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«استراحة محارب» اللتقاط األنفاس بعد عام من اجلهد املكثف

مؤسسات الكويت اخليرية رسخت قيم العمل اإلنساني

فريق طبي كويتي يجري عمليات جراحية دقيقة لالجئني سوريني في األردن

اختطفت املؤسسات والهيئات الكويتية املعنية بالعمل
اإلنساني استراحة محارب مستحقة على مدى األيام القليلة
املاضية بعد انشغالها الشديد على مدار عام كامل في مد يد
الدعم وامل��ؤازرة ملساعدة الالجئني والنازحني واحملتاجني
ومساندة جهود التنمية في ع��دد كبير من ال��دول الشقيقة
والصديقة.
وأكد مراقبون مدى حاجة العاملني باملؤسسات والهيئات
الكويتية ال��ى فترة قصيرة من التقاط األنفاس مع بداية
العام اجلديد ليستأنفوا بعدها نسقهم النشيط إلعالء قيم
العمل اإلنساني واالغاثي الذي باتت تعرف به الكويت في
جميع أرجاء العالم بصفتها (مركزا للعمل اإلنساني) في ظل
توجيهات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد (قائد العمل
اإلنساني).
وج��اء ذل��ك بعد أن واص��ل��ت الكويت خ�لال ع��ام 2018
مسيرتها الرائدة في دعم العمل اخليري واإلنساني بإطالق
العديد من حمالت اإلغاثة وقوافل املساعدات إلنقاذ آالف
املنكوبني في مختلف أنحاء العالم.
ففي شهر يناير  2018قدمت الكويت دفعة جديدة من
املولدات الكهربائية للقطاع الصحي باليمن في اطار حملة
(الكويت الى جانبكم) قبل أن تسير جمعية الهالل األحمر
الكويتي خمس شاحنات محملة ب  90طنا من املساعدات
االغاثية والغذائية للشعب اليمني.
كما شهد الشهر نفسه تكفل (الهالل األحمر) بعالج عدد
من مرضى غسيل الكلى من النازحني السوريني في لبنان الى
جانب اطالق الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حملة (جسد
واح��د) الهادفة لتخفيف معاناة املتضررين في مخيمات
الالجئني السوريني والفلسطينيني وتسيير جمعية (الرحمة
العاملية) التابعة جلمعية اإلص�لاح االجتماعي الكويتية
قافلتني اغاثيتني الى الالجئني السوريني في تركيا.
وعلى جانب آخ��ر قامت جمعية الهالل األحمر بتوزيع
مساعدات اغاثية على نازحني في جنوب السودان ملواجهة
املجاعة فيما افتتحت اجلمعية الكويتية ملساعدة الطلبة مكتبة
الكويت االلكترونية في مركز احلسني للسرطان باألردن.
كما سجل يناير  2018تقدمي الكويت تبرعا بقيمة 165
ألف دوالر إلنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في صربيا الى
جانب افتتاح جمعية الهالل األحمر (قرية الكويت اإلنسانية)
في الفلبني وتقدميها مساعدات للنازحني من بركان (مايون)
في الدولة نفسها.
اتفاقية تعاون في مجال العمل اإلنساني
أما شهر فبراير املاضي فشهد توقيع جمعية الهالل األحمر
وجمعية العون املباشر اتفاقية تعاون في مجال العمل
اإلنساني الى جانب توقيع الهالل األحمر اتفاقية تعاون مع
بيت التمويل الكويتي (بيتك) لدعم األيتام السوريني في
تركيا.
وج��اء ذل��ك قبل أن تعلن جمعية الهالل األحمر تبرعها
بثالث عيادات متنقلة للنازحني العراقيني في مناطق النزوح
املتضررة في العراق وتنظم حملة تبرعات نقدية إلغاثة أبناء
الغوطة في سوريا.
وفي م��وازاة ذلك استضافت الكويت في فبراير املاضي
مؤمتر (املنظمات غير احلكومية) الذي خرج بتعهدات بقيمة
 335مليون دوالر لدعم الوضع اإلنساني في العراق الى
جانب استضافة املؤمتر الدولي الع��ادة إعمار العراق الذي

جمعية الرحمة العاملية تكمل تنفيذ مشروع األضاحي  2018في السودان

جانب من حملة (الكويت بجانبكم) التي قدمت مساعدات للنازحني اليمنيني عقب إعصار ليان

اختتم اعماله بإسهامات قدرها  30مليار دوالر.

