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جمعية  من  كريم  بتمويل 
دولة  في  العالمية  الرحمة 
لنداء  واستجابة  الكويت، 
أطلق  اإلنساني،  الواجب 
في  الدولي  المستشفى 
هرجيسا/  العاصمة 
مع  بالتعاون  صوماليالند، 
حملة  لإلغاثة،  أفريقيا  لجنة 
الطبية  الرحمة  قوافل 
يومي  مت  نُظِّ والتي  المجانية 

شهر  من  والخامس  الرابع 
توافد  حيث  الجاري،  أبريل 
على  مواطن  أربعمائة 
في  الدولي  المستشفى 
بأرقى  منتفعين  هرجيسا، 
الخدمات الطبية. الجاري، حيث 
على  مواطن  أربعمائة  توافد 
في  الدولي  المستشفى 
بأرقى  منتفعين  هرجيسا، 

الخدمات الطبية.

الصــادرة  للقــرار  تنفيــذاً 
مــن وزارة التربيــة والتعليــم 
ــاة  ــد، ومراع ــي صوماليالن ف
ــي  ــع الصح ــتجدات الوض لمس
الصومــال،  ألرض  العــام 
فــي ظــل أزمــة جائحــة 
ــدرت  ــتجد، أص ــا المس كورون
اللجنــة اإلداريــة بمجمــع 
ــد  ــي موع ــت التعليم الكوي
ــة  ــارات نهاي ــالق اختب انط
لســنة  الدراســي  العــام 
ــخ  ــك بتاري ٢٠٢١/٢٠٢٠ م وذل

ــل  ــهر أبري ــن ش ــادس م الس
التــزم  حيــث  الجــاري، 
ــوف  ــات الصف ــالب وطالب ط
الدراســية بقوانيــن التباعــد 

ــوف،  ــي الصف ــي ف االجتماع
ارتــداء  علــى  والحــرص 
ــاظ  ــه، للحف ــات الوج كمام
ــالمتهم. ــم وس ــى صحته عل

مــن  وتمويــل  بإشــراف 
ــة  ــة العالمي ــة الرحم جمعي
ــت لجنة  ــت، قام ــة الكوي بدول
ــليم  ــة بتس ــا لإلغاث أفريقي
بخاريــة  درَّاجــة   ٢ عــدد 
ــك  ــالت، وذل ــالث عج ذات الث
ــب الحالل  ــروع الكس ضمن مش
ــن  ــى تمكي ــدف ال ــذي يه ال
ــادي  ــو االقتص ــز النم وتعزي

المســتدام، والعمالــة الكاملــة 
ــق  ــل الالئ ــة، والعم والمنتج
ــق  ــف مناط ــع بمختل للجمي
وصوماليالنــد،  الصومــال 
وقــد تــم تســليم الدراجتيــن 
ــي  ــتفيدين ف ــراد المس لألف
ــة  ــو عاصم ــة مقديش مدين

ــال. الصوم

انطالق امتحانات نهاية العام في مجمع الكويت التعليمي

400 مواطن يتوافدون على المستشفى الدولي في هرجيسا

مشروع الكسب الحالل وتسليم دراجتين بثالث عجالت
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العالمية  الرحمة  جمعية  من  وتمويل  بإشراف 
الكويت نفذت لجنة أفريقيا لإلغاثة حملة  بدولة 
خفض  الى  تهدف  والتي  الطبية،  أرى“  أن  ”أريد 
العيون،  وأمراض  بالعمى  اإلصابة  وحاالت  معدل 
ومدن  أقاليم  جميع  الحملة  هذه  وتستهدف 
في  الحملة  نُفذت  وقد  الصومال،  وأرض  الصومال 
الجاري بجنوب الصومال مدينة جوهر،  أبريل  شهر 
حيث تم إجراء مائة عملية جراحية في المنطقة 

بوجود أطباء واختصاصين طب وجراحة العيون.

اإلنشائية  مشاريعها  ضمن 
لخدمة اإلسالم والمسلمين، لجنة 
مسجد  تفتتح  لإلغاثة  أفريقيا 
أرض  بورما/  مدينة  في  التوبة 
ل  المسجد  يتسع  حيث  الصومال 
إجمالية  بمساحة  مصلياً   170
تقدر ب 70متراً مع المنارة ودورات 

المياه. 

اإلنسانية  اإلغاثة  جمعية  من  بتمويل 
مشروع  لإلغاثة  أفريقيا  لجنة  نفذت 
تمَّ  إذ  العيون  وأمراض  العمى  مكافحة 
المياه  إلزالة  جراحية  عملية   300 تنفيذ 
المشروع كالً من:  البيضاء، وقد استهدف 
ومدينة  الصومال  بأرض  وبورما  هرجيسا 
هذه  وتأتي  الصومال،  جنوب  جوهر 
الصحية  المشاريع  ضمن  العمليات 
أفريقيا  لجنة  تنفذها  التي  والخيرية 
وذلك  وصوماليالند  الصومال  بعموم 
الكويت  دولة  محسني  من  بتمويل 
المرضى  معاناة  من  للتخفيف  الشقيقة 
ممن ال يستطيعون إجراء تلك العمليات 

الجراحية.

