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)محمد خلوصي(د.عبداهلل املعتوق متوسطا يوسف احلجي والسفير عطا املنان د.هالل الساير وبرجس البرجس مع بعض احلضور  ناصر الساير مشاركا في اللقاء

من بينها 100 مليون التزمت بها جمعيات خيرية كويتية منضوية حتت اجلمعية الكويتية لإلغاثة

183 مليون دوالر من املنظمات غير احلكومية إلغاثة الشعب السوري
مرة قمنا بإخراج االسرى من 
س����جون النظام 130 شخصا 
منهم 76 من النس����اء مقابل 
ايرانيني،  االفراج عن رهائن 
مبينا ان امليزانية وصلت في 

2013 الى 50 مليون ليرة.
بدوره، قال مدير منظمة 
االغاثة االسالمية في بريطانيا 
د.محمد عشراوي: استطعنا 
في املنظم����ة ان نعمل داخل 
س����ورية وصرفنا ما يقارب 
19 مليون دوالر وخالل العام 
احلالي لدينا مشاريع سنقيمها 
بقيمة 50 مليون دوالر جمعنا 
منها 10 مالي����ني دوالر حتى 

اآلن.
وقال : قمنا بزيارة لالمم 
املتحدة والتقي����ت مع مدير 
منظمة اليونس����يف واتفقنا 
معهم ان يقوموا مبساعدتنا 
اكبر عدد  الى  على الوصول 
ممكن من السوريني والعمل 
على انشاء مخيمات لالجئني 
منه����م، مؤك����دا ان املنظمة 
مستعدة للتعاون مع جميع 

الهيئات واملنظمات.
بدوره، ق����ال مدير جلنة 
االغاث����ة واالطب����اء الع����رب 
د.ابراهيم الزعفراني: عملنا منذ 
قيام الثورة السورية في الدول 
املجاورة على تقدمي اخلدمات 
الطبية، ومنذ رمضان املاضي 
انتقلنا الى الداخل السوري، 
وعملن����ا في املستش����فيات 
احمللية، كما مت بناء مستشفى 
متخصص يشرف عليه اطباء 
من مصر وباقي الدول العربية، 
ال����ى املجتمع  موجها ن����داء 
العاملي لتجرمي االعتداء على 
املستشفيات والفرق الطبية 

واملسعفني.
م����ن جانبه، ق����ال االمني 
العام للمنظمة العربية للهالل 
االحم����ر والصلي����ب االحمر 
عبداهلل اله����زاع: لدينا كثير 
من املنظمات تتواجد في مواقع 
الالجئني عل����ى حدود الدول 
املج����اورة وكذلك في الداخل 
السوري، ونحن في املنظمة 
العربية بجميع اعضائها نقدم 
املس����اعدات االغاثية وادارة 
املالجئ وادارة العمل الطبي، 
واوض����ح انه في احلدود مع 
الدول املجاورة هناك انشطة 
قائمة ومستمرة، الفتا الى ان 
العمل في الفترة السابقة يقدر 
ب� 50 مليون دوالر للمنظمات 

العربية.
بدوره، ق����ال االمني العام 
للهالل االحمر االماراتي محمد 
عفيفي: بلغت تكلفة املساعدات 
42 مليون درهم، كما استفاد 
30 الجئا من خدمات املستشفى 
االماراتي � االردني، مؤكدا ان 
الهالل االحم����ر االماراتي لن 
يدخ����ر جهدا في مس����اعدات 
السوريني في الداخل والالجئني 
في الدول املجاورة والتعاون 

مع كل املنظمات االغاثية.
من جهته، قال مدير جمعية 
املركز االسالمي في االردن مراد 
الالجئني  الفصايلة ان تدفق 
الس����وريني الى االردن كبير 
جدا وصل الى 30 الف الجئ، 
مش����يرا الى انه خالل بعض 
االيام يصل عدد الالجئني الى 
5 آالف الجئ يومي، مبينا ان 
انفق����ت ما يقارب  اجلمعية 
15 مليون دوالر من مختلف 

اشكال االغاثة.
م����ن جانبه، ق����ال ممثل 
الوطني����ة لنصرة  احلمل����ة 
االشقاء السوريني عبدالرحمن 
السويلم: جمعنا 667 مليون 
ري����ال منذ رمض����ان املاضي 
الالجئني  صرفنا منه عل����ى 
في لبن����ان وتركيا، الفتا الى 
ان احلملة تعمل على جتهيز 
مخبزين لالجئني السوريني 

على احلدود.
ق����ال بيتر فورد  بدوره، 
ممث����ل منظمة االون����روا ان 
غالبية الالجئني الس����وريني 
يعانون ألنهم افقر الشرائح 
في املجتمع السوري ومعظمهم 
في الداخل السوري ويصعب 
عليه����م اللجوء ال����ى الدول 
 املجاورة سواء االردن او لبنان.

