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لتحقيق مبدأ التكامل ودعم المواطنين لباكستان في أزمتها

الهالل األحمر: قدمنا هدايا لألسر الباكستانية 
بمناسبة حلول عيد األضحى

اس����ام آباد: كث����ف الفريق 
امليداني جلمعية الهال األحمر 
مهامه اإلنسانية في باكستان من 
خال القيام بزيارة الى بعض 
القرى القريبة من اس����ام آباد 
وذلك لتقدمي الهدايا لبعض األسر 
الفقيرة مبناسبة  الباكستانية 

حلول عيد األضحى املبارك.
وقال نبي����ل احلافظ مدير 
اله����ال األحمر  عام جمعي����ة 
بعد الزيارة وتقدمي الهدايا ان 
اجلمعية حرصت على بذل سبل 
اخلير ومد يد العون للمحتاجني 
والفقراء في القرى الباكستانية 
الت����ي تعرض����ت للفيضانات 

والسيول أخيرا.
وأكد أهمية ادخال مش����اعر 
الفرح والسرور على قلوب ذوي 
تلك األس����ر والتخفيف بعض 
الشيء عنهم، مش����يرا الى ان 
الباكستانية عبرت عن  األسر 
س����عادتها وش����كرها جلمعية 
الهال األحمر على هذه املبادرة 

اإلنسانية.
وأشار الى ان الفريق امليداني 
للجمعية ق����ام بجولة تفقدية 
الستطاع األوضاع اإلنسانية 
القرية والق����رى املجاورة  في 
ش����ملت املخيمات والتجمعات 
البشرية للتعرف على احتياجات 
األهالي وذلك لتقدمي العون لهم 
خال األي����ام املقبلة. وذكر ان 
تلك املساهمات التي تقوم بها 
اجلمعية تهدف الى حتقيق مبدأ 
املواطنني في  التكافل وإشعار 
باكستان بوقوف إخوانهم في 
الكويت بجانبهم في تلك األزمة 
وتخفيف املعاناة عن الفقراء من 
أس����ر األرامل واأليتام وتوفير 

القوت لهم والتيسير عليهم.
الكويت  ان  وش����دد عل����ى 
حكومة وشعبا لن تألو جهدا 
في دعم األش����قاء في باكستان 
م����ن خ����ال تنفيذ املش����اريع 
اإلنس����انية والتنموية مؤكدا 
ان دور الكويت س����يظل رائدا 
في املجاالت اإلنسانية بفضل 
االهتمام الذي توليها لها القيادة 

السياسية في الباد.

املس����تمرة في عدد من احملاور 
لتخفيف معاناة املتضررين من 
كارثة الفيضانات في باكستان 
وانسجاما مع توجيهات صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

ان جمعية الهال األحمر الكويتي 
قدمت للبشرية منوذجا مميزا 

للعمل اإلنساني.
وقال احلافظ ان ما يقوم به 
امليداني للجمعية يأتي  الفريق 
ضمن جهود اجلمعية اإلنسانية 

وأك����د ان اجلمعي����ة تول����ي 
األوضاع اإلنسانية في باكستان 
اهتماما كبيرا وتسعى من خال 
املتمي����زة واملتواصلة  برامجها 
لتحس����ني أوضاعه����م وتوفير 
متطلباتهم األساسية مشيرا الى 

فريق الهالل األحمر مع إحدى األسر

جانب من توزيع الهدايا


