
أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن 
زيارة استشارى طب وجراحة العيوان 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د أح��م��د عبدالرحمن 
للمستشفى ضمن برنامج األط��ب��اء 
الزائرين الدوليني وذلك خالل الفترة 

من 19إلى 22أغسطس.
ومي��ت��ل��ك ال���دك���ت���ور خ��ال��د أح��م��د 
ع��ب��دال��رح��م��ن س��ن��وات م��ن اخل��ب��رة 
الطويلة في مجال تشخيص وعالج 
القرنية املخروطية وجراحات القرنية 
وجراحات املياه البيضاء، وجراحات  
تصحيح النظر بالليزر، وتصحيح 
ق��ص��ر وط�����ول ال��ن��ظ��ر ال��ش��دي��دي��ن 
واإلن���ح���راف ال��ش��دي��د، وج��راح��ات 
تصحيح النظر ب��زراع��ة العدسات، 
وجراحات زراعة القرنية، وتصحيح 
النظر ما بعد زراعة القرنية وجراحات 

بزراعةاحللقات والعالج الضوئي 
واجل��دي��ر ذك��ره أن الدكتور خالد 
ه��و زم��ي��ل كلية اجل���راح���ني امللكية 
البريطانية “أدنبره”وعضو جلنة 
اجلمعية العاملية لتصحيح اإلبصار 
وممثل لها وعضو اجلمعية األوروبية 
ألم������راض ال���ع���دس���ات وت��ص��ح��ي��ح 
اإلب��ص��اروع��ض��و اللجنة األكادميية 
األمريكية لطب العيون ومراجع علمي 
في مجلة تصحيح اإلب��ص��ار ومجلة 
أم���راض العدسات وم��ح��رر أكادميي 

للبحث العملي في مجلة الطب
م��ن جانبها رحبت م��دي��رة تطوير 
األع��م��ال وال��ت��س��وي��ق ف��ي مستشفى 
املواساة اجلديد علياء السيد بالدكتور 
خالد أحمد عبدالرحمنمؤكدة أنه من 
الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة 
في مجال طب وجراحة العيون وأن 
زيارته إلى مستشفى املواساة ضمن 
برنامج األط��ب��اء الزائرين الدوليني 

ت��ش��ك��ل ف���رص���ة مل���رض���ى ال��ع��ي��ون 
لإلستفادة م��ن خبراته الكبيرة في 
جراحات وزراع��ة القرنية وتصحيح 

اإلبصار 
وأكدت السيد حرص إدارة املستشفى 
ال���دائ���م ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات 
الطبية واخلبرات املميزة  في مختلف 
التخصصات الطبية مشيرة إل��ى أن 
برنامج األط��ب��اء الزائرين الدوليني 
الذي بدأ العمل به في املستشفى يشكل 
إض��اف��ة ق��وي��ة إل��ى ج��ان��ب  نخبة من 
اخل��ب��رات وال��ك��وادر الطبية املميزة 
في مختلف التخصصات الطبية في 

املستشفى.

رغ��م أن��ه ال مي��ر أس��ب��وع إال 
ويشهد على أي���ادي الكويت 
البيضاء في العمل اإلنساني إال 
أن األسبوع املاضي كان متميزا 
حيث سادته أج��واء االحتفال 
بعيد االضحى املبارك لتعكس 
القيمة الكبيرة للمساعدات 

الكويتية.
ففي مثل هذه األيام املباركة 
من كل عام حيث تتجلى جميع 
معاني اإلنسانية ف��ي أسمى 
ص��وره��ا تتبارى املؤسسات 
والهيئات الكويتية في إيصال 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ال��ى 
مستحقيها.وفي ه��ذا االط��ار 
قامت جمعية ال��ه��الل االحمر 
الكويتي بالتعاون مع نظيرتها 
األردنية بتوزيع كسوة العيد 
واالضاحي على 2200 أسرة 

