
 م��ن س��وري��ة إل���ى ال��ع��راق واليمن 
وغيرها من بقاع العالم تنتقل املساعدات 
الكويتية بأيدي أبنائها إلى مستحقيها 
م���ن احمل��ت��اج��ن وامل���ع���وزي���ن السيما 
الالجئن منهم وذلك ترجمة للتوجيهات 
السامية للقيادة السياسية الرشيدة 
التي دأبت على تخفيف املعاناة عن هذه 
الفئات وانطالقا من املسؤولية االخالقية 
واالنسانية التي تتحملها دولة الكويت 

جتاه الشعوب الفقيرة حول العالم.
 وق��د احتلت االزم���ة ال��س��وري��ة وما 
متخض عنها من تداعيات تسببت في 
كوارث إنسانية حيزا كبيرا من االهتمام 
حيث هبت دول��ة الكويت منذ ان��دالع 
األزم���ة ف��ي س��وري��ة إل��ى م��د ي��د العون 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
للنازحن والالجئن السورين على 

املستوين الرسمي والشعبي.
 وتعددت أشكال املساعدات وبرامج 
اإلغاثة التي نفذها أبناء الكويت لالجئن 
السورين في املجتمعات املستضيفة 
ب��ن جتهيز املخيمات وب��ن��اء امل��دارس 
وامل��س��اج��د ودور األي���ت���ام وامل��راف��ق 
احليوية وت��وزي��ع املساعدات النقدية 
والعينية ك��امل��واد الغذائية واأللبسة 
وتقدمي الرعاية الصحية وسائر أنشطة 

التنمية املجتمعية.
 وفي هذا االطار اعلنت جمعية الهالل 
االحمر الكويتي اط��الق مرحلة جديدة 
م��ن امل��س��اع��دات للنازحن السورين 
والتي تنفذها عبر مشاريعها املتنوعة 

في لبنان.
 وق���ال رئ��ي��س بعثة اجلمعية في 
ل��ب��ن��ان ال��دك��ت��ور م��س��اع��د ال��ع��ن��زي في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ان اجلمعية اطلقت املرحلة التاسعة 
ملشروع غسيل الكلى الذي تنفذه للسنة 
السادسة في مستشفى )اوراجن ناسو( 
احلكومي في مدينة )طرابلس( ملعاجلة 

مرضى الكلى من النازحن السورين.
 واض��اف ان »اجلمعية ستقوم عبر 
م��ش��روع الرغيف بتوزيع اخلبز على 
500 اس��رة سورية نازحة في شمال 
لبنان ال��ى ج��ان��ب ت��وزي��ع اخل��ب��ز على 
500 اسرة فلسطينية الجئة في )مخيم 

البداوي( في الشمال ايضا«.
 واش�����ار ال��ع��ن��زي ال���ى ان ال��ه��الل 
االحمر سيتابع ايضا مشروع االطراف 
الصناعية ال��ذي ينفذه بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب االحمر ملساعدة 
النازحن السورين املصابن من جراء 

احلرب.
وكانت جمعية الهالل االحمر الكويتي 
اطلقت العام املاضي مشروعا مشتركا 
م��ع اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب االحمر 
الع����ادة ت��أه��ي��ل ال��الج��ئ��ن ال��س��وري��ن 
اجلرحى وتركيب االط��راف الصناعية 

للنازحن الذين فقدوا اطرافهم.
 ب���دوره���ا وزع����ت جمعية ال��ن��ج��اة 
اخل��ي��ري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة خ���الل األس��ب��وع 
املنتهي مساعدات غذائية على الالجئن 
السورين في األردن ضمن إطار جهودها 
اإلغ��اث��ي��ة للمحتاجن واملنكوبن في 

مختلف دول العالم.
ولم تقتصر املساعدات على اجلانب 
امل����ادي ف��ق��ط ب��ل ت��ع��دت��ه ال���ى اجل��ان��ب 
الدبلوماسي للدولة حيث طالبت دولة 
الكويت االث��ن��ن امل��اض��ي مجلس االمم 
املتحدة حلقوق االنسان بالنظر »بشكل 
فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل 

