
واص��ل��ت امل��ؤس��س��ات والهيئات 
الكويتية على مدى األسبوع املاضي 
نهجها اخليري مبد يد الدعم لالجئني 
والنازحني واحملتاجني باملنطقة في 
ظل احتفاالت دولية باليوم العاملي 

للعمل اإلنساني.
ف��م��ن ج��ان��ب��ه أع��ل��ن م��دي��ر مركز 
اإلب���داع اللغوي الكويتي ومؤلف 
)املوسوعة اإلمالئية للصغار( حمزة 
اخل��ي��اط ال��ت��ب��رع ب��إج��م��ال��ي 1240 
ك��رت��ون��ا م��ن امل��وس��وع��ة اإلم��الئ��ي��ة 
ل��أط��ف��ال ال��س��وري��ني ال��دارس��ني في 
األردن بالتعاون مع جمعية الهالل 
األحمر الكويتي.وقال اخلياط لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( عقب تسليم 
املوسوعة اإلمالئية جلمعية الهالل 
األحمر الكويتي ان االطفال السوريني 
بحاجة إل��ى تعلم اللغة العربية 
وقواعدها مشيدا بجهود اجلمعية 
في متابعة األطفال في كل النواحي 
التعليمية والصحية واالجتماعية.
وأع����رب ع��ن ش��ك��ره لسمو الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء على مبادرته وتبرعه 
بطباعة 20 ألف نسخة من املوسوعة 
اإلمالئية للصغار وتوزيعها باملجان 
على طلبة الكويت وخارجها وكذلك 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الكويتي الدكتور حامد العازمي على 
متابعته وتذليل الصعوبات لتخرج 
املوسوعة بأفضل ص��ورة.وأض��اف 
أن املوسوعة اإلمالئية للصغار هي 
مادة تعليمية ونشاط كتابي ترفيهي 
يحفز على التعلم النشيط ويضفي 
على املتعلم أجواء من التسلية واملتعة 
الذهنية إضافة إلى تنمية ثقة املتعلم 
بنفسه وجعله أكثر قابلية للتعلم 
واإلب���داع بطرق مختلفة عن الكتب 

اإلمالئية األخرى في الوطن العربي.
وفي اليمن وقعت )جمعية رعاية 
ال��ط��ال��ب( ات��ف��اق��ي��ة حت��س��ني البيئة 
التعليمية ملدرستني مينيتني مبديرية 
)ت����رمي( مب��ح��اف��ظ��ة )ح��ض��رم��وت( 
ال��ي��م��ن��ي��ة ب��ت��م��وي��ل م��ن )اجلمعية 

الكويتية ملساعدة الطلبة(.
وقال مدير )جمعية رعاية الطالب( 
وسيم ربيحان في بيان إن اجلمعية 
وقعت االتفاق مع مديري مدرستي 
)دم��ون( للبنني و)السيدة خديجة( 
للبنات وذل��ك ضمن برنامج العودة 
ل��ل��م��دارس ت��ع��زي��زا مل��ب��دأ ال��ت��ع��اون 

واملسؤولية املجتمعية.
وأضاف أن املشروع يشمل توريد 
ع��دد 150 ط��اول��ة ومقاعد دراسية 
مزدوجة وصيانة األجهزة الكهربائية 

وإزال���ة اخلطر بهدف املساعدة في 
استمرارية العملية التعليمية وضمان 

سالمة الطالب.
بدورهما أع��رب مديرا املدرستني 
عن تقديرهما البالغ لهذه اللفتة من 
)اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة( 
التي ستسهم برفع مستوى التحصيل 
العلمي للطالب ويجنبهم أض��رار 
األج��ه��زة الكهربائية.يأتي ذل��ك في 
وق��ت أش���اد م��س��ؤول��ون وناشطون 
مينيون في مجال العمل االنساني 
بإسهامات الكويت االنسانية تزامنا 
مع االحتفال السنوي باليوم العاملي 