سورية واردنية محتاجة.
وق��ال��ت رئ��ي��س ال��وف��د ال��ى 
االردن املتطوعة في اجلمعية 
حياة م��رزوق لوكالة األنباء 
الكويتية )ك��ون��ا( انهم قاموا 
ب��ت��وزي��ع ك��س��وة ال��ع��ي��د على 
األط���ف���ال االي���ت���ام والج��ئ��ني 
سوريني في مخيمات عشوائية 
في محيط العاصمة األردنية 
عمان يستفيد منها 700 اسرة 
وذلك في اطار جهود اجلمعية 
ومبادراتها االنسانية بتقدمي 
مساعدات عينية ومواد اغاثية 
لالجئني السوريني منذ اندالع 

االزمة التي تعصف ببلدهم.
وأضافت م��رزوق ان عملية 
التوزيع التي شملت مناطق 
عدة في االردن اشتملت أيضا 
على ت��وزي��ع االض��اح��ي على 
1500 اس���رة س��وري��ة الجئة 
واردن���ي���ة م��ح��ت��اج��ة.وأك��دت 
أه��م��ي��ة ال���دع���م ال����ذي تقدمه 
اجلمعية في إدخال البهجة في 
نفوس املستفيدين من الالجئني 
السوريني مع االخذ في االعتبار 
تقدمي العون الكبر عدد ممكن 
من االس��ر السورية املتضررة 
م���ن ال���ن���زاع ال�����ذي يعصف 

بسوريا منذ عام 2011.
وم���ن ج��ان��ب��ه أش���اد رئيس 
الهالل األحمر األردن��ي محمد 
احلديد في تصريح ل)كونا( 
بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتي “وحسهم اإلنساني 
ودعمهم املتواصل منذ اندالع 

االزمة السورية عام 2011”.
ومازال الالجئون السوريون 
ي��ح��ظ��ون بنصيب واف����ر من 
املساعدات االنسانية الكويتية 
ولكن هذه املره من لبنان حيث 
قامت جمعية ال��ه��الل االحمر 
الكويتي بتوزيع االض��اح��ي 
وك��س��وة العيد مبناسبة عيد 
االض��ح��ى امل��ب��ارك على مئات 
اس��ر الالجئني السوريني في 

شمال وشرق لبنان.
وق��ال��ت رئيس وف��د الهالل 
االحمر الى لبنان منى الشطي 

لوكالة االن��ب��اء الكويتية ان 
الهالل االحمر الكويتي وجريا 
على ع��ادت��ه ف��ي ك��ل ع��ام قام 
ب��ت��وزي��ع االض��اح��ي وك��س��وة 
العيد على الالجئني السوريني 
كمبادرة انسانية في الوقوف 
ال���ى جانبهم ف��ي ه���ذه االي���ام 

الفضيلة.
واش��������ارت ال�����ى ان وف���د 
الهالل االحمر وزع بالتعاون 
م��ع جمعية الصليب االحمر 
اللبناني وبالتنسيق مع سفارة 
الكويت لدى لبنان في منطقة 
)زحلة( في البقاع شرق لبنان 
375 حصة من كسوة العيد 
و250 ح��ص��ة م��ن االضحية 
ل��ك��ل اس�����رة ح��ص��ة.وق��ام��ت 
اجلمعية كذلك بتوزيع 350 
حصة من كسوة العيد و260 
حصة من االضحية في منطقة 
)ق��ب ال��ي��اس( في البقاع وفي 

منطقتي )عكار( و)طرابلس( 
شمال لبنان 365 حصة من 
كسوة العيد و230 حصة من 

االضحية.
وقالت الشطي ان الوفد زار 
ايضا محل ت��وزي��ع اخلبز في 
الشمال وقام في اطار “مشروع 
اخلبز” الذي ينفذه منذ انطالق 
االزمة السورية بتوزيع اخلبز 
على الالجئني السوريني وعلى 
الفلسطينيني ال��ذي��ن نزحوا 
من سوريا الى لبنان من جراء 
االح����داث ال��س��وري��ة كما اق��ام 
ال��ه��الل االح��م��ر حفال ترفيهيا 

