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واصلت الكويت مساعيها الدؤوبة 
لدعم األعمال اإلنسانية لتخفيف معاناة 
اآلخرين واالهتمام بالفئات احملتاجة 

عبر جهود ميدانية ودبلوماسية .
فقد  أطلق البنك الكويتي للطعام 
واإلغ���اث���ة ال���ص���رح اخل���ي���ري األول 
باملنطقة مشروعه اخل��ي��ري )كفالة 
يتيم( الذي يستهدف تغطية احتياجات 
أكثر من 1000 طفل يتيم داخل الكويت 

وخارجها.
 وق��ال البنك الكويتي للطعام في 
بيان صحفي إن مشروع )كفالة يتيم( 
يقدم كل ما يحتاجه األطفال األيتام من 
مستلزمات دراسية تتضمن القرطاسية 
وحقائب وألبسة إل��ى ج��ان��ب تقدمي 
الرعاية الصحية املجانية الكاملة لليتيم 
وأسرته وتوزيع السالت الغذائية التي 
حتتوي على املواد التموينية األساسية 

لكل بيت.
 ودع���ا بنك الطعام ذوي األي���ادي 
البيضاء إلى تقدمي املساعدة واملشاركة 
في هذا املشروع اخليري حيث يدرس 
بنك الطعام أوض���اع جميع األطفال 
األي��ت��ام من خ��الل جلنة خاصة لبيان 

مدى حاجتهم الفعلية للكفالة.
 م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر ع��ام البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة سالم احلمر 
إن املشروع يهدف إلى دعم ومساندة 
أسر األيتام وإعاناتهم ماديا للمساعدة 
ف���ي رع��اي��ت��ه��م اج��ت��م��اع��ي��ا وصحيا 
وتعليميا مشيرا إلى أن هذا املشروع 
يحمل في مضمونه مصادر احلنان من 

أهل اخلير لأليتام الذين يكفلونهم.
 وأش��ار إل��ى أن املشروع يعد نوعا 
م��ن أن����واع ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي بني 
املسلمني الذي حث عليه ديننا اإلسالمي 
مستشهدا بقول الرسول الكرمي محمد 
ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وس��ل��م ف��ي حديثه 
الشريف “أنا وك��اف��ل اليتيم كهاتني 
في اجلنة وأش��ار بإصبعيه السبابة 

والوسطى«.
 وأوض���ح احل��م��ر ان ف��وائ��د كفالة 
األي���ت���ام ع��دي��دة وم��ن��ه��ا ال��ع��م��ل على 
إس��ع��اده��م وتعويضهم م��ن األض��رار 
املادية والنفسية وجعلهم أكثر ارتباطا 

مبجتمعهم.
 ودع���ا أه��ل اخل��ي��ر وذوي األي���ادي 
البيضاء من أه��ل الكويت إل��ى زي��ادة 
تفاعلهم ومساهماتهم ألعمال ومشاريع 
البنك الكويتي للطعام التي تنفذها 
داخل الكويت وخارجها ألجل حتقيق 
ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ني املسلمني 
ومساعدة ف��ق��راء املسلمني وأيتامهم 
حول العالم مضيفا أن من لديه الرغبة 
بالتواصل مع اللجنة زي��ارة مقر بنك 

الطعام في منطقة العديلية.
 وذكر أن البنك الكويتي للطعام لديه 
فريق متكامل إلدارة العمل اخليري 
واس��ت��ق��ب��ال املتعففني للتعرف على 

احتياجاتهم.
 وف��ي تركيا وص��ل ف��ري��ق الشفاء 
اإلنساني الكويتي الى مدينة )هطاي( 
التركية املتاخمة للحدود السورية 
الج��راء العمليات اجلراحية واالغاثة 

الطبية لالجئني السوريني.
 وق���ال عضو الفريق واستشاري 
جراحة احل��روق والتجميل الدكتور 
عبدالعزيز الرشيد ب� )كونا( ان فريق 
الشفاء يضم أرب��ع ف��رق طبية وهي 
جراحة احل��روق والتجميل وجراحة 
ت��رم��ي��م االح��ل��ي��ل وامل��س��ال��ك البولية 
وج��راح��ة ي��د واع��ص��اب طرفية وطب 

العائلة.
 وأضاف أن فريق الشفاء االنساني 
الكويتي أج���رى معاينة وع���ددا من 
العمليات اجلراحية لالجئني السوريني 
مب��س��ت��ش��ف��ى )س��ي��ف��ج��ي( ف���ي ب��ل��دة 
)ريحانلي( مبدينة )ه��ط��اي( جنوب 

