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  واصلت يد اإلنسانية يد املساعدات الكويتية 
سالمها على كل من يحتاج في عدة دول ولعدة 
جهات دون تفرقة أو متييز ومــن دون حدود 
حيث سجل نشاط كبير خالل األسبوع املنتهي 
اول أمــس اجلمعة مثله مثل كــل أســبــوع مير 

ودون كلل أو تراجع.
وتــركــزت املــســاعــدات اإلنسانية الكويتية 
لألسبوع املنصرم في املنطقة العربية وكان لها 
خطوة بارزة جتاه القضية العربية األولى وهي 
قضية فلسطني حيث أعلنت إدارة املستشفى 
الكويتي التخصصي في قطاع غزة الفلسطينية 
يــوم االثنني في 15 يناير إطــالق حملة طبية 
للتخفيف من معاناة املرضى واجلرحى وذوي 

االحتياجات اخلاصة بالقطاع.
ــادل زعــرب  ــال املتحدث باسم احلملة ع وق
ــا( ان احلــمــلــة تــهــدف للتخفيف من  ــون ـــ )ك ل
معاناة املرضى الفلسطينيني في ظل األوضاع 
االقتصادية الصعبة التي مير بها قطاع غزة 
بسبب احلصار اإلسرائيلي املفروض منذ أكثر 

من عشر سنوات.
ووجه رسالة شكر إلى دولة الكويت مؤكدا 
انهم دائما يدعمون ويساندون أبناء الشعب 
الفلسطيني ويقفون بجانبهم معربا عن أمنياته 
باالستمرار فــي تقدمي يــد الــعــون واملساندة 

للشعب الفلسطيني.
وأوضح زعرب ان احلملة عبارة عن خفض 
رسوم فحص الطبيب مقابل العالج وستستمر 
ملــدة شهرين متتاليني مشيرا إلــى أن جميع 
العيادات واألطباء ذا الكفاءة العالية في محافظة 

)رفح( شاركوا فيها.
ودعــا كافة األطباء واملستشفيات في قطاع 
غزة إلى املشاركة في احلملة من أجل التخفيف 
من معاناة املرضى في ظل احلصار اخلانق 
وتدهور الوضع االقتصادي الذي يعيشه سكان 

القطاع.
وطالب بتوحيد جميع اجلهود والعمل على 
قدم وساق من اجل مساعدة املرضى واجلرحى 
احملتاجني للعالج والــذيــن ميــرون بأوضاع 

اقتصادية وانسانية صعبة.
وحــول انطالق احلملة من أمــام )املستشفى 
الــكــويــتــي( مبــشــاركــة مــجــمــوعــتــي )ديــــوان 
ــح( و)بـــذرة خير( اخليريتني الشبابيتني  رف
الفلسطينيتني قال زعرب إن املستشفى له رمزية 
كبيرة في حياة أبناء محافظة رفح ملا يقدم من 
خدمات جيدة للفلسطينيني موضحا أنه مبجرد 
عرض الفكرة على األطباء الذين يعملون فيه 

سارعوا لتبني هذه الفكرة والعمل فيها.
وأضاف انه عندما قصفت طائرات االحتالل 
ــو يوسف النجار(  اإلسرائيلي مستشفى )أب
برفح خالل احلرب األخيرة على القطاع صيف 
2014 كان املستشفى الكويتي بديال عنه وقدم 
اخلدمات جلميع أبناء محافظة رفح دون تقصير 

أو كلل وملل.
ــال مــديــر املستشفى الكويتي  مــن جهته ق
التخصصي عبد الرحمن الداهودي في تصريح 
ممــاثــل ل)كــونــا( إن العاملني واألطــبــاء في 
املستشفى هــم أول مــن رحــبــوا بــهــذه احلملة 
واملشاركة فيها من أجل التخفيف من معاناة 
املرضى الفلسطينيني في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشونها.
ــداهــودي أنــه رغــم ان املوظفني في  ــر ال وذك
املستشفى لم يتلقوا رواتبهم منذ ثالثة أشهر 
إال انهم أصروا على املشاركة في ذلك متمنيا ان 

متتد هذه احلملة إلى كافة محافظات قطاع غزة.
وأضـــاف ان قطاع غــزة يعاني مــن ظــروف 
اقتصادية صعبة وحصار إسرائيلي خانق 
ـــذي انــعــكــس بالسلب عــلــى الــوضــع  ـــر ال األم
املعيشي واالجتماعي للسكان مؤكدا أن هذه 

احلملة سيكون لها مردود إيجابي على املرضى 
واجلرحى.

