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شهد األسبوع املاضي نشاطا 
كويتيا مكثفا تنوع بــن دعم 
مؤسسات دولية معنية بالعمل 
اإلنــســانــي ومــد يــد املساعدة 
لالجئن ونازحن باملنطقة إلى 

جانب مساندة جهود التنمية.
وشــمــلــت املــســاعــدات التي 
قدمتها املؤسسات والهيئات 
الكويتية خالل األسبوع املنتهي 
ــس اجلمعة اجلــوانــب  أول أم
الغذائية والتعليمية والصحية 
ــورة أساسية  ــص وتــركــزت ب
في السودان واليمن والعراق 
واألردن كما تضمنت مساندة 

جهود التنمية في موريتانيا.
ففي نيويورك أعلنت الكويت 
مساهمتها الــطــوعــيــة لعام 
2020 مببلغ 4ر6 مليون دوالر 
أمــريــكــي يــجــرى تخصيصه 
لعدد من وكاالت األمم املتحدة 
وبرامجها وصناديقها مجددة 
ــة دعمها  الــتــزامــهــا مبــواصــل
لألنشطة اإلنسانية واإلمنائية 

لألمم املتحدة.
وأوضح امللحق الدبلوماسي 
ــاري الــفــارس في  الكويتي ض
كلمة الكويت التي ألقاها في 
مــؤمتــر األمم املــتــحــدة إلعــالن 
التبرعات لألنشطة االمنائية 
إن املــســاهــمــات الــطــوعــيــة 
للعام املقبل ستشمل وكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الـــالجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)أونروا( بواقع مليوني دوالر 
إضافة إلــى املساهمة مبليون 
دوالر لكل من املفوضية العليا 
لــشــؤون الالجئن وصندوق 
ــدة لالستجابة  ــح ــت األمم امل

الطارئة.
وأضـــــاف أن املــســاهــمــات 
ستشمل أيضا برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي بواقع 570 
ألف دوالر إضافة إلى مساهمة 
مببلغ 500 ألـــف دوالر لكل 
من الصندوق العاملي ملكافحة 
اإليدز واملالريا والسل ومكتب 
ــة الــســامــيــة لــألمم  املــفــوضــي

املتحدة حلقوق اإلنسان.
وأعــلــن عــن منحة طوعية 
مببلغ 500 ألف دوالر أمريكي 
للصندوق االستنمائي لنظام 
املنسق املقيم املعاد تنشيطه 
لكفالة االنتقال الناجح على 
أن يتم االستقطاع من مساهمة 
الــكــويــت الطوعية لبرنامج 
االمم املتحدة االمنائي ومقسم 
للعامن 2020 و2021 وسيتم 
تخصيصه ألنشطة املنسق 

املقيم لدى الكويت.
كما جـــددت الــكــويــت خالل 
كلمتها الــتــي ألــقــاهــا امللحق 
الدبلوماسي الكويتي أحمد 
الدويش أمــام اللجنة الرابعة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
موقفها الداعي إلى مواصلة دعم 
)اونـــروا( والــذي جتسد خالل 
العام املاضي بتقدميها مبلغ 

50 مليون دوالر كمساهمة 
واستجابة للنقص احلاد الذي 

عانت منه الوكالة.
ـــى أن  وأشـــــار الـــدويـــش إل
الكويت قدمت لوكالة )أونروا( 
أيــضــا تبرعا إضــافــيــا قيمته 
خمسة مالين دوالر خالل العام 
احلالي دفعت بالكامل خالل 
األسابيع املاضية مجددا دعوة 
الكويت إلــى املجتمع الدولي 
لتحمل مسؤولياته والعمل 
بشكل مؤثر وجــاد النهاء تلك 
معاناة الفلسطينين وحتسن 

ظروفهم املعيشية.
وفيما يتعلق بالعمل اإلغاثي 
في السودان وصلت إلى مطار 
ــوم طــائــرة رابــعــة من  ــرط اخل
اجلسر اجلوي الكويتي محملة 