ليلى الشافعي  ٭

السفير عطا املنان بخيت الهيئة 
اخليرية اإلس����المية العاملية 
لدعوتها لهذا االجتماع الهام 
وش����كر الكويت استضافتها 
اليوم  الذي سيعقد  للمؤمتر 
والذي جاء في اش����د أوقات 
األزمة احلاصلة في سورية، 
وأوضح ان ه����ذه املؤمترات 
تؤكد دور الكويت الدائم في 

دعم القضايا االنسانية.
وأع����رب ع����ن س����عادته 
الختي����ار د.عبداهلل املعتوق 
مبعوثا للشؤون االنسانية في 
االمم املتحدة، واكد ان األزمة 
الس����ورية اآلن تعتبر كارثة 
يجب ان نتحدى كل الظروف 
إلنقاذ الشعب السوري خاصة 
ان األزمة زادت مبعدالت غير 
مسبوقة، ولفت الى ان منظمة 
التعاون االسالمي كانت اول 
وفد يصل الى سورية لتقصي 
حاالت الش����عب الس����وري، 
وذلك بعد مفاوضات طويلة 
مع املس����ؤولني للسماح لنا 
بالدخول الى سورية، فهناك 
كارثة انسانية داخل سورية، 
وكارثة للنازحني الى اخلارج، 
ومشكلة العمل االنساني في 
احلكومة السورية التي حتكم 
سيطرتها في الداخل، حيث جند 
مشكلة في وصول املساعدات 
الى داخل سورية، ومنظمات 
العمل االنس����اني تقوم بدور 
كبير وهناك منظمات اخرى 
كالهالل االحم����ر والصليب، 
ولكن تبقى االزمة كبيرة في 
داخل سورية، وطالب اجلميع 
ان توج����ه صرخة للمجتمع 
الدولي إليجاد وسيلة لدخول 
املساعدات الى داخل سورية 
بالضغ����ط عل����ى احلكومة 

السورية.
من جهته استعرض االمني 
العام لهيئة االغاثة في اململكة 
العربية السعودية احمد فالح 
الطيب جهود الهيئة في اململكة 
حيث قدم����ت نحو 2 مليون 
الالجئون  ريال استفاد منها 
ف����ي االردن ولبنان وتركيا، 
ال����ى 14 مليونا  باالضاف����ة 
اغاثية استفاد  كمس����اعدات 
منه����ا اآلالف م����ن الالجئني، 
وتابع ان الهيئة حرصت على 
املساعدة في مزاولة العملية 
التعليمية واالس����تفادة من 
املعلمني السوريني واستئجار 
مدارس في لبن����ان واالردن 
وتدريس املناهج الس����ورية 
لهؤالء الطالب واستفاد منها 
اكثر من 5 آالف طالب، الفتا 
الى ان الهيئة قدمت اكثر من 
مليون كمساعدات موسمية، 
واوضح ان الهيئة كفلت 139 
يتيما بلغت كلفتها اكثر من 
ألف ريال واستطعنا ان   141
منهد لعمل شبكات مع بعض 
املنظمات السورية والدخول 
م����ن جان����ب مدين����ة حلب 
والدخول الى العمق السوري 
ألن الس����وريني ف����ي الداخل 
اكثر حاجة من الالجئني في 
اخلارج وبني ان الهيئة تعمل 
على اعداد 6 مواقع استقبال 
الجئني باالضافة الى استثمار 
العمارات في لبنان  عدد من 

لتسكني السوريني فيها.
بدوره، قال ممثل العالقات 
الدولية والديبلوماسية باملركز 
االسالمي التركي عزت شاهني: 
اآلن في تركيا نحو 160 الجئ، 
في املخيمات وكذلك مثل هذا 
العدد موجود خارج املخيمات 
التركية تس����عى  واحلكومة 
بكل جهد الى حسن استقبال 