السوري التي تتدهور يوما بعد يوم«.
 وق��ال مندوب دول��ة الكويت الدائم 
ل��دى االمم املتحدة واملنظمات الدولية 
االخرى في جنيف السفير جمال الغنيم 
ان دول��ة الكويت تشعر بالقلق بشأن 
مصير اطفال سورية اذ هم اشد الفئات 

الضعيفة عرضة للعنف وااليذاء.
 وأض����اف ان دول���ة ال��ك��وي��ت بذلت 
جهودا كبيرة بالتعاون مع دول اجلوار 
ال��س��وري فيما يتعلق ب��دع��م قضايا 
التعليم وال��رع��اي��ة الصحية الطفال 
سورية موضحا انها قدمت دعما ماليا 
للمنظمات الدولية املعنية للمساهمة في 
هذا االطار اضافة الى احلملة التي قادتها 

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
للقضاء على شلل االطفال بن الالجئن 

في دول اجلوار السوري.
 واك���د السفير الغنيم ان الكويت 
كانت وم��ازال��ت من اكثر ال��دول تفاعال 
مع االزمة السورية في بعدها االنساني 
واستضافت ثالثة مؤمترات للمانحن 
وشاركت في رئاسة مؤمتر رابع ودعمت 
عمل املنظمات االنسانية الدولية العاملة 

في سورية.
 وق���ال ان ال��ك��وي��ت رح��ب��ت بالتقدم 
احملرز منذ عام 2013 من قبل املؤمترات 
الدولية لدعم س��وري��ة واملنطقة التي 
ع��ق��دت ف��ي ال��ك��وي��ت ول��ن��دن وم��ؤمت��ر 
املتابعة ال��ذي انعقد في بروكسل في 

اخلامس من ابريل 2017.
 وق��ال إن املؤمتر االخير متخض عن 
تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة 
مليارات دوالر لعام 2017 و7ر3 مليار 
دوالر للفترة 2018 - 2020 لتلبية 
االح��ت��ي��اج��ات االن��س��ان��ي��ة ف��ي سورية 

واملنطقة.
 بدوره قال ممثل صاحب السمو امير 
البالد الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في 
كلمته أمام الدورة ال72 للجمعية العامة 
ل��أمم امل��ت��ح��دة ي��وم األرب��ع��اء املاضي 
»قدمت ب��الدي مساهمات طوعية تقدر 
مبليار وستمائة مليون دوالر ومت 
تسليم اجلزء األكبر منها لوكاالت األمم 
املتحدة املتخصصة واملنظمات الدولية 

احلكومية وغ��ي��ر احلكومية املعنية 
بالشأن اإلنساني«.

مساعدات للعراقيني
 وف��ي ال��ع��راق وزع��ت دول��ة الكويت 
أمس اجلمعة 75 طنا من املواد الغذائية 
اضافة ال��ى مياه ش��رب على النازحن 
العراقين في املوصل ونازحي املوصل 
في محافظة دهوك مقدمة من اجلمعية 
الكويتية لالغاثة في اطار حملة )الكويت 

بجانبكم(.
 وك��ان فريق من مؤسسة البارزاني 
اخليرية قام يوم االحد املاضي بتوزيع 
500 سلة غذائية ومياه الشرب مقدمة 
م��ن دول���ة الكويت على ال��ن��ازح��ن من 
قضاء تلعفر واملقيمن في اجلانب االيسر 

من مدينة املوصل.
 كما شرعت اجلمعية الطبية العراقية 
املوحدة لالغاثة والتنمية الشريك احمللي 

للجمعية الكويتية لالغاثة 
 يذكر ان مركز )30 متوز( هو الوحيد 
ال��ذي يخدم اح��ي��اء )30 مت��وز( و)17 
متوز( و)املشيرفة االولى( و)املشيرفة 

الثانية( و)االقتصادين( و)الهرمات(.
 وتأتي اعمال اعادة التأهيل بالتزامن 
مع منحة مالية قدرها 100 مليون دوالر 
ام��ري��ك��ي اطلقها ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية الكويتي 
في 15 سبتمبر اجلاري لتنفيذ مشاريع 

صحية في عدد من احملافظات العراقية.

