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اختتمت اجلمعية الكويتية لإلغاثة، 
أول أمـــس، مــشــروع متكني الــشــبــاب فنياً 
ومهنياً بتأهيل 100 شاب مبحافظة )تعز( 
اليمنية في مجاالت اإلمـــدادات الكهربائية 
وجتهيز أنظمة الطاقة الشمسية في إطار 
حملة )الكويت بجانبكم( املستمرة منذ ست 

سنوات.
وأعرب وكيل محافظة )تعز( عبداحلكيم 
عون في كلمته خالل حفل االختتام عن تقديره 
العالي باسم السلطة احمللية وأبناء احملافظة 
لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لدعمهم 

السخي واملستمر للشعب اليمني.
وأوضح أن هذه املشاريع تسهم في توفير 
أساسيات التنمية عبر تأهيل اليد العاملة 
في املجاالت احليوية وتسهم في إحلاق اليد 
العاملة احلرفية واملؤهلة علميا وفنيا بسوق 
العمل لــإلســهــام بنهضة الــبــالد وحتسني 

املستوى املعيشي لهؤالء الشباب.
من جانبه ثّمن مدير مكتب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل في )تعز( عبده علي 
اهتمام ورعاية اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
بدعم املشاريع التنموية املهمة إلــى جانب 
اهتمامها بالعمل االغاثي واالنساني باعتباره 
امتدادا للدور التاريخي للكويت في دعم اليمن 

ومساندته وتنميته منذ عقود.
ــال: إن هــذه الـــدورات حتسن من سبل  وق
العيش لدى الشباب وحتولهم من البطالة 

ــى اإلنــتــاج العلمي املهني املــؤثــر بحيث  إل
يعتمدون على ذاتهم إلعالة أسرهم وحتسني 
وضعهم املعيشي كما يسهمون في تطوير 

مجتمعهم.
ــال مــديــر )مــؤســســة استجابة  ـــدوره ق ب
لألعمال االنسانية( املنفذة للمشروع محمد 
الكثيري: إن هذا التدريب يأتي ضمن اهتمام 
)اجلمعية الكويتية لإلغاثة( و)مؤسسة 
استجابة( بتأهيل الشباب وصقل قدراتهم 
ليصبحوا أعــضــاء فــاعــلــني ومنتجني في 
مجتمعهم. وأضاف أن املشروع الذي استمر 
30 يوما تكفل بتدريب وتأهيل 50 شاباً 
على التمديدات الكهربائية و50 آخرين 
على أنظمة الطاقة الشمسية، مبيناً أنه مت 
تــزويــد كــل مــتــدرب بحقيبة شبه متكاملة 
حتتوي على املعدات الالزمة ملباشرة عملهم 
ــاع  ــاوز الــظــروف واألوض دون عوائق وجت
املعيشية الصعبة التي افرزتها احلرب في 
اليمن وحاالت النزوح. وعّبر عن بالغ الشكر 
والتقدير لــدولــة الكويت أمــيــراً وحكومة 
وشعبا ومنظمات إغاثية، موضحاً أن دولة 
الكويت حتمل على عاتقها رسالة إنسانية 
سامية تتجاوز الدعم اإلغاثي والغذائي إلى 
العمل على تنمية اليمن ومساعدة اليمنيني في 
)تعز( وبقية احملافظات مبشاريع تساعدهم 
على حتقيق العيش الكرمي واالكتفاء الذاتي 

واإلسهام في بناء وطنهم وتنمية مجتمعهم.

100 شاب ميني لسوق العمل »الكويتية لإلغاثة« تختتم مشروع تأهيل 

لقطة جماعية للمشاركني في املشروع

»الرحمة العاملية« توزع مساعدات إغاثية في »الصومال«
قامت جمعية الرحمة العاملية عن طريق ممثلها 
في أرض الصومال بتوزيع املواد الغذائية على األسر 
املتعففة، والتي تعاني من انعدام شديد في األمن 
الغذائي، في إطار برنامجها اإلغاثي والتنموي لدعم 
احملتاجني، من أبناء صوماليالند، الــذي يعاني من 
أوضاع إنسانية صعبة في ظل االزمة التي تسبب بها 

