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الوضع اإلنساني اليزال قاسي ًا ...وعودة الالجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة

العتيبي :ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سورية
�أك��د مندوب الكويت الدائم لدى
االم��م املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي اهمية �ضمان و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية ب�شكل �آمن
وم�ستدام ومن دون عراقيل الى
جميع انحاء �سورية.
جاء ذلك ،يف الكلمة التي �ألقاها
ال�سفري العتيبي م�ساء �أم�س
الأول ،بجل�سة جمل�س االمن حول
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية نيابة
عن حاملي القلم للملف الإن�ساين
ال�سوري يف جمل�س االم��ن وهم
الكويت وبلجيكا و�أملانيا.
وق����ال «اذك�����ر ج��م��ي��ع �أط����راف
ال��ن��زاع بقرار جمل�س االم��ن رقم
 2449ب�ش�أن و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية وامل�ساعدة عرب احلدود
الذي مت تبنيه منذ �أكرث من اربعة
�أ�شهر والذي دعا جميع االطراف
الى �ضمان تقدمي م�ساعدة �إن�سانية
مبدئية وم�ستدامة وحم�سنة الى
�سورية يف العام احلايل».
و�أ���ض��اف العتيبي ان الوقت قد
حان لوفاء جميع �أطراف النزاع
بهذا االل��ت��زام وب��ذل املزيد من
اجلهد ل�ضمان الو�صول امل�ستمر
للمحتاجني يف جميع انحاء
�سورية.
وا�شار الى ان النزاع الذي دخل
ع��ام��ه التا�سع يعد �أح���د ا�سو�أ
النزاعات يف ع�رصنا احلايل ،اذ
اليزال الو�ضع الإن�ساين قا�سيا يف

�سورية ،ويحتاج حوايل  12مليون
�شخ�ص الى امل�ساعدة الإن�سانية
واحلماية.
وتابع قائال «نحن قلقون للغاية
م��ن الت�صعيد االخ�ي�ر للق�صف
اجل��وي والق�صف يف �شمال غرب
�سورية وال��ذي �أث��ر على ال�سكان
املدنيني ،ما ادى الى نزوح �أكرث
من � 110آالف م��دين منذ فرباير
املا�ضي ،اذ ي�ساهم هذا الت�صعيد
يف زيادة تدهور احلالة الإن�سانية
امل ��أ���س��اوي��ة يف منطقة خف�ض
الت�صعيد �شمال غرب �سورية».
ولفت العتيبي ال��ى قتل وجرح
العديد م��ن املدنيني يف �شمال
��شرق �سورية معربا عن ادانته
ب�شدة لت�صاعد العنف يف الآونة
االخرية ،ومذكرا جميع االطراف
بالتزاماتها مبوجب القانون
الإن�ساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان حلماية املدنيني
والبنية التحتية املدنية.
وا�شار ال��ى ق��راري جمل�س االمن
رقم  2286و 2427اللذين ادانا
ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى امل�ست�شفيات
واملدار�س على التوايل ،اذ ت�شكل
االنتهاكات �ضد املدنيني يف اوقات
النزاع خرقا وا�ضحا ال جدال فيه
للقانون الإن�ساين ال��دويل وتظل
غري مقبولة على االطالق.
و�شدد العتيبي على ��ضرورة �أال
تعرقل جهود مكافحة االره��اب

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

رقم .2401
و�أو���ض��ح ان ال��و���ض��ع يف خميم
«الهول» م�صدر قلق كبري اذ قفز
�سكان املخيم من حوايل � 10آالف
يف دي�سمرب املا�ضي الى �أكرث من
� 70أل��ف� ًا يف ه��ذا ال�شهر وت�شكل

العمل الإن�ساين املبدئي مكررا
ال��دع��وة ال��ى التنفيذ امل�ستمر
مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ب�ين رو�سيا
وت��رك��ي��ا يف �إدل����ب وال���ى وقف
االعمال القتالية يف جميع انحاء
�سورية وفقا لقرار جمل�س االمن

