن امل��ش��روع ال��ذي استمر 30 
يوما تكفل بتدريب وتأهيل 50 شابا على 
التمديدات الكهربائية و50 آخرين على 
أنظمة ال��ط��اق��ة الشمسية، مبينا أن��ه مت 
ت��زوي��د ك��ل م��ت��درب بحقيبة شبه متكاملة 
حتتوي على املعدات الالزمة ملباشرة عملهم 
دون عوائق وجت��اوز الظروف واالوض��اع 
املعيشية الصعبة التي افرزتها احلرب في 

اليمن وحاالت النزوح.
 وعّبر عن بالغ الشكر والتقدير لدولة 

الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومنظمات 
إغاثية، موضحا أن دولة الكويت حتمل على 
عاتقها رسالة إنسانية سامية تتجاوز الدعم 
اإلغ��اث��ي والغذائي إل��ى العمل على تنمية 
اليمن ومساعدة اليمنيني في )تعز( وبقية 
احملافظات مبشاريع تساعدهم على حتقيق 
العيش الكرمي واالكتفاء الذاتي واإلسهام في 

بناء وطنهم وتنمية مجتمعهم. 
وفي اليمن أيضا دشنت السلطة احمللية 
مبحافظة )حل��ج( جنوب البالد يوم األحد 
20 سبتمبر العمل باملركز الصحي مبديرية 
)القبيطة( وال���ذي مت جتهيزه باملعدات 
والتجهيزات األساسية الالزمة لتشغيله 
بإشراف )جمعية النجاة اخليرية( بدولة 

الكويت ضمن حملة )الكويت بجانبكم( 
املستمرة منذ ست سنوات.

 وقالت )مؤسسة ينابيع اخلير( املنفذة 
ل��ل��م��ش��روع ف��ي ب��ي��ان: إن امل��ش��روع ال��ذي 
مت متويله م��ن قبل )جل��ن��ة زك���اة كيفان( 
وبإشراف )جمعية النجاة( يهدف لالرتقاء 
مبستوى األداء مبرافق )املركز الصحي( 
وأق��س��ام��ه لتقدمي خ��دم��ات طبية مالئمة 
ملواطني منطقة )املعقم( وتخفيف معاناتهم.

 وأضافت أن��ه مت تزويد املركز بأجهزة 
ومعدات تشمل جهازا للفحص باملوجات 
فوق الصوتية )ألترا ساوند( واسطوانات 
اكسجني واجهزة املختبر األساسية وثالجة 
حفظ السوائل واالدوي��ة ومنظومة كهرباء 

بالطاقة الشمسية اض��اف��ة لتجهيز غرف 
خاصة للطبيب العام وال��رق��ود وال��والدة 
وتزويد املركز بأدوية وعالجات أساسية 

مجانية.
 وعبر مستشار محافظ )حلج( لشؤون 
املشاريع صالح اخلالقي في تصريح خالل 
مراسم التدشني عن بالغ الشكر والتقدير 
للحكومة والشعب الكويتيني على هذه 
“التدخالت اإلنسانية شديدة األهمية التي 
تالمس احتياجات املجتمعات الفقيرة في 

األرياف النائية”.
 وقال: إن “هذا املشروع سيوفر كثيرا من 
اجلهد واملعاناة على مئات األسر التي تضطر 
لقطع مسافات بعيدة ومرهقة بطرق بدائية 

وعرة للحصول على خدمات طبية أساسية 
تكلفهم كثيرا من اجلهد واملال واملخاطر”.

 وأضاف أن جتهيز هذا املركز يشكل حال 
مناسبا ملعاناة “قاسية” لتلك االسر ويسهل 
على اجلهات الصحية دعمه وتشغيله بعد 

توفير معداته االساسية.
 وأعرب عن شكره باسم السلطة احمللية 
حملافظة )حلج( ومديرية )القبيطة( وطاقم 
املركز وابناء املنطقة للداعمني واملمولني 
الكويتيني و)جمعية النجاة اخليرية( على 
ه��ذا املشروع ال��ذي “يأتي ام��ت��دادا لتاريخ 
مشرف من الدعم الكويتي االخوي الصادق 
وال��ك��رمي والعالقات املتميزة بني قيادتي 

البلدين والشعبني الشقيقني”.
 وفي السودان، سّيرت اجلمعية الكويتية 
ل��إلغ��اث��ة قافلة م��ن امل��س��اع��دات العاجلة 
ملتضرري السيول والفيضانات في السودان 
تقدر بنحو 200 طن وبتكلفة تصل لنحو 

245 الف دوالر.
 وعّبر وزي��ر الصحة السوداني املكلف 
أس��ام��ة أح��م��د عبدالرحيم ف��ي تصريح ل� 
)كونا( عن شكره وتقديره لدولة الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب 

السودان عبر الدعم السخي واملتواصل.
 وأض���اف وزي��ر الصحة ال��س��ودان��ي أن 
“أيادي الكويت بيضاء وسباقة في العمل 

اإلنساني”.
 من جانبه قال القائم باألعمال الكويتي 
في اخلرطوم عبدالكرمي املجيم: إن قافلة 
املساعدات تأتي ام��ت��دادا جلهد اجلمعيات 
التطوعية الكويتية العاملة في السودان 
للحد من كارثة الفيضانات والسيول التي 

ضربت السودان.
 وأك��د استمرار اجلسر اجل��وي الكويتي 
ح��ت��ى إجن����الء األزم����ة ف��ي ج��م��ي��ع ان��ح��اء 

السودان.
 من جانبه قال مدير مكتب الهيئة اخليرية 
بالسودان أحمد السنوسي: إن 10 منظمات 
كويتية عاملة في ال��س��ودان سيرت حتت 
مظلة اجلمعية الكويتية لإلغاثة مساهمات 
ع��اج��ل��ة ل��الس��ت��ج��اب��ة ل��ك��ارث��ة ال��س��ي��ول 
والفيضانات في ال��س��ودان تستهدف ألفي 
أسرة في اخلرطوم وسنار والبحر األحمر 
ونهر النيل والشمالية عبر 2400 سلة 
غذائية تزن الواحدة 77 كلغ الى جانب مواد 

إيوائية بتكلفة 245 ألف دوالر.

املؤسسات اإلنسانية تنشر اخلير وتساعد كل محتاج 

الكويت تواصل دعم وإغاثة احملتاجني في مختلف مناطق العالم

100 شاب ميني لسوق العمل »الكويتية لإلغاثة« تختتم مشروع تأهيل 
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بتمويل أهل اخلير في الكويت 

افتتاح مستوصف الشفاء الطبي في »حضرموت« 
ال����ه����ال األح����م����ر ال���ك���وي���ت���ي ن���ظ���م���ت ي���وم���ًا 

ترفيهيًا لألطفال األيتام في السودان 

جانب من اليوم الترفيهي لألطفال األيتام في السودان
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جمعيات كويتية تسير قافلة مساعدات ملتضرري الفيضانات بالسودان

جتهيز مركز صحي بريف محافظة حلج اليمنية

جانب من عملية توزيع املساعدات

فحص الضغط  جانب من افتتاح املستوصف