لالطفال الالجئني في الشمال.
ي��ذك��ر ان ال���ه���الل االح��م��ر 
ال��ك��وي��ت��ي ي��ن��ف��ذ ال��ع��دي��د من 
املشاريع االنسانية ملساعدة 
الالجئني السوريني في لبنان 
م��ن ت��وزي��ع اخل��ب��ز ال��ى املياه 
وغ��س��ي��ل ال��ك��ل��ى ال���ى ج��ان��ب 

املساعدات الغذائية والعينية 
ف��ي االع��ي��اد وش��ه��ر رم��ض��ان 

املبارك.
وننتقل في جولتنا الى اليمن 
حيث وزع���ت جمعية الهالل 
االحمر الكويتي 350 اضحية 
في ست محافظات مينية خالل 
اي��ام عيد االضحى ليبلغ عدد 
املستفيدين من املشروع 248 
اسرة معظمهم من النازحني او 

املتضررين من احلرب.
وق���ام���ت اجل��م��ع��ي��ة عبر 
ش��رك��ائ��ه��ا احمل��ل��ي��ني بتوزيع 
100 اضحية حملافظة )تعز( 
و50 اض��ح��ي��ة ل��ك��ل محافظة 
م���ن م��ح��اف��ظ��ات )اجل�����وف( 
و)مأرب( و)حلج( و)صنعاء( 
و)ح��ض��رم��وت(.وف��ي مديرية 
)ساه( مبحافظة )حضرموت( 
اسهمت فاعلة خير كويتية 
عبر جمعية )ال��ه��الل االحمر 

ال��ك��وي��ت��ي( ببصمة انسانية 
فارقة في حياة املواطنني الذين 
ذرف��وا الدموع فرحا واحتفاال 
ب��وص��ول امل��ي��اه النظيفة الى 
مساكنهم بعدما حرموا منها 

لعقود.
ف���ف���ي ي�����وم ال���س���ب���ت 10 
اغسطس ك��ان أه��ال��ي منطقة 
)نسمة( على موعد مع احلياة 
اذ دش��ن��ت اجلمعية مشروع 
مياه )نسمة( الذي يستفيد منه 
نحو 300 شخص ع��ان��وا من 
العطش طيلة 35 عاما وكانوا 
يجلبون املياه من مناطق بعيدة 

بطرق بدائية.
.واوضح مدير عام اجلمعية 
عبدالرحمن العون في تصريح 
ب��ه��ذه املناسبة ان اجلمعية 
س��ارع��ت ب��اع��ت��م��اد امل��ش��روع 
بتمويل فاعلة خير كويتية 
بعدما عرض عليه في زيارته 

االولى للمنطقة واطالعه على 
م��ع��ان��اة ال��ن��اس واحتياجهم 

جراء نقص املياه.
وف���ي محافظة )اجل���وف( 
شمالي اليمن دشنت جمعية 
الهالل االحمر الكويتي مشاريع 
اغاثية ضمن حملة )الكويت 
بجانبكم( حيث قامت بتسليم 
ثالث حضانات لالطفال اخلدج 
مبستشفى )اجل���وف ال��ع��ام( 
وذل���ك بالتعاون م��ع )مجمع 
االفنيوز( و )شبكة استجابة 
لالعمال االنسانية(.وتكفلت 
اجلمعية بتمويل اج��راء 150 
عملية الستئصال اللوزتني 
لدى اطفال احملافظة بزيادة 50 
عملية عما كان مقررا سلفا نظرا 
لالحتياج الكبير وذل��ك بعد 
التواصل مع امني عام اجلمعية 
مها البرجس وموافقتها على 

ذلك.