اليحيا سفيراً فوق العادة للكويت

شددت على ضرورة تعزيز العمل الجماعي

الكويت تؤكد أهمية دبلوماسية
تعددية األطراف إقليمي ًا ودولي ًا
�أك��دت الكويت اهمية دبلوما�سية
تعددية االط��راف على امل�ستويني
االقليمي والدويل و�رضورة تعزيز
العمل اجل��م��اع��ي م��ا ب�ين ال��دول
وال�رشاكات مع املنظمات االقليمية
م���ن اج���ل ال��ت��و���ص��ل ال���ى حلول
للتحديات االقليمية والعاملية.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
القاها م�ساء �أم�س الأول ،نائب
امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��وف��د الكويت
لدى االمم املتحدة امل�ست�شار بدر
املنيخ يف االجتماع رفيع امل�ستوى
للجمعية العامة للأمم املتحدة
مبنا�سبة اليوم ال��دويل لتعددية
االط���راف والدبلوما�سية من اجل
ال�سالم.
و�أك��د املنيخ دور االم��م املتحدة
الهام يف قيادة التحرك العاملي
ملواجهة التحديات التي تواجه
اجلميع مبا يف ذلك العمل االن�ساين
الدويل للتخفيف من املعاناة التي
ت��واج��ه ال�شعوب ازاء النزاعات
امل�سلحة والكوارث الطبيعية.
و�شدد على �أهمية دور الأمم املتحدة
للم�ساهمة ب�شكل فعال يف اجلهود
االقليمية وال��دول��ي��ة املختلفة
الرامية ال��ى ح��ل ال��ن��زاع��ات عرب
ال��ط��رق ال�سلمية والدبلوما�سية
الوقائية والو�ساطة ومنع انت�شار
ا�سلحة ال��دم��ار ال�شامل وحتقيق
اهداف التنمية امل�ستدامة .2030
وق��ال �إن املنظمة الدولية تلعب
دورا يف مواجهة �آثار تغري املناخ
وتعزيز حقوق االن�سان و�سيادة
القانون وال ميكن احراز اي تقدم يف
هذه الق�ضايا وغريها دون االنخراط
ب�شكل فعال وجاد �ضمن مفهوم العمل
اجلماعي واحلوار البناء.
و�أ�ضاف «يواجه عاملنا اليوم حتديات
تقليدية ومعا�رصة وتهديدات ا�صبحت
عابرة للحدود و�أكرث تعقيدا وت�شابكا

• بدر املنيخ متحدثا ً

مما كانت عليه يف ال�سابق فالتهديدات
لل�سلم واالمن باتت وللأ�سف يف منط
مت�صاعد خ�لال ال�سنوات املا�ضية
وتهديد االرهاب ال يزال م�ستمرا وال
توجد منطقة من العامل يف م�أمن
منه» .وذكر املنيخ ان العامل ي�شهد
ن��زاع��ات م�سلحة ع��دي��دة وازم���ات
ان�سانية وكوارث طبيعية قادرة على
ان ترتك انعكا�سات �سلبية على �أكرث
من دول��ة او اقليم نتيجة حلجمها
الهائل.
وبني �أن الغاية التي ي�صبو اجلميع
ال��ى حتقيقها ه��ي حتقيق اه��داف
التنمية امل�ستدامة ومعاجلة ظاهرة
تغري املناخ وغريها من الق�ضايا
التي بحاجة ال��ى ت�ضافر جهود
املجتمع الدويل فالتحديات التي
تع�صف يف عاملنا اليوم بحاجة الى
وقفة جماعية والى حلول دولية».
وا���ض��اف «ان ت��ع��ددي��ة االط���راف
ت�شكل �صلب النظام العاملي الذي
ارت�ضيناه جميعا مع ان�شاء منظمة

