
انطالقًا من ريادتها في مجال العمل اإلنساني 

أيادي الكويت البيضاء تواصل مساعيها احلثيثة ملساعدة احملتاجني في العالم

واصلت أي��ادي الكويت البيضاء 
مساعيها احلثيثة ملساعدة احملتاجني 
في مختلف أنحاء العالم وذلك انطالقا 
من ريادتها في مجال العمل اإلنساني 
وحتقيقا ل���الرادة السياسة في هذا 

املجال.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار اختتمت جمعية 
)اإلغاثة اإلنسانية( الكويتية حملة 
مساعدات واسعة لالجئني السوريني 
في األردن ضمن برنامجها اإلغاثي 
املستمر على م���دار ال��ع��ام لتخفيف 
امل��ع��ان��اة اإلن��س��ان��ي��ة ع��ن ال��ش��رائ��ح 
املستضعفة واحملتاجني في املنطقة 

السيما الالجئني.
وقال مدير عام اجلمعية ورئيس 
وفدها إلى األردن خالد الشامري ل� 
)كونا( إن احلملة التي ب��دأت أواخر 
شهر رمضان واستمرت حتى نهاية 
عطلة العيد تخللها تقدمي أكثر من 
ث��الث��ة آالف )ك��س��وة ع��ي��د( لألطفال 
واألمهات في دور الرعاية واإلي��واء 

ممن تكفلهم اجلمعية.
وأض��اف أن احلملة شملت توزيع 
الكسوة على 600 طفل في املخيمات 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ل��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني 
من خ��الل تنظيم رحلة ل��زي��ارة أحد 
املجمعات التجارية الكبيرة لشراء 
املالبس عن طريق كوبونات مدفوعة 
وزع��ت على األطفال الذين اختاروا 

املناسب لهم من األلبسة بأنفسهم.
وذكر الشامري أن احلملة شملت 

أي��ض��ا ت��وزي��ع ال��ك��س��وة ع��ل��ى 700 
من األطفال الذين تكفلهم اجلمعية 
ف��ي دور اإلي����واء مبحافظة )إرب���د( 
الشمالية خ��الل حفل تخلله إقامة 

فقرات ترفيهية لألطفال.
وأوض����ح أن���ه ول��ل��ع��ام ال��س��ادس 
على التوالي تقيم اجلمعية مهرجانا 
ترويحيا ل1500 طفل من الالجئني 
ال��س��وري��ني القاطنني ف��ي املخيمات 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة )امل��ف��رق 
احل��دودي��ة( وض��م املهرجان برامج 
وم��س��اب��ق��ات وت��وزي��ع ج��وائ��ز على 

املشاركني.
وعن وجبات إفطار الصائم التي 
مت توزيعها خالل شهر رمضان قال 
ال��ش��ام��ري إن اجلمعية استطاعت 
تقدمي 12 ألف وجبة إفطار من جتهيز 
وإعداد األمهات في دور اإليواء حيث 
وزع���ت على املستفيدين بواسطة 
اعضاء وفد اجلمعية ومبشاركة من 
األيتام. وأع��رب الشامري عن شكره 
وتقديره للمتبرعني واحملسنني من 
أهالي الكويت على دعمهم لألطفال 
واألي��ت��ام والالجئني وحرصهم على 
استمرار برامج اجلمعية اإلغاثية 
واإلنسانية في مجتمعات استضافة 

الالجئني باملنطقة.
ننتقل في جولتنا ال��ى نيودلهي 
حيث أطلق البنك الكويتي للطعام 
مشروع حفر اآلب��ار في الهند بغية 
توفير مياه نظيفة للتجمعات السكنية 

التي تعاني أمراضا متعلقة بنقل املياه 
وإنقاذ حياة احملتاجني من األمراض 
التي تنتقل عن طريق املياه خصوصا 
أن مشاريع شرب املياه تقع في صلب 

األعمال اخليرية واإلنسانية.
وقال املدير العام للبنك سالم احلمر 
في بيان صحفي إن املشروع يستهدف 
توفير تبرعات لبناء آب��ار في الهند 
كمرحلة أولى ضمن خطته لالنتشار 

حول العالم لتغطية احتياجات األسر 
الفقيرة من مواد أساسية تساعدهم 
على املعيشة بجانب توفير املياه 
الصاحلة للشرب علما ب��أن تكلفة 
البئر ال��واح��دة تبدأ م��ن 50 دينارا 

كويتيا )نحو 160 دوالرا(.
وأع���رب احلمر ع��ن أمله أن تصل 
احلملة إلى هدفها خصوصا أن أهل 
الكويت سباقون في مشاريع حفر 

اآلبار معربا عن سعادته بنجاح كل 
األعمال التي يقوم بها بنك الطعام 
التي تخدم احملتاجني سواء بالكويت 

او شتى انحاء العالم.
ولم تقتصر املساعدات الكويتية 
االنسانية على اجل��ان��ب امل���ادي من 
طعام وشراب وكساء فقط بل تعدته 
لتشمل دع���م ن��ش��ر اف��ك��ار االس���الم 
السمحة في مختلف املجتمعات وذلك 

م��ن خ��الل دع��م مسابقة قرآنية هي 
االولى من نوعها تعقد في سويسرا.

وتأكيدا على حرص الكويت على 
تنويع أساليب العمل اخليري قال 
منسق مسابقة سويسرا حلفظ القرآن 
ال��ك��رمي ج��م��ال اخلطيب ان جمعية 
الرحمة العاملية الكويتية )جلنة 
سنابل اخلير( دعمت مسابقة قرآنية 
ه��ي االول����ى م��ن ن��وع��ه��ا ت��ع��ق��د في 

سويسرا.
وأض��اف اخلطيب في تصريح ل� 
)ك��ون��ا( أن ال��دع��م ليس غريبا على 
جمعية الرحمة العاملية الكويتية 
مشيدا بحرص اجلمعية على دعم 
ن��ش��ر اف��ك��ار االس����الم ال��س��م��ح��ة في 

مختلف املجتمعات.
وأوض������ح أن ال���ع���دد ال��ن��ه��ائ��ي 
ل��ل��م��ش��ارك��ني ق���د ب��ل��غ 50 شخصا 
ت��راوح��ت أع��م��اره��م م��ا ب��ني السبع 
س��ن��وات والسبعني ع��ام��ا وت��ب��اروا 
في خمسة مستويات مختلفة تبدأ 
من جزأين اثنني حتى االج��زاء ال30 

للقرآن الكرمي.
وأك��د أن اخلمسة األوائ���ل الذين 
ف��ازوا باملسابقة قد حصل كل منهم 
على رحلة عمرة كجائزة أول��ى ثم 
ت��وزع��ت اجل���وائ���ز األخ����رى حسب 
قرارات جلنة التحكيم بني ألف دوالر 

امريكي و250 دوالرا.
واعتبر أن ه��ذه املسابقة وف��رت 
البيئة املناسبة للتنافس في حفظ 

القرآن الكرمي وشكلت حافزا إضافيا 
للتواصل بني أطياف اجلالية املسلمة 
في سويسرا حيث ألف القرآن الكرمي 

بينهم من دون اية اعتبارات عرقية.
كما أك��د أن ه��ذه املسابقة تعزز 
االهتمام بكتاب الله والعناية بحفظه 
وجت��وي��ده وتفسيره وتشجع أبناء 
املسلمني ف��ي سويسرا ال سيما من 
الشباب والناشئة على اإلقبال على 

كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا.
وق����ال إن ه���ذه امل��س��اب��ق��ة س��وف 
تبرز القدرات واملواهب اجلديدة بني 
اجلالية ليس فقط في التالوة بل أيضا 
في الشرح والتفسير السيما ان جميع 
املشاركني يتقنون اللغات السائدة 
في سويسرا ما سيسهل عليهم شرح 

اآليات الكرمية لآلخرين. 
من جانبه قال رئيس جلنة حتكيم 
املسابقة الشيخ ب��و كثير ب��ن عمر 
ل)كونا( ان مثل هذه االنشطة ستحفز 
مسلمي سويسرا على حفظ كتاب الله 
واستمرار رسالة اإلس��الم عبر تدبر 

آيات الذكر احلكيم.
وأضاف أن املسابقة ستعزز روح 
املثابرة ليس فقط على حفظ القرآن بل 
تدبر معانيه واكتشاف كنوزه فيأخذ 
منها املسلم لدينه ودن��ي��اه كما انها 
حتافظ على هوية املسلم واملسلمة 
وجتعلهما قادرين على شرح جوهر 
الدين احلنيف لغيرهما من املسلمني 

وغير املسلمني.