لجنة أفريقيا لإلغاثة تنقذ مائة مواطن من خطر اإلصابة بالعمى 

لجنة أفريقيا لإلغاثة تفتتح مسجداً في مدينة بورما

مشروع مكافحة العمى ينير حياة 300 مواطن في الصومال 
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مجمع النور التعليمي يتأهل لنهائيات دوري كرة القدم لمدارس مدينة بورما

إقليم أودل-صوماليالند يحتضن مسجداً جديداً على أرضة

عربات بيع الطعام تغير حياة 23 إمراه في مدينة بورما

ضمن األنشطة الرياضية لمجمع النور 
في مدينة بورما أرض الصومال، شارك 
الرياضي  الدوري  فعالية  في  المجمع 
لطالب المدارس بمدينة بورما، حيث 
النهائية،  المباراة  الى  الفريق  وصل 
مدرسة  فريق  على  فوزه  بعد  وذلك 
آدم إسحاق، وقد شجعت لجنة أفريقيا 
لإلغاثة فريق المجمع بالدعم المادي 
بالتربية  اهتماماً  وذلك  والمعنوي، 
الفروع  إحدى  تعدّ  التي  الرياضيَة 

التربوية المهمة للمدارس.

افتتحت لجنة إفريقيا لإلغاثة مسجد المغفور 
خلف  ولولوة  -“مكية  تعالى  اهللا  -بإذن  لهما 
المعتوق“ -يرحمهما اهللا -وذلك في منطقة 
أودل-صوماليالند.  حيد-إقليم  علي  محمد 
بمساحة  مصلياً   166 ل  المسجد  يتسع  حيث 
إجمالية تقدر بــ 70متراً، وقام الحاضرون بأداء 
االفتتاح  تضمن  كما  المسجد،  في  الظهر  صالة 
ووجهاء  الدعاة  من  عدد  خالله  ألقى  حفالً، 
بناء  فضل  على  فيها  أكدوا  كلماتٍ،  المنطقة 
المسجد، وأجر عمارته، مثمنين جهود القائمين 

على بنائه.

العالمية  الرحمة  جمعية  من  وتمويل  بإشراف 
لإلغاثة  أفريقيا  لجنة  نفذت  الكويت  بدولة 
تسليم عدد 23 من عربات بيع الطعام المتحركة 
وذلك  العفيفات  األخوات  من  وعشرين  لثالثٍ 
الى  يهدف  الذي  الحالل  الكسب  مشروع  ضمن 
المستدام،  االقتصادي  النمو  وتعزيز  تمكين 
الالئق  والعمل  والمنتجة،  الكاملة  والعمالة 
للجميع بمختلف مناطق الصومال وصوماليالند، 
المستفيدات  للنساء  العربات  تسليم  تم  حيث 

في مدينة بورما /أرض الصومال.
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منطقة علي حيد-إقليم أودل تستقبل 50 طالباً لمُدارسة وحفظ كتاب اهللا 

بئر ضيف اهللا رشدان يعيد الحياة ألهالي منطقة دجح-محمد في صوماليالند 

مسجد زينب سعيد يفتتح ابوابه الستقبال 165 مصلياً

القرآن  خدمة  في  المتواصلة  جهودها  ضمن 
الكريم ودعم المحاضن التربوية، افتتحت لجنة 
أفريقيا لإلغاثة مركزاً لتحفيظ القرآن وعلومه 
الرزاق عبد العزيز خلف النجار“  تحت اسم ”عبد 
حيد  علي  منطقه  في  وذلك   ،- اهللا  -رحمه 
إقليم أودل في أرض الصومال، حيث بني المركز 
دراسيين  فصلين  ويضم  50متراً،  مساحة  على 
جعل  وطالبة،  50طالباً  عن  يزيد  لما  يتسعان 
في  منه  سيستفيد  من  كل  وأجر  المركز  اهللا 
وكل من عمل وساهم  المرحوم  ميزان حسنات 

في بنائه.

منطقة  أهالي  فرحة  وسط  في 
دجح محمد التابعة إلقليم ساحل 
في أرض الصومال، تم افتتاح بئر 
وحنفيات  بمضخة  مزود  سطحي 
يصل  بعمق  للمواشي  وساقيه 
اهللا  ”ضيف  باسم  10متر  الى 
رشدان بنيان المطيري“، يستفيد 
من المشروع أكثر من -150أسره 
بمعدل أكثر من 1300 فرد، جعله 
ساهم  من  كل  ميزان  في  اهللا 

واشترك في التنفيذ والتجهيز.