االمم املتحدة قبل �أكرث من �سبعة
عقود وحجر الزاوية الذي ي�ستند
عليه هذا النظام العاملي متعدد
االط��راف هو ميثاق االمم املتحدة
الذي يعترب �صكا للقانون الدويل
وي��ح��دد اط����ارا وا���ض��ح��ا لتنظيم
العالقات بني الدول».
وا�شار الى ��ضرورة التزام جميع
ال��دول االع�ضاء يف االم��م املتحدة
بامليثاق ومقا�صده ومبادئه ن�صا
وروحا فهو يبقى بقدر اهميته كما
كان دائما وي�شكل ا�سا�س نظام االمن
اجلماعي وي��وف��ر ادوات متعددة
للتعاطي مع التحديات ب�صورة
جماعية وفعالة.
ودعا املنيخ الى العمل على ترجمة
م��ا ورد يف امل��ي��ث��اق مثل العمل
ب�شكل جماعي وموحد لكبح العنف
والعدوان والعمل على بناء عالقات
ودي���ة ب�ين ال���دول واح�ت�رام مبد�أ
ال�سيادة وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية وامل�ساواة يف احلقوق

لدى الباراغواي

وحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري
وتعزيز وت�شجيع اح�ترام حقوق
االن�سان.
وتابع قائال «عندما نتحدث عن
تعددية االطراف ودور االمم املتحدة
ف�لاب��د يل ان ات��ط��رق ال��ى حترير
الكويت يف عام  1991والذي يعد
مثاال يبني ما ميكن ان يتم حتقيقه
عندما تت�ضافر ج��ه��ود املجتمع
ال��دويل حتت مظلة االم��م املتحدة
ومن خالل ق��رارات �رشعية �صادرة
ع��ن جمل�س االم���ن ت��ه��دف لن�رصة
�سيادة القانون واحلق والعدالة».
و�أكد املنيخ ان عملية حترير الكويت
تعد منوذجا تاريخيا ملفهوم االمن
اجلماعي وجت�سيدا ناجحا لتعددية
االط���راف ودور االم��م املتحدة يف
ت�صويب اعتداء يعد خرقا وا�ضحا
و�رصيحا للقانون الدويل ومليثاق
االمم املتحدة.
و�أو�ضح ان ذلك قد زاد الكويت يقينا
بعد جتربة الغزو امل��ري��رة ب�أن
خط الدفاع االول للدول ال�صغرية
مثلها هو وجود نظام عاملي متعدد
االطراف مبني على القانون والعدالة
وي�ضمن حقوق وامن و�سالمة الدول
ال�صغرية.
و�أعرب عن القلق من الطرح املتنامي
ال���ذي ي�شكك يف قيمة تعددية
االطراف يف الآونة االخرية وكذلك
التدابري املتخذة من بع�ض الدول
عرب �سيا�ساتها االحادية التي ت�ضع
م�صاحلها الوطنية ال�ضيقة فوق
امل�صلحة العامة االمر الذي يقو�ض
النظام العاملي ال��ذي ان�شئ منذ
انتهاء احلرب العاملية الثانية.
كما �أعرب املنيخ عن اميانه ب�أنه
ال ميكن لدولة واح��دة مهما كان
حجمها او قوتها الع�سكرية او
االقت�صادية ان تنفرد مبعاجلة
حتديات العامل.

مستعدون لتطوير قدرات كوادرها وتدريبها خصوصا في مجال اإلدارة والتكنولوجيا

السفير الكوري :العالقات الثنائية
مع الكويت متينة
قال �سفري كوريا اجلنوبية لدى الكويت هونغ يونغ جي
ان نحو � 17رشكة هند�سية كورية عمالقة تنفذ م�شاريع
بنى حتتية وطاقة يف الكويت تتجاوز قيمتها نحو 30
مليار دوالر ،م�ؤكدا �أن الكويت هي ال�رشيك التجاري
الثالث لبالده على م�ستوى ال�رشق الأو�سط.
واكد مبنا�سبة الزيارة الر�سمية التي يجريها رئي�س
الوزراء الكوري يل يون على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى
يوم الثالثاء املقبل تلبية لدعوة �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء وت�ستمر حتى  3مايو
املقبل� ،أكد على متانة العالقات الثنائية بني البلدين
ال�سيما �أن ه��ذه ال��زي��ارة تتزامن مع احتفال بالده
والكويت بالذكرى الـ  40لإقامة عالقات دبلوما�سية بني
البلدين ويف وقت ت�شهد هذه العالقات تو�سعا يف جميع
املجاالت ،خ�صو�صا االقت�صادية مع بحث �آفاق جديدة
للتعاون الثنائي.
و�أ�ضاف �أن �أهم امل�شاريع التي تقوم ال�رشكات الكورية
بتنفيذها هي م�رشوع ج�رس ال�شيخ جابر الذي يعد من
�أطول اجل�سور البحرية يف العامل ومدينة جنوب �سعد
العبدالله� ،إ�ضافة �إلى �إدارة مبنى الركاب «تي  »4يف
مطار الكويت الدويل.
و�أفاد ب�أن جميع هذه امل�شاريع تدخل يف ر�ؤية �صاحب
ال�سمو �أم�ير الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد املعنية
بتحويل الكويت �إلى مركز مايل وجتاري �إقليمي.