فيروس كورونا.
وقــال رئيس مكتب السودان ووســط إفريقيا في 
جمعية الرحمة العاملية محمد مرضي الرشيدي: إن 
هذه املساعدات اإلغاثية تأتي، لتقدمي املواد اإلغاثية 
لألسر املتعففة واشتملت على 163 سلة غذائية 
لصالح 163 أســرة متعففة، وقــد اشتملت كل سلة 
غذائية على 25 كجم من الدقيق، 25 كجم من السكر، 
25 كجم من األرز، و2 ليتر من الزيت، و5 كجم من 

املعكرونة.
وعبر الرشيدي، عن شكره لكل احملسنني في دولة 
الكويت، وأثنى على دورهم الكبير في دعم املشاريع 
اإلغاثية لصالح األسر املتعففة في كل مكان، مشيراً 
إلى أن هذه املساعدات تأتي كواجب إنساني جتاه أسر 
متعففة، تعاني نقصاً حــاداً في مجال الغذاء، وشح 
املواد الغذائية املتوافرة خاصة تلك التي تأثرت بأزمة 

كورونا.
ــــر املــســتــفــيــدة عـــن شــكــرهــا  وقــــد أعـــربـــت األس

وامتنانها لدولة الكويت وجمعية الرحمة العاملية 
بهذه املساعدات، التي جــاءت لتنقذهم من أوضــاع 
إنسانية صعبة، الذي يعانون منه بسبب اإلجراءات 
اإلحترازية التي اتخذتها الدولة جتاه أزمة كورونا 

والتي خلفت وراءها اآلثار اإلنسانية.
وكانت جمعية الرحمة العاملية قد أطلقت قبل عدة 
أيام املرحلة األولى من حملتها اإلغاثية الواسعة التي 
استهدفت إغاثة املتضررين من الفيضانات في إفريقيا.

جانب من توزيع املساعدات

في إطار جهودها اإلنسانية واإلغاثية

»مناء« تطلق حملة إلغاثة 
املتضررين من فيضانات السودان

أطلقت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصــالح االجتماعي حملة إنسانية عاجلة إلغاثة 
السودان ودعمه وتوفير احتياجات أبنائه، في ظل ما 
يتعرض له حالياً من فيضانات وسيول غطت مناطق 
واسعة من البلد الشقيق، في إطار اجلهود اإلنسانية 

التي تقوم بها مناء.
وقال املدير العام لنماء للزكاة والتنمية املجتمعية 
سعد العتيبي: إن الــســودان يعيش أزمــة إنسانية 
كبيرة جــراء تلك الفيضانات التي خلفت أكثر من 
121 قتيالً، وتضرر 770 ألف شخص في الواليات 
املختلفة، إضافة إلى انتشار الكثير من األمراض مثل 
اإلسهاالت املائية واملالريات التي بدأت في الظهور 
بشكل مقلق للغاية في املناطق املتضررة؛ وذلك نتيجة 

لتراكم املياه وتوالد الناموس وتلوث مياه الشرب.
وأكد العتيبي أن احلملة تهدف إلى إغاثة ومساعدة 
األســر املتضررة جــراء السيول والفيضانات، التي 
هدمت املنازل وأغرقت األراضي الزراعية وأدت إلى 
نفوق املواشي، وهما مصدر رزق وقوت الكثير منهم، 

وأوضح العتيبي أن هذه احلملة ترجمة لسياسة دول 
الكويت اإلنسانية، وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة 
الرشيدة ورسالة اإلمارات احلضارية املوجهة للعالم 

أجمع.
وبنّي أن إلغاثة أهلنا في السودان أهمية كبيرة، 
تكمن في إظهار روح التكافل والتعاون بني املسلمني، 
وتقدمي اإلغاثة العاجلة للمتضررين من أبناء الشعب 
السوداني قياماً بالواجب األخوي واإلنساني، الذي 
يندرج حتت فضيلة إغاثة امللهوفني، والوقوف إلى 
جانبهم حلظة وقوع الكارثة اإلنسانية، للتخفيف من 

معاناتهم.
ودعا العتيبي أهل الكويت واملقيمني على أرضها 
الطيبة إلى ضــرورة املشاركة والتعاون في تقدمي 
اإلغاثة العاجلة للمتضررين من الفيضانات، مشيراً 
إلــى أن العجائز من النساء والشيوخ من الرجال 
كبار السن واألطفال الرضع والنساء يعيشون حياة 
كارثية في ظل غياب تام لكل املستلزمات احلياتية 

الضرورية.