لقطة للمشاركني في احلملة

محافظ األحمدي أكد االستعداد التام لدعم مهام املجلس 

اخلالد: مجلس الشباب الكويتي
يعكس اهتمام احلكومة بهم

 أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
أن اآلم���ال امل��ع��ق��ودة على مجلس الشباب 
الكويتي ال��ذي ج��رى اإلع��الن عن أعضائه 
على صعيد احملافظات الست مؤخراً كبيرة، 
مثمناً اجلهود احلثيثة للهيئة العامة للشباب 
ووزارة الدولة لشؤون الشباب التي أثمرت 
خ���روج ه���ذا ال��ص��رح ال��ش��ب��اب��ي ال���ى حيز 
الوجود، تتويجاً لإلهتمام التي توليه دولة 
الكويت للشباب قيادة وحكومة، معربا عن 
التطلع الى توفير مختلف االمكانيات املعينة 
واملمكنة للشباب على مهام التي حددها 

النظام االساسي إلنشاء مجلس الشباب .
 جاء ذلك خالل استقبال احملافظ ألعضاء 
مجلس الشباب الكويتي التأسيسي عن 
محافظة االحمدي وهم حمد اجلري، وخالد 
العجمي، وعبدالرحمن العازمي، وخديجة  
ال��رف��اع��ي، وس��ن��دس ال��ف��ارس��ي، و فاطمة 
العنزي، حيث هنأهم على الثقة التي حازوها 
وسط املنافسة الشديدة التي شهدتها عملية 
تشكيل املجلس كما أع��رب عن متنياته لهم 
بالتوفيق ف��ي اداء مهامهم احليوية على 
صعيد محافظة االحمدي واملساهمة الفاعلة 
في خدمة احملافظة واهلها ومقيميها ، مؤكدا 
االس��ت��ع��داد ال��ت��ام ل��دع��م م��ه��ام املجلس في 
احملافظة من خ��الل تهيئة مختلف الفرص 
ملشاركة أعضائه في خطط وبرامج محافظة 

األحمدي وعلى نحو خاص من خالل العمل 
واالنتاج واملسؤولية املجتمعية.

  م��ن ج��ان��ب��ه��م أع���رب أع��ض��اء املجلس 
الشبابي حملافظة األح��م��دي عن سعادتهم 
وتقديرهم مل��ب��ادرة محافظ األح��م��دي الى 
دعوتهم واإللتقاء بهم واإلطالع على رؤاهم 
وأفكارهم وإعطائهم النصائح والتوجيهات 
املهمة والثمينة،  وتأكيده خالل اللقاء على 
أن األي��ادي ممتدة لهم للتعاون املشترك مبا 
يحقق أه��داف املجلس في احملافظة، حيث 
ق��ال العضو اجل��ري: ك��ان لقاؤنا باحملافظ 
لقاءاً ودياً وداعماً وباعثاً لروح التفاؤل وأننا 
سوف نكون عند حسن ظن احملافظة وجميع 
مؤسسات دولة الكويت مترجمني التوجهات 
السامية حلضرة صاحب السمو أمير البالد 
بأن نكون على قدر املسؤولية والعمل على 

خدمة الشعب الكويتي .
   من جهتها قالت الفارسي عضوة املجلس 
وسفير لرؤية صاحب السمو “ كويت 2035 
“ : حيث كان لقاؤنا واجتماعنا مع محافظ 
األح��م��دي مثمراً ج��دا للوصول باحملافظة 
وال��ك��وي��ت ال��ى ال��رؤي��ة امل��ن��ش��ودة لكويت 
جديدة باإلضافة الى اطالعنا على املعلومات 
والبيانات املهمة وما لدى محافظة األحمدي 
من أنشطة وفعاليات حتى نكمل هذه املسيرة 
املثمرة لهذه احملافظة الرائدة ، أننا نستطيع 