وذكر ان ال�رشكات الكورية تراقب عن كثب م�رشوع �إقليم
ال�شمال بالكويت وتنتظر االعالن عن خطة امل�رشوع
«العمالق» ،مبينا �أن ال�رشكات الكورية لديها اخلربة
الكافية للدخول يف م�شاريع الإقليم بعد �أن جتاوزت فرتة
عملها يف الكويت نحو  40عام ًا يف جميع القطاعات.
ور�أى ال�سفري الكوري ان القطاعات التي حتمل �آفاقا
وا�سعة لتطوير العالقات الثنائية تت�ضمن قطاع
العناية ال�صحية ،الفتا �إلى زيادة عدد امل�سافرين
الكويتيني للعالج يف �سيول لنحو ثالثة �آالف زائر
كويتي خالل العام املا�ضي «وهذا الرقم ينمو ب�رسعة
كبرية».
و�أكد ا�ستعداد بالده لتطوير «قدرات الكوادر الكويتية
وتدريبها» خ�صو�صا يف جمال االدارة والتكنولوجيا
خ�صو�صا وان بالده متتلك تكنولوجيا متطورة يف جمال
الطاقة املتجددة والتي ميكن اال�ستفادة منها يف الكويت
تطبيقا ل�سيا�ساتها اخلا�صة ب�إنتاج الطاقة البديلة.
ولفت �إلى �أن ال�رشكات الكورية تركز يف هذا املجال
على رفع كفاءة انتاج هذه الطاقة وخف�ض كلفتها.
وقال ال�سفري الكوري ان الكويت هي املورد الرئي�سي
الثاين للطاقة لبالده بعد اململكة العربية ال�سعودية،
مو�ضحا �أن حجم التبادل التجاري بني البلدين �سجل
العام املا�ضي نحو  14مليار دوالر بزيادة ن�سبتها ٪33
عن العام ال�سابق.

ن�سبة  %92من �سكان املخيم من
الن�ساء واالطفال الذين تعر�ض
ال��ك��ث�ير منهم للعنف م��ن قبل
االره��اب��ي�ين ويعي�شون الآن يف
ظروف يواجهون فيها جمموعة من
املخاوف املتعلقة باحلماية.

ودع�����ا ال��ع��ت��ي��ب��ي ال����ى تلبية
االحتياجات اخلا�صة لأكرث الفئات
�ضعفا مب��ا يف ذل��ك كبار ال�سن
وذوو الإعاقة على وجه ال�رسعة،
اذ يجب على جميع �أطراف النزاع
ال�سماح بالو�صول امل�ستمر الى
النازحني وان تكون االمم املتحدة
و��شرك��ا�ؤه��ا يف و���ض��ع ميكنهم
من تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية
القائمة على االحتياجات جلميع
املحتاجني دون ت�أخري او متييز
او معوقات بريوقراطية.
ويف الركبان ق��ال العتيبي انه
اليزال حوايل � 40ألف �شخ�ص يف
املخيم وهناك حاجة الى حلول
دائمة ل�سكان املخيم من خالل
الرتتيبات بالتن�سيق مع االمم
املتحدة.
و�أو�ضح ان جميع حتركات �سكان
املخيم يجب ان تكون طوعية
و�آم��ن��ة وك��رمي��ة وم�ستنرية ويف
م���وازاة ذل��ك دع��ا �إل��ى ا�ستمرار
و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إلى
خميم ركبان حتى يتم التو�صل �إلى
حل دائم و�شامل ،خا�صة وان هذه
م�س�ألة ذات �أهمية كبرية ،ال �سيما
و�أن امل�ساعدة التي قدمتها قافلة
امل�ساعدات الإن�سانية للم�ستوطنة
يف �شهر فرباير بد�أت تنفد.
وا���ش��ار العتيبي ال��ى ان هناك
تقارير عن نق�ص ال�سلع واخلدمات
اال�سا�سية خا�صة اخلدمات ال�صحية