ضيوفها في تركيا.
وتاب����ع: لي����س هناك اي 
مشكلة في ادخال املساعدات 
الى الس����وريني ف����ي الداخل 
عن طريق تركي����ا، مبينا ان 
الداخل جماعات اسسوا  في 
مؤسس����ات خيري����ة محلية 
وهناك اجتماعات في تركيا 
لتنظي����م عمل اكث����ر من 40 
مؤسسة، مشيرا الى ان من اهم 
املتطلبات في الداخل البنزين 
والذي ادى نقصة الى ارتفاع 
اس����عار اخلبز، وقال: خالل 
االشهر السابقة قمنا بدور كبير 
في تبادل االسرى بني النظام 
واملعتقلني عند الثوار، في آخر 

منذ نش����أتها، حتى اصبحت 
صاحبة مخزون حضاري في 

العمل االنساني.
وأكد ان الكارثية الناجمة 
عن احداث سورية هزت وجدان 
اإلنسانية، واقشعرت لها ابدان 
البشرية، حيث تتوالى يوميا 
مش����اهدها املروعة من مئات 
القتلى واملصابني فضال عن 
مئات اآلالف من النازحني الى 
دول اجلوار السوري، الذين 
تركوا بيوتهم وفروا من آلة 
القتل والتدمي����ر حفاة عراة 

لينجوا بأنفسهم.
وامام هذه الفاجعة، نرى 
انه م����ن واجبنا كعاملني في 
احلقل اإلنساني ان نستنهض 
الهمم، ونحشد اجلهود، من 
اجل تقدمي كل اش����كال الدعم 
واملس����اعدة لضحايا األزمة 
السورية حتى تتجلى محنتهم، 

وتزول مأساتهم.
البيان انه في  وغنى عن 
ظل مثل هذه املآسي االنسانية 
� أمثالكم �  يضطلع االوفياء 
بأدوار فاعل����ة للحد من آثار 
النكبات واحملن، ويسهمون 
بقوة في اجلهود املبذولة لدرء 
املخاطر احملدقة بالش����رائح 
والفئ����ات الضعيفة وتقدمي 
البرام����ج التي تس����اعد على 
مواجهة اجلوع والفقر واجلهل 

واملرض.
وقد وفقنا اهلل س����بحانه 
وتعالى الى جم����ع نحو 30 
مليون دوالر، وقامت الهيئة 
عبر فرقها االغاثية بتنفيذ 10 
برامج ومش����اريع اجتماعية 
وصحية وتعليمية في مناطق 
الالجئ����ني ب����االردن ولبنان 

وتركيا.
ب����دوره ش����كر رئي����س 
اجلمعي����ة الكويتية لالغاثة 
يوسف احلجي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
على دعمه الالمحدود الغاثة 
الس����وري وتوجيه  الشعب 
الى االخ����وة على  الدع����وة 
مستوى احلكومات للمشاركة 

في هذا املؤمتر.
وقال: اجتمعت املنظمات 
الكوي����ت  ف����ي  اإلس����المية 
واجلمعيات اخليرية لتدارس 
ما ميكن ان نقدمه للش����عب 
السوري ضمن الهيئة اخليرية 
اإلس����المية وضمن جمعية 
االغاث����ة الكويتي����ة في مقر 

الهيئة.
وزاد: أرى انه من املمكن ان 
تتعهد هذه الهيئات املوجودة 
في الكويت ملدة عام يبدأ من 
1434ه� بأن يخصص هذا العام 
الغاثة املتضررين السوريني 
ف����ي اجلوان����ب االجتماعية 
والصحية املعيش����ية وهذا 
االجتم����اع س����يكون ضمن 
اجتماعك����م ه����ذا لت����دارس 
م����ا ميكن ان ينت����ج عن هذا 
االجتم����اع ونتوقع ان يكون 
هذا االجتماع ل����ه دور كبير 
لكل من تصل رسالتنا هذه له 
ملد املساعدة للشعب السوري 
ولكل من يس����تطيع ان يقدم 
االغاثة دون تردد حيث تنتشر 
األمراض واألوبئة التي سببها 
ما حدث من قتل ثم النزوح الى 
اماكن لم يكن يتعودون عليها، 
فنأمل من األطباء ان يتدارسوا 
هذه املش����كلة، ولفت الى ان 
اجلمعيات اخليرية الكويتية 
تعهدت بدفع 100 مليون دوالر 

للعام 2013.