إغاثة احملاصرين
وفي مارس  2018افتتحت جمعية الهالل األحمر  50بئرا
لسقيا  50قرية في النيجر كما أطلقت حملة جلمع التبرعات
إلغاثة احملاصرين في الغوطة الشرقية بسوريا وقامت
بتوزيع مساعدات إغاثية على الجئي (الروهينغيا) في
بنغالديش.
افتتاح دار لأليتام
وفي أبريل  2018وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي
ونظيرتها في طاجيكستان مذكرة تفاهم لتحقيق الشراكة
بينهما في املجال اإلنساني والتأهب للتعامل مع الكوارث
واإلغاثة واملشاريع وتوطيد العالقات الثنائية.
كما افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر
الكويتي ال��دك��ت��ور ه�لال ال��س��اي��ر م��ش��روع دار لليتيمات
السوريات في بلدة (الريحانية) مبدينة (هطاي) جنوب
تركيا ف��ي ح�ين أق��ام��ت الكويت مخيما جراحيا طبيا في
جمهورية بنني للمساعدة على تأمني عالج العديد من احلاالت
الطبية في مجاالت مختلفة.
مساعدات طبية
أما شهر مايو  2018فشهد تقدمي جمعية الهالل األحمر
الكويتي مساعدات طبية عاجلة للمستشفيات الفلسطينية في
قطاع غزة قبل ان تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين
في أرخبيل سقطرى اليمني نتيجة إعصار (ماكونو) وما خلفه
من أضرار بشرية ومادية على اجلزيرة املنكوبة.
كما وقعت اجلمعية خالل الشهر نفسه اتفاقية تعاون
مع برنامج األغذية العاملي لتوفير األمن الغذائي اإلنساني
لالجئي (الروهينغيا) ودعم احملتاجني من شعب بنغالديش
وبدأت حملة لتوزيع املساعدات الغذائية على االسر املتعففة
في الكويت خالل شهر رمضان.
وأرسلت اجلمعية خ�لال يونيو املاضي دفعتني ثانية
وثالثة من املعونات االنسانية للشعب اليمني في ارخبيل
سقطرى قبل ان ت���وزع ف��ي يوليو  860سلة غذائية في
(سقطرى) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في حني اكد وزير
الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح في نهاية الشهر
نفسه أن دول��ة الكويت قدمت  59مليون دوالر على هيئة
مساعدات طبية للشعب اليمني ملواجهة أزمته اإلنسانية.

سالل غذائية
وشهد شهر يوليو املاضي أيضا توزيع جمعية الهالل
األحمر الكويتي ألفي سلة غذائية على النازحني العراقيني
في محافظة البصرة جنوبي العراق وتبرع الكويت بناء على
توجيهات كرمية من سمو أمير البالد ب  17مولدا كهربائيا
متنقال بطاقة اجمالية تبلغ  30الف كيلو واط الى البصرة.
وفيما يتعلق بالعراق كذلك قدمت الكويت خالل شهر
يوليو شحنات من الوقود (ك��ازاوي��ل) بهدف التخفيف من
معاناة الشعب العراقي بتشغيل محطات الكهرباء واملاء
املتوقفة ال سيما في (البصرة).
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل الكويتية أن حصيلة جمع تبرعات مشروع ال 15