 وتركز مشاريع الصندوق الكويتي 
ال��ت��ي مت االن��ف��اق عليها م��ع احلكومة 
العراقية على اعادة بناء املراكز الصحية 
املدمرة وجتهيزها باملعدات واالدوات 
الطبية حتى تكون جاهزة الستقبال 

السكان النازحن.
 وس��ب��ق ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ان نفذت 
العديد من املشاريع والبرامج االنسانية 
في العراق والتي شملت بناء م��دارس 
منوذجية في مراكز املدن واخرى مؤقتة 
في مخيمات النزوح وتوزيع مساعدات 

طبية وانسانية للنازحن.
وف��ي اليمن سلم ص��ن��دوق )اع��ان��ة 
امل���رض���ى( ال��ك��وي��ت��ي خ���الل األس��ب��وع 
امل��ن��ق��ض��ي م��خ��ازن اإلم�����داد ال��دوائ��ي 
مبحافظة )عدن( ثالث حاويات ألدوية 
ومستلزمات غسيل الكلى وعالج وباء 

)الكوليرا( مقدمة من دولة الكويت.

أزمة الروهينغيا
 ولم تغب أزمة مسلمي الروهينغيا 
عن املشهد حيث أعلنت جمعية الهالل 
األحمر الكويتي يوم اخلميس املاضي 
إطالق حملة في مجمع األفنيوز جلمع 
التبرعات إلغاثة الالجئن من مسلمي 
)الروهينغيا( في مخيمات اللجوء 
ببنغالديش وسط معاناتهم اإلنسانية 
القاسية وأوضاعهم املأساوية وان 

هذه احلملة تستمر ثالثة أيام.
 وأك��دت األمن العام للجمعية مها 

البرجس لوكالة األن��ب��اء الكويتية 
)كونا( حرص الهالل األحمر الكويتي 
على مواصلة جمع التبرعات ملصلحة 
)الروهينغيا( الذين يعانون شحا في 
املواد الغذائية والطبية في املخيمات 
ببنغالديش فضال عن سوء التغذية 

بن األطفال والنساء.
 وقالت البرجس إن هناك 400 ألف 
الجئ من )الروهينغيا( في مخيمات 
اللجوء هناك يحتاجون إلى املساعدات 
اإلنسانية في ظل معاناتهم من سوء 
التغذية كما يحتاجون إل��ى املسكن 

والغذاء والعالج.
 وف����ي إط����ار امل���س���اع���دات ك��ذل��ك 
وق��ع ال��ص��ن��دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية قرض 
مع مملكة سوازيالند بقيمة اربعة 
م��الي��ن دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 6ر13 
مليون دوالر امريكي( لالسهام في 
متويل املرحلة الثانية من مشروع 
ري احليازات الصغيرة في أوسوثو 

السفلى.
 ك��م��ا وق���ع ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
اتفاقية قرض مع جمهورية تنزانيا 
املتحدة بقيمة أربعة مالين دينار 
كويتي )نحو 6ر13 مليون دوالر 
أمريكي( للمساهمة في متويل مشروع 
إع���ادة تأهيل وت��وس��ع��ة مستشفى 
)منازي ماموجا( بزجنبار.  وأوضح 
الصندوق في بيان له ان املشروع 

يستهدف دع��م التنمية االجتماعية 
واالقتصادية في جزيرة )زجنبار( 
عبر تلبية الطلب املتزايد على خدمات 
الرعاية الصحية وحتسن املستوى 