ــى دول الــكــويــت أميرا  وتــوجــه بالشكر إل
وحكومة وشعبا على دعمهم املستمر للشعب 
الفلسطيني والتخفيف مــن معاناته متمنيا 
االستمرار في تقدميها يد العون بالطريقة التي 

تراها مناسبة لذلك.
بدوره قال املتحدث باسم )بذرة خير( هارون 
املدلل انه مت التفاعل مع احلملة والقت ترحيبا 
واستجابة كبرى من قبل األطباء والعيادات في 

كافة أنحاء محافظة رفح.
وأعرب املدلل عن أمله في ان تستمر احلملة 
ملدة أطول من أجل تقدمي املساعدات واخلدمات 
للمرضى الفلسطينيني معربا عن شكره لكل من 

ساهم وسيساهم في اجناح هذه احلملة.
وعــن املشاركة فــي احلملة أكــد انــه جــاءت 
نتيجة األوضاع الصعبة واملعيشية التي يعاني 
منها سكان القطاع الى جانب ضــرورة العمل 

على التخفيف من معاناة املرضى الفلسطينيني.
يذكر أن املستشفى الكويتي التخصصي 
أنشئ بتمويل من )جمعية الرحمة لالغاثة 
والتنمية فرع فلسطني( عام 2007 ويعمل علي 
تقدمي العديد من اخلدمات الطبية لسكان مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة.
ــي الــعــراق حيث تكلفت دولـــة الكويت  وف
بتركيب أطـــراف صناعية لنحو 66 شخصا 
أصيبوا مبدينة املوصل خالل سيطرة ما يسمى 
تنظيم الدولة االسالمية )داعــش( على املدينة 

الواقعة شمالي العراق.
وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل 
الدكتور عمر الكندري لـ )كونا( يوم الثالثاء في 
16 يناير ان هذه املبادرة تأتي في إطار حملة 
أطلقتها دولة الكويت لتنفيذ عدد من املشاريع 
الطبية خلدمة العراقيني النازحني واملتضررين 

مــن جـــراء العمليات العسكرية الــتــي جرت 
لتحرير املوصل وأطرافها.

ــة الكويت ستواصل في إطار  وأكــد أن دول
حملة )الكويت بجانبكم( تقدمي املعونات الطبية 
املتنوعة للعراقيني الذين تعرضوا الى االصابات 

جراء األعمال االجرامية ملسلحي )داعش(.
وأوضح أنه وبتمويل من اجلمعية الكويتية 
لــالغــاثــة أشــرفــت القنصلية الــعــامــة لــدولــة 
الكويت في أربيل على عمليات تركيب االطراف 
الصناعية ملا ال يقل عن 66 من مصابي املوصل 
في أحــد املستشفيات اخلاصة مبدينة اربيل 

وبالتعاون مع منظمة )روناهي( اخليرية.
وبني ان املساعدات الكويتية للشعب العراقي 
تأتي في إطار املبادرات اإلنسانية السامية التي 
أطلقها سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح من اجل التخفيف عن معاناة 
الذين تعرضوا لالضطهاد والتهجير من قبل 

تنظيم )داعش(.
واوضــح ان مبادرة التكفل بتركيب أطراف 
صناعية مبثابة استكمال لألعمال االنسانية 
السابقة املقدمة من قبل دولة الكويت للشعب 
العراقي مضيفا انها شملت حتى االن 266 حالة 
فــي مسعى ألن يتمكن املصابون مــن مزاولة 

حياتهم الطبيعية بعد تلقي العالج.
بدورها أعربت رئيسة منظمة )روناهي( 
اخلــيــريــة زيـــان مــيــرانــي فــي تصريح مماثل 
ل)كونا( عن شكرها لدولة الكويت لتقدميها 
يد العون للمصابني من جميع املــدن العراقية 

خصوصا مدينة املوصل واطرافها.
وقالت ميراني ان املصابني يشملون جميع 
األعمار ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن 
فقدوا أطرافهم جــراء العمليات العسكرية في 
املدينة، مشددة على ان ما قامت به دولة الكويت 
أعاد األمل بالشفاء الى املصابني الذين قد فقدوه.

