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رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية يؤكد أهمية تعزيز مفهوم السالم العاملي 
 أكــد رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية املستشار في 
الديوان األميري الدكتور عبدالله املعتوق أمس األول أهمية تعزيز 
مفهوم السالم العاملي معربا عن أمله أن تعم احملبة والسالم جميع 

دول العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به املعتوق لـ )كونا( في ختام أعمال 
مؤمتر األزهـــر العاملي للسالم مبشاركة البابا فرانسيس بابا 

الفاتيكان وعــدد من القيادات والشخصيات الدينية البارزة من 
مختلف أنحاء العالم.

وقال املعتوق ان املؤمتر » ناجح بكل املقاييس » داعيا اجلهات 
املعنية باعداد النشىء مثل وزارات التعليم واألوقــاف واملساجد 
والكنائس لالستفادة من معاني ومفاهيم السالم التي وردت في 
كلمات شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس 

بابا الفاتيكان أمام املؤمتر.
ــد املعتوق أن االســالم هو ديــن السالم وأن الله سبحانه  وأك
وتعالى خلق الناس لعبادته في وئام ومحبة موحضا أنه ما بعث 

نبي اال وزرع احملبة في قومه وأوصى بها وركز عليها.
وأشــاد املعتوق مبؤمتر األزهــر العاملي للسالم مطالبا بتعميم 

توصياته على جميع دول العالم لتعزيز ثقافة السالم بني الشعوب.

اجلمعيات واملؤسسات اخليرية كثفت نشاطها اإلغاثي

أيادي الكويت البيضاء تواصل عطاءها املكثف للمحتاجني في العالم 

قرية )صباح األحمد( إليواء الالجئني السوريني بتركيا جانب من حفل افتتاح قرية السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد إليواء الالجئني السوريني مبخيم )اجنوبينار( في مدينة )كليس( جنوبي تركيا 

أطلقت جمعية الرحمة العاملية التابعة جلمعية 
اإلصـــالح االجتماعي الــعــيــادة املتنقلة الثانية لعالج 

النازحني السوريني في محافظة حلب. 
 كثفت اجلمعيات واملــؤســســات اخليرية الكويتية 
األســبــوع املــاضــي نشاطها فــي مــجــال إغــاثــة النازحني 
والالجئني واملعوزين في العديد من دول العالم وذلك 
انطالقا من دور دولة الكويت اإلنساني من أجل تخفيف 
األعباء التي تتحملها هذه الفئات ومساعدة املجتمعات 

املضيفة على توفير اخلدمات الالزمة لهم.
 وتعد اجلمعيات اخليرية الكويتية عالمة بــارزة في 
ســاحــات العطاء اإلنساني بفضل حتركاتها امليدانية 
السريعة في جميع املناطق وجهودها التي تندرج كجزء 
من الواجب اإلنساني الــذي يعبر عنه املوقف الرسمي 

للكويت قيادة وحكومة وشعبا.
 وقــد شهد األسبوع املاضي نشاطا مكثفا من هيئات 
ومؤسسات كويتية مختلفة في تقدمي مساعدات متعددة 
لالجئني ونازحني من سوريا واليمن والعراق وملكافحة 
املجاعة في الصومال وفي اندونيسيا وذلك في إطار جهود 

دولة الكويت اإلنسانية املتواصلة في هذا االطار.
 وتنوعت املساعدات التي جرى تقدميها خالل األسبوع 
املاضي ما بني التعليمية والغذائية والصحية واملالية 

والعينية.
 وفي هذا الصدد افتتح رئيس الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية الكويتية الدكتور عبدالله املعتوق رسميا قرية 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد إليواء 
الالجئني السوريني مبخيم )اجنوبينار( في مدينة )كليس( 

جنوبي تركيا.
 وقال املعتوق في كلمة خالل حفل االفتتاح ان القرية 
تتألف من 1248 وحدة سكنية ومسجدا ومدرسة وروضة 

أطفال ومركزا للخدمات االجتماعية.
ــي )كليس( انــه »ال توجد دولــة   ومــن جهته قــال وال
بالعالم مثل دولة الكويت عملت وقدمت مثل هذه املدينة 
النموذجية إليواء الالجئني السوريني التي ليس لها مثيل 

في تركيا مبواصفات ممتازة وكبيرة ومتكاملة«.
 واعترافا بريادة الكويت في مجال العمل اإلنساني 
اشاد مبعوث الرئيس االمريكي اخلاص للتحالف الدولي 
ملكافحة ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش( بريت 
ماكغورك بجهود الكويت في تقدمي املساعدات للدول 

املنكوبة وتلك التي تعاني من النزاعات املسلحة.
 وقـــال مــاكــغــورك فــي تصريح صحفي ان االعــمــال 
االنسانية التي تقوم بها دولة الكويت »كبيرة« معربا عن 
امله بأن حتذو بقية الــدول حذوها في تقدمي املساعدات 

االنسانية واالغاثية للمتضررين واحملتاجني.
 وفي العراق وزعت دولة الكويت من خالل قنصليتها 
العامة في اربيل 135 طنا من املــواد الغذائية االساسية 
على 4500 اســرة نازحة من اجلانب االميــن من مدينة 
املوصل باإلضافة إلى 700 سلة غذائية مت توزيعها على 

النازحني العراقيني املقيمني في قضاء )شقالوة( التابع 
حملافظة اربيل.

 وقال القنصل العام لدولة الكويت في أربيل الدكتور 
عمر الــكــنــدري ان املــســاعــدات جــرى تقدميها فــي مخيم 
)سيودينان( جنوب غرب اربيل مشيرا إلى وجود برنامج 
اغاثي شامل لتقدمي شتى انــواع املساعدات للنازحني 

العراقيني في اقليم كردستان العراق.
 بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر 
الكويتي الدكتور الساير ان اجلمعية قدمت نحو 40 طنا من 
االدوية واكثر من 80 الف سلة غذائية للنازحني في العراق 
فضال عن بناء خمس مدارس الى جانب دعم املستشفيات 

لعالج النازحني.
 وامتداد لعطائها اإلنساني أعلنت دولة الكويت امام 
مؤمتر االمم املتحدة لدعم خطة االستجابة اخلاصة باليمن 

2017 تبرعها مببلغ 100 مليون دوالر أمريكي.
 وقــال نائب وزيــر اخلارجية الكويتي خالد سليمان 
اجلارالله امام املؤمتر الذي عقد أخيرا في جنيف ان »هذا 
املبلغ يكمل ايضا التزام الكويت السابق مببلغ 300 مليون 
دوالر كقروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لتمويل املشاريع اإلمنائية في اليمن 
ومت اإلعـــالن عنها خــالل االجــتــمــاع الــــوزاري ملجموعة 

أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك عام 2012«.
 وأشــار اجلارالله الى ان دولة الكويت قد دأبت ومنذ 
عقود مضت على تقدمي املساعدات اإلنسانية والتنموية 
لألشقاء في اليمن والتي كان آخرها التوجيه السامي لسمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بتقدمي 
مبلغ 100 مليون دوالر في عام 2015. وقد اعلنت حملة 
)الكويت إلى جانبكم( توزيع مساعدات ايواء في منطقة 
)تهامة( مبحافظة )احلــديــدة( اليمنية على 250 أسرة 
نازحة من مديرية )املخاء( مبحافظة )تعز( وذلك في إطار 

احلملة التي تستهدف 550 أسرة نازحة في املنطقة.
 كما أعلنت احلملة توزيع الدفعة الثانية من مستلزمات 
االيــواء للنازحني من ابناء مديريتي )حــرض( و)ميدي( 
ـــواء مت توزيعها على  والــتــي تتضمن 300 حقيبة اي

النازحني.
 وأعرب مسؤولون مينيون محليون عن الشكر لدولة 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا للدور االيجابي جتاه 
أشقائهم في اليمن للتخفيف من املعاناة في ظل الظروف 

احلالية.
 كما قدمت اللجنة الصحية في اجلمعية )الكويتية 
لالغاثة( حاوية بحجم 40 قدما حتوي نحو 20 طنا من 
األدوية في اطار املساعدات االغاثية والطبية التي تقدمها 

دولة الكويت للشعب اليمني.

 بدورها أطلقت جمعية الهالل األحمر الكويتية خالل 
األسبوع املاضي حملة تبرعات في )مجمع 360( ملساعدة 
نحو 14 مليون ميني تأثرت أوضاعهم نتيجة األزمــة 

األخيرة في بالدهم.
 وقال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية أنور احلساوي 
إن اجلمعية استطاعت من خالل تبرعات أهل اخلير لليمن 
أن تتكفل بعالج عدد من اليمنيني في محافظة سبأ مشيرا 
إلى تنفيذها 81 عملية ترقيع طبلة أذن و55 عملية عظام 

ومفاصل و64 عملية شبكية عيون.
 وبني أن اجلمعية ستوزع 500 كرسي متحرك و1000 
زوج من العكازات في سبأ وعدن وتركيب أطراف صناعية 
ل33 جريحا في عــدن الفتا إلــى أن اجلمعية ستشتري 
مولدات كهربائية ألربع مستشفيات مبحافظتي عدن وتعز 

وجتهيز ثمانية مستشفيات ميدانية.
 وحول املساعدات املقدمة للنازحني السوريني أطلقت 
ــالح  جمعية الــرحــمــة العاملية التابعة جلمعية اإلص
االجتماعي املستوصف املتنقل الثاني لعالج النازحني 
السوريني في محافظة حلب السورية ضمن مشروعات 

)مليونية أهل الكويت( إلغاثة أهالي مدينة حلب.
 وقال رئيس مكتب سوريا في جمعية الرحمة العاملية 
وليد السويلم إن العيادة املتنقلة تضم عيادة لألطفال 
والنساء وأخرى للرجال إلى جانب غرفة استقبال بهدف 
عالج األمراض في بدايتها قبل وصولها إلى حاالت متقدمة 

يصعب عالجها.
 وقد شهد األسبوع املاضي كذلك وضع حجر األساس 
ملشروع سكن الطالبات والفصول الدراسية في قرية 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح اخليرية في مدينة 

)قاروت دار السالم(.
 وقــال وكيل الـــوزارة املساعد لشؤون القرآن الكرمي 
ــات االسالمية وليد العمار خــالل حفل وضع  ــدراس وال
حجر االساس في جاوا الغربية ان »القرية صرح خيري 
سمي باسم سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح صاحب املبادرات املضيئة والعطاء املتدفق لدعم 
جميع القضايا االنسانية واالغاثية والتي تسهم بتخفيف 

املعاناة عن الشعوب«.
 ومن جهته قال ممثل اجلمعية االندونيسية - الكويتية 
املشرفة على القرية خليل الغيث إن القرية تعد مفخرة 
للعمل اخليري الكويتي واستكماال للمشاريع االنسانية 
واخليرية الرائدة التي تقوم عليها الكويت وجمعياتها 

اخليرية.
 يذكر أن املشروع هو عبارة عن مبنيني االول سكن 
للطالبات في املرحلة الثانوية مكون من دورين ويوجد به 
24 غرفة والثاني فصول دراسية للطالبات عبارة عن 12 

فصال دراسيا.
 وفــي الصومال سير فريق شفاء الطبي التطوعي 
الكويتي قافلة من املساعدات الغذائية واالنسانية الى قرية 
صومالية منكوبة باملجاعة بالتعاون مع جمعية الرحمة 

العاملية.
 ووزع الفريق في إطار قافلة )دواء وشفاء( التي سيرها 
بقرية )بلي عيسى( في )أرض الصومال( نحو طنني من 
املــواد الغذائية االساسية بينها االرز والطحني والزيت 
على االسر احملتاجة باإلضافة الى تعبئة بئر القرية باملاء 

العذب.
 كما زار فريق شفاء الطبي الكويتي االنساني مجمع 
ــذي انشئ بتبرع مــن بيت الزكاة  الكويت التعليمي ال

الكويتي وبإدارة جمعية الرحمة العاملية الكويتية.
 وقال مدير مجمع الكويت التعليمي عيد عبداللطيف ان 
املجمع يقدم اخلدمات حلوالي 914 طالبا منهم 437 يتيما 
مشيرا الى طاقة املجمع االستيعابية التي تصل حلوالي 

1750 طالبا.
 كما قام فريق طبي كويتي أمس اجلمعة بفحص نحو 
600 مريض وتوفير املستلزمات الطبية األساسية لهم في 

قرية بشمال مدينة )هرجيسا( عاصمة )ارض الصومال(.
 كما حرص أعضاء فريق شفاء الطبي الكويتي في إطار 
حملة )شفاء ودواء( على تزويد احد املستشفيات احمللية 

بأدوية ومعدات طبية تكفي لعالج اكثر من 300 طفل.
 ومن جهته اشاد وزير الصحة في )ارض الصومال( 
التي تتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال سلمان احمد بدعم 
دولة الكويت االنساني الكبير ملا تعانيه منطقته من ازمة 

مياه ومجاعة في االقاليم والقرى احمليطة بالعاصمة. 

مبعوث الرئيس األميركي اخلاص للتحالف الدولي ملكافحة )داعش( بريت ماكغورك مع الدكتور هالل الساير

حفل وضع حجر األساس ملشروع سكن الطالبات والفصول الدراسية في قرية الشيخ صباح االحمد اخليرية في اندونيسيا 

3500 سلة غذائية على اهالي مدينة املوصل  جانب من توزيع جمعية الهالل األحمر الكويتي 

14 مليون ميني  360 ملساعدة نحو  جانب من حملة جمعية الهالل األحمر الكويتية جلمع تبرعات في مجمع 
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م����ب����ع����وث ال����رئ����ي����س األم�����ي�����رك�����ي اخل��������اص ل���ل���ت���ح���ال���ف ال������دول������ي مل���ك���اف���ح���ة »داع�����������ش« ي���ش���ي���د ب����ج����ه����ود ال����ك����وي����ت اإلن���س���ان���ي���ة

امل����������وص����������ل م���������������ن  ن���������������ازح���������������ة  أس�������������������������رة   450 ع����������ل����������ى  ال�����������غ�����������ذائ�����������ي�����������ة  امل������������������������������واد  م���������������ن  ط����������ن����������ا   135 ت���������������وزي���������������ع 

ال���ع���راق ف����ي  ل���ل���ن���ازح���ني  غ���ذائ���ي���ة  س���ل���ة  أل�����ف  و80  األدوي���������ة  م����ن  ط���ن���ا   40 ق���دم���ت  ال���ك���وي���ت���ي  األح����م����ر  ال����ه����الل  ال����س����اي����ر: 

فريق طبي كويتي يفحص احد االطفال في قرية بشمال مدينة )هرجيسا( عاصمة )ارض الصومال( 


