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»الهيئة« ترتبط بعالقات وثيقة مع اجلمعية وتنشط في دول أفريقية عديدة

الشارخ: مشاركة الهيئة اخليرية في معرضي
الهالل األحمر ويوم أفريقيا إلبراز الوجه اإلنساني للكويت

املجموع���ة االفريقية وإبراز 
الوجه االنساني للكويت.

يذكر أن مش���اركة الهيئة 
اخليرية ف���ي معرض الهالل 
االحمر وي���وم افريقيا جاءت 
ضم���ن مش���اركة العديد من 
الكويتية املعنية  املؤسسات 
بالش���أن االنس���اني واله���م 

الوطني.

جراء فيضانات باكستان، كما 
الهيئة لها نشاط إنساني  ان 
واس���ع في افريقي���ا، وتعمل 
من خ���الل عدد م���ن املكاتب 
اخلارجية في السودان وبنني 
والنيجر ونيجيريا وغيرها، 
وقد كان ملشاركتها في معرض 
االحتفال بيوم افريقيا أهمية 
كبيرة للتواصل مع س���فراء 

الهيئة اخليرية  ش���اركت 
االسالمية العاملية في معرض 
جمعية الهالل االحمر الذي أقيم 
على هام���ش االجتماع ال� 38 
للهيئة العامة للمنظمة العربية 
جلمعيات اله���الل والصليب 
االحمر، وعرضت الهيئة العديد 
من مطبوعاته���ا واصداراتها 
ومشاريعها اخليرية، التي تبرز 
بعض اعمالها وإجنازاتها في 

136 دولة حول العالم.
كما ش���اركت في املعرض 
الذي أقيم على هامش احتفال 
املجموعة االفريقية في الكويت 
بي���وم افريقيا، وذلك في مقر 
جامع���ة اخللي���ج للعل���وم 
والتكنولوجيا بحضور لفيف 
من املسؤولني وأعضاء السلك 
الديبلوماسي وغرفة التجارة 
والصناعة، وق���د تفقد وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
وبع���ض س���فراء املجموعة 
االفريقية معرض الهيئة، وكان 
في استقبالهم نائب مدير عام 

الهيئة اياد الشارخ.
وقال الشارخ في تصريح 
صحافي ان مش���اركة الهيئة 
في مثل ه���ذه املعارض تأتي 
في سياق تسويق منتجاتها 
اخليرية، وع���رض برامجها 
االنسانية على رواد املؤمترات 
واالحتف���االت باملناس���بات 
الوطنية، وبيان الوجه اخليري 
واالنساني للكويت، مشيرا الى 
ان الهيئة تعمل في 136 دولة 
حول العالم، وتنفذ العديد من 
املشاريع اخليرية والتنموية، 
من أجل تخفيف معاناة الفقراء 
واحملتاجني وضحايا النكبات 
والكوارث. وأشار الشارخ الى 
ان املؤمترات والندوات يتردد 
عليها جمهور واسع ومتنوع 
االهتمام���ات، وم���ن األهمية 
التواصل معه واالنفتاح عليه، 
وبيان أوجه البر واخلير في 
هذا البلد املعطاء، موضحا ان 
الهيئة ترتبط بعالقات وثيقة 
م���ع جمعية اله���الل االحمر 
الكويتي، وقد جتلى ذلك في 
تعاون اجلمعية والهيئة في 
إقام���ة مخيمات النازحني من 

إياد الشارخ لدى استقباله وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل في معرض الهيئة اخليرية

سفراء املجموعة األفريقية يتقدمهم خالد اجلاراهلل يتفقدون معرض الهيئة