بنحو 10 أطــنــان مــن حليب 
األطــفــال واملــســاعــدات الطبية 
ملتضرري السيول واألمــطــار 

التي اجتاحت البالد أخيرا.
وقال القائم بأعمال السفارة 
ــة فـــي اخلـــرطـــوم  ــي ــت ــوي ــك ال
عبدالكرمي املجيم لـ )كونا(: إن 
الطائرة الرابعة من املساعدات 
اإلنــســانــيــة الــكــويــتــيــة تأتي 
بــنــاء على توجيهات سامية 
مــن سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ 
صــبــاح األحــمــد )قــائــد العمل 
االنساني( ملد يد العون لألشقاء 
فــي الــســودان ملواجهة كارثة 

السيول والفيضانات األخيرة.
وأوضح أن الطائرة الرابعة 
محملة بنحو سبعة أطنان من 
ــة واملستلزمات الطبية  األدوي
وثــالثــة أطــنــان مــن حليب 
ــال مــن قبل جمعية  ــف األط
ــر الكويتي  ــم ــالل األح ــه ال
ــرار اجلسر  ــم ــت ــدا اس ــؤك م
اجلوي حتى إجنالء األزمة 

في جميع أنحاء السودان.
ـــه أعـــــرب  ـــت ـــه مـــــن ج
ــة اســتــقــبــال  ــن رئـــيـــس جل
الدعم باملجلس السيادي 
السوداني العميد موسى 
عمر عــن شــكــره وتقديره 
للكويت قــيــادة وحكومة 
وشعبا لوقوفها بجانب 
السودان عبر الدعم السخي 
واملــتــواصــل، الفتا إلــى أنه 
وصلت في وقت سابق ثالث 
طائرات من اجلسر اجلوي 
الــكــويــتــي محملة بنحو 
110 أطنان من املساعدات 
بجانب تقدمي دعــم نقدي 
من جمعية الهالل األحمر 
الكويتي لنظيره السوداني 
يقدر بنحو 527 ألف دوالر 
لتوفير االحتياجات املتعلقة 
ـــواد االيــــواء والصحة  مب
للمتضررين مــن السيول 

والفيضانات.

ــــت الـــســـلـــطـــات  ــــن ــــل وأع
الــســودانــيــة عـــن وفــــاة 78 
شخصا وإصــابــة 98 آخرين 
وانهيار 64 ألف منزل بسبب 
السيول والفيضانات فيما أعلن 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية احلاجة الى 
150 مليون دوالر اضافي من 
املانحن ملواجهة الفيضانات 
اضافة الــى 1ر1 مليار دوالر 
ـــــاع  ـــي األوض ــدة ف ــاع ــس ــم ــل ل

اإلنسانية في السودان.
وفي السودان أيضا دشنت 
جمعية صندوق إعانة املرضى 
الكويتية حملة مكافحة نواقل 
األمـــراض واإلصــحــاح البيئي 

بوالية اخلرطوم.
ــــاد مــديــر عـــام وزارة  وأش
الصحة والية اخلرطوم أسامة 
عبدالرحيم بالدعم »السخي« 
ــذي تقدمه الكويت في دعم  ال
البرامج املختلفة في السودان 
موضحا أن احلملة تشمل كل 

محليات الوالية.
ـــــال عـــبـــدالـــرحـــيـــم: إن  وق
البعوض من أكثر احلشرات 
املسببة لــلــوفــاة بسبب نقل 
ـــراض حيث تقتل سنويا  األم
عشرات اآلالف من األشخاص 
في العالم وتسهم في ضياع 
ـــردي  ـــت ــل وال ــم ــع ـــات ال ـــاع س
االقتصادي مضيفا أن »مكافحة 
األمــــراض تساعد فــي وجــود 
إنسان سليم األمر الذي يسهم 
بدوره في رفع االقتصاد ورفع 

