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منظر عام وجوي لقرية الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل وفي اإلطار بوابة اجلهراء

بوابة الجهراء في قرية الراحل الشيخ جابر األحمد شاهد على عمل الكويت اإلنساني

»الهالل األحمر«
يواصل جهود اإلغاثة في إندونيسيا

جاسم قمبر

فتح الطرق بني القرى واملدن بعد أن تقطعت بسبب الزالزل

موسى أبوطفرة
ال تقف تبرعات الكويت ومساعداتها االنسانية عند حد، حيث ميتد العمل اخليري الى كل أصقاع الدنيا 
ومع اول نداء اغاثة يذاع يكون الهالل األحمر الكويتي سّباقا لتلبية النداء حيث متتد يد االغاثة الكويتية بكل 

ما حتمل من مساعدات انسانية لترفع العناء واحلاجة عن احملتاج.
وعبر هذه الصفحات نسلط الضوء على جهود املتطوعني في جمعية الهالل األحمر الكويتي وعمليات 
االغاثة التي يقومون بها في العديد من الدول والتي تعزز مسيرة البذل والعطاء الكويتية املتدفقة من حرص 
صاحب السمو األمير على مساعدة كل محتاج وتوجيهات رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر الكويتي 
برجس البرجس وجهود متطوعني نذروا أنفس�هم خلدمة االنسانية عبر تخفيف معاناة اآلخرين ديدنهم 

في ذلك هو العمل اخلالص والنقي ليكونوا بلسما لشفاء كل ألم.
»األنباء« التقت مسؤول اإلمداد في جلنة االغاثة بالهالل األحمر الكويتي جاسم قمبر الذي اكد ان مع كل 
مهمة اغاثة تتم يزيد االصرار للتواصل في هذا العمل رغم ان املخاطر تشوبه في بعض االحيان فما بني عمليات 

االختطاف والتفجيرات والكوارث الطبيعية تكون املهمات اخليرية نبراسا للسالم وعطاء لالنسانية.
وذكر قمبر ان العمل االنساني الذي تقوم به جلنة االغاثة تستمد طاقتها من توجيهات ومتابعة مستمرة 
من قبل رئيس الهالل االحمر برجس البرجس الذي يتابع التقارير اوال بأول ويش�رف على عمليات االغاثة 
ووصول املساعدات للمتضررين ويوجه وفود املتطوعني، موضحا ان الهالل االحمر الكويتي يكون في طليعة 

وفود االغاثة بعد ان يلبي النداء.
وإليكم تفاصيل اللقاء:

 فت�ح ط�رق لمس�افة 350 كيلومت�رًا
 ب�ع���د أن ع��زل����ت ال��م��دن
وال�س��يول ال��زالزل  ج���راء  م��ن 

ت�ن�ت�ج  م�ي�اه  مح�ط�ة  إن�ش�اء 
الم�اء  م�ن  يوم�ي�ًا  لي�ت�ر  أل�ف   250
للش�رب الص�الحة  الم�ي��اه  ل�ش��ح 

ذكر مس���ؤول اإلم���داد في 
جلنة اإلغاث���ة التابعة للهالل 
األحمر الكويتي جاسم قمبر ان 
الكويت مازالت تواصل تقدمي 
املعونات االنسانية الندونيسيا 
منذ سنوات وأن هذه املساعدات 
املتواصلة جاءت لكثرة تعرض 
هذه الدولة للزالزل التي جعلت 
ش���عبها يتضرر م���ن جرائها 
ويطلب اإلغاثة واملساعدة حيث 
كانت وال تزال الكويت سباقة ملد 
يد العون لكل طالب مساعدة، 
التي  ان املس���اعدات  موضحا 
يقدمها الهالل األحمر الكويتي 
عبارة عن مواد غذائية وطبية 
متنوعة وكذلك معدات ثقيلة 
لفت���ح الطرق املدم���رة والتي 
تقطعت بعد موجات سونامي 
حيث سعت اجلمعية إلى فتح 
طرق ملسافة جتاوزت 350 كيلو، 
كما ساهمت تلك العمليات في 

