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الكشف على العديد من املرضى وتقدمي العالج باملجان

»النجاة« تسيّر فريقاً طبياً أميركياً إلغاثة مرضى اليمن

أعلن املديــر العام باإلنابــة بجمعية النجاة 
اخليريــة د. جابــر الونــدة ان اجلمعيــة قامت 
بحملة طبية إلغاثة مرضى اليمن وذلك بواسطة 
فريق طبي أميركي تابع ملؤسســة جلوبال نيدز 
)اإلحتياجات العاملية( في تخصصات عديدة اهمها: 
طب األطفال، طب أمراض الصدر، طب األمراض 
الداخليــة، العنايــة املركزة، النســاء والوالدة، 
والســيطرة على األمــراض الوبائيــة، وتدريب 
وتأهيل أكثر من مائة متدرب من الكوادر الطبية.

ولفت إلى أنه كان في استقبال الفريق قيادات 
محافظة مأرب ومؤسسة ينابيع اخلير اخليرية 

ممثل جمعية النجاة اخليرية باليمن.
وبّي الوندة أن الفريق بدأ جدول أعماله بزيارة 
مستشــفى الهيئة واطلع على أقسامه املختلفة 
ومت الكشف على العديد من املرضى من الرجال 
والنساء واألطفال وتقدمي العالج الكامل باملجان.

وأضاف أن الفريق الطبي قدم شكره وتقديره 
على الدور اإلنساني الذي تقوم به الكويت ولقائد 
العمل اإلنســاني صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وجمعية النجاة اخليرية خصوصا، 
وكذلك للمسؤولي باجلهات اليمنية لتسهيل هذه 

املهمة اإلنسانية على أكمل وجه.

فريق االطباء االميركي باليمن

جانب من احلملة الطبية إلغاثة مرضى اليمن

األنصاري: أعمالنا الخيرية تحقق الريادة للكويت في العمل اإلغاثي

يستهدف رعاية ألف يتيم في والية كسال

وزعت أكثر من 1600 طرد غذائي على األسر المتضررة

البنك الكويتي للطعام: اليوم العاملي للعمل اإلنساني 
فرصة الستذكار عطاءات الكويت

»الرحمة العاملية« تفتتح دار اخلير التنموي بالسودان

»السالم اخليرية« تبني 700 منزل للروهينغا

أشــاد البنــك الكويتــي 
ـ الصــرح اخليري  للطعام 
األول باملنطقــة ـ باجلهــود 
الالمحــدودة  اإلنســانية 
التي تقدمهــا الكويت أميرا 
وحكومــة وشــعبا، إلغاثة 
الشعوب املنكوبة في شتى 
دول العالم، مؤكدا ان الكويت 
كانــت وال زالــت وســتظل 
صاحبة النصيب األكبر في 
املبادرات اإلنســانية، حيث 
أقامت العديد من املؤمترات 
الشــعوب  للمانحي إلغاثة 
املنكوبــة، مشــيدا باجلهود 
العامليــة الداعمــة واملعززة 

للعمل اإلنساني.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافي لبنك الطعام تزامنا 
مــع اليــوم العاملــي للعمل 
اإلنساني، تقدم بنك الطعام 
من خالله بالشــكر اجلزيل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد قائــد العمل 
اإلنســاني جلهوده املباركة 
واحلثيثة في دعم القضايا 
اإلنسانية، وحرصه الشديد 
على دعــم اإلنســان لكونه 
إنسانا فقط، ما أضفى على 
العمل الكويتي بعدا عامليا.