مستوى املعيشة«.
ــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل  ــم ــي وف
اإلنــســانــي الكويت فــي اليمن 
شهدت العاصمة املؤقتة عدن 
اختتام املخيم الطبي املجاني 
الذي شمل إجراء 210 عمليات 
جراحية صغرى بتكلفة تقدر 
بنحو 50 ألــف دوالر بتمويل 
ــاء الــتــراث  ــي ــن )جمعية إح م
اإلسالمي( الكويتية في إطار 

حملة )الكويت بجانبكم(.
ـــرت )جمعية احلكمة  وذك
اليمانية( املنفذة للمشروع في 
بيان أن املستفيدين من املشروع 
هم من املرضى محدودي الدخل 
الذين ينتمون حملافظات )عدن( 

و)حلج( و)أبن( و)الضالع(.
ــاق آخـــر دشــنــت  ــي وفـــي س
)جمعية احلكمة اليمانية( 
حملة توزيع وجبات اإلفطار 
لطالب املـــدارس في مدرستي 
)عــمــران( و)مشهور( مبدينة 
عدن بتبرع )مجموعة االمتياز 
االســتــثــمــاريــة( الــكــويــتــيــة 
وإشــــراف )جمعية صندوق 
إعانة املرضى( الكويتية ضمن 

حملة )الكويت بجانبكم(.
وفي العراق واصلت الكويت 
ــدمي املــســاعــدات لالجئن  ــق ت
السورين من خالل توزيع أكثر 
من 62 طنا من املــواد الغذائية 
في مخيمن مبحافظة )دهوك( 

بإقليم كردستان العراق.
وقال عضو الهيئة اإلداريــة 
ملؤسسة )البارزاني( اخليرية 
إسماعيل عبد العزيز لـ )كونا( 
انــه جــرى توزيع 2068 سلة 
ــر السورية  غذائية على األس
الالجئة في مخيمي )كويالن( 
ــن يضمان  ــذي ــل و)عـــقـــرة( ال
الجئن ســوريــن يقيمون في 
إقليم كردستان الــعــراق منذ 
سنن إضافة الى الجئن جدد 
فــروا مؤخرا من اعمال العنف 

شمال شرق سوريا.
وأوضح عبدالعزيز أن ذلك 
يأتي في إطــار مشروع تبنته 
)الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية( الكويتية بتوزيع 
املــواد الغذائية على الالجئن 
السورين ضمن حملة )اويت 
بجانبكم( وذلك حتت إشراف 
القنصلية العامة للكويت في 

أربيل.
وفي األردن أقامت )جمعية 

الــرحــمــة الــعــاملــيــة( التابعة 
)جلمعية اإلصالح االجتماعي( 
الكويتية حفل زواج جماعي 
لــالجــئــن ســوريــن بــــاألردن 
ضمن إطار مشاريعها الداعمة 
ــاع الالجئن اإلنسانية  ألوض

باملنطقة.
ـــذي أقيم  ـــرى احلــفــل ال وج
فـــي إحــــدى صــــاالت األفــــراح 
ــان بــرعــايــة  ــم بــالــعــاصــمــة ع
ــت  ــوي ــك ــر ال ــي ــف وحـــضـــور س
لــدى األردن عزيز الديحاني 
ومــســؤولــي مكتب )الــرحــمــة 
العاملية( لدى األردن والفريق 
النسائي التطوعي الكويتي 

الداعم للحفل )سنا اخلير(.
وقــال رئيس مكتب سورية 
واألردن في )الرحمة العاملية( 
وليد السويلم ل)كونا( في هذه 
املناسبة إن »مشروع الــزواج 
اجلماعي هذا هو الرابع الذي 
تقيمه اجلمعية عن طريق فريق 

)سنا اخلير( التطوعي«.
وأضـــاف السويلم أن عدد 
حـــاالت الــــزواج فــي املــشــروع 
احلالي بلغ عشر حاالت لشباب 
وشــابــات أغلبهم مــن األيــتــام 
الفتا إلى أن اجلمعية حرصت 
ــج احلــــاالت التي  ــزوي عــلــى ت
تعاني ظــروفــا »بــائــســة« من 
أجل حتقيق االستقرار النفسي 
وتسهيل االنخراط في املجتمع.