ــة الكويت الــى جانب  وكالعادة كانت دول
الالجئني السوريني أينما كانوا حيث اختتمت 
اجلمعية اخليرية الكويتية خلدمة القرآن 
الكرمي وعلومه يوم السبت في 13 يناير حملة 
قدمت خاللها مساعدات نقدية وعينية لالجئني 
السوريني في األردن بلغت قيمتها نحو 40 ألف 

دوالر استفادت منها نحو 300 أسرة.
ــتــي مت توزيعها  وشــمــلــت املــســاعــدات ال
ــع الــرحــمــة الــعــاملــيــة /جمعية  بــالــتــعــاون م
اإلصالح االجتماعي بالكويت تقدمي عون مادي 
ومساعدات عينية تتضمن مواد غذائية وأغطية 
ووسائل تدفئة تعني الالجئني على التعامل مع 

فصل الشتاء.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية 
الكويتية املهندس أحمد املرشد لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان احلملة هي األولى للجمعية 
خارج دولة الكويت، والهدف منها تقدمي العون 
لالجئني الــســوريــني الــذيــن يعانون أوضاعا 

معيشية صعبة.
وأضـــاف املــرشــد ان احلملة شملت أســرا 
سورية تعيش في مختف مناطق األردن خاصة 
مبخيمات الالجئني شمال اململكة للتخفيف من 
وطــأة الظروف املعيشية لالجئني خاصة في 
فصل الشتاء الفتا الى ان احلملة وزعت أيضا 

كتبا وقصصا للصغار والكبار.
من جانبه قال رئيس مكتب سوريا وتركيا 
في الرحمة العاملية أحمد السويلم ل)كونا( ان 
حملة اجلمعية اخليرية الكويتية هي احلملة 
رقم 338 التي تنفذها الرحمة العاملية ملساعدة 
الالجئني الــســوريــني فــي إطــار عطاء الشعب 
الكويتي الذي بدأ منذ اندالع األزمة السورية قبل 

نحو سبع سنوات.
وفــي أنقرة أعلنت )الرحمة العاملية( يوم 
األحد 14 يناير انها سيرت قافلتني إغاثيتني الى 

الالجئني السوريني في مدينتي )غازي عنتاب( 
و)هطاي( جنوبي تركيا.

وقـــال رئــيــس مكتب ســوريــا فــي )الرحمة 
العاملية( وليد السويلم لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( ان القافلة األولــى استفادت منها 640 
ـــازي عــنــتــاب( فــي حني  أســـرة ســوريــة فــي )غ
وجهت القافلة الثانية الى )هطاي( لدعم األيتام 

السوريني نفسيا.
وأضاف ان برنامج املساعدات تضمن أيضا 
تــوزيــع مبالغ نقدية وإقــامــة حفل ملئة يتيم 
وتدريب 111 متدربا ومتدربة على دعم األطفال 
نفسيا وتقدمي العالج النفسي ل 130 يتيما 

سوريا في تركيا.
وأشــار الى ان فريق )بلسم( للدعم النفسي 
بالرحمة العاملية استشعر مدى املعاناة التي 
يعيشها الرجال والنساء واألطفال السوريون 
جراء املشاهد األليمة التي تعرضوا لها موضحا 
ان قوافل الدعم النفسي لالجئني السوريني تأتي 
في إطــار اجلهود التربوية والنفسية للرحمة 

العاملية لتخفيف املعاناة عن السوريني.
ــن ان إجــمــالــي قيمة  وكــشــف الــســويــلــم ع
املــســاعــدات التي قدمتها )الرحمة العاملية( 
لسوريا منذ بداية األزمة عام 2011 بلغ أكثر من 
77 مليون دوالر مشيرا الى أن تلك املساعدات 
لم تقتصر على توفير الغذاء والدواء فحسب بل 

تضمنت العديد من املشاريع التنموية أيضا.
وفي لبنان وذلــك بعد أن أكــدت نائب املدير 
العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي للبرامج 
واالدارات املساندة أماني البداح يوم اخلميس 
18 يناير استمرار املؤسسة فــي مشروعها 
الــهــادف لدعم تعليم الالجئني السوريني في 
لبنان واألردن في إطار املنحة التي خصصتها 
دولــة الكويت ملساعدة الشعب السوري عام 