العالمية افتتحت  الرحمة  بتمويل من جمعية 
سعيد  زينب  مسجد  لإلغاثة  أفريقيا  لجنة 
تغمدها اهللا بواسع رحمته، وذلك في مدينة 
الجهود  سلسلة  ضمن  الصومال،  بأرض  برعو 
في  رؤيتها  لترجمة  اللجنة  عليها  تحرص  التي 
االهتمام بعمارة المساجد، شُيِّد المسجد على 
يتسع حيث  مربع،  70م  تبلغ  أرض  مساحة 
الخدمية  المرافق  وجود  مع  مصلياً  نحو165  لـ 

من دورات المياه والمتوضأ.
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لجنة أفريقيا لإلغاثة تتحرك إلغاثة أربع محافظات في صوماليالند من شبح الجفاف

لجنة أفريقيا لإلغاثة تدخل السرور على 20,000 أسرة في رمضان1442هـ

في إطار حمالتها اإلغاثية لدعم 
الجفاف  موجة  من  المتضررين 
الصومال  أرض  منها  تعاني  التي 
والصومال انطلقت لجنة أفريقيا 
الخيرية  الهيئة  من  بتمويل 
فريق  مع  بالتعاون  اإلسالمية 

التآخي التطوعي بقافلة إغاثية 
مناطق  في  الجفاف  لمتضرري 
واألقاليم  المدن  من  مختلفة 
الصومال  ألرض  التابعة 
والصومال، حيث جُهزت القافلة 
بمعدل  صهريج  ب229- 

أسره   40 لكل  واحد  صهريج 
عدد  ووصل  متضرره 
ألكثر  القافلة  من  المستفيدين 
من -9160أسرة بما يعادل أكثر 

من -54900فرد. 

لإلغاثة  أفريقيا  لجنة  دشنت 
والعشرين  الثامن  من  انطالقاً 
شعبان1442هـ،  شهر  من 
والعطاء  الخير  رمضان  مشروع 
غذائية  سلة   2503 بتوزيع 
الغذائية  المواد  على  تحتوي 
والدقيق  السكر  مثل  األساسية 
والتمر  الطهي  وزيت  واَألرُز 
وصلصة الطماطم والشاي وبوزن 

كيلوغرام،  حوالي25  تقريبي 
بجانب 4064 وجبة إفطار صائم 
على األسر المحتاجة ذات الدخل 
هرجيسا،  من  كالً  في  المحدود 
بورما، جروي ومقديشو وتم ذلك 
الهيئة  من  وتمويل  بإشراف 
الخيرية اإلسالمية، بالتعاون مع 
الكويتي  التطوعي  التآخي  فريق 
النمساوية  الرحمة  وجمعيه 

ومحسنات  محسني  من  وعدد 
وقد  الشقيق  الكويت  دولة 
ما  المشروع  هذا  من  استفاد 
وجدير  فرد،   20,000 يعادل 
بالذكر أن مصفوفة المشروعات 
مازالت  العام  لهذا  الرمضانية 
ومناطق  مدن  لتشمل  مستمرة  
صوماليالند  عموم  في  أخرى 

الصومال.
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 فحص وعالج -300حالة خالل قافلة طبية مجانية لقرية توون

افتتــاح مركــز عبد اهللا نشمــي فـــي رمضان المبــارك

هرجيسا  بالعاصمة  الدولي  المستشفى  نضم 
طبية  قافلة  لإلغاثة  أفريقيا  لجنة  مع  بالتعاون 
مجانية لقرية توون التابعة إلقليم سالحلي بأرض 
الهيئة  من  وتمويل  بإشراف  وذلك  الصومال، 
التآخي  فريق  مع  وبالتعاون  العالمية  اإلسالمية 
الحرجة  الحاالت  تقارير  رفع  تم  كما  التطوعي، 
لتمكين تحويل ملفاتهم وأرسالهم الى المقر الرسمي 
للمستشفى في العاصمة هرجيسا لتلقي العالجات 
القافلة  استفاد من هذه  وقد  االزمه،  والفحوصات 

300 مريض.

مواصلةً جهودها في خدمة القران الكريم 
لبراعم  الصالحة  بالتنشئة  واالهتمام 
أفريقيا  لجنة  افتتحت  اإلسالمية  األمه 
لإلغاثة في الرابع عشر من شهر رمضان 
المبارك مركز ”عبد اهللا نشمي المواصل 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  اهللا“  حفظه 
وذلك في منطقة محمد موجي هرجيسا 
أرض  على  المركز  بني  الصومال،  -أرض 
شامل  فصالً  ليضم  30متر  مساحتها 
30طالب  استيعاب  على  قادر  التأثيث 
صالح  المتبرع  من  اهللا  تقبل  وطالبة، 
األعمال وكتب هذا المركز ومن يستفيد 

منه في ميزان حسناته.


