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مكتب دائم للهيئة الخيرية في باكستان يتمتع بمميزات دولية

أعلنت الهيئة اخليرية االس���امية ان���ه مت احلصول على توصية من 
االمني العام ملنظمة املؤمتر االسامي لوزير اخلارجية الباكستاني لفتح 
مكتب دائم للهيئة اخليرية في باكستان، يتمتع بامليزات التي تتمتع بها 
الهيئات الدولية من تس���هيات واعف���اءات جمركية وضريبية وغيرها، 
وتعيني مدير مكتب للهيئة في اسام آباد متهيدا لتسجيل املكتب رسميا 
وذلك لتسهيل اجراءات حملة االغاثة، وتسليمه عهدة مالية وحاسبا آليا 

وكاميرا ڤيديو وغير ذلك من املستلزمات.

دمار شامل في كثير من املناطق املنكوبة في باكستان )قاسم باشا( جانب من أحد اجتماعات وفد الهيئة مع مسؤولني في باكستان لتنسيق جهود اإلغاثةد.محمد الشرهان ود.عبدالرحمن بن عقيل ود.سليمان شمس الدين خالل املؤمتر

وفد الهيئة يشرف على توزيع مساعدات على املنكوبني

الفريق امليداني جلمعية الهالل األحمر خالل توزيع املساعدات اإلغاثية

»الهالل األحمر«: الفريق الميداني يواصل
توزيع المساعدات اإلغاثية في باكستان

قال مدير ع���ام جمعية اله���ال االحمر نبيل 
احلافظ ان الفريق امليداني للجمعية يواصل توزيع 
املساعدات الغذائية واالغاثية في املناطق املنكوبة 

في باكستان.
واضاف احلافظ في لقاء م���ع »كونا« ان هذا 
الفريق وزع املساعدات االغاثية في مناطق سوات 
وجارسردار واقليم بيشاور وغيرها من االقاليم 

الباكستانية منذ وقوع الكارثة.
وذكر ان جمعية الهال االحمر من اوائل املنظمات 
االنسانية الدولية التي وصلت في الوقت املناسب 
الى تلك املناطق للقيام بأعمال االغاثة ملس���اعدة 
اس���ر الضحايا واملتضررين، حيث قدمت اليهم 

مواد االغاثة واخليام.
وأوضح أنه مت حتى اآلن توزيع مواد غذائية 
ش���ملت االرز والعدس والزيت والسكر وحوالي 
15 الف خيمة، مشيرا الى أن اجلمعية ستواصل 

توزيع املواد االغاثية على املتضررين هناك.
واشار الى ان طائرات النقل اجلوي التي اقلعت 
من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية بلغ عددها تسع 

طائرات حملت على متنها 90 طنا من املواد االغاثية 
شملت اخليام والبطانيات واالدوية وغيرها من 

املواد الصحية العاجلة.
واشاد احلافظ بجهود واشراف النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك على تسيير اجلسر اجلوي االغاثي لباكستان 
من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية، كما أشاد بجهود 
رئيس مجل���س ادارة اجلمعية برجس البرجس 
واعضاء مجلس االدارة ملتابعتهم احلثيثة اليصال 
املساعدات للمنكوبني في باكستان مؤكدا تضامن 
الكويت مع الشعب الباكستاني لتجاوز محنته التي 
مير به���ا. وعن الفريق امليداني للجمعية قال انه 
بذل جهدا كبيرا اليصال املساعدات االنسانية الى 
املناطق األكثر تضررا من الفيضان على الرغم من 
صعوبة الوصول الى السكان احملاصرين باملياه. 
ودعا الى املسارعة في مد يد العون الى املنكوبني 
الباكستانيني ومحاولة تخفيف وقع الكارثة التي 
حلت بأكثر من 20 مليون شخص وشردت منهم 

أكثر من أربعة مايني يعيشون با مأوى.