كارثة إنسانية

من جهته شكر االمني العام 
املساعد للشؤون اإلنسانية 
في منظمة التعاون اإلسالمي 

الهيئ����ة اخليرية  أعلنت 
اإلس����المية العاملية ان حجم 
الت����زم بها  التعه����دات التي 
مؤمت����ر املنظم����ات اخليرية 
غير احلكومية لدعم الشعب 
الس����وري بل����غ 183 مليون 
دوالر أميركي من بينها 100 
مليون التزمت بها جمعيات 
خيرية كويتية منضوية حتت 
اجلمعي����ة الكويتية لإلغاثة 

برئاسة يوسف احلجي.
جاء ذلك في بيان صادر 
عن الهيئ����ة في ختام مؤمتر 
املنظم����ات اخليري����ة غي����ر 
الش����عب  احلكومي����ة لدعم 
السوري الذي اختتم أعماله 
امس مبش����اركة 63 منظمة 
كويتي����ة وخليجية وعربية 
وإسالمية وعدد من منظمات 
األمم املتح����دة ذات الصل����ة 

بالشأن اإلنساني.
وتعه����دت األمانة العامة 
البيان«  لألوقاف »بحس����ب 
بتقدمي ملي����ون دوالر، فيما 
تب����رع رجل االعم����ال محمد 
ناصر الساير مبليون دينار 
وعبدالعزيز البابطني وأوالده 
ب� 250 ألف دوالر، إضافة الى 
تعهدات عديدة لوجس����تية 
وفنية من مختلف اجلمعيات 
واملنظمات املشاركة في شكل 
برامج ومشاريع وتسهيالت 
سيتم إجنازها خالل املرحلة 

املقبلة.
وأكد رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية ومبعوث  اإلسالمية 
ل����ألمم املتحدة  العام  األمني 
للشؤون اإلنسانية في منظمة 
التعاون اإلسالمي د.عبداهلل 
املعتوق ان األموال التي سيتم 
جمعها والتعهد بها لن تذهب 
إال لضحايا األزمة السورية من 
النازحني واملشردين واملصابني 
لتوفير أماكن اإليواء والدواء 

والغذاء للمنكوبني.
وأضاف: أقول ذلك قطعا 
لدابر الشائعات التي تطلقها 
جهات مغرض����ة على مواقع 
التواصل االجتماعي ونحن 
أمام هذا التحدي الكبير نأمل 
ان يسفر ملتقانا عن بلورة دور 
فاعل للمنظمات غير احلكومية 
في دعم برامج ومشاريع إغاثة 
الى جانب  الشعب السوري 
إسهامات الدول املشاركة في 
أعمال املؤمتر الدولي للمانحني 
الذي تنظم����ه الكويت اليوم 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمي����ر بالتعاون مع منظمة 

األمم املتحدة.
الكوي����ت  ان  وأض����اف 
باستجابتها لدعوة األمني العام 
لألمم املتحدة، واطالق صاحب 
الس����مو األمير لهذه املبادرة 
الس����امية، تضيف اس����هاما 
الى سجلها االنساني  جديدا 
احلافل باملبادرات واملشاريع 
والبرام����ج االغاثية املوجهة 

ملساعدة االشقاء.
وفي هذا املقام أوجه خالص 
الش����كر والتقدي����ر لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
املبادرة  األحمد إلطالقه هذه 
الكرمية ورعايته لها في هذا 

الظرف احلساس.
اذ نعب����ر ع����ن  ونح����ن 
اعتزازنا وسعادتنا مبثل هذه 
املبادرات واجلهود املخلصة 
التي تعكس احلس االنساني 
العالي جتاه الش����عوب التي 
تعاني وط����أة املعاناة، فإننا 
نرحب باملزيد من مبادراتكم 
ومش����اريعكم اخليري����ة من 
اجل اغاثة املنكوبني وضحايا 
الك����وارث والنزاع����ات، قال 
تعالى: »وفي ذلك فليتنافس 