ارواندي يوسف وعضو مجلس 
الهالل االحمر  ادارة جمعي���ة 
الكويت���ي وام���ن الصندوق 
الفخري سعد الناهض واركان 
س���فارتنا اضافة الى عدد من 

االعالمين االندونيسين.
ان  وق���ال جاس���م قمب���ر 
اجلمعية نفذت مشاريع عدة في 
اندونيسيا منذ كارثة سونامي 
والزالزل املتكررة التي تعرضت 
لها منه���ا محطات تنقية مياه 
واع���ادة البني���ة التحتية في 
املناط���ق املتض���ررة، مضيفا 
ان املس���اعدات ش���ملت اقليم 
باندا اتشيه وجزيرة سابانق 
وني���اس اضاف���ة ال���ى جوك 
جاكرتا وباقندران وس���يرام 
وباندانغ، واضاف: نشعر بكل 
الفخر واالعتزاز ملس���اعدتنا 
لهذا الشعب الكبير بعد كارثة 
س���ونامي وان اجلمعية قامت 
الكويت  بالنيابة عن ش���عب 
وحكومته باملبادرات السريعة 
خلدمة املنكوبن في اندونيسيا، 
حيث مت تنفيذ عدد من املشاريع 
ومنها محطة حتلية مياه وبناء 
دور االيتام اضافة الى تسليم 
300 قارب صيد مجهز بالكامل 
في بان���دا اتش���يه ونواحيها 

للصيادين.
وذكر ان املش���اريع شملت 
ايض���ا اعادة تأهي���ل املدارس 
املدمرة وبناء املكتبات الدراسية 
وكفالة االيتام واملئات من قوارب 
الصيد وجرافات ومعدات آلية 
الى  وسيارات اسعاف اضافة 
ارسال كميات كبيرة من مواد 
االغاثة واملواد الطبية و65 آلية 
ثقيلة لفتح الطرق، مضيفا ان 
قرية الشيخ جابر االحمد تعد 
من ضمن املساعدات الكويتية 
الندونيس���يا، حيث اختيرت 
هذه االرض التي بنيت عليها 
قرية املرحوم جابر االحمد في 
موقع متمي���ز وفي العاصمة، 
حيث موقعها، يجعلها بعيدة 
عن موجات الزالزل، معربا عن 
امله في احلصول على قطعة 
ارض لبناء مدرس���ة لتكتمل 

القرية.
وق���ال قمب���ر ان اجلمعية 
متد يد العون وتلبي النداءات 
االنسانية للمتضررين وتقدم 
املساعدات في شتى انحاء العالم 
وذلك بتوجيهات س���امية من 
رئيسها الفخري صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
وجهود حثيثة ومتواصلة في 
العطاء من قبل الرئيس برجس 
البرجس الذي كان صاحب فكرة 
بناء وتسمية بوابة اجلهراء التي 
حاكت في تصميم احدى بوابات 
سور الكويت وشيدت في مدخل 
قرية الشيخ جابر االحمد رحمه 

اهلل في باندا اتشه.

املساعدات حدثت موجة زالزل 
عنيفة راح ضحيتها آالف من 
أهالي احملافظة، حيث مت اإليعاز 
وبش���كل مباش���ر من رئيس 
اجلمعية للوفد املتواجد هناك 
بإعداد تقرير عاجل وسريع، 
حيث مت اإليعاز للوفد بالتحرك 
الفوري حملافظة بادنق بعد ان 
مت حتديد معون���ة عاجلة من 
الكويت ب� 4 مالين دوالر، عبارة 
عن معون���ات غذائية وطبية، 
مشيرا الى ان وفد الكويت التابع 
لله���الل األحمر كان اول بعثة 
تصل الى احملافظة وتبدأ بتقدمي 
املعونات اإلنس���انية ألهالي 
احملافظة الذين كانت إغاثتهم 
حتت ظروف صعبة جدا، حيث 
كانت مش���اهد املآسي والدمار 
التي حلقت بهذه احملافظة تدمي 
العيون بل ان احدى القرى أطبق 
عليها جبالن يحيطان بها فمات 