للعمل االنساني.
وأكد وزير االدارة احمللية اليمني 
عبدالرقيب فتح ل)ك��ون��ا( ان الدعم 
االنساني ال��ذي قدمته الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا أسهم في حتسني 
ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي للشعب اليمني 

بشكل كبير.
وقال فتح الذي يشغل أيضا منصب 
رئ��ي��س )ال��ل��ج��ن��ة العليا ل��الغ��اث��ة( 
إن الكويت ب��ادرت منذ ب��دء الكارثة 
االنسانية التي تسبب بها انقالب 
ميليشيات احل��وث��ي لتقدمي الدعم 
االغاثي واالنساني الشامل لليمن في 
أهم القطاعات املرتبطة بحياة املواطن 

وفي كافة احملافظات اليمنية.
وأشار إلى أن الكويت دعمت خطط 
االستجابة االنسانية في املؤمترات 
التي تنظمها األمم املتحدة في األعوام 
الثالثة املاضية مببلغ 750 مليون 
دوالر عبر املنظمات األممية لتنفيذ 

مشاريع إغاثية وتنموية.
وأوض��ح أن ع��دد املستفيدين من 
مشاريع الهالل االحمر الكويتي في 
النصف االول من العام احلالي بلغ 
309 آالف مستفيد في أكثر من ست 
محافظات مينية في قطاعات الغذاء 

والصحة ودعم سبل العيش.
ب��دوره ق��ال وزي��ر اإلع��الم اليمني 
معمر االرياني ل)كونا( إن “الدور 
اخلير واأليادي البيضاء لأشقاء في 
دول��ة الكويت احلبيبة لم تنقطع أو 
تتوقف وقد شهدنا الكويت حاضرة 
مجددا في كل أزمة أو ضائقة تصيب 
اليمنيني” موضحا أن الدور اإلغاثي 
الكويتي في اليمن تزايد بعد احلرب 
بشكل ملموس وخففت اإلغاثة التي 
قدمتها مؤسسات وجمعيات كويتية 
من اآلث��ار االنسانية الكارثية التي 

خلفتها احلرب.
وف��ي س��ي��اق متصل ثمن الوكيل 
األول حملافظة )ت��ع��ز( عبدالقوي 
املخالفي عاليا التدخالت االنسانية 

واالغ��اث��ي��ة السخية للكويت جتاه 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وخ��ص��وص��ا في 

محافظة )تعز(.
وذك�����ر امل��خ��الف��ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
ل)ك��ون��ا( إن الكويت دعمت )تعز( 
ف��ي امل��ج��االت اإلنسانية والصحية 
والبيئية وغيرها من املشاريع على 
م���دى خ��م��س��ة أع����وام م��ن احل��ص��ار 
واحل����رب ال��ت��ي شنتها ميليشيات 

احلوثي ضد احملافظة.
وفي تصريح مماثل ل)كونا( أكد 
رئيس مجلس إدارة )جمعية احلكمة 
اليمانية( اليمنية طارق عبدالواسع 
ان ال��ك��وي��ت وجمعياتها اخليرية 
واالغاثية شكلت السند األكبر والداعم 
األهم للمشاريع االغاثية والتنموية 
من خالل عنوان اإلغاثة األبرز حملة 
)الكويت بجانبكم( التي حظيت بدعم 
كرمي من سمو أمير البالد حفظه الله 

ورعاه.
واشار إلى أن اجلمعية سجلت نحو 
7ر2 مليون مستفيد من مشاريع املياه 
و7ر1 مليون مستفيد من مشاريع 
الغذاء واإلي��واء التي دعمتها الكويت 
عبر اجلمعية و1ر1 مليون مستفيد 
م��ن امل��ش��اري��ع الصحية و141 ألف 

مستفيد من املشاريع التعليمية.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د احمل��ل��ي أعلنت 
جمعية ال��ه��الل االح��م��ر الكويتي 
توزيع مساعدات انسانية وأجهزة 
كهربائية وألعاب أطفال على 100 
أس��رة محتاجة مسجلة بكشوفات 
اجلمعية مبناسبة ال��ي��وم العاملي 