املتنافسون«.
الكويت  ان قي����ادة  وقال 
تسعى دائما الى تعظيم قيمة 
املس����ؤولية املجتمعية لدى 
االفراد واملؤسسات وتهيئة 
الظ����روف املالئم����ة إلع����الء 
قيم الش����راكة بني املنظمات 
الرس����مية ونظيراته����ا غير 
احلكومية، لترسيخ مبادئ 
الب����ذل والعطاء، وإرس����اء 
التنس����يق والتكامل  مفهوم 
بني قطاع����ات العمل الثالث، 
القيم االنس����انية  وتعزي����ز 
الفاضلة التي عرفت بها بالدنا 

عبدالقادر العجيل وإحسان بن صالح طنب مع بعض املشاركني

مسؤول إغاثي أردني: الكويت تلعب دورًا بارزًا في مساعدة الشعب السوري

مسؤول أممي: سورية تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم

مسؤول إغاثي لبناني: تقدمي املساعدات عبر 3 أطر

تبرعات املشاركني

البرجس: الهالل األحمر لن يتخلى عن مسؤوليته حيال الالجئني السوريني

االحتاد األوروبي: املؤمتر يأتي في وقت حيوي للغاية
بروكسل ـ كونا: أعرب 

االحتاد االوروبي امس عن 
امتنانه الستضافة الكويت 

للمؤمتر الدولي للمانحني لدعم 
الوضع االنساني في سورية، 
كاشفا عن انه سيتعهد خالله 
بتقدمي مائة مليون يورو لهذا 

الغرض.
وقالت مفوضة االحتاد 

االوروبي لشؤون التعاون 
الدولي واملساعدة االنسانية 

كريستالينا جورجيفا في 
تصريح لـ»كونا« في بروكسل 

قبيل توجهها الى الكويت ان 
املؤمتر »يأتي في وقت حيوي 
للغاية حيث نرى أنه ال يوجد 

حل سياسي في األفق حتى 
اآلن بينما معاناة السوريني 

شديدة املأساوية وهناك 
ضرورة جلمع املزيد من 

األموال«.  وأضافت جورجيفا 
»آمل ان يفعل املانحون 

اآلخرون مثل ما يقوم به 
املانحون األوروبيون« من 

أجل زيادة املساعدات.

أكد األمني العام للهيئة اخليرية األردنية 
الهاشمية أمين املفلح ان الكويت تلعب دورا 

بارزا في مساعدة ودعم الشعب السوري 
على الصعيد اإلنساني، معربا عن اعتزاز 

األردن بهذا الدور السباق، بإيصال املساعدات 

اإلنسانية. وأشاد املفلح على هامش املؤمتر 
بالتنسيق املشترك بني احلكومتني الكويتية 
واألردنية في مجال العمل اإلنساني والذي 

توج ببناء 100 وحدة سكنية لتكون مبثابة قرية 
كويتية مجهزة بالكامل في مخيم الزعتري.

أكد مسؤول أممي أهمية الدور اإلنساني الكبير 
الذي تقوم به الكويت »قيادة وحكومة وشعبا« 

على املستوى الدولي لتلبية االحتياجات العاجلة 
لالجئني السوريني بالتنسيق والتعاون مع 

احلكومات واملنظمات االهلية ومنظمات االمم 
املتحدة. جاء ذلك في تصريح أدلى به منسق 

االمم املتحدة لشؤون الالجئني السوريني 
بانوس مومتزيس لـ »كونا« امس على هامش 

املؤمتر. وثمن مومتزيس عاليا اجلهود التي 
تبذلها الكويت بتوجيهات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد الغاثة الالجئني 
السوريني وكان آخرها اعالن دولة الكويت 

استضافة املؤمتر الدولي للمانحني لدعم الوضع 
االنساني في سورية املزمع عقده اليوم.

وأوضح ان للمنظمات األهلية الكويتية دورا 
بارزا في مختلف ميادين العمل االنساني داعيا 
الى حتقيق اكبر قدر من التنسيق بني املنظمات 
األهلية والدولية لرسم خارطة طريق حتدد آلية 

توصيل املساعدات اإلنسانية لالجئني.
وقال مومتزيس ان سورية تشهد أسوأ كارثة 

انسانية في العالم مبديا قلقه البالغ حيال 
أوضاع الالجئني في دول اجلوار السوري 

وخصوصا في االردن ولبنان اللذين يستقبالن 
آالف الالجئني السوريني يوميا.