من كان في القرية جميعا.
وأك���د قمبر ان مس���اعدات 
اإلغاث���ة العاجلة في محافظة 
بادنق ساهمت وبشكل كبير في 
تخفيف معاناة األهالي، حيث 
كانت مساعدات الكويت العاجلة 
بعد حدوث الزلزال مباشرة ومت 
العمل في وقت قياس���ي على 
تخفيف معاناة األسر املتضررة 
وتوفير املواد الغذائية والطبية 
التي ساهمت في تخفيف آالم 

أهالي احملافظة.
ووصف ما تعرضت له هذه 
احملافظة بالقول: »لقد كان زلزاال 
املباني  عنيفا حيث س���قطت 
وتش���رد الناس ومات الكثير 
من س���كان احملافظ���ة نتيجة 
ذلك،  حيث شاهدنا عن قرب 
املآسي التي لفت املكان فكانت 
الكويت ممثلة بالهالل األحمر 
البلسم والعطاء عبر املساعدات 
التي قدمت وبص���ورة كانت 
سريعة نظرا لتواجد أفراد من 
بعثة اله���الل بالقرب من هذه 
الوقت  احملافظة، مش���يدا في 
ذاته بتوجيهات رئيس الهالل 
األحمر برجس البرجس الذي 
تابع ودعا الى س���رعة تقدمي 

املعونة للمتضررين.

قرية جابر األحمد الجابر الصباح 
في إقليم باندا اتشيه

وقال قمب���ر ان قرية جابر 
االحمد اقيمت في املنطقة التي 
دمرت من كارثة سونامي في 
الع���ام 2004 وحتت���وي على 
150 منزال اضافة الى مس���جد 
يتسع ل� 400 مصل ومركز طبي 
الوسائل واملعدات  مجهز بكل 
افتتاح  الطبية، حيث ج���رى 
القرية بحضور رئيس جمعية 
الهالل االحمر برجس البرجس 
وسفيرنا لدى اندونيسيا ناصر 
العنزي ومحافظ باندا اتشيه 

الشرب فقد شيدت محطة للمياه 
مبدينة سومطرة والتي تنتج 
250 ألف ليت���را يوميا مؤكدا 
ان حاج���ة احملطة جاءت بعد 
ش���ح املياه الصاحلة للشرب 
واستمرار انقطاعها حيث سعت 
اجلمعية الى توفير املياه في هذه 
البلدة عبر انشاء هذه احملطة 
مضيفا ان تشييد احملطة كان 
متزامنا مع تشييد دور اليواء 
االيتام ومدارس لتعليمهم، حيث 
مت توفير جميع املس���تلزمات 

لرعايتهم.

محافظة بادنق

الى جهود  وتطرق قمب���ر 
اله���الل األحم���ر الكويتي في 
محافظة بادنق، حيث قال انه 
في اواخ���ر العام 2009 وأثناء 
تواج���د أعضاء بعث���ة الهالل 
األحمر للوق���وف على تقدمي 

إع���ادة اإلقالي���م للحياة مرة 
أخرى بع���د فترات عزل دامت 

لسنوات.
واض���اف ان املس���اعدات 
الكويتي���ة لم تق���ف عند هذا 
احلد بل تواصل جمعية الهالل 
األحمر الكويتي تقدمي املساعدات 
عبر املكتب الثابت لها في بلدة 
بندا اتشا وس���ومطرة وذلك 
بتوجيه���ات رئيس اجلمعية 
برجس البرجس التي أوصت 
بضرورة مواصلة هذه املساعدات 
حلاجة هذه الدولة املاسة للدعم 
لعدم توق���ف موجات الزالزل 
واألعاصير التي أودت بالعديد 
من الشعب االندونيسي، مؤكدا 
ان املكتب يقدم وباستمرار موائد 
االفط���ار في رمض���ان وكذلك 