للعمل االنساني.
وأوضحت مديرة ادارة املساعدات 
احمللية في اجلمعية باإلنابة أوراد 
اليحيى في تصريح صحفي ان توزيع 
امل��س��اع��دات شمل ع��ددا م��ن املرضى 
وذوي االحتياجات اخلاصة وضعاف 

الدخل واألرامل وااليتام.
واكدت حرص اجلمعية على تقدمي 
خ��دم��ات متنوعة ل��أس��ر احملتاجة 
ف��ي ال��ك��وي��ت ف��ي جميع املناسبات 
واالحتفاالت السعيدة السيما األعياد 

الوطنية والدينية.
وف���ي م��ج��ال آخ���ر أك���دت جمعية 
الهالل االحمر الكويتي حرص املرأة 
الكويتية على تبني مبادرات العمل 
التطوعي اإلنساني التي تسهم بشكل 

فعال في املجتمع.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الدكتور ه��الل الساير ف��ي تصريح 
ل)ك��ون��ا( مبناسبة ال��ي��وم العاملي 
للعمل اإلنساني الذي احتفي به هذا 
العام حتت شعار )امل��رأة في العمل 
اإلنساني( “آن األوان ان حتتل املرأة 
مكانتها الطبيعية الى جانب شقيقها 
الرجل لتؤدي دورا عظيما وجليال في 

العمل اخليري”.
واض��اف الساير على هامش حفل 
نظمه مكتب اإلمناء االجتماعي التابع 
ملجلس ال����وزراء ف��ي مقر )جمعية 
الهالل االحمر( ان اجلمعية استثمرت 
القدرات النسائية في العمل اخليري 
والتطوعي واملجتمعي مشيرا الى 
توفير كل ما حتتاجه من دعم إلطالق 

قدراتها واستثمار طاقاتها الفكرية 
وحضورها االجتماعي للمشاركة في 

دفع مسيرة العمل اخليري لأمام.
وأوض��ح أن اجلمعية تركز على 
مساعدة امل���رأة م��ن خ��الل ال��زي��ارات 
امليدانية ج��راء ال��ك��وارث الطبيعية 
ملعرفة مشاكلها ومشاكل اسرتها ثم 
مد يد العون سواء مبعونات عينية أو 

مساعدات لترميم وبناء املنازل.
وذكر أن اجلمعية تعمل ايضا على 
تنفيذ مشاريع متكني املرأة ومساعدة 
امل���رأة احمل��ت��اج��ة ف��ي االع��ت��م��اد على 
نفسها من خالل تعليمها حرفة تكسب 
منها. من جانبها قالت األمينة العامة 
للجمعية مها البرجس في تصريح 
مماثل ان املرأة في اجلمعية استطاعت 
أن تتولى بثقة واقتدار إدارة املشاريع 
اإلنسانية ف��ي مختلف دول العالم 
للمساهمة في التخفيف من معاناة 
الفئات امل��ع��وزة وخ��دم��ة اإلنسانية 
بغض النظر ع��ن ال��ل��ون أو اجلنس 
أو العرق أو الديانات انسجام مع 
نهج القيادة السياسية.وفي السياق 
تسير املرأة الكويتية من خالل العديد 
م��ن اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات على نهج 
الكويت اإلنساني وتبتكر املبادرات 
واملشاريع اإلنسانية ولعل أحدث 
تلك املشاريع نسبيا مبادرة أطلقتها 
رئيسة )مبادرة النوير لاليجابية( 
الشيخة انتصار سالم العلي الصباح 
وهي مؤسسة )انتصارس( اخليرية 
في بريطانيا ملساندة ودعم وتأهيل 
م��ل��ي��ون ام����رأة ع��رب��ي��ة م��ن ضحايا 

