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بوخمسني: تراجع إصابات «كورونا» دليل جناح الدولة في إدارة األزمة
أسامة دياب

تقــدم رئيس مجلــس إدارة 
جمعيــة الهالل األحمــر د.هالل 
الساير ووفد من اجلمعية بالشكر 
اجلزيل إلى رجل األعمال جواد 
بوخمســني على دعمه وتقدميه 
املساعدات التي وصفها بالسخية 

للهالل أثناء جائحة كورونا.
وقالت األمينة العامة جلمعية 
الهــالل األحمر مها البرجس في 
تصريح لها على هامش الزيارة: 
قدمنا إلى ديوان جواد بوخمسني 
لتقدمي شكرنا اجلزيل على التبرع 
السخي الذي تبرع به من خالل 
مبرة جواد بوخمسني ومن خالل 
أيضا مجموعة شركاته مع أبنائه 
ونعتبر هــذا التبــرع دعما لنا 
إلمتام عملنا اإلنساني، واصفة 
هذا التبرع باملميز، مشيرة إلى أن 
الدعم الذي تتلقاه جمعية الهالل 
األحمر من قبل القطاع اخلاص 
بالكويت مصدر مهم جدا وداعم 
كبير لعمل اجلمعية. وأضافت: 
نتقدم بالشــكر اجلزيل لكل من 
يساندنا وللشخصيات الكويتية 
أمثال جواد بوخمسني التي تدعم 
أنشطتنا داخل وخارج الكويت. 
وحول دعم القطاع اخلاص للهالل 
الكويت  الكويتي خارج  األحمر 
قالت هو دعم مميز وهذا ما جبل 
عليه الشعب الكويتي فأياديهم 
بيضاء وممــدودة نحو اجلميع 
دون النظر إلى عرقهم او دينهم 
أو لونهم بل جندهم أول الداعمني 
ألي حدث أو كارثة إنسانية حتدث 
بالعالم والدليل على ذلك ان جميع 
اجلمعيات اخليرية الكويتية هي 
من أوائل الذين يقدمون مساعدات 
خــارج الكويــت خصوصــا في 
منطــق النزاعات واملناطق التي 
تتعرض لكوارث. وأضافت: والن 
الشعب الكويتي ُجبل على عمل 
اخلير جند ان اجلميع يســاهم 
ويدعم فجميعنا شركاء في هذا 
العمــل االنســاني لتقــدمي هذه 
املساعدات ملســتحقيها. وحول 
مساهمات الهالل االحمر في اليمن 
التــي تعيش حالــة كارثية كما 
وصفتها األمم املتحدة وإذا ما كان 
الهالل األحمر يواجه صعوبات 
هناك قالــت البرجس ال نواجه 

قالت البرجــس امليزانية طبعا 
غيــر كافية مع تزايــد الكوارث 
والنزاعات في العالم وخصوصا 
في منطقتنــا العربية التي تعد 
من اكثر مناطق العالم صعوبة.
حيــث ان اليمن تعيش مأســاة 
كبيرة جدا كما ان لبنان يحتاج 
الــى دعم نتيجــة األحداث التي 
تشهدها لبنان وتراجع االقتصاد 
مع تزايد عدد الالجئني السوريني 
والعراقيــني  والفلســطينيني 
ومينيني. وأشارت البرجس الى 
ان لبنان يحتاج الى دعم قوي من 
جميع اجلهات والدول للخروج 
من أزمته الراهنة، وتبعت كالمها: 
السودان يعيش ازمة كما ان ليبيا 
والصومال تعيشان أزمات كثيرة 
فضال عــن القضيــة األهم التي 
لالســف بــدأ البعض نســيانها 
الفلســطينية.  القضيــة  وهــي 
وأشــارت الــى ان الوضــع فــي 
الداخل الفلســطيني مزٍر حيث 
ان الشعب الفلسطيني بالداخل 
يعاني ويعيش في مأساة كبيرة 
ففي غــزة مثــال ال يوجد عالج 
ملرضى السرطان ومرضى الكلى 
وفق التقارير التي وصلت جمعية 
الهالل االحمــر منذ ايام. وقالت 
البرجس: االزمات كبيرة ونحتاج 
الى ميزانية كبيرة لتغطية قدر 
كبير من متطلبات احملتاجني في 
هذه املناطق الساخنة والتي تشهد 
نزاعات وصراعات وأزمات ايضا.
وحــول مــا قــام بــه الهالل 
االحمر بالتعاون مع اجلمعيات 
اخليريــة الكويتية ومنها مبرة 

جواد بوخمســني اثناء تفشــي 
وباء كورنا قالت البرجس بالفعل 
استطاع الهالل االحمر ادارة االزمة 
اثناء اجلائحة بشــكل جيد جدا 
وهذا راجع الى تعاون املتطوعني 
الذين ابلوا بالء حسنا، وانتهز 
هذه الفرصة لتقدمي الشكر لهم 
على ما بذلــوه من جهود خالل 
االزمــة، فهــم القلــب النابــض 
للجمعية والعمــود الفقري لها 
فلوال جهودهــم وإخالصهم في 
العمل وتضحياتهم ملا استطعنا 
ان نصل الى هذا اإلجناز، منوهة 
الى ان عددا من املتطوعني اصيبوا 