.2016

الدكتور هالل الساير أثناء لقائه مع سفير جمهورية فيتنام لدى الكويت ترينه مانه 

إطالق حملة طبية للتخفيف من معاناة املرضى واجلرحى في »غزة«

يد املساعدات اإلنسانية الكويتية تواصل العطاء دون حدود 

جانب من املساعدات اإلغاثية ملواجهة املجاعة في جنوب السودان

وفد طالب »كن من املتفوقني« يختتم رحلته
 إلى ألبانيا بزيارة معالم ترفيهية وسياحية 

  اختتم وفد الطلبة املشارك في برنامج )كن من 
املتفوقني( الذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لطلبة املرحلة الثانوية بالتعاون 
مع وزارة التربية رحلته إلى جمهورية ألبانيا بزيارة 

عدد من املعالم الترفيهية والسياحية.
وقال رئيس قسم الصحافة في اإلدارة اإلعالمية 
بالصندوق أحمد الــصــراف في بيان صحفي أمس 
السبت إن الوفد الطالبي اختتم يومه األخير في 
ــذي يعد  العاصمة تيرانا بــزيــارة جبل )دايــتــي( ال
وجهة سياحية مميزة ضمن املنتزه الوطني. وأضاف 
الــصــراف وهــو املشرف على الرحلة أن هــذا اجلبل 
يقصده الكثير من الــزوار لتأمل جمال منظر مدينة 
تيرانا من أعــاله ومشاهدة مناظر خالبة للمناطق 
احمليطة من األعلى مثل املراعي والسهول والبحيرات 
مع توفر التسهيالت السياحية وممارسة الرياضات 
اجلبلية املختلفة. وأوضح أن جبل )دايتي( الذي يبعد 
نحو 15 كيلو مترا عن العاصمة تيرانا ويبلغ ارتفاعه 
نحو 1600 متر فوق سطح البحر تغطيه الغيوم في 
غالب األحيان الفتا إلى أنه باإلمكان صعود قمة اجلبل 

عبر استقالل عربة )تلفريك(.
وأشــار إلــى انتقال الوفد بعد ذلــك إلــى )احلديقة 
الكبيرة( في العاصمة تيرانا وهي حديقة عامة تبلغ 
مساحتها نحو 290 هكتارا )حوالي 9ر2 كيلو متر 
مربع( ويفضل الكثير من املواطنني اخلروج في الصباح 
الباكر للتنزه فيها يوميا حيث استمتع الطلبة باملناظر 

الطبيعية واألجواء اجلميلة.
وبــني أن احلديقة حتــوي أكبر بحيرة اصطناعية 
ــرى مثل كنيسة  في ألبانيا والعديد من املعالم األخ
)بروكوبيوس( والقصر الرئاسي في تيرانا والنصب 
التذكاري لشخصيات ألبانية معروفة إذ تعد واحدة من 

أكثر أماكن االسترخاء في العاصمة.
ونقل البيان عن الطلبة بنهاية اليوم األخير لرحلتهم 
إعرابهم عن السعادة بهذه التجربة املميزة التي أتاحت 

لهم فرصة التعرف على مشاريع مولتها دولة الكويت 
في ألبانيا وفخرهم بإجنازات الكويت التي دائما ما متد 

يد العون واملساعدة للدول الفقيرة واحملتاجة.
ــى الــصــنــدوق الكويتي  وتــوجــه هــؤالء بالشكر إل
للتنمية ووزارة التربية على هذه الرحلة املثمرة التي 
زادتــهــم ثقافة ومعرفة ومكنتهم كذلك من التعرف 
على ثقافة ألبانيا وتاريخها. وقــال الطالب سليمان 
الطريفي »يسعدني أن أكون أحد أفراد هذا الوفد الذي 
جعلني أشعر طوال الرحلة أنني بني أسرتي«. وأضاف 
الطريفي أنه تعلم من هذه الرحلة الكثير عن التاريخ 
االلباني متوجها بالشكر اجلزيل لوزارة التربية وإلى 
الصندوق الكويتي للتنمية على تنظيمهما لهذه الرحلة 

الرائعة.
من جهته أشاد الطالب علي القطان بحسب البيان 

بالرحلة التي شملت اجلانبني الثقافي والترفيهي معربا 
عن شكره للصندوق ووزارة التربية على هذه املبادرة 