9 طائرات أوصلت 90 طناً من المواد اإلغاثية

وفد الهيئة الخيرية اإلغاثي تفقد األماكن المنكوبة في باكستان
تدشين 10 عيادات متنقلة تجوب مناطق تجمعات النازحين وتطعيمات لألطفال

بن عقيل: فاعل خير طلب عدم ذكر اسمه
تب�رع بملي�ون و700 أل�ف دوالر للمنكوبي�ن

الش�رهان: 4 ماليي�ن طف�ل في باكس�تان 
معرضون للنزالت المعوي�ة والوضع الصحي متدن

ثروتهم احليوانية بتوفير )شاة أو ماعز( لكل أسرة 
فقيرة وذلك الستعادة الدورة احليوانية االنتاجية، 
بناء 25 مس����جدا وترميم البعض، وبناء مستوصف 

متوسط احلجم.
وكذل����ك االتفاق مع جمعية اله����ال األحمر على 
التعاون إلقامة مخيمات إليواء النازحني، حيث يقوم 
الهال بتوفي����ر اخليام وتقوم الهيئة باإلدارة وباقي 

املتطلبات.
وبني د.الشرهان انه مت تشغيل 10 عيادات متنقلة 
جتوب مناطق جتمعات النازحني وتعالج 50 مريضا 
يوميا على مدى 6 أش����هر وتشمل العيادات 3 أطباء 
بينهم طبيبة ملعاجلة النس����اء وطاقم من اخلدمات 
املساندة، كما يتم تطعيم األطفال ضد الشلل واحلصبة، 
باالضافة الى خدمة نقل املرضى ألقرب مستشفى ومت 

توزيع العيادات في 3 محافظات.
وعن املشاريع التي اعتمدت أكد د.الشهران انه مت 
اعتماد بناء مستوصف بدل الذي هدم وإعادة تأهيل 
عدد من املس����توصفات واملراكز الصحية كما ندرس 
اآلن املساهمة في مكافحة مرض السل وصرف األدوية 

للمصابني.
كما أكد ان عدد املتضررين بلغ 20 مليونا والوفيات 
1600حالة واإلصابات أكثر من 4 آالف شخص وان البيئة 
مهيأة النتشار األمراض بسبب البعوض والذباب، كما 
انتشرت الكوليرا واملاريا والكبد الوبائي ويخشى 
على 4 مايني طفل من النازحني من اإلصابة بالنزالت 

املعوية وذلك بسبب نقص اخلدمات الصحية.
من جهته، أكد د.سليمان شمس الدين ان من يرى 
حجم الكارثة ويسمعها ال يتصور معاناة باكستان، 
حيث بلغ حجم الدمار 10 أضعاف مساحة الكويت، وقال 
انه بعد توجيهات صاحب السمو األمير جّندت الهيئة 
كل موظفيها للتواصل مع الشعب الباكستاني وكان 
احلماس والتبرعات من األطفال والشيوخ والشباب 
والنساء، كما جهزت وزارة الدفاع الطائرات اخلاصة 

لنقل التبرعات العينية
وأشار د.شمس الدين الى كلمة د.خالد املذكور في 
ح����ث الناس على إخراج زكاة الفطر وزكاة املال لهذا 
احلول واحلول القادم وتوجيهها لضحايا الفيضانات، 
مشيدا بتبرعات املؤسسات واألفراد واستعداد الشعب 
الكويتي الذي جبل على مد يد العون واخلير للمحتاجني 
حتى شركات االتصال تبرع عن طريقها 75 ألف شخص 
في دفع دينار عبر SMS واحلملة مازالت مستمرة »ان 

اخلير قادم من كل مكان«.

بتحركات الوفد االغاثي وانش����طته ونتائج الزيارة 
واملشاريع التي تس����عى الى اقامتها وحجم الكارثة 
من خ����ال اجلهات املختصة حيث عقد اعضاء الوفد 
اجتماعا للتشاور بشأن ما مت التوصل اليه واألنشطة 
اإلغاثية املقترحة وحجم املساهمة فيها، وبعد اعتماد 
رئيس الهيئة لتوصيات الوفد قام الوفد بإعان املرحلة 
األولى من مساعدات الهيئة التي تشمل ما يلي: حفر 
 ،)Hand Pump( ثاثة آالف بئر مياه مبضخة يدوية
توزع على مناطق احلاجة املاسة وتدوم لسنني طويلة 
كصدقة جارية، وشراء عشرة آالف فلتر مياه عائلي، 
ال تعمل بالكهرباء ومعتمدة من منظمة الصحة العاملية 
واليونسيف، اضافة الى جتهيز عشر عيادات طبية 
متنقلة، تعمل العيادة ستة أيام في األسبوع ملدة ستة 
أشهر وتخدم ما بني 500 و800 مريض يوميا، ويعمل 
فيها طبيب وطبيبة وممرض وممرضة وعامل مختبر 
وصيدلي مع األدوية وأدوات املختبر، واطعام مائة ألف 
عائلة بتوفير املواد الغذائية األساسية لها، مساعدة 
املزارعني بتوفير بذور القمح الستصاح خمسمائة 
ألف دومن من األراضي الزراعية الس����تعادة دورتهم 
الزراعية، ومس����اعدة عش����رة آالف عائلة الستعادة 

والتنس����يق بش����أن الكارثة وتداعياتها واحتياجات 
املتضررين.