احلروب في املنطقة.
وقالت الشيخة انتصار الصباح 
ل)ك��ون��ا( إنها أنشأت املؤسسة من 
منطلق معاناة الالجئني في املنطقة 
العربية ولدعم الالجئات العربيات 
وإع����ادة تأهيلهن الج��ت��ي��از الفترة 
العصيبة الالتي مررن بها عن طريق 
علم النفس ال��درام��ي إلع���ادة تأهيل 

مليون امرأة عربية.
وأوضحت أن املؤسسة برئاستها 
ب��دأت العمل منذ ع��ام ف��ي مخيمات 
الالجئني ف��ي لبنان حيث مت تنفيذ 
ثالثة برامج تأهيلية والعمل جار 
ح��ال��ي��ا ف��ي األردن ع��ل��ى أن ينتهي 
البرنامج احلالي في شهر سبتمبر 
املقبل ليتم بعده إطالق ثالثة برامج 
في أكتوبر.من جانبها ذكرت مديرة 
م��ش��روع )ادف����ع دي��ن��اري��ن واك��س��ب 
ال����داري����ن( ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس��الم��ي��ة العاملية سمية امليمني 
ل)كونا( إن للفتيات والسيدات دورا 

مهما في العمل التطوعي واإلنساني 
املميز “من خالل مشروعنا الشبابي 
التعليمي”. وأض��اف��ت امليمني أن 
املشروع انطلق ع��ام 2010 بجهود 
شبابية من جامعة الكويت ومببادرة 
م��ن طالبات اجلامعة ال��الت��ي أخ��ذن 
على عاتقهن مسؤولية نشر الوعي 
التطوعي وثقافة العمل االنساني.
وأوضحت أنه على الرغم من أن اسم 
املشروع يبدأ من مبلغ بسيط قدره 
دي��ن��اران لكن مت حتقيق إجن���ازات 
كبيرة متثلت في 14 مشروعا تعليميا 
في 8 دول حول العالم يستفيد منها 

6060 طالبا وطالبة.
وذكرت أن مشاريع الدارين بلغت 
11 مدرسة من سلسلة مدارس الدارين 
ف��ي ك��ل م��ن اندونيسيا وقرغيزيا 
والسودان والنيجر والهند وألبانيا 
ومعهد ال��داري��ن في الصني ومكتبة 
الدارين في صربيا كأول مكتبة عربية 

واسالمية. 

750 مليون دوالر الكويت دعمت خطط االستجابة اإلنسانية في األمم املتحدة بـ 

املؤسسات الكويتية تواصل نهجها اخليري وسط احتفاالت بيوم العمل اإلنساني
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د. املعتوق: آالف املهجرين في العراء يعانون وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا صعبًا

600 بيت و11 ألف وجبة للعائالت النازحة في الشمال السوري الهيئة اخليرية: 
شرعت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية في تسكني 600 عائلة سورية 
ن��ازح��ة م��ن ري���ف ح��م��اة ف��ي بيوت 
مصنوعة من الطابوق واألسمنت، 
كما وزعت 6900 وجبة عائلية على 
األس��ر ال��س��وري��ة امل��ه��ّج��رة بالشمال 
السوري وريف إدلب، وذلك بالتعاون 
م��ع جمعيتي ش���ام اخل��ي��ر وط��وب��ى 
ل��إغ��اث��ة والتنمية املعتمدتني من 
وزارة اخلارجية الكويتية، فضالً عن 
تقدميها 4 آالف وجبة أخرى للنازحني 
إلى مخيمات دير حسان وقرية اخلير 
لأيتام واملخيمات العشوائية في 

ريف حلب.
وق����ال رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
وامل��س��ت��ش��ار ب��ال��دي��وان األم��ي��ري د. 
عبدالله املعتوق في تصريح صحافي، 
إن الهيئة م��ازال��ت تولي التداعيات 
اإلنسانية لأزمة السورية اهتماماً 
خ��اص��اً م��ن خ��الل ع��دد م��ن املشاريع 
اإلغ��اث��ي��ة واإلي��وائ��ي��ة ع��ل��ى خلفية 
ال��ظ��روف اإلنسانية الصعبة التي 
يعيشها األشقاء السوريون في مناطق 
النزاعات بالتعاون مع اجلمعيات 