التي حتفز الطلبة والطالبات على املزيد من التفوق.
بـــدوره قــال الطالب مــبــارك العنزي »مــن اجلميل 
أن تــرى وطنك يــده متتد للجميع وأنــا فخور بوطني 
وسعيد بإجنازاته وممــن للصندوق إلعطائنا هذه 
الفرصة اجلميلة«. يذكر أن برنامج )كن من املتفوقني( 
هو مــبــادرة أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية عام 
2010 يتم من خاللها تنظيم رحلتني ل 12 متفوقا من 
الطلبة ومثلهم من الطالبات من متفوقي الصف ال 12 
بالتنسيق مع وزارة التربية ملــدة أسبوع واحــد إلى 
دولتني من الدول التي يتعاون معها الصندوق خالل 
عطلة الربيع للتعرف على أبرز املشروعات التي ساهم 

الصندوق في تنميتها. 

وفد الطالب خالل رحلته إلى ألبانيا

.. ووفد الطالبات  يختتم رحلته إلى املغرب 

وفد طالبات )كن من املتفوقني( مع الشيف طارق في مزرعة دشيرة في قرية حتناوت

  قــام وفــد طالبات )كــن من املتفوقني( بــزيــارة لقرية 

)حتناوت( الزراعية في ختام جولته باملغرب ضمن رحلة 
نظمها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية.  وزارت الطالبات 
مزرعة دشيرة في قرية )حتناوت( املتميزة بجمال الطبيعية 
والتي تقع بني احضان االطلس الشاهقة ومراكش.  وتدربت 
الطالبات بتطبيق عملي على فنون املطبخ املغربي بأصناف 
أطباقه الشهيرة على يد طهاة مغربيني يرأسهم الشيف 
ــة الطبخ في مزرعة دشيرة بقرية  ــارق مؤسس ورش ط
)حتناوت(.  وحول انطباع الطالبات عن رحلتهن للمغرب 
ومساهمات الصندوق الكويتي في اخلارج قالت الطالبة 
سارة الشطي انها جتربة ممتازة مكنتها من تقدير جهود 

دولة الكويت للدول الشقيقة االخرى.
 وأبدت الطالبة جنود بالل اعتزازها بدور دولة الكويت 
في حتسني اقتصاد الدول االخرى ومساعدتها في مشاريع 
التنمية.  من جهتها قالت الطالبة شيخة الهاجري ان هذه 
الرحلة ساهمت في اثراء معلوماتها عن الدول في اخلارج 

وأكسبتها قيما اهمها االعتماد على الذات.
 وشكرت الطالبات امال السبيعي وجمانة عبدالوهاب 
ورمي الــعــوضــي الــصــنــدوق الكويتي ووزارة التربية 
الكويتية على جهودهما في تنظيم مثل هذه الرحلة التي 

اكسبت اجلميع معلومات قيمة.
 ويغادر وفــد الطالبات اليوم السبت عائدا الــى دولة 
الكويت بعد ان امضى سبعة ايــام في املغرب زار خاللها 
عددا من مشاريع مولها الصندوق الكويتي وجتول خاللها 
في عدة اماكن تاريخية وسياحية مبدن الرباط وطنجة 

ومراكش. 

عدد من الطالبات خالل تدريبهن على طريقة طهي الطاجن 

تتمات

هم من يتولون
والــذي يعد من الهيئات املستقلة فإن التعامل في 
اطــاره مع الــدول املستفيدة يتطلب تعدد سفر اجلهاز 
الفني للصندوق على مــدى السنوات املاضية منذ 

انشائه.

واوضــح انــه بناء على ذلــك فــان هــذه املهمات ذات 
طبيعة خاصة وتعد من صلب عمل الصندوق حيث 
يقوم اجلهاز الفني بتقييم املشاريع والتحقق من 
سالمتها علما ان اجلهاز الفني للصندوق يتكون من 
عدد من اخلبراء واملستشارين في مجاالت الهندسة 

واالقتصاد والقانون لتغطية كل جوانب املشروع.

وقال املصدر ان عدد املهمات التي يقوم بها اجلهاز 
الفني يبلغ حوالي 23 مهمة سنويا اضافة الى بعثات 
املتابعة واجتماعات املمولني بعد اقـــرار املشروع 

والتوقيع عليه.
يذكر ان نسبة الكويتيني من اخلبراء املشاركني في 

اجلهاز الفني للصندوق تبلغ 61 في املئة.

تتمات