وبهذه املناسبة عبر نائب 
رئيس مجلــس إدارة البنك 

تستعد »الرحمة العاملية« 
التابعــة جلمعيــة اإلصالح 
االجتماعي بالتعاون مع الهيئة 
اخليرية اإلســالمية العاملية 
وفريق رحماء التطوعي مع 
انطــالق احتفــاالت فبرايــر 
الفتتــاح أكبر مجمع تنموي 
- مجمع دار اخلير التنموي 
- فــي والية كســال بشــرق 
الســودان، والــذي يقع على 
مساحة تتجاوز 4٢ ألف متر 
مربع، وقــد ارتفعت وحدات 
املشــروع التي تصل إلى ١3 
وحدة بصورة متسارعة منذ 
مطلــع ينايــر ٢٠١٦ إلجنــاز 
املجمع كأضخم مشروع من 
نوعه ليس على مستوى شرق 
الســودان وحده، وإمنا على 
مستوى السودان قاطبة وفقا 

للبرنامج الزمني له.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس مكتب الســودان في 

صرح مديــر عام جمعية 
الســالم لألعمال اإلنســانية 
واخليريــة وعضــو مجلس 
اإلدارة د.نبيل العون بانطالق 
املرحلــة الثانيــة من احلملة 
اإلنســانية جلمــع التبرعات 
إليواء مســلمي »الروهينغا« 
فــي بورمــا مــن املتضررين 
جراء القتل املتعمد والتهجير 
القسري للمسلمي في بورما 
ممن ضاق بهم احلال وتقطعت 
بهــم الســبل. واعتبر العون 
التهجير الوحشي للمسلمي 
وما تبعه من ممارسات جسيمة 
جتــاه أقليــة »الروهينغــا« 
املســلمة أمرا مريرا وبشــعا 
خّلف اآلالف من املشردين بال 
مأوى وبال سكن مما ضاعف 
مــن معاناتهم وزاد في حجم 
مأســاتهم مشــيرا حلاجتهم 

الكويتــي للطعــام مشــعل 
األنصاري عن فخر واعتزاز 
البنك الكويتي للطعام بهذا 
احلــدث، حيــث يعــد بنــك 
الطعام واحدا من املؤسسات 
الكويتية اخليرية الرائدة في 
إجنــاز الكثير مــن األعمال 
اإلنسانية واخليرية، مبينا 
ان العمــل اخليري الكويتي 
هو عمــل تكاملي وشــامل، 
يؤدي في النهاية إلى حتقيق 
الريادة للكويــت في العمل 
اإلغاثي واإلنساني، ويجب 
علينا احلفاظ على املسميات 
واأللقاب اإلنسانية الدولية 
التي حازتها الكويت بشهادة 
العالم، وعدم التفريط فيها.
وثمــن األنصــاري فــي 
الوقت ذاته تفاعل ومساهمات 
أهل اخلير وأصحاب األيادي 
البيضاء واحملسني من أبناء 
الكويت الكرام مع أنشــطة 
وأعمال ومشاريع اجلمعية 
اإلنسانية، معربا عن سعادته 
بعطائهم الالمحدود وفزعتهم 
الدعــم  املســتمرة لتقــدمي 
والعون واملساعدة ألصحاب 
العوز واحلاجات واملنكوبي 

في كل مكان بالعالم.
وناشــد األنصــاري أهل 
اخلير واحملسني في الكويت 

العامليــة يوســف  الرحمــة 
الطويل إن مجمع دار اخلير 
التنموي يستهدف رعاية ألف 
يتيم رعاية شاملة، مشيرا إلى 
أن املجمــع متكامل للتعليم 
من مستوى رياض األطفال 
الثانويــة  وحتــى املرحلــة 
بجانــب التعليــم احلرفــي، 
كمــا يوفر املجمــع اخلدمات 
الصحية والعالجية بجانب 
السكن وغيره من االحتياجات 
الالزمة لتوفير احلياة الكرمية 

لأليتام.
وأضاف ان مجمع األيتام 
في الســودان له العديد من 
األهداف اإلنسانية السامية، 
والتي تتمثل في تقدمي الرعاية 
الالزمــة للمئات مــن أبنائنا 
األيتام احملرومي وتأهيلهم 
ليكونوا عناصــر فاعلة في 
املجتمع تســاهم في صناعة 
مســتقبل الوطن، وتســعى 