احمللية املعتمدة من وزارة اخلارجية.
وأض���اف د. امل��ع��ت��وق أن الهيئة 
اخليرية انتهت من بناء 600 بيت من 
الطابوق للعائالت السورية النازحة 
عوضاً عن املخيمات املتهالكة التي 
كانت تسكنها، ويتكون البيت الواحد 
م��ن غرفتني للنوم ومطبخ وحمام 
وفسحة سماوية مبساحة إجمالية 

قدرها 20 متراً مربعاً للبيت الواحد 
بهدف تأمني احلد األدن��ى من احلياة 

الكرمية للعائالت املهجرة.
وتابع أن القرية حملت اسم الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية وتقع على 
بعد 7 كيلومترات من احلدود التركية 
ف��ي منطقة دي��ر ح��س��ان، وق��د شيدت 
على مساحة أرض60 ألف متر مربع 
بتكلفة 308 دنانير للبيت الواحد، 
مشيراً إل��ى أن��ه مت إجناز%90 من 
املشروع، وتوصيل املياه والصرف 
الصحي لوحداته السكنية، وتسكني 
معظمها، وج��اٍر العمل على تشطيب 
بقية الوحدات، وقد روعي في تصميم 
ال��ق��ري��ة حت��دي��د م��س��اح��ات ف��ارغ��ة 
للمرافق العمومية األخرى كاملدارس  

واملساجد واملستوصفات. وأشار إلى 
أنه يتم تسكني العائالت األكثر حاجة 
كاألرامل والعجزة واملصابني وكبار 
السن، الفتاً إلى أن املشروع أسهم في 
تشغيل 200 عامل من أبناء القرية، 
وأدى إلى تدفق السيولة املالية بني 
أهالي املخيمات بقيمة نصف مليون 
دوالر، باعتبار أن أكثر من %60 من 
تكلفة البيت الواحد تذهب إلى أجور 
العمال املهجرين وساكني املخيمات 

في تلك املناطق.
وأردف د. امل��ع��ت��وق أن���ه حسب 
التقارير الواردة من مناطق النزاعات 
مت تهجير ما ال يقل عن 80 ألف عائلة 
من قرى ريف حماة وإف��راغ 35 قرية 
م��ن سكانها، وأن هناك آالف األس��ر 
النازحة تعيش حت��ت الشجر وفي 
العراء، مؤكداً أن مثل هذه املشاريع 
رغ��م بساطتها تعد أفضل بكثير من 
اخل��ي��ام التي ال تصمد أم��ام األمطار 

ال��غ��زي��رة وال��ري��اح وال��ع��واص��ف في 
فصل الشتاء.

ول���ف���ت إل����ى أن ال��ه��ي��ئ��ة ن��ف��ذت 
أي��ض��اً م��ش��روع &quot;ويطعمون 
الطعام&quot;، بالتعاون مع جمعية 
شام اخلير عبر تقدمي 4400 وجبة 
عائلية متكاملة لأسر املتعففة وأسر 
كبار السن واملعاقني واألرامل واأليتام 
مبعدل م��رة أسبوعياً على م��دى 22 
يوماً، وشكل هذا املشروع خطوة مهمة 
على صعيد تخفيف العبء على األسر 
السورية الفقيرة واملهّجرة مبخيمات 

الشمال السوري وريف إدلب. 
وأوض���ح د. امل��ع��ت��وق أن الهيئة 
وزع���ت أي��ض��اً 4 آالف وج��ب��ة على 
النازحني السوريني في مناطق دير 
حسان وقرية اخلير لأيتام وقرية 
البركة ملهجرين حمص واملخيمات 
العشوائية في ريف حلب، كما وزعت 
بالتعاون مع جمعية طوبى لإغاثة 

والتنمية وجبات متكاملة من الفواكه 
واللحم والتمر وال��ل��ن على 2500 
أسرة نازحة في مخيمات ريف إدلب 
)كمونة، ال��ف��رج، الصدقة، خالد بن 
الوليد، سرمدا، القبطان، الشموخ، 