تركيا.
 وأض��اف ان فريق جراحة التجميل 
بقيادته ومبساعدة الدكتور رامي مقار 
والدكتور ابراهيم أحمد ق��ام بإجراء 
17 عملية م��ن بينها ج��راح��ة لعدد 
14 طفال دون اخلمسة أع��وام وثالثة 
آخرين تبلغ أعمارهم اقل من 14 عاما. 
وأوضح الرشيد ان العمليات اشتملت 
على ترقيع جلدي ونقل نسيج ذاتي 
وحترير التصاقات باالصابع والرقبة 
واجلفون ال��ى جانب عمليات حتسني 

لندبات حروق عميقة.
 وأشار الى ان استشاري جراحة اليد 
الدكتور حسام البشير ق��ام بالكشف 
على 20 مريضا معظمهم ج��اؤوا من 

الداخل السوري.
 واوض����ح ال��رش��ي��د ان اس��ت��ش��اري 
جراحة املسالك البولية الدكتور فيصل 
ال��ه��اج��ري ق��ام مبعاينة أكثر م��ن 25 
مريضا سوريا معظمهم يعانون من 
ان��ق��ط��اع م��ج��رى ال��ب��ول وأج���رى ست 
عمليات جراحية اثنتان منها لشابني 
دون ال 16 عاما الفتا الى ان العمليات 
تضمنت أخذ رقعة من بطانة الفم وعمل 

مجرى بولي جديد.
 وذك���ر ان اخ��ت��ص��اص��ي ج��راح��ات 
األمعاء في قطر الدكتور جاسم فخرو 
شارك في العمليات مع الفريق الطبي 

الكويتي.
 وبدوره قال عضو الفريق الدكتور 
ب��ش��ار احل��ش��اش ل)ك��ون��ا( ان رحلة 
)شفاء ودواء( التي تعد ال16 للفريق 
لدول اجلوار السوري )تركيا واالردن 
ولبنان( تأتي برعاية واش���راف من 
قبل بيت الزكاة الكويتي الذي يرتبط 
مع الفريق بشراكة تطوعية في مجال 

االعمال االنسانية الطبية.
قافلة مساعدات

 ك��م��ا ق���ام ال��ف��ري��ق بتسيير قافلة 
مساعدات الى الداخل السوري تضمنت 
ثالث شاحنات كبيرة حتمل 75 طنا من 

املواد الغذائية ومواد التدفئة.
 واوضح ان الفريق الطبي الكويتي 
سيقوم بالكشف على نحو 500 مريض 
واجراء 45 عملية جراحية بواقع 130 
تدخال جراحيا للمصابني من الالجئني 
ال��س��وري��ني ف��ي مستشفى )سيفجي( 

ببلدة )ريحانلي( في )هطاي(.
 واش���ار ال��ى ان م��ن ضمن انشطة 
ال��ف��ري��ق االن��س��ان��ي��ة ارس�����ال قافلة 
مساعدات الى الداخل السوري تتضمن 
ثالث شاحنات كبيرة حتمل 75 طنا من 
الطحني واملواد الغذائية ومواد التدفئة.

 وتعد هذه الرحلة الرابعة لفريق 
الشفاء االنساني الكويتي الى تركيا 
بعد زيارة في نوفمبر 2015 وزيارتني 
ف��ي فبراير وديسمبر 2017 اج��رى 
خاللها العديد من الفحوصات الطبية 
وال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة ل��الج��ئ��ني 

السوريني.
 ومن جانبه أعرب اجل��راح القطري 
عن أمله في انشاء فريق قطري على 
غرار فريق الشفاء االنساني الكويتي 
على ان يعمال مبنظومة واحدة وتعاون 
تام لتحقيق أهداف مشتركة تسعى الى 
توفير رعاية صحية على مستوى عال 

للمنكوبني في جميع دول العالم.
 وأشاد اختصاصي جراحة األمعاء 
في قطر الدكتور جاسم فخرو ل)كونا( 
مبستوى األداء العالي ألعضاء فريق 
الشفاء االنساني الكويتي خالل أداء 
م��ه��ام��ه الطبية ف��ي ع���الج الالجئني 
السوريني مبستشفى )سيفجي( في 
ب��ل��دة )ري��ح��ان��ل��ي( مبدينة )ه��ط��اي( 

جنوب تركيا.
 وق���ال ف��خ��رو ان���ه مل��س م��ن خ��الل 
مشاركته األول���ى ف��ي ه��ذه التجربة 
االن��س��ان��ي��ة ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا كل 
احلرفية واملهنية م��ن ال��ك��ادر الطبي 