املاســة لكل انــواع اإلغاثات 
الدوائية والطبية  خصوصا 

والغذائية.
اجلمعيــة  أن  وأضــاف 
طرحت املرحلــة الثانية من 
مشــروعها الــذي كانــت قد 
طرحته منذ شهرين مضيا وهو 
توفير بيوت ســكنية لهؤالء 
املسلمي املنكوبي وهي عبارة 
عن بيوت ســكنية خشــبية 
تكفي اســرة واحــدة تتكون 
٦ أفراد. ودعا العون جمهور 
احملســني فــي الكويــت إلى 
دعم مشاريع جمعية السالم 
اخليريــة الهادفــة إلى وضع 
حلول ناجعة ملشاكل إخواننا 
الروهينغا واملتضررين جراء 
هذا االعتداء املهول واجلرمية 
الكبرى بحق اآلمني والعزل.

وبي أن قيمة املنزل الواحد 

أال يتوقفوا عن فعل اخليرات، 
كي يستمر العطاء وتواصل 
املؤسســات اخليريــة فــي 
الكويــت تنفيذ مشــاريعها 
وأعمالها اإلنسانية، السيما 
التي تخفف معاناة الالجئي 
واملنكوبي، ســائال اهلل عز 
وجــل أن يضاعــف األجــر 
والثواب ألهــل اخلير، وأن 
يبــارك فــي أعمالهــم، وأن 

يجزيهم اهلل خير اجلزاء.
كما ثمن عطاءات شباب 
الكويت رسل اخلير وسفراء 
الرحمة، تلك السواعد التي 
تتحمل مشــاق املتاعب في 
أجواء احلرارة املرتفعة في 
سبيل الوصول للمحتاجي 
واملتعففي، لتجفيف دموعهم، 
والتي لم تكتف بذلك فحسب 
بــل تعدته لكفايــة احملتاج 
وتأمي عيشه الكرمي بتعليمه 
وتدريبه للكسب واالكتفاء.

ومن اجلدير بالذكر ان لدى 
بنك الطعام خريطة شاملة 
أماكن تواجد  وموسعة عن 
االسر املتعففة بالكويت ما 
يسهل عليه مخاطبتهم بشكل 
سريع وتوجيه شتى سبل 
الرعاية بشكل يومي ملختلف 

شرائح األسر املتعففة. 
بنــك  أجــرى  وقــد 

الرحمة العاملية إلى تصميم 
مجمع »دار اخلير التنموي« 
تصميمــا حديثــا ومتطورا 
وبعيدا عن التقليدية ليلبي 
كل احتياجات أبنائنا األيتام 
النفسية والتعليمية وغيرها.
وبــي الطويــل ان العمل 
في املشــروع جتاوز نســبة 
الـــ ٧٠% وفقــا للتصاميــم 
الهندســية املوضوعــة مــن 
الشركة االستشارية والتي هي 
على أعلى املستويات ومطابقة 
للمواصفات العاملية، مشيرا 
الى أن املشروع يحتوي على 
١3 مبنــى ويأتــي على غرار 
مجمــع الرحمة التنموي في 
جيبوتــي ومجمــع الكويت 
التنموي في الصومال، مبينا 
ان املجمع يحتوي على روضة 
أطفــال ومدرســتي ملرحلة 
األســاس ومدرســة ثانوية 
ومركز تدريب حرفي، فضال 

٢4٠ دك تكفي األسرة البورمية 
املسلمة.. يقيها من التشرد في 
حي أن اجلمعية وفرت السكن 
أيضا في مجمعات سكنية بها 
8 من املنــازل تكفــل التآلف 
واالجتماع السكاني وتخفف 
من لوعة التشرد واالغتراب.
الــى أن  العــون  ولفــت 
اجلمعية كانت قد شيدت أكثر 
مــن ٧٠٠ منزل ضمن القافلة 
واملرحلة األولى لتنفيذ اإلغاثة 
ملسلمي الروهينغا كما وزعت 
في تلك املرحلة أكثر من ١٦٠٠ 
طرد غذائي شــمل العديد من 