الصحي للسكان.
 وأض����اف ان امل���ش���روع يتضمن 
األع��م��ال االن��ش��ائ��ي��ة إلع���ادة تأهيل 
وتوسعة مستشفى )منازي ماموجا( 
اذ يشمل أعمال حتسن املواقع الثالثة 
للمستشفى مبينا ان املشروع يتضمن 
إع���ادة تأهيل املستشفى الرئيسي 
وملحقاته بسعة تبلغ 764 سريرا 
ومستشفى )منازي ماموجا لأمراض 
النفسية( وملحقاته بسعة تبلغ 200 
س��ري��ر ف��ي )كيدونغو شيكونغو( 
ومستشفى )ال�����والدة واألط���ف���ال( 
وملحقاته بسعة تبلغ 70 سريرا في 

)موميبيالدو(.
 وأف���اد ب��ان ال��ق��رض يأتي تنفيذا 
ملبادرة سمو امير البالد الشيخ صباح 
االح��م��د التي اعلن عنها ف��ي املؤمتر 
العربي االفريقي الثالث ال��ذي عقد 
بالكويت عام 2013 مببلغ يقدر بنحو 
مليار دوالر امريكي لقيام الصندوق 
بتقدمي ق��روض ميسرة للمساهمة 
في متويل مشاريع امنائية في الدول 
االفريقية في مدة تبلغ خمس سنوات.

 وأوضح الصندوق ان هذا القرض 
ه��و ال14 م��ن ن��وع��ه ال���ذي يقدمه 
الصندوق جلمهورية تنزانيا اذ سبق 
ان قدم 13 قرضا بلغت قيمتها نحو 

4ر75 مليون دينار )نحو 256 مليون 
دوالر( لتمويل مشاريع في قطاعات 
مختلفة فضال ع��ن منح ومعونات 
فنية تقدر ب656 ال��ف دينار )نحو 
2ر2 مليون دوالر(.  وذكرت سفارة 
الكويت لدى منغوليا في بيان تلقت 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( نسخة 
منه ان املشروع الذي مولته حكومة 
الكويت بكلفة 538ر274 دوالر يأتي 
وف��ق��ا لتوجيهات ح��ض��رة صاحب 
السمو ام��ي��ر ال��ب��الد الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح )قائد العمل 
االن��س��ان��ي( ال��ت��ي حت��ث على اغاثة 
احملتاجن واملنكوبن في جميع انحاء 

العالم.
 وكانت األم��ان��ة العامة لأوقاف 
قدمت مساعدات بقيمة 60 ألف دوالر 
النشاء شبكة الكهرباء وحفر آبار 
ملياه الشرب في مكان االي��واء املؤقت 
الذي نقلت له تلك األسر بعد الفيضان 
باالضافة ال��ى ما قدمته اجلمعيات 
اخل��ي��ري��ة الكويتية م��ن مساعدات 
اغاثية شتوية في شهر فبراير املاضي 
بقيمة 81 ألف دوالر نفذتها السفارة 
على مرحلتن.  وقد قوبلت املساهمات 
الكويتية اخليرية باالشادة حيث اشاد 
رئيس اجلامعة الوطنية االسترالية 
ووزي���ر خارجية استراليا االسبق 
البروفيسور غ��اري��ث ايفانز ب��دور 
دولة الكويت على الصعيد االنساني 

والتنموي العاملي.
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تنتقل بأيدي أبنائها إلى مستحقيها من احملتاجني

مساعدات الكويت اإلنسانية.. عالمات مشرقة في تاريخ البشرية 

30 الف لتر من النفط االبيض لنازحي املوصل  الكويت توفر نحو 

مسجد عيسى العجيل في خيطان

من سورية إلى العراق واليمن وغيرها من بقاع العالم تنتقل املساعدات الكويتية بأيدي أبنائها 

500 أسرة سورية في منطقة البقاع الهالل األحمر الكويتي توزع مساعدات إنسانية على  أعمال اعادة التأهيل تنفذ في اطار حملة )الكويت بجانبكم( 