من جانبها أشادت مؤسسة 
ــة( بجهود  ــي ــان ــس )شــــام اإلن
منظمات اإلغــاثــة اإلنسانية 
ــه من  ــدم ــق الــكــويــتــيــة ومــــا ت
مساعدات للنازحن والالجئن 
السورين داخل البالد العربية.
وقال رئيس املؤسسة مهند 
عثمان في تصريح ل)كونا( 
ــش مــشــاركــتــه في  ــام عــلــى ه
معرض املساعدات اإلنسانية 
في بروكسل إن الكويت لطاملا 
كانت سخية في بــذل األمــوال 
لألزمة اإلنسانية السورية، 

مبينا »إنــنــا كمنظمة نتلقى 
مساعدات من وكــاالت اإلغاثة 
الــكــويــتــيــة لتنفيذ مشاريع 
املساعدات اإلنسانية لصالح 

الالجئن في سوريا وتركيا«.
وأكد أن »الكويت كانت دائما 
واحـــدة مــن الـــدول واجلــهــات 
ــت الــدعــم  ــدم ــي ق ــت املــانــحــة ال
واملساعدة للمنظمات والوكاالت 
اإلنسانية في ســوريــة« الفتا 
إلى استضافتها ثالثة مؤمترات 
دولية للمانحن لدعم الوضع 

اإلنساني في سورية.
وتأسست مؤسسة )شــام 
ــة( غــيــر الربحية  ــي ــان ــس اإلن
عـــام 2011 وتــقــدم الــبــرامــج 
ــــات  ــــدم ــــع واخل ــــاري ــــش وامل
اإلنسانية للمجتمع السوري 
وحترص على تنويع شراكاتها 
مع املنظمات األممية والدولية 
ومنها منظمة الصحة العاملية 
ومنظمة االمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( وبرنامج األغذية 
العاملي ومكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية في تركيا باإلضافة 
ــد مـــن املــنــظــمــات  ــدي ــع إلـــى ال

اإلقليمية والتركية.
وفــي بريطانيا افتتحت 
جمعية الــرحــمــة العاملية 
ــة مـــركـــز مــديــنــة  ــي ــت ــوي ــك ال
ــو( الــبــريــطــانــيــة  ــل ــس ــون )ه
لــلــمــهــتــديــات اجلــــدد الـــذي 
يهدف الــى رعــايــة املسلمات 

البريطانيات وتأهيلهن.
وفــــي مـــجـــال آخــــر أعــلــن 
الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية توقيعه 
اتــفــاقــيــة بـــاألحـــرف األولـــى 
لتمويل طــريــق بــطــول 140 
كيلومترا في موريتانيا بقيمة 
مقترحة تبلغ 10 مالين دينار 
كويتي )حــوالــي 33 مليون 
دوالر( بفائدة قــدرهــا 5ر1 

باملئة.
وقــال الصندوق في بيان 

صحفي ان اتفاقية التمويل 
ملــشــروع طــريــق )النعمة - 
أنبكيت حلــواش( وقعها من 
اجلانب الكويتي نائب املدير 
العام للصندوق مروان الغامن 
ومن اجلانب املوريتاني وزير 
االقتصاد والصناعة »الشيخ 

الكبير موالي الطاهر«.
وفيما يتعلق بالدعم املقدم 
الى سيراليون قال الصندوق 
ــان صــحــفــي ان عــدد  ــي فـــي ب
الـــقـــروض املــقــدمــة لــلــدولــة 
منذ عــام 1989 يبلغ تسعة 
ــــروض بــإجــمــالــي 7ر32  ق
مليون ديــنــار كويتي )نحو 

111 مليون دوالر امريكي(.
وأضــاف الصندوق إنه مت 
سحب 2ر25 مليون دينار 
ــو 82 مــلــيــون دوالر(  ــح )ن
من إجمالي مبالغ القروض 
املقدمة بنسبة 77 باملئة سدد 
منها نحو 5ر6 مليون دينار 
ــو 21 مــلــيــون دوالر(  ــح )ن