وامكانية احل�صول على مياه �آمنة
ونظيفة يف منطقة «ه��ج�ين»،
وعالوة على ذلك تنت�رش الذخائر
غري املنفجرة يف املنطقة مما
ي�شكل خطرا كبريا على حماية
املدنيني.
وق��ال «ان �سورية �شهدت بع�ض
�أخطر اجلرائم مبوجب القانون
ال���دويل منذ ب��دء ال��ن��زاع ويجب
�ضمان امل�ساءلة مل��ن ارتكبوا
ان��ت��ه��اك��ات للقانون الإن�ساين
الدويل والقانون الدويل حلقوق
الإن�����س��ان ف�إننا نقف بحزم يف
التزامنا مبكافحة االف�ل�ات من
العقاب».
وفيما يتعلق بالالجئني �أك��د
العتيبي من جديد ان اي عودة
لالجئني يجب ان ت��ك��ون �آمنة
وط��وع��ي��ة وك��رمي��ة ،مبينا ان
تدابري مثل االحتجاز التع�سفي
وامل�صادرة ،على �سبيل املثال ال
احل�رص ،تعيق اي جهود من �ش�أنها
ان ت�سمح لل�سوريني بالعودة.
وا�ضاف انه «بعد مرور �شهر على
م�ؤمتر بروك�سل الناجح حول دعم
�سورية واملنطقة ن�ؤكد من جديد
كحاملني للقلم على التزامنا
ب��ال��وف��اء بتعهداتنا املعلنة
يف امل���ؤمت��ر ل��دع��م اال�ستجابة
الإن�سانية ال�سورية ونرجو من
جميع املانحني اتاحة التمويل
يف �أ�رسع وقت ممكن».

• عبدالله اليحيا مصافحا ً رئيس الباراغواي

قدم �سفري الكويت لدى الأرجنتني عبدالله اليحيا،
�أوراق اعتماده �سفري ًا فوق العادة مفو�ض ًا حما ًال �إلى
الباراغواي الى رئي�سها ماريو عبده بينيتز.
وذكرت �سفارة الكويت يف االرجنتني يف بيان ،ان اليحيا
نقل لبينيتز حتيات �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد.

و�أو���ض��ح البيان ان مرا�سم تقدمي �أوراق االعتماد
جرت يف قاعة اال�ستقالل مبقر الرئا�سة يف العا�صمة
�أ�سون�سيون بح�ضور وزي��ر خارجية الباراغواي
لوي�س �ألبريتو كا�ستيغليوين وعدد من كبار م�س�ؤويل
احلكومة ،الى جانب م�ست�شار ال�سفارة الكويتية زياد
ا لأنبعي.

العوضي :رئيس وزراء كوريا الجنوبية
يزور الكويت
ق��ال �سفري الكويت ل��دى كوريا
اجلنوبية بدر العو�ضي ،ان رئي�س
ال���وزراء ال��ك��وري يل ي��ون يقوم
بزيارة ر�سمية للكويت على ر�أ�س
وفد رفيع امل�ستوى ،وذلك تلبية
ل��دع��وة كرمية م��ن �سمو ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك ،رئي�س جمل�س
الوزراء.
و�أع���رب العو�ضي بح�سب بيان
ل�سفارة الكويت يف �سيول عن
ترحيب القيادة الكويتية العليا
ب��ه��ذه ال��زي��ارة ال��ت��ي �ستتزامن
م��ع اح��ت��ف��ال ك��وري��ا والكويت
بالذكرى الـ  40لإقامة العالقات
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب�ين البلدين،
وكذلك تتزامن مع تو�سع جماالت
التعاون بينهما خا�صة املجال
االقت�صادي.