»ال�����ه�����الل  األح����م����ر  ال���ك���وي���ت���ي«  أط���ل���ق���ت  م���رح���ل���ة  ج����دي����دة  م�����ن  امل����س����اع����دات  ل���ل���ن���ازح���ني  ال����س����وري����ني  ف�����ي  ل��ب��ن��ان
إط��������������������������������������������������������الق ح�������������������م�������������������ل�������������������ة ت��������������������������ب��������������������������رع��������������������������ات إلغ����������������������������������اث����������������������������������ة الج����������������������������ئ����������������������������ي »ال�����������������������روه�����������������������ي�����������������������ن�����������������������غ�����������������������ا«

أكد إزالة املخلفات حول مسجد »العجيل«

القراوي: »األوقاف« حريصة  على حماية 
مساجدها في جميع احملافظات

أكد مدير إدارة اإلع��الم والناطق 
الرسمي في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أحمد القراوي إن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في قطاع املساجد ومنذ نشر فيديو 
مسجد عيسى ال��ع��ج��ي��ل مبنطقة 
خيطان تفاعلت مع مضمون الفيديو 

ال���ذي مت ن��ش��ره االس��ب��وع املاضي 
على مواقع التواصل فقامت الوزارة 
بتنظيف محيط املسجد وإزالة جميع 

املخلفات بشكل كامل.
وق����ال ال���ق���راوي ف���ي تصريح 
صحفي ان مسجد عيسى العجيل 
يقع في منطقة شبه معزولة بعد 

تثمينها وإزالة املساكن احمليطة في 
املسجد وبناء عليه اليوجد مصلن 
بهذا املسجد. واض��اف ال��ق��راوي ان 
وزارة االوقاف حريصة على حماية 
م��س��اج��ده��ا ف��ي جميع احمل��اف��ظ��ات 
ومتابعة شؤونها واحملافظة على 

نظافتها.

أحمد القراوي

تتمات

يلدرمي
أم��س متوجهاً إل��ى  العاصمة العراقية بغداد، 
للتباحث حول استفتاء االستقالل ال��ذي سيجرى 

غدا االثنن.
ف��ي املقابل، لوحت تركيا بخطوات سياسية 
واقتصادية و»أمنية« في حال املضي في االستفتاء، 
وأك��د متحدث باسم الرئاسة أم��س السبت أن هذا 
االستفتاء خطأ جسيم وسيثير أزم��ات جديدة في 
املنطقة. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي 
ان اج��راءات بالده ازاء االستفتاء املقرر غدا االثنن 
حول انفصال اقليم كردستان عن العراق ستكون لها 

عواقب أمنية واقتصادية وسياسية.
واض��اف يلدرمي في تصريح صحفي ان توقيت 
استخدام تلك االج��راءات سيكون حسب التطورات 
مؤكدا ان “االستفتاء سيكون له ثمن سيدفعه الذين 

اتخذوا القرار وليس األبرياء«.
وق��ال “هناك اص���رار على االس��ت��م��رار ف��ي هذا 
اخلطأ ال��ذي يعارضه العالم وال���دول املجاورة” 
موضحا ان “بالده وجهت التحذيرات الالزمة منذ 
البداية بطريقة ودية كدولة جارة إال أنها لم جتد 
آذانا صاغية«. واعتبر ان اجراء االستفتاء “مغامرة 
تضع تركيا ف��ي خطر” معربا ع��ن أم��ل��ه ف��ي ان 
“يعيش األخوة األكراد في أجواء من األمن والسالم 

واالستقرار مع تركيا وبقية الدول املجاورة«.
وتأتي تصريحات يلدرمي في الوقت الذي رفع 
اجل��ي��ش ال��ت��رك��ي مستوى م��ن��اورات��ه العسكرية 