كمجلس شبابي أن ندخل املزيد من األساليب 
التكنولوجية واألفكار الشبابية الى محافظة 

األحمدي ودولة الكويت.
   وبدورها قالت عضو املجلس العنزي: 
سعادتنا غامرة بلقاء محافظ األحمدي وأن 
احملافظة تسعى دائما ال��ى ترسيخ مفهوم 
التعاون املجتمعي ب��ني الشباب والكبار 
للمساهمة في تنمية املجتمع احمللي وتوثيق 
الصلة بني الكثير من اجلهات األخرى الفاعلة 
في دول��ة الكويت وه��ذا ما نطمح اليه في 
مجلسنا ال��ق��ادم. وقالت العضو الرفاعي: 
غمرتنا ال��س��ع��ادة البالغة بلقاء محافظ 
األحمدي الشيخ ف��واز خالد احلمد الصباح 
الذي كان لقاءا جميالً ودياً وان احملافظ على 
استعداد كامل للدعم جلميع شباب الكويت 
وشباب محافظة األحمدي، فيما قال العضو 
العازمي: تشرفنا بلقاء محافظ األحمدي 
وك��ان اللقاء ودي��ا ومثمرا ويلبي طموحات 
الشباب الكويتي ونسعى أن تكون محافظة 
األحمدي داعمة للمجلس ألجل حتقيق اآلمال 

املنشودة لكافة الشباب .
وقال العضو العجمي: تشرفنا بلقاء مثمر 
مع محافظ األحمدي وكانت لنا اإلستفادة 
الكبيرة من النصائح والتوجيهات التي 
قدمها إلينا وأكد لنا على ضرورة التعاون مع 

احملافظة بالشكل املرجو .

الشيخ فواز اخلالد وأعضاء مجلس الشباب الكويتي عن محافظة األحمدي
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أكدت تواصل شراكات املشروع املجتمعية 

الغمالس: »أمنية« مدين للوطن 
واألجيال القادمة باحملافظة على البيئة

ق���ال���ت س���ن���اء ال��غ��م��الس 
مؤسس والرئيس التنفيذي 
ملشروع “أمنية” البيئي إنها 
قامت ب��زي��ارة إل��ى الكثير من 
م��رادم النفايات في الكويت، 
وكان من الصعب بالنسبة لها 
االس��ت��س��الم للوضع املتردي 
ال��ذي شاهدته ه��ن��اك، كونها 
رأت أنه من الواجب علينا على 
األق��ل، إيقاف دف��ن البالستيك 
في هذه املواقع ، ملا له من تأثير 

سلبي كبير على البيئة”.
ج����اء ذل����ك ض��م��ن ح��دي��ث 
ص��ح��ف��ي ل��ل��غ��م��الس ضمن 
م��ب��ادرات محمد ب��ن راش��د آل 
مكتوم العاملية، والتي التقت 
في مشروع “أمنية” لعرض 
قصته بأكثر م��ن لغة حول 
العالم، مأنها بعد فترة قصيرة 
من اجتماعها مع صديقتها فرح 
شعبان وجنل شقيقتها سعود 
ال��ف��وزان، ق��رروا سوياً إطالق 
مشروع “أمنية “، وه��و أول 
م��ش��روع ف��ي ال��ك��وي��ت إلع��ادة 
تدوير العبوات البالستيكية 
املستهلكة، وال��ذي مت تدشينه 
في أغسطس من العام 2015، 
الفتة إلى التركيز في البداية 
ع��ل��ى ج��م��ع وإع�����ادة ت��دوي��ر 
العبوات البالستيكية، حيت 
ت��رى أن هناك كميات هائلة 
م��ن ه��ذه ال��ع��ب��وات ف��ي م��رادم 
النفايات مت جتاهلها حتى من 
جانب جامعي القمامة خلفة 