األسر املتضررة واملنكوبة.
وكشف أن اجلمعية وقعت 
عقودا لبناء ١٠٠٠ منزل خشبي 
بشكل فوري وقد بات بحكم 
املؤكد تســليم هــذه البيوت 
إلــى مســتحقيها في غضون 

العديد  الكويتــي  الطعــام 
مــن االتفاقيات مــع كبرى 
واملؤسســات  الشــركات 
املالية في الكويت لتغطية 
جميع احتياجات احملتاجي 
واالسر املتعففة بالكويت، 
منها توزيع كوبونات املواد 
التموينية األساسية لـ 5٧٠٠ 
أسرة متعففة، وقام بتوقيع 
عقد مع شركة كويكر العاملية 
التي تتميز مبنتجات غذائية 
مبواصفــات عاملية، ووقع 
مؤخــرا اتفاقية تعاون مع 
شــركة »دنش«، فضال عن 
توفير مالبــس وبطانيات 
لتدفئة احملتاجي خالل فصل 
الشتاء ويقوم بنك الطعام 
بتوزيعهــا للمســتحقي، 
وتوقيع اتفاقية مع شركة 
كاســكو لتوفيــر الســالت 

الغذائية الطازجة.
ويستقبل البنك الكويتي 
للطعام التبرعات على مدار 
الساعة عن طريق إرسال 
رســالة نصيــة باملبلــغ ١ 
أو 5 أو ١٠ دنانيــر علــــى 
شــبكة VIVA برقم 5٠48٧ 
وشبكـــــة ZAIN برقــــــم 
94١٢٢ أو عـــــن طريــــق 
املوقـــــــع اإللكترونــــي. 
.www.kuwaitfoodbank.org

عــن ســكن داخلــي لأليتام 
والطــالب ومســجد بجانب 
مبنى للخدمات يحوي مطابخ 
ومخبــزا وصالــة متعــددة 
األغــراض )صالــة طعــام 
ومســرح( ومخازن وســكن 
التربوي  املديــر واملشــرف 
ومبنى آخر لإلدارة باإلضافة 

إلى مستوصف طبي.
وأكد الطويل ان مجمعات 
الرحمــة التنمويــة لرعايــة 
األيتــام تســاهم فــي تغيير 
مفهوم كفالة األيتام وطالب 
العلم من مجرد إطعام فقط إلى 
رعاية شاملة وتنمية حقيقية، 
حيث تتلخص فلسفة الرحمة 
العاملية فــي حتصي اليتيم 
منــذ الصغر ليصبــح قادرا 
علــى االعتماد على نفســه، 
مشــيرا إلى أن اليتيم يخرج 
من مجمعات الرحمة العاملية 

ليساهم في تنمية املجتمع.

القادمــة  القليلــة  األســابيع 
وستشــمل البيوت جتهيزها 
باملستلزمات األولية والفرش 
الالزم لتسهيل حياتهم وجعلها 
أكثر يسرا مؤكدا أن اجلمعية 
لديها الكثير من اخلطط إلعانة 
املتضرريــن املســلمي مــن 
إخواننــا الروهنغيي منوها 
بأن اجلمعية تخطط لتوفير 
5٠٠٠ منزل لألسر املتضررة.
أفــاد  مــن جهــة أخــرى 
العون بأن اجلمعية تستقبل 
التبرعــات لصالح مشــروع 
الغذائيــة إلطعــام  الســالل 
الشــعب  املتضرريــن مــن 
البورمي املســلم وتبرعاتهم 
لصالح جتهيــز قوافل طبية 
مجهــزة باألطباء واملمرضي 
للتجول بي الالجئي وتقدمي 

اخلدمات الطبية لهم.

مشعل األنصاري

يوسف الطويل

د.نبيل العون

اتفاقيات مع 
كبرى الشركات 

واملؤسسات 
املالية بالكويت 

لتغطية احتياجات 
احملتاجني

الطويل: املجمع 
من مستوى رياض 

األطفال حتى 
املرحلة الثانوية

توفير بيوت سكنية 
تكفي أسرة واحدة 
تتكون من 6 أفراد

»تراحم« توزع مساعدات إنسانية لألسر العائدة إلى املوصل

جانب من احلملةتوزيع املساعدات على األهالي

بغــداد - »كونا«: وزعت 
اجلمعيــة الطبيــة العراقية 
املوحدة لإلغاثة والتنمية في 
إطار حملة »تراحم« مساعدات 
إنسانية لألســر العائدة الى 

مدينة املوصل.
وقال رئيس اجلمعية احمد 

الهيتي ان املساعدات تضمنت 
توزيع ١5٠٠ حصة مكونة من 
مدفأة نفطية وبطانيــة على 
األسر العائــدة ملناطقهم في 
حي العامــل باجلانب األمين 
ملدينة املوصل مركز محافظة 

نينوى.

وبي ان املساعدات قدمت 
بتمويــل مــن بيــت الــزكاة 
وبتبرع من خالد عبدالعزيز 
البريــكان وبإشــراف خلية 
إدارة األزمــات املدنيــة فــي 
مكتب رئيس الوزراء العراقي 
وسفارة الكويت في العراق.

وكانــت الكويــت أطلقت 
مؤخرا برنامجا عاجال لدعم 
القطــاع الصحي في عدد من 
احملافظات العراقية، فضال عن 
برامج أخــرى لبناء املدارس 
وتوزيع املساعدات اإلنسانية 

على النازحي.

الخبير الفلكي عادل المرزوق

الليل والنهار يتساويان األربعاء 27 اجلاري
والصيف ينتهي اجلمعة املقبلة 

واالعتدال اخلريفي يبدأ
قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق 

ان يوم األربعاء املقبل 27 سبتمبر 
اجلاري سيشهد تساوي الليل والنهار 
في الكويت، مشيرا الى ان هذا نتيجة 

دوران األرض حول نفسها وحول 
الشمس. وأضاف ان املوضوع اعادني 
الى أيام الطفولة وأيام الدراسة، فعندما 
كنت تلميذا صغيرا في مدرسة عمر بن 

اخلطاب في منطقة القبلة درسنا في 
مادة اجلغرافيا ان دوران الكرة األرضية 
حول نفسها يسبب تعاقب الليل والنهار، 

كما يسبب دوران الكرة األرضية حول 
الشمس حدوث الفصول األربعة، فما 

كان مني اال أن سألت األستاذ بكل 
براءة األطفال »أستاذ احنا بيتنا احلني 
بجبلة وباكر يصير في شرق؟«، فرد 

علي األستاذ: األرض تفتر لكن البيوت 
ما تتحرك، فهذه القصة دائما اتذكرها 
عندما يأتي احلديث بداية عن تساوي 

طول الليل والنهار، وكذلك عن الفصول 
األربعة املعروفة عند الناس جميعا.

واستطرد: لكي أعطي صورة واضحة 
عن هذا املوضوع أقول إننا نالحظ 

وبصورة عامة أن الناس جميعا يعرفون 
جيدا كيفية تكّون الفصول األربعة، 

وأن أشعة الشمس هي السبب في ذلك 
وسوف تتعامد على خط االستواء في 
يوم 9/22 )خط الصفر( مسببة فصل 
اخلريف، ثم تتحرك الشمس ظاهريا 

الى اجلنوب حيث تتعامد أشعتها على 
مدار اجلدي الذي يقع على خط درجته 

)23.5( جنوب خط االستواء في يوم 
12/22 وهو أقصى ما تصل اليه الشمس 

الى اجلنوب مسببة فصل الشتاء، ثم 
تعود بحركتها مرة أخرى متجهة إلى 
الشمال حتى تتعامد مرة أخرى على 
خط االستواء )خط الصفر( في يوم 