قال املنسق العام الحتاد اجلمعيات االغاثية 
لرعاية الالجئني السوريني في لبنان حسام 

الغالي ان مؤمتر املنظمات اخليرية غير احلكومية 
املانحة للشعب السوري »يأتي تتويجا جلملة 

من االنشطة حول العالم وتعنى برعاية الالجئني 
السوريني في محنتهم الراهنة«. وأكد الغالي على 

هامش املؤمتر »حرص االحتاد الذي يضم أكثر من 
80 جمعية لبنانية عاملة على التواصل مع جميع 

اجلهات العاملة واملانحة الدولية وفي مقدمها 
اجلهات الكويتية«. وعن آلية تقدمي املساعدات 

للشعب السوري ودور احتاد اجلمعيات االغاثية 
لرعاية الالجئني السوريني في لبنان، أوضح أن 

االحتاد »يتعاون مع الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية وبقية اجلمعيات الكويتية املعنية بهذا 
االطار التي تسلمنا املساعدات واالموال التي 

تأتي الى لبنان وهناك نقوم بتنظيمها وتوجيهها 
عبر ثالثة أطر«. وذكر ان االطار االول هو 

االغاثي والثاني الطبي والثالث التعليمي »حيث 
نقوم بصرفها على رعاية الالجئني داخل لبنان 
وان كانت هناك مساعدات ايضا من املمكن أن 

توجه الى الداخل السوري فإنها متر عبر املعابر 
احلدودية اللبنانية ـ السورية ويتم ادخالها الى 

املناطق السورية القريبة من لبنان«.

تعهدت كل من املؤسسات والهيئات االغاثية 
بتقدمي مبالغ االغاثة للشعب السوري كاآلتي:

1- اجلمعيات الكويتية تعهدت بتقدمي 100 مليون 
دوالر .

2-  ناصر الساير تبرع مبليون دينار.
3- احتاد اجلمعيات االغاثية في لبنان بـ 2 

مليون ونصف املليون دوالر.
4- »االغاثة االسالمية« عبر العالم في بريطانيا 

تبرعت بـ 20 مليون دينار.
5- »االغاثة السعودية« تعهدوا بتقدمي مليون 

دوالر.
6- احتاد االطباء العرب: 2 مليون دوالر.

7- االمانة العامة لالوقاف: مليون دوالر.
8- هيئة االغاثة االسالمية العاملية: 30 مليون 

دوالر.
9- جمعية املركز االسالمي باالردن: 30 مليون 

دوالر.
10- اللجنة السعودية الوطنية لالغاثة: مت جمع 

667 مليون ريال.
11- مؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهلل الراشد 

)راخ( في قطر: 20 مليون دوالر.
12- مؤسسة مكة املكرمة: مليون ونصف دوالر.

13- مؤسسة طيبة مبكة املكرمة: 10 ماليني 
ريال.

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر 
برجس حمود البرجس ان اجلمعية لن تتخلى 
عن مسؤوليتها حيال الالجئني السوريني »بل 

انها تضع مساعدة احملتاجني الذين تتزايد 
أعدادهم بسرعة مطردة هناك أولوية قصوى 
بالنسبة لها«. وقال البرجس في تصريح على 

هامش أعمال املؤمتر ان اغاثة الشعب السوري 
الشقيق »تأتي تنفيذا للرسالة االنسانية جلمعية 

الهالل االحمر الكويتية على الساحة العاملية 
ومن ضمن واجبها واهتمامها بالوضع االنساني 

املتأزم في سورية الذي يتجه لألسف نحو 
مزيد من التدهور«. وشدد على حرص اجلمعية 

على احلد من تفاقم األوضاع اإلنسانية في 
سورية من خالل رفع وتيرة العمل االنساني 

بصورة مكثفة للحد من تداعيات الظروف التي 
يعانيها املتأثرون باالوضاع هناك.

املعتوق: قطعًا 
لدابر الشائعات 

األموال التي 
سيتم جمعها لن 
تذهب إال لضحايا 

األزمة السورية من 
النازحني

املنان: نطالب 
بتوجيه صرخة 

للمجتمع 
الدولي إليجاد 
وسيلة لدخول 

املساعدات إلى 
داخل سورية 
بالضغط على 

احلكومة

احلجي: نتوقع 
أن تصل رسالتنا 
إلى جميـع دول 
الـعالم ملد يد 
العون للشعب 

السوري