وزنها.
وأضافت أن املشروع البيئي 
أنطلق عبر ميزانية ألف دينار 
كويتي فقط وفكرة مبسطة، 
م��ع ع��دم وج���ود خطة طريق 
للمستقبل، حيث ك��ان ق��رار 
قيامها م��ع ف��رح شعبان في 
إح���دى العطالت األسبوعية 
إرس���ال رس��ائ��ل عبر تطبيق 
“الواتس آب” للموجودين 
على قائمة االتصال اخلاصة 
بهما، حيث طلبوا منهم فرز 
امل��واد البالستيكية املوجودة 
ف��ي م��ن��ازل��ه��م ووض��ع��ه��ا في 

صناديق كرتون سيتم إرسالها 
إل��ى منازلهم جميعاً، وبعد 
االنتهاء من هذه املهمة، قامتها 
ب���زي���ارة ك��ل م��ن��زل م��ن ه��ذه 
املنازل وأخ��ذ ما مت جمعه من 

البالستيك.
وأضافت: ما شجعنا كثيرا 
للمضي قدما نحو تلك الفكرة 
هو االت��ص��ال الهاتفي من قبل 
وزي���رة ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل آن��ذاك د. هند الصبيح 
التي احتضنت مشروعنا بعدما 
تعرفت على أهدافنا البيئية 
وال��وط��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
بالتالي مت تسجيل هذه املبادرة 
البيئية رس��م��ي��ا، إل��ى جانب 
تشجيع من قبل املدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ 

عبدالله األحمد.
وذك�������رت ال���غ���م���الس إن 
مشروعنا البيئي واجه الكثير 
من التحديات والصعاب، لكن 
بالعزيزة واإلصرار والطموح 

واص��ل��ن��ا عملنا البيئي بكل 
ث��ب��ات ف��ي جت��م��ي��ع ال��ع��ب��وات 
البالستيكية من خالل صناديق 
الكارتون في مواقع مختلفة في 
الكويت، وك��ان رسالتنا نشر 
الوعي البيئي ل��دى املجتمع، 
والتوعية في مخاطر التلوث 
البيئي، الفتة إلى زيارة أكثر من 
4500 منزل في السنة األولى 
م��ن ال��ع��م��ل واجل���ه���ود، كذلك 

زيارة أكثر من 95 مدرسة.
وأش��ارت إلى خطوة العمل 
ع��ل��ى م��ش��روع��ن��ا ف���ي إع���ادة 
التدوير بدعم مالي جزئي من 
ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، حيث قام مشروع  
“أمنية” بإنشاء أول مصنع 
إلع������ادة ت���دوي���ر ال��ع��ب��وات 
البالستيكية املستهلكة في 
البالد، ولقد بدأنا اإلنتاج قبل 
ع��ام فقط، ووصلت منتجاتنا 
إل��ى ع��دة ب��ل��دان مثل إيرلندا 

وتركيا وإيطاليا.
كما دخلنا في شراكات مع 
القطاع اخلاص للحصول على 
الرعاية، إل��ى جانب الشراكة 
مع منظمات مختلفة كبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، ووزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للبيئة، مما جعل “أمنية” اليوم 
اسما مألوفا في الكويت، وهو 
م��ا س��اه��م أي��ض��ا ف��ي استمرار 
الشغف والطموح باملشروع، 
مشددة على الهدف الذي يكمن 
ف��ي م��ن��ع وص���ول البالستيك 
إلى م��رادم النفايات، ورغم إن 
الطريق ال يزال طويال أمامنا، 
ل��ك��ن ن��ح��ن م��دي��ن��ون لوطننا 

ولألجيال القادمة.
يذكر أن مبادرات محمد بن 
راش��د آل مكتوم العاملية هي 
مؤسسة تنموية مجتمعية 
إنسانية تهدف في املقام األول 
لصنع األم��ل وب��ن��اء املستقبل 

أينما كان.

مؤسسوا مشروع أمنية البيئي

“اإلغاثة اإلنسانية” تختتم حملة مساعدات جمعية 

مهرجان للترويح عن األطفال