اضاحي العيد.
وقال ان جمعية الهالل األحمر 
وحلاجة الناس هناك إلى مياه 
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رئيس الهالل األحمر الكويتي وعدد من أركان سفارتنا في إندونيسيا يتوسطون األيتام

توزيع املعونات على احملتاجني

منازل تساقطت من جراء الزالزل

إنشاء مدرسة لأليتام في قرية الشيخ جابر األحمدجانب من الدمار الذي تعرضت له محافظة بادنق

يعج��ز القل��م ع��ن وص��ف مدى 
عامل��ني  أو  كمتطوع��ني  اس��تفادتنا 
ف��ي جمعي��ة الهالل األحم��ر الكويتي 
املس��تمدة من رئيسه برجس البرجس 
والت��ي اختزلته��ا خب��رات العديد من 
الس��نوات املليئة بالعط��اء والبذل في 
إغاثة املنك��وب ومس��اعدة كل طالبي 

العون.
فمدرسة البرجس ال تصفها كلمات 
تكتب أو عبارات تقال فهي نهج إنساني 
ممتد ألع��وام خاضها ف��ي غمار هذا 
العمل الرائع ال��ذي يواجه به األخطار 
ليزرع ابتسامة أمل ويفتح بها مجرى 
حلياة ويعالج جرحا، فالبرجس أسس 
اإلنس��انية طوال هذا العمل وسمح لنا 
نح��ن احمليط��ني به ان ننه��ل من تلك 
اخلبرات اإلنسانية املتأصلة بشخصه 
والتي زرعت في نفوس��نا الش��جاعة 
على خ��وض غمار املخاط��ر إليصال 
املس��اعدات غي��ر مبال��ني اال بتحقيق 

العون وتلبية النداء.
فل��ه من��ا كل الش��كر والثن��اء على 
ه��ذه اجلهود املنيرة في مس��يرة العمل 
اإلنساني وله منا كل التقدير واالحترام 
ملا قدم��ه ويقدم��ه في منظوم��ة الهالل 
األحمر الكويتي والذي يتشرف واليزال 

باالنتماء له ولعمله اإلنساني اخلالد.
جاسم قمبر

مدرسة البرجس 
اإلنسانية

برجس البرجس

ذكر جاس��م قمب��ر ان املتطوع يقوم باإلضاف��ة الى دوره 
اإلنساني في مس��اعدة احملتاج فإنه يقوم بدور بطولي كذلك 

في مواجهة املخاطر لضمان وصول تلك املساعدات.
وق��ال ان املتط��وع البد ان يك��ون حاصال عل��ى دورات 
متخصص��ة ف��ي التعامل مع الك��وارث واالس��عافات األولية 
ويعرف ط��رق العالج ومواجهة الصعوب��ات وتفادي املخاطر 
ألن عمله مرتبط باملساعدة ومحفوف باملخاطر. ووصف قمبر 
املتطوع��ني بأنه��م »فدائيو الرحمة« كونه يقوم بعمله وس��ط 
العديد من الصعوبات، وذلك للهفة احملتاج ومعاجلة األلم حاملني 
اس��م الكويت وعلمها في كل م��كان وواضعني نصب أعينهم 
اإلنسانية واالنقاذ، مبينا ان املتطوعني ينخرطون طوال العام 
في دورات متنوعة وان جمعية الهالل األحمر تسعد باستقبال 

الشباب الكويتي املتطوع للمهمات اإلنسانية.

متطوعو الهالل »فدائيو الرحمة«
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