3/21 مسببة فصل الربيع، ثم تواصل 
رحالتها نحو الشمال إلى يوم 6/21 حيث 
تتعامد الشمس على مدار السرطان على 

خط درجته )23.5( شماال في أقصى 
مدى تصله الشمس في الشمال، حيث 

تسبب فصل الصيف. 
واستدرك بقوله: لكن مبا أننا اآلن 

في شهر سبتمبر، فالذي يعنينا أن 
التساوي في طول الليل والنهار في 

الكرة األرضية في يوم 9/22 يسبب ما 
يعرف باألمور الفلكية التالية:

أوال: نهاية فصل الصيف وبداية دخول 
فصل اخلريف.

ثانيا: يسمى هذا التساوي باالعتدال 
اخلريفي أو دخول فصل اخلريف.

ثالثا: يكون تساوي الليل مع النهار في 

الكويت في يوم 9/27 من كل عام، حيث 
ستشرق الشمس في هذا اليوم في 

متام الساعة اخلامسة والدقيقة 39 و6 
ثوان صباحا وتغرب في متام الساعة 
اخلامسة والدقيقة 38 و37 ثانية، أي 

جتاوزا الساعة اخلامسة والدقيقة 39 
مساء، حيث يبدأ مع هذا اليوم فصل 

اخلريف، والذي يعتبر من أقصر 
فصول السنة في الكويت على العكس 

منه متاما فصل الصيف الذي يعتبر من 
أطول فصول السنة.

ويرجع سبب التأخر في االعتدال 
اخلريفي خمسة أيام عن تعامد الشمس 

على خط االستواء الى موقع الكويت 
على الكرة األرضية، حيث تقع الكويت 

بني خطي عرض 28.45° و°30.05 
شمال خط االستواء وبني خطي طول 
46.30° و48.30° شرق خط غرينتش، 

هذا املوقع يجعل أشعة الشمس تسقط 
على الكويت وشمال اجلزيرة العربية 
في يوم 9/22 بزاوية سقوط تبلغ بني 
)59 ـ 60( درجة، حيث يتساوى في 

هذا اليوم عدد ساعات الليل مع النهار، 
فتكون 12 ساعة في الليل ومثلها في 

النهار، وذلك عند خط االستواء مشكال 
بداية أول أيام فصل اخلريف في نصف 

الكرة األرضية الشمالي وفصل الربيع 
في نصف الكرة اجلنوبي في دول مثل 

أستراليا ونيوزيلندا.
ويرجع سبب وجود الفصول األربعة 

كما ذكرنا سابقا الى ميل محور األرض 
الظاهري ودورانه حول الشمس دورة 
كاملة خالل السنة، حيث يترتب على 

دوران األرض حول الشمس في حركتها 
الظاهرية في االجتاهني شماال وجنوبا 

مرورا فوق خط االستواء األرضي 
مرتني في السنة في يوم 9/22 ويوم 

.3/21
ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن: 
هل اختالف درجة احلرارة التي في 

اجلو هي نتيجة درجة ميل سقوط أشعة 
الشمس على األرض؟ 

اجلواب: قطعا ال فدرجة احلرارة في 
ارتفاعها أو انخفاضها لها عدة عوامل 

تؤثر بها مثل املوقع اجلغرافي واالرتفاع 
عن سطح البحر، فكلما ارتفعنا 

مبتوسط مقداره 155 مترا فوق سطح 
البحر انخفضت درجة احلرارة درجة 
واحدة مئوية وباإلضافة إلى العوامل 

املناخية األخرى واجتاه الرياح وسرعتها 
وكمية األمطار الساقطة في املنطقة، 

كل هذه العوامل تؤثر تأثيرا كبيرا في 
درجات احلرارة.


