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 رئيس الهيئة د.عبداهللا املعتوق يلتقي بعض املسؤولني في باكستان ملتابعة مشروعات البناء وإعادة التأهيل وتقدمي املساعدات

 الشيخ عبدالرحمن بن عقيل يتابع حملة اإلغاثة بحضور وفد الهيئة 

 متابعة من الوفد 

 توزيع املساعدات 

 م. طالل العتيبي خالل احدى جوالت الوفد 

 جانب من توزيع املساعدات اإلغاثية بالتعاون بني الهيئة اخليرية و«الهالل األحمر» 

 حملة «الكويت معكم» بتوجيه األمير تواصل برامج إغاثة باكستان

 الهيئـة نفـذت مشـاريع إغاثيـة عاجلـة كخطـوة أوليـة لمـدة ٦ أشـهر بدأتهـا بافتتـاح مخيم 
متضـرر  ٣٠٠٠ مـن  أكثـر  ويـؤوي  خيمـة   ٤٥٠ بسـعة  السـند  إقليـم  فـي  للمتضرريـن  الركانـا 
 تدشين مشروع توزيع الحبوب الزراعية الستصالح نصف مليون دونم بواقع ١٥٦٢ طنًا في كل إقليم

 البدء في حفر ٣٠٠٠ بئر لتأمين المياه الصالحة للشرب واالستعمال اليومي لمئات اآلالف وإطالق عيادات صحية متنقلة بكامل تجهيزاتها

 صاحب السمو أسند للهيئة الخيرية جمع التبرعات وحصيلتها بلغت أكثر من ٢٦ مليون دوالر

 في غمرة احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية، تستذكر 
الكثير من الفقراء واملســـاكني واأليتام واملنكوبني في جميع 
أنحاء العالم جهودها اإلنســـانية ومبادراتها اخليرية التي 
تعكس الوجه املشرق واحلضاري للديرة وأهلها الذين دأبوا 
على فعل اخلير وتسابقوا من أجل إقامة املشاريع الصحية 

والتعليمية واإلنتاجية والثقافية في جميع أنحاء العالم.
  وجاءت وقفة الكويت إلى جانب منكوبي فيضانات باكستان 
من خالل حملـــة «الكويت معكم» برعايـــة الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية كنموذج لتأكيد حجم التعاطف الرسمي 
والشعبي مع الضحايا قوال وفعال، وارسال رسالة بأن الكويت، 
بقيادة حضرة صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، 
صاحبة مواقف رائـــدة، وان أبناءها جبلوا على قيم اخلير 
والتكافل، وسيظلون على هذا النهج اخليري الذي توارثوه 

عن اآلباء واألجداد.

  حجم الكارثة

  الكارثة اإلنســـانية التي حلت بالشعب الباكستاني من 
جراء فيضانـــات صيف عام ٢٠١٠م - وفق تصنيف منظمة 
األمم املتحدة- تعد األسوأ عامليا من حيث األضرار واحلاجة 

إلى الدعم االغاثي الفوري.
  فقد فاقت مبا خلفته من دمار وخراب كارثة تســـونامي 
عام ٢٠٠٤ وزلزالي كشـــمير عام ٢٠٠٥ وهاييتي عام ٢٠٠٩ 
وابتلعت مياهها ربع مساحة باكستان ودمرت أكثر من ٣٠٪ 
من احملاصيل الزراعية، وبلغت حصيلة املتضررين ٢٠ مليون 

متضرر حسب إحصائية احلكومة الفيدرالية.
  وقد شكلت هذه الكارثة فاجعة إنسانية خطيرة ملا أسفرت 
عنـــه من أوبئة وأمراض معدية وهـــددت صحة املاليني من 
املنكوبني في ظل غياب دور الرعاية الصحية وفقدان احلكومة 
ملئات من املستشـــفيات واملراكز الصحية التي جرفتها مياه 

الفيضانات.

  تلبية النداء

  ومع إطالق الشعب الباكســـتاني نداءات استغاثة، لبت 
دولة الكويت النداء فورا مبا حباها اهللا من أخيار وخيرات 
عبر مشـــوارها االغاثي الطويل، وفاقت بتحركها االنساني 
ما كان متوقعا، حيث أطلق صاحب الســـمو االمير الشـــيخ 
صباح األحمد حملة تبرعات شعبية على مستوى الكويت 
اســـتمرت ثالثة أيام عبر وسائل اإلعالم واملساجد واملتاجر 
وغيرها، واسند هذه املهمة االغاثية للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية التي جمعت أكثر من ٢٦ مليون دوالر ذلك بتعاون 
وتنسيق مشـــكورين مع تلفزيون دولة الكويت وتلفزيون 

الوطن وتلفزيون الراي.