الكويتي.
 وأض����اف ان ال��ك��وي��ت محظوظة 
بوجود هذه النخبة من األطباء املاهرين 
الذين ميتلكون كمية كبيرة من العطاء 
وه��ي ليست غريبة على أه��ل الكويت 
خاصة ان اجلميع بالكويت يقتدي 
ويعمل حتت قيادة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

“أمير اإلنسانية«.
 وأع�����رب ع���ن ف��خ��ره واع���ت���زازه 
باملشاركة في عالج اجلرحى السوريني 
وض��ح��اي��ا احل���رب م��ع ف��ري��ق الشفاء 
الكويتي الذي يعد أعضاؤه من الكفاءات 
على مستوى دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
 وأكد فخرو ان وجوده بني املصابني 
السوريني له وق��ع كبير على عكس ما 
نشاهده ونسمعه من معاناة ومصاعب 
تواجه الالجئني خاصة اجلرحى جراء 
احلرب في سوريا معربا عن تأثره البالغ 

نتيجة االصابات التي تعرضوا لها.
 وأب��دى فخرو استعداده وزمالئه 
األط��ب��اء ف��ي قطر للمشاركة ف��ي هذه 
ال��رح��الت االن��س��ان��ي��ة ف��ي املستقبل 
بالتعاون مع فريق الشفاء الكويتي 
مشيرا ال��ى مشاركة ف��رق قطرية في 
حمالت طبية في السودان والصومال 
وبنغالديش وأيضا ع��الج السوريني 

في األردن وتركيا.

حفل خيري
ودبلوماسيا أقامت سفارة الكويت 
ف��ي العاصمة البلجيكية بروكسل 
حفلها اخليري السنوي الثاني ملساعدة 

الفقراء واملشردين.
 وق��ال سفير الكويت ل��دى بلجيكا 
واالحت����اد األوروب�����ي وح��ل��ف شمال 
االطلسي )ناتو( ولوكسمبورغ جاسم 
ال��ب��دي��وي ف��ي كلمته خ��الل احل��ف��ل ان 
“هذا احلفل الذي شاركت في تنظيمه 
وكالة )يورافكس( للعالقات العامة 
واالت��ص��االت يهدف ال��ى دع��م منظمة 
)انليس( غير الربحية وذل��ك لتوفير 
الغذاء وامل��أوى للمئات من املشردين 

واحملتاجني في العاصمة البلجيكية.
 وأع��رب عن سعادته بنجاح سفارة 
الكويت للعام الثاني على التوالي في 
تنظيم مثل هذا احلدث قائال ان “تنظيم 
مثل هذه الفعاليات يضيف قيمة لعملنا 

الدبلوماسي«.
 كما اعرب البديوي عن شكره ملنظمة 
)انليس( على جهودها املبذولة ملساعدة 
الفقراء واملشردين مؤكدا استمرار دعم 

السفارة لها.
 م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��رة املنظمة 
ميشيل سيكويرا في تصريح ل)كونا( 
انهم يقومون بتوفير ال��غ��ذاء وامل��أوى 
وغيرهما من ال��ض��روري��ات األساسية 
أرب��ع م��رات في األس��ب��وع وتقدمي 200 

وجبة للمحتاجني في )محطة بروكسل 
الشمالية للسكك احلديدية( معربة عن 
شكرها للسفير الكويتي وفريقه على 

تنظيم هذا احلفل.
 وأض��اف��ت سيكويرا ان��ه��ا توصلت 
الى فكرة مساعدة املشردين احملتاجني 
قبل عامني بعد ان اعتادت رؤيتهم في 
)محطة ب��روك��س��ل الشمالية للسكك 
احلديدية( وق��ررت مساعدتهم مشيرة 
الى ان املنظمة توفر احلمامات ومرافق 

غسيل املالبس للمحتاجني.
 وق��ال��ت العضو املنتدب ف��ي وكالة 
)يورافكس( لينا أب��وروس ان السفير 
ال���ب���دي���وي ي��ع��ط��ي م��ع��ن��ى مختلفا 
للدبلوماسية حاثة املدعوين على التبرع 

بسخاء لدعم هذا اجلهد اخليري من اجل 
تقليل املجاعة في املنطقة.