كما شملت مشاريع اجلمعية 
ف��ي )اجل����وف( ت��وزي��ع حلوم 
االضاحي على االسر النازحة 
والفقيرة ب��ه��دف مساعدتهم 
في االحتفال بالعيد وادخ��ال 
ال���س���رور ع��ل��ي��ه��م وتخفيف 
معاناتهم في ظل هذه الظروف 

الصعبة.
وم���ا زل��ن��ا ف��ي ال��ي��م��ن حيث 
اف��ت��ت��ح��ت ج��م��ع��ي��ة ال��ه��الل 
األحمر الكويتي في محافظة 
)م����أرب( ع���ددا م��ن امل��ش��اري��ع 
اإلغاثية التي تأتي ضمن حملة 
)الكويت بجانبكم( املستمرة 
منذ س��ن��وات.وق��ام م��دي��ر عام 
اجلمعية ون��ائ��ب مدير مكتب 
ال��ص��ح��ة ف��ي )م�����أرب( محمد 
العبادي بوضع حجر األساس 
ملشروع مياه مخيم )اجلفينة( 
للنازحني.ويشمل امل��ش��روع 
ال��ذي تنفذه )شبكة استجابة 

لألعمال اإلنسانية( متويل حفر 
بئر مياه وتوفير وتركيب شبكة 
األنابيب ومضخة ومنظومة 
طاقة شمسية لتشغيلها إضافة 

إلى خزان مياه.
ك��م��ا مت ت���دش���ني م��ش��روع 
استئصال ال��ل��وزت��ني ل 170 
طفال في املستشفى العسكري 
ب)م��أرب(.وس��ل��م��ت اجلمعية 
ك��ذل��ك ع���دد ت��س��ع ح��ض��ان��ات 
لألطفال اخل��دج إلى مستشفى 
)ك����رى ال���ع���ام( ومستشفى 
)ال���ش���ه���ي���د م��ح��م��د ه���ائ���ل( 
ومستشفى )26 سبتمبر( وذلك 
بالتعاون بني )الهالل األحمر 

الكويتي( و)مجمع األفنيوز(.
ومن جانبه أع��رب العبادي 
في تصريح صحفي عن شكره 
لدولة الكويت أميرا وحكومة 
وش��ع��ب��ا ل��وق��وف��ه��م األخ���وي 
واإلنساني مع الشعب اليمني.
وأوض���ح أن “دولة الكويت 
الشقيقة خيرها سابق وقدمت 
الكثير م��ن اخل��دم��ات لليمن 

عموما ول)مأرب( خصوصا”.
 وقال القنصل العام للكويت 
في اربيل الدكتور عمر الكندري 
ف��ي تصريح ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 
الكويتية ان ه���ذه الفعالية 
االنسانية تاتي ضمن حملة 
)الكويت بجانبكم( في اطار 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة االن��س��ان��ي��ة 
الكرمية لصاحب السمو امير 
ال��ب��الد الشيخ صباح االحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح للتخفيف 
م��ن معاناة الشعب العراقي 

والوقوف بجانبه.
واشار الى ان االضاحي هذه 
شملت النازحني العراقيني في 
اح��د املخيمات جنوبي اربيل 
اض��اف��ة ال���ى ع���دد م��ن االس��ر 
املتعففة واستفاد منها اكثر من 
2600 عائلة.واوضح الكندري 
ان املساعدات الكويتية املختلفة 
سوف تستمر وتتنوع لتشمل 

جميع مناحي احلياة.
وبدوره وفي تصريح مماثل 
ل )كونا( تقدم ممثل مؤسسة 
)روناهي( اخليرية عمر طالل 
بالشكر للكويت ومنظماتها 
االن��س��ان��ي��ة ل��ت��ق��دمي ال��دع��م 
املتواصل للنازحني العراقيني 
س��واء ك��ان��وا داخ��ل املخيمات 
وخ��ارج��ه��ا اض��اف��ة ال��ى االس��ر 
املتعففة.الى ذلك قامت الكويت 
ومن خالل اجلمعية الكويتية 
لالغاثة بتوزيع 60 طنا من 
امل��واد الغذائية على النازحني 
واحملتاجني مبحافظة كركوك 
ون��اح��ي��ة )ال��ع��ل��م( التابعة 