األطفال المتضررون

وبدوره قال د.محمد الشرهان ان الوفد االغاثي اولى 
اهتمامه بقضية االطفال املتضررين من جراء الكارثة 
اذ اجتمع مع ممث����ل صندوق االمم املتحدة للطفولة 
� )اليونيس����ف( ووقف على اهم املناطق املتضررة 
وانواع االم����راض التي حلت باالطفال واالحتياجات 
امللحة، واجتمع الوفد مع مكتب الهيئة الوطنية الدارة 
الكوارث في مقر رئاس����ة الوزراء، الذي اوجز للوفد 
مقدار احلاجات الازمة لاغاثة، كما وقف الوفد على 
تطورات احلالة الصحية في اوساط املتضررين من 
خال لقائه مبمثل منظمة الصحة العاملية وعقد اتفاقا 
حلفر بعض اآلبار في املستش����فيات واملستوصفات 
املتضررة وتقوم املنظمة بتزويد املستوصفات التي 

اعتمدتها الهيئة باالدوية.
وعن اعمال املرحلة االولى من مس����اعدات الهيئة 
ونتائج الزيارة اوضح د.الشرهان ان الهيئة اخليرية 
رأت ان حتيط الرأي العام وخاصة املتبرعني الكرام 

ليلى الشافعي
اكد عضو مجلس ادارة الهيئة اخليرية االسامية 
العاملي����ة د.عبدالرحمن بن عقيل قدرة الوفد االغاثي 
الذي ترأسه مع رئيس رابطة »اطباء من اجل اخلير« 
د.محمد الشرهان ومراقب الشؤون الهندسية بالهيئة 
م.طال العتيبي ومجموعة من املتطوعني على تدشني 
املرحلة االغاثية االولى من احلملة االغاثية التي جاءت 
بعد توجيهات صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد للهيئة اخليرية االسامية العاملية بتنظيم حملة 

تبرعات لصالح منكوبي فيضانات باكستان.
وقال د.بن عقيل في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
اول من امس في مقر الهيئة اخليرية االسامية العاملية 
للحديث عن رحلة وفد الهيئة االغاثي الى باكستان 
ومش����اهداته هناك وعن خطط وانشطة الوفد لدعم 
املنكوبني بباكستان، ان الوفد االغاثي وبتوجيهات من 
رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق دشن حملته االغاثية 
االولى التي سبقها العديد من اللقاءات واالجتماعات 
التنسيقية والتشاورية مع سفارة الكويت في باكستان 
ومختلف املنظمات االنس����انية احمللي����ة واالقليمية 

والدولية الناشطة في احلقل االنساني.
وكشف عن ان احد فاعلي اخلير تبرع اول من امس 
ب� 1.7 مليون دوالر وطلب عدم ذكر اس����مه في تأكيد 

مباشر على ان خير الكويت مستمر.
واضاف أن الوفد شارك في اعمال االجتماع التنسيقي 
الطارئ للمنظمات االنسانية في دول منظمة املؤمتر 
االسامي بشأن الفيضانات، كما شارك في جلسة مغلقة 
عرض خالها رئيس الهيئة الوطنية الدارة الكوارث 
)NDMA( في مجلس الوزراء اجلنرال ندمي، انش����طة 
االستجابة الراهنة التي تقودها باكستان واملنظمات 
الدولي����ة غي����ر احلكومي����ة )NGO,S( واالحتياجات 

الفورية.
واوضح ان الوفد تفقد املناطق املنكوبة عبر الرحلة 
اجلوية التي نظمتها منظمة املؤمتر االس����امي، كما 

اختار مكتبا للهيئة ودارا لضيافة املتطوعني.
وزاد: في اطار تبادل اخلبرات والتجارب والتنسيق 
حضر الوفد اجتماعا في مكتب منظمة االغاثة االسامية 
للتعرف على جهودها في اغاثة باكستان ومناطق عملها 
وجتربتها، كما اجتمع الوفد مع مكتب منظمة خبيب 
اخليرية للتعرف على جهودها االغاثية واالولويات 
الت����ي يعمل على ضوئها وبحث م����ع املنظمة اوجه 
التعاون لتنفيذ بعض االنشطة، وكعادة وفود الهيئة 
التقى الوفد االغاثي سفيرنا نواف العنزي للتباحث 