 وبدورها قالت سفيرة منظمة التعاون 
االسالمي لدى االحتاد االوروبي عصمت 
جهان في تصريح مماثل ل)ك��ون��ا( ان 
“مبادرة السفير البديوي وموظفيه 
في السفارة تعد رائعة ومهمة جلمع 

التبرعات«.
 م���ن ج��ان��ب��ه أع�����رب م���دي���ر قسم 
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال إفريقيا في 
وزارة اخل��ارج��ي��ة البلجيكية راؤول 
ديلكورد في تصريح ل�)كونا( عن شكره 
للسفير البديوي على تنظيم هذا احلفل 
اجلميل قائال “ان ه��ذا احلفل يختلف 
عن اي حفل استقبال آخ��ر فهو يهدف 
ملساعدة املشردين ويعطي بعدا آخر 

للدبلوماسية«.
 وحضر احلفل عدد كبير من اعضاء 
االحت�����اد األوروب������ي وح��ل��ف ال��ن��ات��و 
والدبلوماسيني البلجيكيني والعرب 
باإلضافة إلى أعضاء البرملان األوروبي 

ورجال األعمال.
 كما شاركت الكويت في بازار خيري 
دولي بالعاصمة السودانية اخلرطوم 

مخصص ريعه لألعمال اإلنسانية.
 وق��ال سفير الكويت ل��دى السودان 
بسام القبندي في تصريح ل� )كونا( إن 
الكويت درجت على املشاركة السنوية 
ف��ي ب���ازار اخل��رط��وم ال��دول��ي اخليري 
ضمن ادواره��ا ومشاركاتها املتواصلة 

في االعمال اخليرية واالنسانية.
 واض���اف ان اجل��ن��اح الكويتي في 
البازار الذي افتتحته حرم النائب االول 
للرئيس ال��س��ودان��ي ليلى محمد علي 
وتنظمه )اجلمعية التطوعية اخليرية 
العاملية( يعرض منتجات كويتية ومواد 
تراثية تبرز معالم الكويت باإلضافة 
الى مشغوالت نسيجية ويدوية ومواد 
غذائية تقليدية وحتف تذكارية يذهب 

ريعها بالكامل لصالح البازار.
 واشادت رئيسة اجلمعية التطوعية 
نورما ك��اف��وري في تصريح ل)كونا( 
مبشاركة الكويت السنوية في البازار 
الف��ت��ة ال��ى ان ع��ائ��د ال��ب��ازار يخصص 
لصالح االيتام واحملتاجني حيث مت بناء 

15 مدرسة خالل السنوات املاضية.
 واضافت ان ريع البازار هذا العام 
سيخصص لبناء اس��ت��راح��ة مرافقي 
مرضى )املايستوما( مبركز االبحاث 
باخلرطوم والوحيد من نوعه وال��ذي 
يجتذب مئات م��ن ضحايا امل��رض من 

انحاء السودان.
 م��ن جهتها أع��رب��ت علي ف��ي كلمتها 
خ��الل االفتتاح ع��ن تقديرها وشكرها 
للكويت وجميع الدول األخرى املشاركة 
ف��ي ال��ب��ازار ال���ذي سيخصص عائده 
لصالح بناء استراحة ملرافقي مرض 

)املايستوما(.
 وشارك في البازار هذا العام اضافة 
ال��ى الكويت 10 دول عربية واجنبية 
وال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ظ��م��ات وال��ش��رك��ات 
السودانية. وف��ي السنغال ق��دم سفير 
الكويت صالح الصقعبي مساهمة بقيمة 
150 الف يورو )68ر170 الف دوالر( 
في أعمال منتدى داك��ار الدولي لألمن 

والسلم في أفريقيا.
 وذكرت سفارة الكويت في السنغال 
في بيان تلقت )ك��ون��ا( نسخة منه أن 
ذلك جاء على هامش لقاء جمع السفير 

ال��ص��ق��ع��ب��ي ب���األم���ني ال���ع���ام ل����وزارة 
اخلارجية واملغتربني السنغاليني مام 

بابا سيسي.
 وأضاف البيان ان السفير الصقعبي 
أش��اد خالل اللقاء بجهود السنغال في 
إرساء السالم واستتباب األمن في منطقة 
غرب أفريقيا وساحلها الصحراوي على 
وجه اخلصوص وفي القارة األفريقية 
على وج��ه ال��ع��م��وم. م��ن جانبه اع��رب 
امل��س��ؤول السنغالي ع��ن شكر ب��الده 
للكويت على ه��ذه املساهمة الكرمية 
مؤكدا أنها حتظى بتقدير كبير وتأتي 
استمرارا لبصمات الكويت ومساهماتها 