حملافظة صالح الدين.
ون��خ��ت��ت��م ج��ول��ت��ن��ا م��ن 
جمهورية غانا حيث سلمت 
س��ف��ارة الكويت لديها شيكا 
ب��ق��ي��م��ة 267696 دوالرا 
امريكيا تبرعا من مجموعة من 

احملسنني بدولة الكويت.
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استشاري طب وجراحة العيون 
خالد عبدالرحمن يزور املواساة

من اليمن إلى غانا مرورًا بالعراق واألردن

أسبوع مميز للمساعدات اإلنسانية الكويتية بالتزامن مع عيد األضحى

احد املشاريع الطبية في اليمن

د خالد عبدالرحمن
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مشروع مياه اجلفينة

توزيع املياهمشروع حضانات اطفال

استعرضت في اجتماع موسع عبر األقمار الصناعية أهم حتديات املشروع

– الكويت« تواصل »مهندسون بال حدود 
جهودها لتنفيذ وحدة سكنية لالجئني في اليمن

تواصل “مهندسون بال حدود 
– الكويت” ج��ه��وده��ا ملتابعة 
دراس��ة إمكانية تنفيذ املشاريع 
الفائزة في مسابقة تصميم أفضل 
وحدة سكنية مستدامة لالجئني 
في مخيم داداب – كينيا، حيث 
مت عقد اجتماع في مكتب األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
في الكويت ملتابعة إمكانية تنفيذ 
هذا املشروع وبحث االستعدادات 
لتنفيذه، وجرى خالل االجتماع 
عقد لقاء عبر األقمار الصناعية 
م���ع  ذوي ال��ع��الق��ة ف��ي ك��ل من 
اجلمهورية اليمنية و جمهورية 

مصر العربية وكينيا.
وق��د ش��ارك في اللقاء كال من 
رئيسة ومؤسسة مهندسون بال 
حدود – الكويت املهندسة زينب 
قراشي ورئيس فريق املشاريع 
اخل��ارج��ي��ة امل��ه��ن��دس ي��وس��ف 
العجيري مع مدير برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ف��ي- 
الكويت الدكتورة أميرة احلسن 
ومن مكاتب األمم املتحدة باليمن 
ش���ارك عبر األق��م��ار الصناعية 
مدير البرنامج باليمن املهندس 
وائ��ل شهاب والسيدة فرناندا 
روالن��دي��ن��ي  - م��دي��ر م��ش��روع 
ومستشار سياسات إسكانية 
)مكتب بيت األمم املتحدةاملكتب 
الرئيسي – نيروبي( واملهندسة 
إس����راء ع��ل��ي – م��ن جمهورية 

السودان.
 وق��دم��ت ع��ض��وات األف��رق��ة 
ال��ف��ائ��زة مبسابقة  “التحدي “ 

امل��ه��ن��دس��ات ه���ن���ادي ال��ه��ول��ي 
وه����دى ال��ق��ح��ط��ان��ي و شبنام 
م��ح��م��ودي وك��ل م��ن املهندسات 
نوف احلمدان وبدرية الرفاعي 
وفاطمة الزلزلة وردينة الزايد 
ع��رض��وا التحديثات التي متت 
على التصميم، و الصعوبات 
التي ق��د تعترض عملية تنفيذ 
املشروع  وركز املجتمعون على 
الصعوبات املالية وسبل توفير 
التمويل ال��الزم لتنفيذ املشروع 
على أكمل ص��ورة مشرفة لدولة 
ال��ك��وي��ت ف��ي أس���رع وق��ت ممكن 
ف��ي ظ��ل االح��ت��ي��اج��ات املتنامية 
للمرحلني والالجئني في مدينة 