بفيروس كورونا وشفوا منها، 
واصفة اياهم بالصفوف األمامية 
للجمعية ألنهم ضحوا بكل شيء 
من اجل الوقوف مع الوطن خالل 
االزمة منوهة إلى أن عددا منهم ال 
يزالون يديرون مستشفى خيران. 
ومن جانبه، قال رئيس جمعية 
جواد بوخمسني اخليرية جواد 
بوخمسني إن زيارة رئيس مجلس 
إدارة جمعية الهالل األحمر والوفد 
املرافق له لتقدمي الشكر لنا على 
ما قدمناه لهم من مساعدات في 
الفتــرة املاضية يعد لطفا منهم 
على االعتراف مبا قمنا به، الفتا 

وقــال: قبل تفشــي كورونا كنا 
نقــوم بتوزيع املســاعدات على 
الــدول  احملتاجــني مبختلــف 
بأنفســنا لكن وأثنــاء اجلائحة 
قمنــا بعمل شــراكة مــع الهالل 
االحمر وجمعيــات اخرى ومن 
خاللهم نقدم مساعداتنا. واكد ان 
تعامل املبرة ومجموعة بوخمسني 
القابضــة مع الهالل االحمر جاء 
لثقــة املبــرة بنزاهــة جمعيــة 
الهــالل الهــالل املمثل الرســمي 
للعمل االنساني للكويت وان كل 
ما يقــوم به يتم حتت إشــراف 
الدولة. وأضاف: االقربون أولى 
باملعروف، ولذا ركزت املبرة على 
عملها خالل الفترة املاضية داخل 
الكويت، وذلك بتوفير احتياجات 
األســر املتعففة والذين تعطلت 
أعمالهم، مشيرا الى ان هذا الدور 
الواجب القيام به في ايام االزمات 
التي يتعرض لها الوطن، معربا 
عن شكره الهتمام الهالل االحمر 
الكويتي وحرصه بالتعاون مع 
اجلميع في هذا العمل االنساني 
النبيــل، موضحــا ان هــذه هي 
الصورة املشرفة للكويت وألهلها 
الذيــن جبلوا على مد يد العون 

لكل محتاج.
وعن رأيه فــي إدارة الدولة 
لألزمة ونظرته ملــا يحمله عام 
٢٠٢١، اعرب العم جواد بوخمسني 
عن تفاؤلــه بالســنة اجلديدة، 
موجها شكره للقيادة الكويتية 
وللحكومة على حسن مقاومتها 
لتفشي الوباء ومحاربته، مشيرا 
الــى ان احلكومة جنحت في ان 

إلى أن مجموعة بوخمسني واملبرة 
قدمت واجبها جتاه الوطن الذي 
يعــد مركــزا للعمل اإلنســاني. 
وأضاف: ما قمنا به نابع من ديننا 
احلنيف الــذي يأمرنا بالصدقة 
وهــذا واجب علينا ومســيرتنا 
فــي العمل اخليــري ممتدة من 
مســيرة الكويت ومــن عقيدتنا 
وديننا ومبادئنا بأن اهللا أعطانا 
من خيراته والبد من املســاهمة 
في دعم احملتاجني. وتابع كالمه: 
لقــد قامت املبرة وكذلك جمعية 
الرسالة اإلنسانية خالل تفشي 
جائحــة كورونا بــأداء واجبها 
الوطنــي واإلميانــي واألخالقي 
والديني، ونحن نشــكر جمعية 
الهــالل االحمر على هذا التكرمي 
ونتمنى ان يحذو اجلميع حذوهم 
في العمل واألداء، مؤكدا استعداده 
واستمراره لتقدمي املزيد من الدعم 
ومساندة عمل ونشاطات جمعية 
الهالل االحمر بالداخل واخلارج. 
ولفــت الى ان عمــل مبرة جواد 
بوخمســني تضاعف هــذا العام 
بسبب تفشي وباء كورونا، حيث 
تكاثــف اجلميع من اجل الوطن 
ومــا قدم ايضا للمتضررين من 
الوباء ومن االزمات األخرى في 
الــدول واملناطــق التــي تعاني 
صراعات كبيــرة. ولفت الى أن 
مبرة بوخمسني تقدم املساعدات 
جلمعية الهالل االحمر واجلمعيات 
اخليريــة األخــرى التــي تعمل 
باملناطق الســاخنة والتي تقوم 
بدورها بتوزيع هذه املساعدات 
على احملتاجــني في هذه الدول. 

تتصدى لهــذه اجلائحة، حيث 
ان اإلصابــات شــهدت تراجعــا 
كبيرا في الفترة املاضية، وهذا 
دليل على ان إدارة االزمة كانت 
ناجحة رغم ان قطاعات اقتصادية 
كبيرة تضررت، لكن بالتكاتف 
الشــعب  والتعــاون والتفــاف 
حول قيادته احلكيمة نســتفيد 
من هذه التجربة. ودعا احلكومة 
لالهتمــام بأصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة ومحاربة 
البطالة ومســاندة املتضررين، 
وقال: الشباب يحتاج الى الدعم 
والتشــجيع الن لديهم طموحا 
ورغبة وطنية لتطوير الكويت 
وان اجلميــع يريــد ان تعــود 
الكويــت الى ســابق عهدها وان 
تفتح أبــواب الســياحة. ولفت 
الــى ان فترة اإلغــالق طالت اال 
ان النتيجة ستكون جيدة وفي 
صالح اجلميع، ونأمل ان تعود 
األمور الى سابق عهدها مع بداية 
السنة اجلديدة، الن الكويت من 
أوائل الدول التي كانت حريصة 
على مواجهة هذا الوباء. وتابع 
كالمــه بالقــول: نأمــل ان يعود 
اجلميــع الى عملهــم خصوصا 
مع توقف نشــاطات اقتصادية 
كثيرة. واكد ان إصرار احلكومة 
على اطالة مدة اإلغالق كان حرصا 
منها على صحة وسالمة اجلميع 
سواء مواطنون او مقيمون، داعيا 
إلى ضرورة االلتزام بالتعليمات 
الوقائية التي تصدرها احلكومة 

في هذا الشأن
رسالة للشباب

وفي رســالته إلى الشباب، 
قال: أهل الكويت منذ زمن بعيد 
جبلــوا على عمــل اخلير الذي 
توارثته األجيال إلى أن سميت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني، 
وهذا مــا أدى أيضا إلى التفاف 
العالم حول الكويت في أزمتها 
عندما احتل صدام حسني بلدنا، 
ولذلــك البد مــن احملافظة على 
هذه الصفة اخليرة، موضحا أن 
العمل اخليري ليس فقط من مهام 
احلكومة، وإمنا من مســاهمات 
املواطنــني، آمال أن حتذو الدول 
العربية واإلسالمية حذو الكويت 

في هذا املجال اإلنساني.

«الهالل األحمر» كّرمته عرفاناً بالدعم السخي من مبرة جواد بوخمسني ومجموعة شركاته ألنشطة اجلمعية خالل جائحة كورونا

جواد بوخمسني يتسلم شهادة تقدير من د.هالل الساير بحضور مها البرجس ود.عماد بوخمسني وأنور احلساوي 

د.هالل الساير يقدم درع «الهالل األحمر» إلى جواد بوخمسني

د.هالل الساير وجواد بوخمسني ود.عماد بوخمسني

صعوبات في إيصال املساعدات 
للمحتاجــني فــي اليمــن ما عاد 
فــي بعض املناطق التي تشــهد 
نزاعا وهنــاك دعــم نتلقاه من 
قبل املؤسسات التي تعمل داخل 
اليمن ســواء محلية او دولية. 
وأضافت: هناك شراكة بني الهالل 
االحمر الكويتي وهذه اجلمعيات 
واملنظمات الدولية وبالتالي هناك 
تأمني وحراسة ملنتسبينا هناك 
كما شعار الهالل يخول لنا العمل 
بأريحية في املناطق النزاعات. 
ولفتت الى ان سياســة الكويت 
املتوازنة مع اجلميع وسمعتها 
الطيبة سهلت عمل اجلمعية مع 
جميــع األطراف املتنازعة هناك 
مشــيرة الــى ان الكويت الدولة 
الوحيدة التي تقف على مسافة 
واحدة مع اجلميع. وحول عمل 
الهالل األحمر في السودان ودعم 
املهاجريــن اإلثيوبيــني قالــت 
البرجس نحن ندعم املهاجرين 
اإلثيوبيــني املتواجدين بالقرب 
من منطقة كســلة على احلدود 
الســودانية االثيوبيــة وهنــاك 
صعوبة في إيصال املســاعدات 
للمحتاجــني هنــاك ونحــاول 
عبر جهــات دولية إليصال هذه 
املعونات بسبب وجود نزاعات 
واشــتباكات مما ادى الى وقوع 
قتلى وجرحــى هناك وأدى الى 
إيقــاف عملنا في هــذه املنطقة 
بشكل مؤقت حفاظا على ارواح 
املتطوعني في اجلمعية. وحول 
ميزانيــة الهــالل وقدرتها على 
تغطيــة االحتياجــات املطلوبة 

العمل اخليري ليس فقط من مهام احلكومة وإمنا من مساهمات املواطنني أيضًاندعو احلكومة لالهتمام بأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومحاربة البطالة 

البرجس: دعم مؤسسات القطاع اخلاص جلمعية الهالل األحمر مصدر مهم جدًا وداعم كبير لعمل اجلمعية اإلنساني
ملشاهدة الڤيديو