على جميع الصعد.
 والق��ت جهود الكويت التي تبذلها 
ع��ن ط��ري��ق ت��ق��دمي امل��س��اع��دات الثابتة 
واملنهجية بصورة دورية اشادة من مدير 
العمليات اإلنسانية ب��وزارة اخلارجية 
االملانية الدكتور توماس زاهنيس الذي 
أكد ان الكويت تعد من اهم الدول املانحة 

في املجال االنساني.
 وأض����اف زاه��ن��ي��س خ���الل مؤمتر 
صحفي اقامته السفارة االملانية في 
الكويت عقب اجتماعه للمرة االولى مع 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ان 
التنسيق مع الهيئة سيستمر لتوحيد 

الرؤى واجلهود في العمل االنساني.
 ودع��ا ال��ى ب��ذل جهود اكثر ف��ي هذا 
امل��ج��ال ليكون مستوى ال��ت��ع��اون بني 
منظمات املجتمع املدني في البلدين نفس 
“مستوى عالقاتنا السياسية اجليدة 

والوثيقة مع الكويت«.
 وذك��ر ان املانيا تعد االن من ضمن 
اكبر ال���دول املانحة ف��ي مجال العمل 
االنساني حيث وصلت املساعدات في 
هذا املجال الى 5ر1 مليار يورو مشيرا 
في هذا الصدد الى اهتمام بالده بالوضع 
االنساني في سوريا واليمن وافريقيا 

وفلسطني.
 وقال “إننا نعمل في املجال االنساني 
بعيدا ع��ن احل��س��اب��ات السياسية الن 
ه��دف��ن��ا االس���اس���ي ت��ق��دمي امل��س��اع��دات 
للمحتاجني” مشيرا إلى أن الكويت تسير 

على نفس النهج.
 واوضح ان الكويت واملانيا استطاعتا 
تعويض النقص الذي حصل في ميزانية 
منظمة االون���روا وساهمتا مببلغ 50 

مليون يورو لكلتيهما.
 واش���ار ال��ى ان��ه مت التنسيق مع 
الكويت بخصوص الالجئني السوريني 
في أملانيا مبينا أن “معظمهم يرغبون 
في العودة إلى ديارهم وعلينا العمل 

ليعودوا الى حياتهم الطبيعية«.
 وم��ن جانبه أش���اد وزي���ر األش��غ��ال 
العامة واإلس��ك��ان في حكومة الوفاق 
الفلسطينية مفيد احلساينة بالدعم 
الذي تقدمه الكويت ومساندتها ألبناء 
الشعب الفلسطيني.  وق��ال احلساينة 
في تصريح صحفي إن حكومته تلقت 
حتويال ماليا من الكويت بقيمة 5ر4 
مليون دوالر لتمويل مشاريع للبنية 
التحتية ومشروع مستشفى للوالدة في 

مجمع الشفاء الطبي مبدينة غزة.
 وأع��رب احلساينة عن شكره ألمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح واحلكومة الكويتية والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
على دعمهم ومساندتهم ألبناء الشعب 

الفلسطيني.

تواصل دعمها األعمال اإلنسانية

الكويت.. جهود ميدانية ودبلوماسية لتخفيف معاناة اآلخرين

فريق الشفاء اإلنساني الكويتي يواصل تقدمي مساعداته مبدينة )هطاي( التركية املتاخمة للحدود السورية
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الكويت تشارك في بازار خيري دولي بالعاصمة السودانية اخلرطوم مخصص ريعه لألعمال اإلنسانية

سفير الكويت لدى السنغال صالح الصقعبي يقدم مساهمة الكويت في أعمال منتدى داكار الدولي لألمن والسلم في إفريقيا

25 استشاري جراحة املسالك البولية الدكتور فيصل الهاجري قام مبعاينة أكثر من 

تقدمي املساعدات

ال�����ب�����ن�����ك ال�����ك�����وي�����ت�����ي ل����ل����ط����ع����ام واإلغ�������اث�������ة  
أط���ل���ق م���ش���روع���ه اخل���ي���ري »ك���ف���ال���ة ي��ت��ي��م«

ف���������ري���������ق ال��������ش��������ف��������اء اإلن���������س���������ان���������ي ي�����ج�����ري 
ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة واإلغ����اث����ة ال��ط��ب��ي��ة 
ل������اج������ئ������ن ال��������س��������وري��������ن ف���������ي »ه�������ط�������اي«

تسيير قافلة مساعدات إلى الداخل السوري 
 75 حتمل  كبيرة  شاحنات  ث��اث  تضمنت 
ط���ن���ًا م���ن امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة وم������واد ال��ت��دف��ئ��ة