مبشاركة وحدات عسكرية اضافية والتي انطلقت 
االث��ن��ن امل��اض��ي ف��ي منطقة )سيلوبي - خابور( 
مبدينة )ش��ي��رن��اق( املتاخمة للحدود العراقية 
وارس��ال تعزيزات عسكرية الى املناطق اجلنوبية 

على احلدود السورية.
 ومن املتوقع أن يصوت أكراد العراق يوم االثنن 
لصالح مساعي االس��ت��ق��الل ال��ت��ي تخشى ال��دول 
املجاورة والقوى الغربية من أن تقسم البالد وتشعل 

شرارة صراع عرقي وطائفي أكبر في املنطقة.
ويزين العلم الكردي بألوانه األحمر واألبيض 
واألخضر تتوسطه شمس ذهبية متوهجة السيارات 
واملباني في أنحاء املنطقة الكردية شبه املستقلة في 
شمال العراق. وتقول لوحات ”حان الوقت-نعم 

لكردستان احلرة“.
ورف���ض مسعود ال��ب��رزان��ي رئ��ي��س كردستان 
العراق منذ 2005 جهود األمم املتحدة والواليات 
املتحدة وبريطانيا لتأجيل االستفتاء. وجتري تركيا 
مناورات عسكرية على احلدود مع العراق للتأكيد 
على مخاوفها من أن انفصال أكراد العراق قد يغذي 

التمرد على أراضيها.

»الداخلية«
واك��دت ان وزارة الداخلية ال تتوانى حلظة عن 
ايضاح اي امر ميس عملها اميانا منها مبكاشفة الرأي 
العام واطالعهم على حقائق االمور وتوضيحها في 

حينها.

العسعوسي: »األوقاف«  تولي تتمات
اهتماما كبيرا لقطاع املساجد

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع املساجد داوود 
العسعوسي أن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تولي اهتماما كبيرا لقطاع 
املساجد وجميع العاملن في هذا القطاع املهم فاستراتيجية وزارة األوقاف 

تضمنت ضرورة تطوير هذا القطاع.
وق��ال العسعوسي في تصريح صحفي عقب جولة ق��ام بها في ادارات 
الشئون الفنية واالسناد والهندسية مبنطقة الرقعي » إن هذه اجلولة تأتي من 
باب االطالع على سير العمل والوقوف على جميع املالحظات التي قد تعترض 

آلية تنفيذه وذلك بهدف تطوير العمل ودفع عجلته الى األمام.
وأضاف كما تهدف هذه الزيارة الى كسر حواجز املسميات الوظيفية التي قد 
حتول بن املسؤول واملوظفن فوجود القيادي واملسؤول بن مكاتب املوظفن 
واالستماع الى مالحظاتهم خير وسيلة ملعرفة املالحظات والعراقيل ان وجدت 

وذلك بهدف سرعة تفاديها.
ووعد بأن هذه الزيارة لن تكون األخيرة بل ستتبعها زيارات أخرى وإلى 
جميع إدارات قطاع املساجد حتى أقف على جميع املالحظات واستمع إليها من 
شاغلي املناصب االشرافية واملوظفن حتى نضع احللول املناسبة لها بشكل 

سريع وعملي. 
وق��ال ان قطاع املساجد يعد من اهم القطاعات العاملة في ال��وزارة على 
اعتبار انه واجهة وزارة األوقاف امام اجلمهور من ابناء املجتمع الكويتي فلهذا 

حترص وزارة االوقاف على تطوير هذا القطاع بشكل مستمر.
وتابع: كما شملت اجلولة زيارة قسم التدقيق واالجتماع معهم مؤكدا على 
احلرص على متابعة وتدفيق اوامر العمل وفق الضوابط املتبعة لتالفي اي 

مالحظات قد تقع في اوامر العمل.
 وأكد العسعوسي حرصه على االهتمام باألئمة املعينن وإظهار دورهم 
الدعوي في املساجد و إبراز األنشطة العلمية والثقافية في مساجد احملافظات 

مبا يتوافق مع خطة الوزارة ورسالتها.