  جسور إغاثية

  وإزاء التفاعل االيجابي من أهل اخلير مع احلملة، انطلقت 
التحركات العاجلة لتقدمي مساعدات اغاثية طارئة عبر تسيير 
جسور جوية من الكويت إلى مطارات باكستان في أقاليمها 
األربعة ونقل سالح اجلو الكويتي األغذية األساسية واخليم 
والبطانيات، وهو ما دعا الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 

إلى فتح مكتب دائم في باكستان على وجه السرعة ليباشر 
املكتب أعمال اإلغاثة العاجلة وتقدمي الدعم للضحايا.

  هذا وقد ســـار حترك الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
إلغاثة منكوبي باكستان وفق خطة تتماشى مع حجم الكارثة 
انبثقت من خبرة الهيئة في العمل اإلنساني التطوعي حيث 
وضعت الهيئة على عاتقها تنفيذ عدد من املشاريع االغاثية 
العاجلـــة كخطوة أولية ملدة ٦ أشـــهر بدأتها بافتتاح مخيم 
الركانا للمتضررين في إقليم السند بسعة ٤٥٠ خيمة بالتعاون 
مع جمعية الهالل األحمر الكويتي، ويؤوي املخيم أكثر من 
٣٠٠٠ متضرر توفر لهم الهيئة اخليرية الغذاء الالزم واملياه 
الصاحلة للشرب حيث حفرت ٤ آبار سطحية ووفرت أنظمة 

الصرف الصحي ووفرت خالله إعاشة كاملة لقاطنيه.

  الرعاية الصحية

  أما الرعاية الصحية التي دشنتها الهيئة فهي حاضرة في 
قلب املخيم على مدار الـ ٢٤ ســـاعة وهو ما جعل املخيم في 
الصدارة من حيث التنظيم والرعاية من بني املخيمات التي 
ترعاها املنظمات الدولية واحمللية، إضافة إلى ٣٠٠٠ بئر بدأت 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حفرها في مهلة ال تتجاوز 
٦ أشـــهر لتأمني مياه صاحلة للشـــرب واالستعمال اليومي 
ملئات اآلالف من املتضررين لوقايتهم من البكتيريا واألمراض 
املصاحبة ملياه الفيضانات التي كان الكثير من املنكوبني ال 

يجدون بدا من استخدامها بسبب شح املياه الصافية.
  وإدراكا مـــن الهيئة لضـــرورة الرعاية الصحية في هذه 
الظروف اإلنســـانية احلرجة خاصة في فصل الشتاء شديد 
البـــرودة.. أطلقت الهيئة اخليرية ١٠عيادات صحية متنقلة 
بكامل أنظمتها الطبية حتمل معها الدواء وتقدمه مجانا في 
كافة أقاليم باكستان املنكوبة، وتقدم العالج لألمراض املنتشرة 
بني املتضرريـــن التي حتملها ميـــاه الفيضانات كالكوليرا 
واملالريا واإلســـهال والشلل احلادين باإلضافة للحمى، وما 
يستعصي على العيادات من احلاالت املرضية فإنها حتوله 
إلى مستشـــفيات املدن املجاورة معززة بأوراق تشخيصية 

تبني حالة املريض، ويستمر عمل العيادات. 
  وفي هذا السياق يقول أحد املرضى الباكستانيني ويدعى 
شمس الدين إن عيادة الهيئة في منطقتنا تقدم لنا الرعاية 
الصحية على مدار األســـبوع وخدماتها مجانية وال يضجر 
العاملون في العيادة مطلقا، وجهودهم جبارة، ونشكر الهيئة 

اخليرية والكويت على هذا الدعم الكبير.