عدن باجلمهورية اليمنية. 
وق��ال��ت رئيسة “ مهندسون 
بال ح��دود – الكويت” املهندسة 

زينب ق��راش��ي: أننا مستمرون 
ف��ي دراس���ة مقترح تنفيذ هذه 
الوحدات السكنية ذات التصاميم 
املعمارية املستدامة بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
للمستوطنات البشرية )املوئل( 
في الكويت واليمن، مشيرة الى 
أن هذا املشروع يحقق واحداً من 
أهدافنا في تشجيع الفكر االبداعي 
وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال��ه��ادف 
ال��ى حتقيق التنمية املستدامة 

واحلفاظ على موارد البيئة. 
وأوض��ح��ت القراشي، أن هذا 
االجتماع هو الثاني وأن اجتماعا 
ثالثا سيعقد في سبتمبر القادم 
لعرض النتائج والتعديالت التي 
مت إضافتها على التصميم املقترح 

من قبل األفرقة الفائزة. 

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ج����ددت مدير 
مكتب ب��رن��ام��ج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية بالكويت 
الدكتورة أميرة احلسن احلرص 
على دعم هذا املشروع االسكاني 
الهام بكافة االمكانيات املتاحة 
لتنفيذه ، م��ؤك��دة أن مثل هذه 
امل��ق��ت��رح��ات س��ت��س��اه��م ف��ي حل 

مشاكل إيواء الالجئني.
وأش��ادت احلسن بجدية فرق 
عمل “مهندسون ب��ال ح���دود – 
الكويت” في هذا املشروع وغيره 
م��ن امل��ش��اري��ع التنموية التي 
يتم التعاون معهم بها، مشيرة 
إلى ابتكار مجموعة جديدة من 
احللول وجتاوب عضوات األفرقة 
الفائزة مع متطلبات املقاييس 
التنموية املستدامة التي ننشدها 

ف��ي دع��م اي���واء ال��الج��ئ��ني حول 
العالم.  ودع��ت الدكتورة أميره 
احلسن أصحاب األيادي البيضاء 
من أهل الكويت إلى السرعة في 
املساهمة في تنفيذ هذا املشروع 
االن��س��ان��ي االس��ك��ان��ي ال���ذي قام 
بتصميمه أع��ض��اء وع��ض��وات 
– مهندسون بال ح��دود – لرفع 
املعاناة عن النازحني ممن فقدو 
مساكنهم أو تضررت املباني التي 
يعيشون بها ألسباب مختلفة ، 
ألن املسكن هو امل��أوى اآلمن لكل 
اسرة يقيهم حر الصيف وبرودة 
الشتاء. واكدت  أنها  ال تستغرب 
سرعة االستجابة من اجلمعيات 
االنسانية الكويتية نظرا النهم 
جبلوا على عمل اخلير والعطاء 

دون منة وال أذى.
وأض���اف���ت أن ه���ذا امل��ش��روع  
يختلف كونه يشجع املبتكرين 
الكويتيني ع��ل��ى اي��ج��اد حلول 
ج��دي��دة لالجئني م��ع املساهمة 
ف��ي احل��ف��اظ على م���وارد البيئة 

الناضبة.
ي���ذك���ر أن م��ه��ن��دس��ون بال 
ح����دود – ال��ك��وي��ت س��ب��ق وأن 
وقعت مع برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية مذكرة 
تفاهم لتوسيع سبل التعاون 
بني الطرفني وتأكيداً الستمرارية 
عملهما املشترك من أجل حتقيق 
مشاركة الشباب في الوصول إلى 
مستقبل حضري أفضل وتنمية 
حضرية مستدامة في املدن التي 
سوف يتم تنفيذ املشاريع فيها 

في داخل وخارج الكويت. 

احلسن والقراشي مع أعضاء الفرق الفائزة مبسابقة التحدي