بنسبة 25 باملئة.
ــن املــديــر  ونــقــل الــبــيــان ع
اإلقليمي لــدول غرب إفريقيا 
في الصندوق املهندس ثامر 
الفيلكاوي قوله إن قطاع النقل 
يعتبر مــن اكــثــر القطاعات 
املــمــولــة مــن قبل الصندوق 
ـــم مــســيــرة التنمية  فـــي دع
االقتصادية واالجتماعية في 

سيراليون.
وأوضــــح الــفــيــلــكــاوي أن 
ــدم أيــضــا ثالث  الــصــنــدوق ق
معونات فنية في دعم جهود 
التنمية في سيراليون بقيمة 
449 ألــف دينار )نحو 5ر1 
مليون دوالر( اضــافــة الى 
منحة صندوق احلياة الكرمية 
بقيمة 911 ألف دينار )نحو 

ثالثة مالين دوالر(.
في إطــار آخــر أشــاد االمن 
ــر  ــم ـــام لــلــصــلــيــب األح ـــع ال
الــنــرويــجــي بــيــرنــت ابــالنــد 
بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتي على مستوى العالم 
في دعم اجلمعيات واملنظمات 

اإلنسانية.
ــــال ابـــالنـــد ل)كـــونـــا(  وق
عــقــب لــقــائــه رئــيــس مجلس 
ادارة جمعية الهالل األحمر 
الكويتي الدكتور هالل الساير 
إن املــــبــــادرات اإلنــســانــيــة 
والـــنـــهـــوض بــاملــشــاريــع 
التنموية ساهمت في تعزيز 
مكانة الكويت »ورفع رايتها 
عالية في احملافل اإلنسانية 
ــذل والــعــطــاء  ــب ــن ال ــادي ــي وم
اإلنساني« ما ساهم في إبراز 
كيانها على املستوين العربي 

والعاملي.
ـــال الــســايــر  مــن جــانــبــه ق
ــردي الوضاع  إن استمرار ت
اإلنسانية في العالم يتطلب 
ــودا دولــيــة  ــه ــرورة ج ــض ــال ب
ــات  ــراك جــمــاعــيــة وبـــنـــاء ش
انــســانــيــة حقيقية تنهض 

بالعمل اإلنساني.
وأكـــد الــســايــر أن العمل 
اإلنساني في الكويت ومنذ 
نــشــأتــهــا ركـــيـــزة أســاســيــة 
ملــبــادئــهــا وســيــاســتــهــا عبر 
مختلف املؤسسات احلكومية 
واألهــلــيــة للقيام مبشاريع 
تنموية وانسانية وإغاثية في 

مختلف دول العالم.
وجاء ذلك في وقت أطلقت 
ــة الــــهــــالل األحـــمـــر  ــي ــع ــم ج
الكويتي حملتها السنوية 
ــوة الــشــتــاء( بتوزيع  ــس )ك
236 كوبونا لكسوة شتاء 
وبطانيات ودفايات على 236 
أسرة متعففة ومحتاجة داخل 

الكويت.
وقـــالـــت مـــديـــرة إدارة 
املـــســـاعـــدات احملــلــيــة في 
اجلمعية مرمي العدساني في 
تصريح صحفي على هامش 
توزيع املساعدات إن )كسوة 
الشتاء( يتم توزيعها على 
األســر احملتاجة في الكويت 
املعتمدين لدى اجلمعية بهدف 

التخفيف عنهم ومساعدتهم.

واألردن والعراق  واليمن  السودان  في  أساسية  بصورة  تركز 

نشاط إنساني كويتي مكثف لدعم الالجئني والنازحني غذائيًا وتعليميًا وصحيًا

جانب من حملة »كسوة الشتاء«طائرة املساعدات الكويتية الرابعة إلى السودان

جانب من حفل الزواج اجلماعي لالجئن السورين
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