  مشروع البذور

  ونظرا لتدمير الفيضانـــات أكثر من ٣٠٪ من احملاصيل 
الزراعية التي تشـــكل عماد االقتصاد الباكســـتاني، عمدت 
الهيئة اخليرية اإلسالمية إلى إطالق مشروع توزيع احلبوب 
الزراعية على املزارعني املتضررين الستصالح نصف مليون 
دومن مـــن األراضي الزراعية حيث وزعـــت الهيئة أكثر من 
١٥٦٢ طنا من احلبوب في كل إقليم وسارت عملية التوزيع 
بعد حمالت اســـتقصاء وحصر لألراضي املتضررة وجمع 

بيانات مالكيها.
  وقد انبثق عن هذا املشـــروع تشكيل بنك حبوب القمح 

الزراعي في إقليم بلوشستان بالتعاون مع وزارة الزراعة، 
وعماد فكرته اســـترجاع جزء من احملصول في كل سنة ثم 
تنميته في مزارع الوزارة ثم إعادة توزيعه على الفقراء دون 
مقابل ومن املتوقع أن يوفر هذا املشروع بعد بضع سنوات 

حاجات املزارعني من القمح الزراعي في كافة األقاليم. 
  وأعرب املستفيد من مشروع البذور محمد نواز عن شكره 
لدولة الكويت على هذه املساعدة كاشفا ان بيته وأرضه الزراعية 
سويتا باألرض وال ميلك شيئا الستصالحها، مستبشرا خيرا 
مبشروع البذور الذي سيمكنه من زراعة األرض وجني املال 

إلعادة بناء منزل جديد له وألسرته إن شاء اهللا. 

  بناء المساجد

  هذا وقد أحلقت الفيضانات بالغ الضرر بالبنية التحتية 
ما حال دون أداء الناس ملناسكهم وعباداتهم، ومن هنا تولت 
الهيئة اخليرية بناء وترميـــم العديد من بيوت اهللا ليرفع 
فيها اسم اهللا في قلب املناطق املنكوبة واضعة في االعتبار 

املعايير الدينية وتعاليم اإلسالم في تشييد املساجد. 
  ومن جهته أعرب إمام مسجد قرية ووت باكا محمد نذير 
عن الشـــكر اجلزيل للكويت ـ أميرا وحكومة وشعبا- على 
اهتمامها بإعادة بناء بيـــوت اهللا، الفتا إلى أن قريته كانت 
خاوية من املساجد منذ كارثة الفيضانات، وكان سكان القرية 
وكبار السن ميشون مسافات طويلة إلى القرى املجاورة ألداء 
الصالة في هذا البرد الشديد وفور انتهاء مسجد القرية فإن 

أهلها لن يعانوا بعد اليوم.
  وتواصل الهيئة اخليرية تســـيير الوفود وتقدمي الدعم 
اللوجستي من خالل توزيع الطرود الغذائية على احملتاجني 
حيث اســـتقبلت الهيئة في الكويت مئات األطنان من املواد 
الغذائية من الشركات وأهل اخلير، ويتواصل إرسالها عبر 

البحر واجلو تباعا إلى باكستان.

  توزيع الماعز 

  كما تعمل الهيئة اخليرية على توزيع املئات من املاشية 
على املنكوبني جـــراء الفيضانات بعد أن قضت الفيضانات 
على مئات اآلالف من املاشية وقدرت خسائرها مبا يربو على 

ثالثة مليارات دوالر. 
  فقد قامت الهيئة بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع اجلهات 
املعنية في إسالم آباد وذلك لشراء ١٠ آالف رأس ماعز لتوزيعها 
على املتضررين من فيضانات باكستان مبعدل شاه أو معزة 

حامل لكل أسرة فقيرة 
  جدير بالذكر ان الهيئة اخليرية وضعت مواصفات محددة 
لشراء املاعز حيث اشترطت أن تكون العنزة حامال وال تعاني 
من أي أمراض، لدعم اســـتعادة الثروة احليوانية املفقودة. 
علما بأن ميزانية هذا املشروع تزيد على مليون ومائتي ألف 
دوالر، ومن املتوقع أن يستمر املشروع ملدة تزيد على أربعة 
أشـــهر منذ توقيع االتفاقية في نهاية شـــهر يناير املاضي، 
بســـبب معاناة الشعب من أزمة حادة في الثروة احليوانية 
بعـــد نفوق املاليني مـــن رؤوس احليوانات، فضال عن تأثر 
بعضها بشكل غير مباشر بسبب تضرر أنظمة الري، وتلف 

احملاصيل الزراعية. 

 وفد الهيئة خالل جولة تفقدية للمراكز الصحية إلعادة تأهيلها ويتابع إعادة بناء المنازل المتضررة 
وافتتاح مخيم الهيئة في الرنكا وأيضا متابعة تقديم المساعدات 