و�أ�ضاف ان رئي�س الوزراء الكوري
والوفد املرافق له والذي يت�ضمن
عددا من كبار امل�س�ؤولني ورجال
الأعمال ور�ؤ�ساء ال�رشكات الكورية
ي�شارك يف فعاليات اقت�صادية مهمة
خالل هذه الزيارة �آمال ان تتحقق
النتائج املرجوة منها من خالل
نقل عالقة التعاون بني البلدين
�إلى �آفاق �أرحب يف امل�ستقبل.
وا���ش��اد ال��ع��و���ض��ي مب��ا ت�شهده
العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية
بني الكويت وكوريا من منو يف
ال�سنوات الأخرية من خالل تنوع
م�شاريع ال��ت��ع��اون االقت�صادي
والفني و�سعي حكومة البلدين يف
تنفيذ �إرادة القيادة العليا لديهما
والهادفة �إلى فتح �آفاق وجماالت
جديدة للتعاون لت�شمل القطاعات

ال�صحية والنقل واال�سكان والطاقة
والتكنولوجيا الذكية وب�شكل
يعك�س ع��م��ق ع�لاق��ة ال�صداقة
التاريخية التي تربط بينهما.
و�أك���د �أن ك��وري��ا كانت والزال��ت
��شري��ك��ا مهما يف تنفيذ خطط
التنمية يف الكويت حيث نفذت
ال�رشكات الكورية ما بني الأعوام
 2012و 2019م�شاريع حيوية
يف الكويت و�صلت كلفتها �إلى ما
يقارب  30مليار دوالر.
و�أ�ضاف �أن حجم التبادل التجاري
بني الكويت وكوريا قد بلغ يف عام
 14 2018مليار دوالر ،اي بزيادة
ق��دره��ا  %33ع��ن ال��ع��ام ال��ذي
�سبقه ،ما ي�ؤكد ق��وة العالقات
االقت�صادية والتجارية وال�سيا�سية
بني البلدين.

بنك الطعام يطلق حملة «ماجلة رمضان»
بمناسبة قرب الشهر الفضيل

• هونغ يونغ جي

�أطلق البنك الكويتي للطعام واالغاثة حملته احليوية
«ماجلة رم�ضان» مبنا�سبة قرب حلول ال�شهر الف�ضيل
التي ت�ستهدف تغطية احتياجات �أكرث من � 10آالف
حمتاج يف الكويت من مواد غذائية �رضورية ال ميكن
اال�ستغناء عنها خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وقال مدير عام بنك الطعام �سامل احلمر ان هذه احلملة
ت�أتي ا�ستكماال للم�شاريع واملبادرات اخلريية التي
يطلقها بنك الطعام بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وا�رشاف اجلهات الرقابية والتنفيذية التي
القت جميعها جناحا ملحوظا يف الفرتة املا�ضية.
و�أو�ضح ان فكرة احلملة تكمن يف ت�أمني �سلة غذائية
تتكون من مواد غذائية ا�سا�سية ال يخلو منزل منها

كالأرز والزيت واللحوم والدجاج والدقيق و�أ�صناف
غذائية عديدة.
وذكر �أن املحتاجني يواجهون ظروفا �صعبة نظرا
�إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم ال�رضورية
ل�ضمان العي�ش الكرمي مما دعا بنك الطعام �إلى �رسعة
�إعداد م�رشوع خريي ي�ضمن توفري ال�سالل الغذائية من
خمتلف امل�ستلزمات ال�رضورية.
و�أفاد �أن هذا العمل اخلريي ي�أتي من �أولويات البنك
خالل املرحلة احلالية م�ؤكدا ان البنك يوا�صل
حمالته وم�رشوعاته اخلريية التي ت�ستهدف تقدمي
امل�ساعدات الغذائية والطبية وال�شتوية داخل
الكويت خارجها.