لشهر رمضان  2018بلغت 8ر 51مليون دينار كويتي (نحو
2ر 168مليون دوالر) مبشاركة  31هيئة وجمعية خيرية.
دعم الشعب اليمني
أما شهر أغسطس املاضي فشهد توزيع اجلمعية الكويتية
لالغاثة  2554سلة غذائية وأكثر من أربعة آالف (تنكر) مياه
على أهالي محافظة احلديدة اليمنية ضمن حملة (الكويت
بجانبكم) الى جانب تسليم الكويت مبلغ  50مليون دوالر
الى برنامج األغذية العاملي ايفاء منها بتعهداتها للشعب
اليمني فضال عن تقدمي الكويت مساعدة إغاثية الى جمهورية
فانواتو بقيمة نصف مليون دوالر ( 150ألف دينار كويتي
تقريبا).
وسجل أغسطس  2018أيضا إعراب املدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة وليام سوينغ عن شكره اجلزيل لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح على ما قدمه من
دعم ومساعدات إنسانية للمحتاجني في مختلف أنحاء العالم.
وفي سبتمبر املاضي أطلقت جمعية الهالل األحمر الكويتي
حملة (تبرع لتعليمهم) بهدف مساعدة أكثر من خمسة االف
طالب وطالبة داخل البالد على دفع تكاليف الرسوم الدراسية
كما ب��دأت حملة لتوزيع امل��س��اع��دات الغذائية واألج��ه��زة
الكهربائية واملالبس على األسر املتعففة في البالد.
وقامت اجلمعة خالل الشهر ذاته بتوزيع مساعدات غذائية
عاجلة في منطقة احلوض الشرقي في موريتانيا إضافة الى
توزيع حل��وم  200أضحية في حني قامت جمعية الرحمة
العاملية الكويتية بتوزيع حلوم األضاحي على احملتاجني في
السودان بتكلفة اجمالية بلغت  30الف دينار كويتي اما بيت
الزكاة الكويتي فأعلن أن اجمال عدد (األضاحي) اخلارجية
لهذا العام وصل الى  8563أضحية مت تنفيذها في  29دولة
عربية وإسالمية.
وشهد سبتمبر أيضا تقدمي مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني اشادة مبساهمات دولة الكويت السخية في معاجلة
القضايا اإلنسانية على مستوى العالم من خالل قيادتها
احلكيمة ومتويل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية.
من جانبه أعلن البنك الكويتي للطعام في أكتوبر 2018
قيامه بالتنسيق مع بنوك الطعام في دول العالم اإلسالمي
النشاء احتاد دولي يهدف لتنفيذ مبادرة (العالم بال جوع
من بالد اإلنسانية) في حني افتتح بيت الزكاة الكويتي مجمع
(م��دارس غراس األم��ل) لتعليم الالجئني السوريني في بلدة
(سعدنايل) مبنطقة البقاع شرقي لبنان.

افتتاح مركز طبي في موريتانيا
وفي نوفمبر  2018بدأت احلملة الوطنية للتوعية مبرض
السرطان (ك��ان) مهمة إنسانية في موريتانيا مبشاركة
مجموعة من األطباء واإلعالميني واملتطوعني والدعاة في
وقت افتتحت فيه الكويت مركزا طبيا خاصا الجراء العمليات
اجلراحية في أحد مستشفيات عالج السرطان في العاصمة
البلغارية صوفيا.
ودشنت اجلمعية الكويتية لالغاثة في الشهر نفسه
حملتها اإلغاثية الكبرى الثانية ملساعدة نازحي مدينة
احلديدة مبحافظة عدن اليمنية ضمن املرحلة الثانية من حملة
(الكويت الى جانبكم) في حني اطلقت جمعية الهالل األحمر
الكويتي حملة (الشتاء الدافئ) ملساعدة األسر السورية في
دول اجلوار لسوريا.
وشهد الشهر نفسه افتتاح جمعية النجاة اخليرية
الكويتية (دار محمد األيوب) لليتيمات السوريات في جنوب
تركيا واطالق جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية
الكويتية حملة (ش��اح��ن��ات ال��ك��وي��ت) اإلغ��اث��ي��ة ملساعدة
املتضررين ف��ي س��وري��ا واليمن وتسيير جمعية السالم
الكويتية لألعمال اخليرية واإلنسانية  105شاحنات محملة
باملواد اإلغاثية ضمن حملة (شاحنات صباح اإلنسانية ) الى
اليمن وسوريا.
وسلمت الكويت خ�لال نوفمبر أيضا مساهمتها لدعم
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

(اون��روا) بقيمة  42مليون دوالر (حوالي 700ر 12مليون
دينار كويتي).
كما أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي في نوفمبر
املاضي تبرعها مببلغ مليون دوالر أمريكي لدعم مشاريع
متكني امل��رأة في دول آسيا واحمليط الهادي ووقعت اتفاقية
تعاون مع نظيرتها األفغانية لدعم مشروع معاجلة مرضى
العيوب اخللقية في القلب ألطفال أفغان.
بدورها وقعت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية اتفاقية
تعاون مع فريق البحث واإلنقاذ الكويتي التطوعي لدعم
أنشطة الفريق التطوعية فيما أطلقت املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني في الكويت حملة (معا لنعيد األمل
لألطفال الالجئني) بالتعاون مع القطاع اخلاص.
أما البنك الكويتي للطعام فأطلق حملة (نحفظها لتدوم)
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لنشر التوعية
وتقليل الهدر في الطعام وذلك في وقت استضافت فيه الكويت
املؤمتر السنوي الثامن للشراكة الفعالة وتبادل املعلومات
املعنون ب(إنسانية واحدة ضد اجلوع) والذي تعهد بتقدمي
ملياري وجبة الطعام الفقراء حول العالم.
كما سجل نوفمبر  2018ب��دء جمعية ال��ه�لال األحمر
الكويتي توزيع كسوة الشتاء على  220أسرة محتاجة داخل
البالد واط�لاق البنك الكويتي للطعام واإلغ��اث��ة مشروعه
اخليري (كسوة الشتاء) ال��ذي يغطي آالف األس��ر املتعففة
والفقيرة واحملتاجة.

عمليات جراحية
أم��ا شهر ديسمبر  2018فشهد وص��ول فريق الشفاء
اإلنساني الكويتي الى مدينة هطاي التركية الجراء عمليات
جراحية وتقدمي اإلغاثة الطبية لعدد من الالجئني السوريني
الى جانب تقدمي جمعية النجاة اخليرية الكويتية وجمعية
احملامني الكويتية مساعدات إنسانية لالجئني السوريني في
مدينة (شانلي أورفا) جنوبي تركيا.
وأطلق البنك الكويتي للطعام واإلغاثة في ذات الشهر
مشروعه اخل��ي��ري (كفالة يتيم) ال��ذي يستهدف تغطية
احتياجات  1000يتيم داخل الكويت وخارجها فيما بدأت
جمعية الهالل األحمر الكويتي حملة توزيع  3300حقيبة
شتوية على العمال العاملني ف��ي القطاعات الصناعية
والتجارية في البالد.
وجاء ذلك في وقت ساهمت فيه الكويت مببلغ مليون دوالر
أمريكي دعما لبرنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني في حني استضافت جمعية الهالل األحمر الكويتي
االجتماع ال 14للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهالل األحمر
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
من جانبه وص��ف رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل
االحمر الكويتي الدكتور هالل الساير نشاط اجلمعية بأنه
«عالمة بارزة في العمل االنساني واخليري» نتيجة جهودها
في تلبية النداءات االنسانية وحتركاتها امليدانية السريعة
مبختلف مناطق العالم.

دعم ومتويل املشروعات التنموية
وفي سياق مواز وانطالقا من شعار (شركاء في التنمية)
واصل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في
عام  2018نشاطه في دعم ومتويل املشروعات التنموية في
مختلف أنحاء العالم تأكيدا ل��دوره الرائد في حتسني حياة
الشعوب وحتقيق اجلهود اإلمنائية للدول العربية والدول
االخرى النامية وكذلك مد جسور الصداقة واالخاء بني دولة
الكويت والدول النامية.
ففي يناير  2018وق��ع ال��ص��ن��دوق اتفاقية ق��رض مع
االرجنتني بقيمة  15مليون دينار كويتي (نحو  50مليون
دوالر) كما وقع اتفاقية قرض بتسعة ماليني دينار (نحو 30
مليون دوالر) مع اوزباكستان.
وفي فبراير املاضي وقع الصندوق مع الصندوق الدولي
للتنمية الريفية (اي��ف��اد) اتفاقية «استراتيجية « لتطوير

تسليم املساعدات اإلنسانية واإلغاثية إلى بنك الدم في مستشفى (منازي مموجا)

تعاونهما ف��ي دع��م ال��ف��ق��راء قبل ان ي��وق��ع اتفاقية قرض
جلمهورية تشاد بقيمة سبعة ماليني دينار (نحو  15مليون
دوالر).
أما مارس  2018فشهد توقيع الصندوق الكويتي للتنمية
اتفاقية قرض مع جمهورية بوروندي بقيمة 4ر 4مليون دينار
كويتي (نحو  15مليون دوالر امريكي) لتمويل مشوع طريق
(رومونغي  -نيادتراالك) الى جانب توقيع اتفاقية قرض
بقيمة  27مليون دوالر مع جيبوتي وأخرى بقيمة  15مليون
دوالر مع بنغالديش.
وقام الصندوق الكويتي للتنمية في ابريل املاضي مبنح
لبنان  500مليون دوالر قروضا على مدى خمس سنوات ثم
وقع اتفاقية منحة ملؤسسة احلسني للسرطان بقيمة مليون
دوالر امريكي ( 300ألف دينار تقريبا ) للمساهمة في عالج
الالجئني السوريني في األردن الى جانب توقيع اتفاقية قرض
مع جمهورية باكستان بقيمة 5ر 4مليون دينار كويتي (نحو
 15مليون دوالر) لالسهام في متويل مشروع جوالن جول
الكهرومائي.
وف��ي سياق آخ��ر واف��ق الصندوق على ع��ط��اءات للبنية
التحتية مخصصة حملافظتي (غزة) و(الوسطى) بقيمة 15
مليون دوالر ( 5ماليني دينار تقريبا).
وفي مايو  2018وقع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية
قرض مع جمهورية فيتنام بقيمة أربعة ماليني دينار كويتي
(نحو 6ر 13مليون دوالر) لتمويل مشروع التنمية الريفية
متعددة األغراض لألقليات العرقية في التجمعات السكانية
الفقيرة ثم وقع اتفاقية قرض مع جمهورية كينيا بقيمة سبعة
ماليني دينار (نحو 8ر 23مليون دوالر) لالسهام في متويل
مشروع طريق (مودوغاشي واجير).
وفي يونيو من العام املاضي وقع الصندوق اتفاقية قرض
مع جمهورية غينيا بقيمة  8ماليني دينار (نحو  27مليون
دوالر) لالسهام في متويل مشروع طرق بالعاصمة كوناكري
واتفاقية قرض أخرى مع جمهورية موريشيوس بقيمة 5ر7
مليون دينار (نحو 5ر 25مليون دوالر) لالسهام في متويل
مشروع تشييد وجتهيز املرحلة األول��ى من مستشفى فالك
التعليمي.
واضافة لذلك وقع الصندوق في يوليو  2018اتفاقية
قرض مع العراق بقيمة 500ر 23مليون دينار (حوالي 80
مليون دوالر) لالسهام في متويل مشروع إنشاء وجتهيز
مدارس في العراق الى جانب اتفاقية قرض مع مصر بقيمة
 50مليون دينار (حوالي  170مليون دوالر) لالسهام في
متويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر.
اما يوليو  2018فوقع الصندوق اتفاقية استكمال منحة
ملنغوليا بقيمة مليون دينار (نحو 5ر 3مليون دوالر) الى
جانب توقيع (تعديل اتفاقية) استغالل منحة بقيمة 12
مليون دينار (نحو  40مليون دوالر) مع اليمن لالسهام في
متويل محطة مأرب للكهرباء.
وشهد ديسمبر املاضي نشاطا مكثفا للصندوق حيث وقع
اتفاقية قرض مع مصر بقيمة  15مليون دينار (حوالي 50
مليون دوالر) لالسهام في متويل مشروع انشاء  4محطات
حتلية مياه في جنوب سيناء كما وقع اتفاقية قرض إضافي
مع مصر بقيمة  25مليون دينار (حوالي  85مليون دوالر)
للمساهمة في متويل منظومة مياه مصرف بحر البقر.
إضافة لذلك وقع الصندوق الكويتي اتفاقية قرض مع
جمهورية مدغشقر بقيمة ثالثة ماليني دينار (حوالي 10
ماليني دوالر) لالسهام في متويل مشروع جسر نهر مانغوكي
الى جانب اتفاقية قرض مع جمهورية مالوي بقيمة خمسة
ماليني دينار (حوالي  17مليون دوالر) لالسهام في متويل
مشروع توسعة منظومة مياه الشرب في منطقة مانغوشي.
كما وق��ع الصندوق في الشهر نفسه اتفاقية ق��رض مع
جمهورية كوت ديفوار مببلغ تسعة ماليني دينار (حوالي
6ر 30مليون دوالر) لالسهام في متويل مشروع حماية
وتطوير خليج كوكودي وبحيرة إيبري الى جانب اتفاقية
ق��رض مع االرجنتني بقيمة  15مليون دينار (نحو 3ر49
مليون دوالر) للمساهمة في متويل مشروع منظومات مياه
الشرب في والية قرطبة.