طوبى، القاح(.
وتعيش األسرة السورية، وخاصة 
النازحة إلى املخيمات، وضعاً إنسانياً 
واق��ت��ص��ادي��اً ص��ع��ب��اً، وخ��اص��ة أسر 
األرام���ل واألي��ت��ام، مم��ا يصعب على 
كثير منها تأمني وجبة غذائية متكاملة 
حتتوي على البروتني احليواني، ومن 
هنا جاءت مثل هذه املشاريع للحد من 
أمراض سوء التغذية وتعزيز مفهوم 
التكافل االجتماعي وشعور الالجئني 
بأن هناك من يشعر بهم من إخوانهم 
في الكويت وميد إليهم يد املساعدة، 
فضالً ع��ن توفير بعض ف��رص عمل 
للشباب العاطلني عن العمل بسبب 
ظروف التهجير. يشار إلى أن احلرب 
ال��دائ��رة ف��ي الشمال ال��س��وري أدت 
خ��الل األي���ام القليلة امل��اض��ي��ة إلى 
تهجير أه��ال��ي ق��رى )معرشمارين، 
معرشورين، تلمنس، الدير الشرقي، 
ال��دي��ر ال��غ��رب��ي، ال��ت��ح، معرشمشة، 
احلامدية، جرجناز، تقانة، أبو مكي، 
ال��رف��ة، أب��و حبة، احل��راك��ي، الهبلة، 
أم ج���الل، املعيصرونة، القراطي، 
ال��ص��رم��ان، ال���ب���رج، ك��رس��ن��ت��ة، تل 
كرسيان، السرج، البريصة، بابولني 
التمانعة، الصاحلية، كفرباسني، 

حتتايا، الفدفة(.

د. عبدالله املعتوق

الــــيــــحــــيــــى: املــــــــــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة حــــريــــصــــة عــلــى 
تــبــنــي مــــبــــادرات الــعــمــل الــتــطــوعــي اإلنــســانــي 

الـــــســـــايـــــر: نـــــركـــــز عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدة املــــــــــــرأة مــن 
خـــــالل الـــــزيـــــارات املـــيـــدانـــيـــة ملـــعـــرفـــة مــشــاكــلــهــا 

اخلياط: طباعة  20 ألف نسخة من املوسوعة 
اإلمــــالئــــيــــة وتـــوزيـــعـــهـــا بـــاملـــجـــان عـــلـــى الــطــلــبــة 

ربــــيــــحــــان: إزالــــــــة اخلـــطـــر الســــتــــمــــرار الــعــمــلــيــة 
اليمنيني الــطــالب  ســالمــة  وضــمــان  التعليمية 

الكويت  قــدمــتــه  الـــذي  اإلنــســانــي  فــتــح:الــدعــم 
حــــســــن الـــــوضـــــع اإلنـــــســـــانـــــي لـــلـــشـــعـــب الــيــمــنــي

اإلريـــــــــانـــــــــي:الـــــــــدور اإلغـــــــاثـــــــي الــــكــــويــــتــــي فــي 
الـــيـــمـــن تـــــزايـــــد بـــعـــد احلـــــــرب بـــشـــكـــل مــلــمــوس
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مــن  عـــائـــلـــة  ألــــــف   80 عــــن  يـــقـــل  ال  مــــا  تــهــجــيــر 
سكانها مــن  قــريــة   35 وإفــــراغ  حــمــاة  ريــف  قــرى 

املــــــشــــــاريــــــع اإلغــــــاثــــــيــــــة تــــــوفــــــر املـــــــــــــأوى اآلمـــــــن 
وحتـــــــــــــــــد مـــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــراض ســـــــــــــــــوء الـــــــتـــــــغـــــــذيـــــــة 
وتـــــــــعـــــــــزز مــــــفــــــهــــــوم الــــــتــــــكــــــافــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي


