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 الشيخ صباح اخلالد أثناء املؤمتر 

توصلنا مع اجلانب السويسري إلى وضع آليات لعقد مؤمتر دولي حلماية الفلسطينيني

اخلالد: ناقشنا مع مفوضية الالجئني تطبيق نتائج مؤمتري
 قمة الكويت للمانحني 2013 و2014 والتزام الدول بتعهداتها

جنيڤـ  كونا: أكد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر اخلارجية الشـــيخ 
صباح اخلالد أمس ان احلراك 
الكبير الذي تشهده املنطقة 
العربية، أسفر عن تداعيات 
مختلفة من بينها مشكالت 
انســـانية كبيـــرة في غزة 
والعراق وسورية واليمن 
وليبيا وهي تداعيات تسعى 
اجلامعة العربية للتحرك مع 
املنظمات األمميـــة املعنية 

الحتوائها.
وأضاف اخلالد في تصريح 
لـ »كونـــا«: ان »الوفد الذي 
ترأســـه وضم األمـــن العام 
جلامعـــة الـــدول العربيـــة 
د.نبيل العربي ناقش األوضاع 
االنسانية في تلك الدول مع 
املدير العـــام ملفوضية األمم 
املتحدة الســـامية لشـــؤون 
الالجئن انطونيو غوتيريس 
ومع مدير مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون االنسانية 
رشيد خاليكوف في لقاءين 
منفصلـــن«، موضحـــا ان 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئن تلعـــب دورا كبيرا 
في التعامل مع تلك األزمات 
االنســـانية بالتنســـيق مع 
الكويت وعبر جامعة الدول 

العربية ايضا.
وأوضــــح ان »االجتماع 
مع رئيس املفوضية ناقش 
تطبيق نتائج مؤمتري قمة 
الكويت للمانحن في دورتيه 
2013 و2014 ومــــدى التزام 
الدول مبا تعهــــدت به أمام 
املؤمترين السابقن وآليات 
إنفــــاق مع حصلــــت على 
املنظمات األممية من أموال 
ومتابعة برامــــج املنظمات 
االغاثية املعنيــــة بضحايا 
األزمة السورية داخل سورية 
وفــــي دول اجلــــوار«، وان 
»املدير العام للمفوضية شرح 
للوفد العربي مستجدات حالة 
النزوح الهائل داخل سورية 

البالغ عددهم زهاء ســــبعة 
ماليــــن ســــوري وأوضاع 
الالجئن السورين في دول 
الذين قارب عددهم  اجلوار 

ثالثة مالين«.
وقال ان »اهتمام الكويت 
واجلامعة العربية بالتعامل 
مع املعاناة االنسانية للشعب 
العراقي في األحداث األليمة 
التي مير بها ومتابعة التعامل 
مع تلـــك املعاناة عبر آليات 
املتحـــدة  األمم  منظمـــات 
املتخصصـــة وأيضا تعامل 
تلـــك املنظمات مـــع الدمار 
الشـــامل الذي أصاب قطاع 
غزة جراء العدوان االسرائيلي 
املتواصل منـــذ 45 يوما«، 
مبينا ان الزيـــارة التي قام 
بها مع األمن العام للجامعة 
العربيـــة ووزيـــر خارجية 
الى  املالكي  فلسطن رياض 
مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمـــر ووزارة اخلارجية 
السويسرية ثم لقاءه أمس 
برفقة نبيل العربي مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئن 
يأتيان في ســـياق خطوات 
جامعة الـــدول العربية في 
التعامل مع األزمات االنسانية 
التي مير بها العديد من دول 
املنطقة والتي تتطلب تعاونا 
عربيا وأمميـــا، مؤكدا »ان 
هذه الزيارة ســـوف تتبعها 
مناقشـــات ولقاءات تقنية 
بـــن اخلبراء  متخصصـــة 
من جامعة الـــدول العربية 
السويســـرية  واخلارجية 
للترتيب ملؤمتر دولي يفّعل 
اتفاقيـــة جنيـــڤ الرابعـــة 
املدنين  املعنيـــة بحمايـــة 
حتت االحتـــالل وتطبيقها 

على الفلسطينين«.
اخلطـــوة  »ان  وتابـــع: 
التالية ســـتقوم بها الكويت 
مع جامعة الدول العربي في 
الرئيس  املتحـــدة  مقر األمم 
مبدينة نيويورك االميركية 
من خالل مفاوضات مفصلة 

مع أمينها العام بان كي مون 
ورئيس الدورة احلالية ملجلس 
األمن وأيضا مـــع اجلمعية 
العامة لـــأمم املتحدة، وذلك 
تطبيقا لقرارات اجتماع وزراء 
اخلارجية العربي بتاريخ 14 
يوليـــو املاضـــي«، مبينا ان 
اجلامعـــة العربية ســـتقوم 
بتجهيز وفـــود متخصصة 
لزيارة اليمن وليبيا وقطاع 
غزة والعراق للوقوف على 
األوضاع هناك وبحث كيفية 
التعامل مع األزمات في تلك 
الشـــقيقة، فضال عن  الدول 
متابعة دورية ألوضاع الالجئن 

واملشردين السورين.
وفي سياق آخر قال اخلالد 
ان لقاء الوفـــد العربي الذي 
يترأســـه توصل فـــي لقائه 
مـــع وزير الدولة للشـــؤون 
السويسرية ايف روسييه الى 
وضع آليات قانونية وتقنية 
وصوال الى عقد مؤمتر دولي 
حلماية الشعب الفلسطيني.

وأشار اخلالد الى ان هذا 
املؤمتر سيكون وفق معايير 
اتفاقية جنيڤ الرابعة اخلاصة 
بحماية املدنين حتت االحتالل 
والتي تنطبق بالكامل على 
الفلسطيني  الشـــعب  حالة 
ليس فقط حتـــت االحتالل 
بـــل ايضا الـــذي يعاني من 
العـــدوان االســـرائيلي على 
قطاع غزة وممارسات االحتالل 
االسرائيلي التي انتهكت جميع 

املواثيق واالعراف الدولية.
وشرح ان عقد هذا املؤمتر 
امر محسوم لكن املفاوضات 
التي تدور اآلن هي للتنسيق 
مع اجلانب السويسري بصفة 
خاصة وأيضا مع االمم املتحدة 
بشكل عام اذ ال يستقيم االمر 
الفلسطينين يعانون  بترك 
االمريـــن حتـــت االحتـــالل 
الفلسطيني وان تبقى اسرائيل 
دولة فوق القانون وال تعبأ 
بالغضب الذي يعم الرأي العام 

العاملي من جرائمها.

د.محمد الهاجري

الهاجري: معرض الكتاب والصور في مهرجان أصيلة 
واجهة إعالمية إلبراز نهضة الكويت

ـ كونا:  أصيلة )املغرب( 
اعتبـــر مدير االعالم العربي 
بـــوزارة االعـــالم د. محمد 
الهاجري ان معرض الكتاب 
التوثيقية لنهضة  والصور 
الكويت احلديثة وللعالقات 
الكويتيـــة ـ املغربيـــة على 
مدى نصف قرن املقام ضمن 
فعاليـــات مهرجـــان أصيلة 
الثقافـــي »واجهـــة إعالمية 
إلبراز حضارة الكويت وعراقة 
شعبها ومساهمتها الفعالة في 

مسيرة الثقافة العربية«.
وقال الهاجري لـ »كونا« ان 
املعرض أقيم وفق توجيهات 
الدولة  وزير االعالم ووزير 
الشـــباب الشيخ  لشـــؤون 

سلمان احلمود.

وأضاف ان ذلك يأتي في 
إطار التضامن الثقافي لدول 
مجلس التعـــاون اخلليجي 
الذي يحتفي مهرجان اصيلة 
في دورته الـ 36 احلالية بأحد 
أعضائه وهو مملكة البحرين 
ولتأكيد عمق االرتباط القومي 
للكويت وشـــعبها بالثقافة 
العربية االسالمية وانتمائها 
للوجدان العربي في كل ما يهم 

تنمية الثقافة والوعي. 
وأكد أن املعرض حرص 
النهضة  على نقـــل واقـــع 
الشاملة في بالدنا  احلديثة 
حتت حكم آل الصباح الكرام 
الســـيما على املســـتوين 
االعالمي والثقافي من خالل 
عرض مناذج من إصدارات 

ومنشـــورات وزارة االعالم 
واملجلـــس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
وتابـــع: »وكذلـــك مـــن 
خالل عرض صور ملشاريع 
البناء والتحديث والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي 
يقودها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده ورئيس مجلس الوزراء 
إضافة الـــى صور توثيقية 
لتمتن العالقات املمتازة بن 
الكويت واململكة املغربية في 
الزيـــارات املتبادلة لقائدي 
البلدين الشقيقن منذ الزيارة 
التاريخية للملـــك املغربي 
الى  الراحل محمد اخلامس 

الكويت عام 1960«. 

»الصحة العاملية«: تبرع الكويت لصالح ضحايا النزاع في سورية 
ساهم في معاجلة االحتياجات الصحية ملاليني املتضررين

جنيڤـ  كونا: أكدت منظمة 
الصحــــة العامليــــة ان تبرع 
الكويــــت بقيمــــة 45 مليون 
دوالر لصالح ضحايا النزاع 
في ســــورية ساهم في حفظ 
األرواح ومعاجلة االحتياجات 
الصحية ملالين املتضررين.

وأضافت املنظمة في تقرير 
لها ان املنحة الكويتية ساهمت 
فــــي توفير خدمــــات صحية 
لنحــــو 2.9 مليون ســــوري 
داخل سورية ومن فروا منها 
الى دول اجلوار من تركيا الى 
مصر مرورا باالردن ولبنان 
والعراق. وشددت املنظمة على 
ان املساعدة الكويتية وفرت 
كميات كبيرة من األدوية املهمة 
لعالج مرضى الفشل الكلوي 

والصرع والربو وارتفاع نسبة 
السكر في اجلسم فضال عن 
ادوية ومستلزمات جراحية 
ومستحضرات التخدير لعالج 
أكثر من خمســــة مالين من 

املرضى أو املصابن. 
اما في داخل سورية فيقول 
اكثر من مليوني  ان  التقرير 
ســــوري من املصنفن ضمن 
الفئات االكثــــر ضعفا في 13 
محافظة متكنوا من احلصول 
على ادوية انقذت حياتهم مبا 
في ذلك العقاقير املستخدمة في 

عالج احلاالت النفسية. 
كما مت اســــتخدام املنحة 
الكويتية ملراقبــــة املخزون 
الطبي وإنشاء أنظمة مراقبة 
تطــــور احلــــاالت املرضيــــة 

داخــــل مخيمــــات الالجئن 
ودعم توفير خدمات الرعاية 
الصحية األساسية لهم مبا في 
التحصن وتوفير مياه  ذلك 
الشــــرب النقية في املخيمات 

واملجتمعات املضيفة. 
وقال مديــــر إدارة منظمة 
الصحــــة العاملية مــــن إدارة 
الطوارئ  املخاطر في حاالت 
واالستجابة اإلنسانية الدكتور 
ريتشارد برينان في التقرير 
»ان هذا التبــــرع احدث فرقا 
هائال في عمل منظمة الصحة 
العاملية إلنقــــاذ األرواح في 
سورية وفي البلدان املجاورة 
حيث تنتشر احلاالت اإلنسانية 

الطارئة«. 
ويشرح التقرير ان الوضع 

الصحي في سورية يتدهور 
بسرعة منذ بدء األزمة إذ تضرر 
ثالثة أرباع مستشفيات البالد 
وأكثر من نصفها لم يعد يعمل 
متاما كما انهارت برامج الصحة 
العامــــة وانخفــــض اإلنتاج 
احمللي من األدوية بنسبة %70 
وتراجعت إمدادات املياه اآلمنة 
الى نسبة ثلث مستويات ما 

كانت عليه قبل األزمة. 
كما يشرح التقرير أن فرار 
الالجئن من الصراع بوتيرة 
ثابتة اثر ســــلبيا على موارد 
البلــــدان املضيفــــة املجاورة 
واستنفدها بشــــدة ما اجهد 
الســــلطات احمللية  قــــدرات 
والسكان على التأقلم مع هذا 

الوضع احلرج. 

د.هالل الساير

د.محمد األنصاري

م. طارق العيسى

أكد أنها تتبوأ مكانة مرموقة في العمل اخليري بني دول العالم

أكد أن الكويت مركز عربي إسالمي وعاملي للعمل اخليري واإلنساني

الساير: الكويت ستظل رمزًا للعمل اإلنساني 
في ظل قيادة صاحب السمو

»النجاة اخليرية«: منح األمم املتحدة األمير لقب قائد 
العمل اإلنساني تكرمي ألهل الكويت جميعاً

العيسى: تكرمي الكويت وصاحب السمو شهادة 
وتشجيع ألبنائه العاملني في العمل اخليري

قــــال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الكويــــت كانت  ان  الســــاير 
وستظل مركزا إنسانيا عامليا 
ورائــــدة في مجــــاالت العمل 
اإلنســــاني واإلغاثي في ظل 
قيادة صاحب الســــمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأعرب الساير في تصريح 
العاملن  لـ »كونا« باسم كل 
فــــي جمعية الهــــالل األحمر 
التهنئة  ومتطوعيهــــا عــــن 
اخلالصــــة لســــمو األميــــر 
الختيــــاره قائدا إنســــانيا، 
مضيفــــا ان هــــذا األمر ليس 
بغريب ولم يكن مفاجئا ألن 
أيادي سموه وأعماله في كل 
املجاالت اإلنســــانية واضحة 

للعالم أجمع. 
وأضاف ان تكرمي صاحب 
السمو األمير من خالل تكرمي 
األمم املتحدة للكويت باعتبارها 
مركزا للعمل اإلنســــاني هو 
تكرمي لكل كويتي ووســــام 
فخر وشرف للكويت وأهلها 
لريادتها في العمل اإلنساني 
واخليري، مبينا ان هذا التكرمي 
يتطلب من اجلمعيات اخليرية 

ثمــــن مدير عــــام جمعية 
النجــــاة اخليريــــة د.محمد 
األنصــــاري اجلهود اخليرية 
الكويت  التي تبذلها  الكبيرة 
خلدمة اإلنســــانية، مؤكدا أن 
املتحــــدة صاحب  منح األمم 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد لقب قائد إنســــاني، 
واعتبار الكويت مركزا إنسانيا 
عامليــــا لهــــو فخــــر واعتزاز 
وتكرمي، ألهل الكويت جميعا، 
وللمسلمن قاطبة، موضحا أن 
العمل اخليري الكويتي أطعم 
جوعى، وعالج مرضى وكفل 
أيتاما وبنى هلل مساجد وحفر 
آبارا وشيد مؤسسات تعليمية 
راقية، وهذا غيض من فيض 
مشاريع اخلير الكويتية التي 
ألهمت العمل اإلنساني العاملي 

التعدد والتنوع.
وقال األنصاري في تصريح 

قال رئيس جمعية إحياء 
التــــراث اإلســــالمي م. طارق 
العيســــى إن الكويــــت مركز 
عربي إسالمي وعاملي للعمل 
اخليري واإلنساني، وليست 
التي تشهد دول  املرة األولى 
العاملية  العالم والشخصيات 
البلد الصغير  للكويت هــــذا 
الكبيرة بعطائه  مبســــاحته 
بأعماله اإلنسانية الكبيرة التي 
وصلت الى كثير من دول العالم 
، وما أعلنت عنه األمم املتحدة 
اختيارها للكويت لتكون مركزا 
إسالميا عامليا، واختيار صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قائدا إنسانيا ما هو إال 
إضافة جديدة وتأكيد ملا عرف 

عن الكويت.
وال شك أن مثل هذا اإلعالن 
أمر تفخر به الكويت وشعبها 
الذي عرف عنــــه حبه لعمل 
اخلير واملبادرة إليه ، وقد كان 
لهذه اخلاصية، ولهذا اخللق 
الكرمي لدى أبناء الشعب أثره 

والهالل األحمر بذل املزيد من 
اجلهد في املجال اإلنســــاني 

واإلغاثي. 
وذكر أن جهود سمو األمير 
في األعمال اإلنسانية واخليرية 
واإلغاثية حظيت بإشــــادات 
إقليميــــة ودولية، معربا عن 
فخــــره بالوصف الذي أطلقه 
السكرتير العام لأمم املتحدة 
بــــان كي مــــون على صاحب 
الســــمو، حن قال ان سموه 
بطل من أبطال العمل اإلنساني 
الدولي وهي »شهادة يعتز بها 

كل مواطن كويتي«.
وقال الســــاير ان الكويت 
تتبوأ مكانة مرموقة في العمل 
اخليري واإلنساني بن دول 
العالم ومتثل منارة يسترشد 
بها الساعون الى التميز في هذا 
املجال، مشيرا في هذا الصدد 
الى املساعدات التي قدمتها في 
قطاع غزة وسورية والسودان 
والصومال والفلبن والبوسنة 
وصربيا وإندونيسيا وليبيا 
وغيرها من الدول التي تتعرض 
للكوارث الطبيعية أو األزمات 

الناجتة عن صنع اإلنسان. 
وأفاد بأن ما حققته اجلمعية 

صحافي إن أهل الكويت سطروا 
أروع وأنبل القصص في البذل 
والعطاء منذ قدمي الزمن، وهذه 
هي عاداتنا التي توارثناها جيال 
بعد جيل، وشاهدنا من خالل 
رحالتنا اخليرية اخلارجية 
أكف الضراعة، وهي تسأل اهلل 
جل وعــــال أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل ســــوء، مثمنا 
تعاون ودعم وزارة الشؤون 
للمشاريع اخليرية الكويتية 
الرائدة التي تخدم اإلنسانية 
بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 
داخل وخارج الكويت، مشيدا 
باجلهود املباركة التي تبذلها 
فــــي تطوير وإعادة  الوزارة 
هيكلة العمل اخليري الكويتي 
مبا يحقق منافع أرحب واكبر 
للمســــتفيدين من الضعفاء 

وأصحاب العوز واحلاجة.
واختتــــم قائــــال: صاحب 

الكبير في التفاف دول العالم 
وشعوبها أجمع حول الكويت 
وتأييدها في قضاياها احمللية 

والعاملية.
وال شك أن رائدنا في ذلك 
قول اهلل عز وجل: )وما تقدموا 
ألنفسكم من خير جتدوه عند 
اهلل هو خيرا وأعظم أجرا(، 
وقوله عز وجل: )وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه(. وقول 
الرسول ژ: »صنائع املعروف 

تقي مصارع السوء«.
وها نحن قد رأينا ســــابقا 
كيف أن أبواب اخلير والبركات 
تفتح على أهل هذا البلد الذين 
حرصوا على مد يد العون لكل 
محتاج، متعاونن بينهم على 
البر والتقوى، مسارعن لنجدة 
امللهوف، وها هــــي األحداث 
أنحاء  املتسارعة في مختلف 
العالم تشهد لهم بذلك، وما أزمة 
إخواننا في سورية وإخواننا 

في فلسطن عنا ببعيد.
وأضاف العيســــى أن هذا 

العمل  من مكانة متميزة في 
اإلنساني على املستوين احمللي 
والدولي جعلتها منوذجا في 
العمل التطوعي الكويتي، مبينا 
أن تقدمي املساعدات اإلغاثية 
واإلنســــانية يأتــــي تنفيذا 
الســــمو  لتوجيهات صاحب 
األميــــر للتخفيف من معاناة 

الدول والشعوب.
وذكــــر ان الكويت برزت 
كمركز إنساني عاملي وأصبحت 
العبا رئيسيا في مجال العمل 
اإلنســــاني املتمثل في الهالل 
األحمر الذي ينشط في جميع 
القارات، مبينا ان الكويت ال 
تركز فقط على العمل اإلنساني 
لكن تساهم أيضا في التنمية 
االجتماعية والصحية والتعليم 

واملشاريع التنموية.
وأعرب عن شعور جمعية 
الهالل األحمر بالفخر واالعتزاز 
للمساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
التي تتعرض  املقدمة للدول 
للكوارث الطبيعية أو الناجتة 
من صنع اإلنسان بتوجيهات 
ســــامية من القائد اإلنساني 
صاحب السمو األمير الرئيس 

الفخري للجمعية.

السمو يعتز بالعمل اخليري 
وله مقولته املشهورة »العمل 
اخليري تاج على الرؤوس«، 
وتلك الكلمات تشــــحذ الهمم 
العزائــــم وحتثنا  وتقــــوي 
على العطــــاء والبذل، وطبقا 
لإلحصائيات الرسمية الدولية 
املراكز  الكويت تصدرت  فإن 
األولــــى فــــي دعــــم القضية 
الســــورية، وقامــــت الكويت 
بعقد مؤمترين دولين إلغاثة 
النازحن السورين، وحرصت 
على تشييد وبناء قرى خيرية 
املرافــــق للنازحن،  كاملــــة 
وســــيرت العديد من القوافل 
اخليرية التــــي حتمل الغذاء 
والدواء والكســــاء للنازحن 
السورين عبر احلدود األردنية 
والتركية، وكل ذلك يتم برعاية 
وإشــــراف اجلهات احلكومية 

ذات الصلة.

التكرمي للكويت ولشــــخص 
صاحب السمو األمير هو شهادة 
وتشجيع ألبنائه العاملن في 
العمــــل اخليري الذين حملوا 
اسم الكويت معهم أينما حلوا، 
ويعرف القاصي والداني ذلك 
التشجيع والدعم الكبير الذي 
يحظى بــــه العمــــل اخليري 
في الكويت على املســــتوين 

احلكومي والشعبي.
وفي ختام تصريحه قال 
التراث  رئيس جمعية إحياء 
اإلســــالمي طارق العيســــى: 
إننا إذ نهنئ صاحب الســــمو 
األمير وبالدنا احلبيبة على هذا 
التكرمي، فإننا نهنئ أنفسنا قبل 
ذلك، ونهنئ جميع املؤسسات 
القطاع  العاملن في  واألفراد 
اخليري واإلنساني، سائلن 
اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل مكروه، وأن يدمي 
عليها األمن والرخاء لتبقى على 
الدوام مركزا للخير والعطاء 

واإلحسان.

التكرمي يتطلب من 
اجلمعيات اخليرية 

والهالل األحمر بذل 
املزيد من اجلهد 

في املجال اإلنساني 
واإلغاثي

احلراك الكبير الذي 
تشهده املنطقة 
العربية أسفر عن 
تداعيات مختلفة 

من بينها مشكالت 
إنسانية كبيرة

غير مقبول أن تبقى 
إسرائيل دولة فوق 

القانون وال تعبأ 
بالغضب الذي يعم 
الرأي العام العاملي 

من جرائمها

سفيرنا في نواكشوط ثّمن مشروع مخيم 
مكافحة العمى جلمعية النوري في موريتانيا

لـــدى  ســـفيرنا  ثمـــن 
موريتانيـــا عدنـــان األحمد 
جهود جمعية عبداهلل النوري 
اخليرية بتنفيذ برنامج مخيم 
مكافحة العمى جلراحة بياض 
العيون في موريتانيا، معربا 
عن شكره للجميع على توطيد 

العالقات بن البلدين.
وذكـــرت ســـفارتنا في 
موريتانيا فـــي بيان تلقته 
)كونا( بعد استقبال السفير 
األحمد موفد اجلمعية جمال 
النامي ان البرنامج مت بإشراف 
اجلمعية بالتنسيق مع وزارة 
الكويتية وتنفيذ  اخلارجية 
جمعيـــة اخليـــر للتكافـــل 

بالتعاون مع برنامج مكافحة 
العمى التابع لوزارة الصحة 

املوريتانية.
وأضافـــت ان مثـــل هذه 
البرامج واملشاريع اخليرية 
التي دأبت عليها  اإلنسانية 
الكويت حكومة وشعبا تؤكد 
طيب العالقـــة األخوية بن 
الشـــقيقن في ظل  البلدين 
حرص قيادة البلدين الشقيقن 
على توطيد العالقات الثنائية 

بجميع جوانبها.
أعـــرب  ومـــن جانبـــه، 
الســـكرتير ثالث بالسفارة 
الفـــارس في  عبداحملســـن 
تصريح صحافي بعد مشاركته 

مبخيم جراحة العيون الذي 
أقيم في العاصمة نواكشوط 
عـــن شـــكره للمحســـنن 
والقائمـــن علـــى مثل هذه 

املشاريع اخليرية املهمة.
وأكد الفـــارس على األثر 
الكبير لتلك املشـــاريع على 
اجلانب اإلنساني وانها متثل 
رابطا من روابط األخوة بن 

الشعبن.
ومن جانبـــه، قال موفد 
اجلمعية مدير إدارة املشاريع 
جمال النامي إن ما تقوم به 
الكويت من زيارات تهدف الى 
التقييـــم والتدقيق امليداني 
شـــملت لبنان ثم السنغال 

وختامها موريتانيا.
وأضـــاف ان اجلمعيـــة 
شـــاركت في ذلك النشـــاط 
النوعـــي ذي األثـــر الكبير 
الذي ال  واملبلـــغ احملـــدود 
يتجاوز 25 دينارا للمستفيد 
الواحـــد ويتضمـــن فحص 
املريض والعملية اجلراحية 
واألدوية، مشيرا الى استفادة 
200 مريـــض من هذا املخيم 

الطبي.
وأوضح النامي ان إجمالي 
املبلغ املخصص لهذا املخيم 
بلغ 5 آالف دينار داعيا جمهور 
احملسنن الى املشاركة في مثل 

هذه املشاريع اخليرية.


