
 

 بحضور سفارتي قطر والكویت

 مشاریع طبیة مشتركة للهالل األحمر القطري ونظیره الكویتي
 في البقاع

 19 فبرایر 2017 ― الدوحة:  افتتح الهالل األحمر القطري بالتعاون مع الهالل األحمر الكویتي مطلع
 األسبوع الجاري سلسلة مشاریع إنسانیة مشتركة لصالح الالجئین السوریین في منطقة البقاع اللبنانیة، وذلك

 بحضور السید صفوان مصطفى المستشار القانوني لمعالي وزیر الدولة لشؤون النازحین معین المرعبي
 ممثال له، وممثل سعادة سفیر دولة قطر في لبنان القائم باألعمال لدى السفارة السید سلطان الكبیسي، والقائم

 باألعمال لدى سفارة دولة الكویت في لبنان السید محمد الوقیان.

 حضر جولة كل من رئیس مجلس إدارة الهالل األحمر الكویتي الدكتور هالل السایر، ورئیس البعثة في
 لبنان مساعد العنزي، ورئیس بعثة الهالل األحمر القطري عمر قاطرجي، ومتطوعي الجمعیتین، وطبیب

 قضاء زحلة الدكتور ولید عبدو ممثال لوزارة الصحة العامة، وجوزیف داوود ممثل أمین عام الصلیب
 األحمر اللبناني السید جورج كتانة، ورئیس بلدیة مجدل عنجر السید سعید یاسین، ورئیس جمعیة "غراس

 الخیر" السید یاسر خروب، وعدد من المعنیین.

 وقد استهلت المحطة األولى في الجولة بافتتاح العیادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
 (الماموغرام) في مركز "غراس الخیر" بمجدل عنجر، حیث تحدث قاطرجي فشكر ممثلي الوزارات

 والسفارات والجمعیة الوطنیة اللبنانیة وفرق عمل الهاللین القطري والكویتي على جهودهم، مشیرا إلى أن
 "أهمیة العیادة المتنقلة تكمن في أنها مشروع متكامل یبدأ من التوعیة إلى الفحص والتشخیص ثم العالج،

 على أن تصدر ورقة بحث علمي تستخدم الحقا في عملیات المناصرة لحمالت الكشف المبكر".

 ثم كانت كلمة للدكتور السایر أشار فیها إلى سلسلة مشاریع مشتركة تنفذ في لبنان بالشراكة مع الهالل
 األحمر القطري، ومنها مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي یكتسب أهمیة قصوى كون

 اإلحصاءات تشیر إلى أن امرأة واحدة من كل 8 نساء تكون معرضة لإلصابة بسرطان الثدي، وأضاف:
 "تستهدف العیادة المتنقلة النساء في المخیمات البعیدة والمناطق النائیة، حرصا على الكشف المبكر لما له من

 أهمیة في تحقیق معدالت شفاء عالیة". ومن جهته، اعتبر الوقیان أن افتتاح هذه المشاریع المشتركة، بجهد
 وتعاون بین الهاللین الكویتي والقطري وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الكویت، هو صفحة إضافیة في

 المجتمع اإلنساني.

 ولفت الكبیسي إلى أن هذه المشاریع المشتركة تأتي ضمن منظومة مشاریع مجلس التعاون الخلیجي لمساعدة
 النازحین السوریین، معلنا مواصلة الدعم وفق برنامج الجمعیات اإلغاثیة المنضویة تحت إطار مجلس

 التعاون الخلیجي. هذا وقد أشاد رئیس البلدیة سعید یاسین بمشاریع الهاللین القطري والكویتي، كما تحدث



 

 عن حاجات بلدة مجدل عنجر، ال سیما أنها منطقة حدودیة وأنها أول من یستقبل النازحین، حیث بلغ عدد
 النازحین السوریین فیها نحو 40-45 ألف نازح.

 أما المحطة الثانیة فكانت في مستشفى البقاع بمنطقة تعنایل، حیث جرى توقیع اتفاقیة تعاون بین الهاللین
 القطري والكویتي لكفالة مرضى غسیل الكلى. وتفقد الوفد كذلك مرضى زرع الكلى وقسم الحواضن، في

 حضور رئیس مجلس إدارة المستشفى السید محمد قرعاوي ومدیر المستشفى الدكتور أنطوان قرطا. ووجه
 ممثل الوزیر المرعبي الشكر باسم الوزیر إلى كل من الهالل األحمر القطري والهالل األحمر الكویتي،
 ومن خاللهما إلى دول الخلیج عموما، للدعم الذي یقدمونه دائما للبنان، وبصورة خاصة للنازحین وللبیئة
 المضیفة التي كان لها دور أساسي في استقبال النازحین ومد ید العون إلیهم، كما أكد على ضرورة إقامة

 مثل هذه المشاریع التي تستهدف النازحین والمجتمع المضیف، خصوصا في مناطق األطراف كالبقاع
 وعكار، وقال إنه یأمل من جمیع الدول المانحة أن تعمل على دعم هذه المجتمعات والمناطق.

 وتحدث الدكتور السایر عن أهمیة دعم مرضى غسیل الكلى نظرا الرتفاع تكلفة العالج، وكذلك متابعة
 مرضى زرع الكلى واألطفال الخدج، منوها إلى السعي لتقدیم الدعم قدر اإلمكان. ولفت قاطرجي إلى أن
 مشروع غسیل الكلى سیتكفل بعالج 20 مریضا على مدار 3 أشهر، وهو یأتي بعد إعالن وزارة الصحة
 إیقاف دعمها لهؤالء المرضى نهایة الشهر الحالي. كما تتم حالیا متابعة عالج مرضى زرع الكلى لمدة 6
 أشهر. وفي الختام، وقع السایر وقاطرجي اتفاقیة التعاون، ثم تلت ذلك جولة تفقدیة في أرجاء المستشفى.

 ##نهایة البیان##
 نبذة عن الهالل األحمر القطري

 تأسس الهالل األحمر القطري عام 1978، وهو منظمة إنسانیة تطوعیة تهدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات
 الضعیفة بدون تحیز أو تمییز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة التي تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة

 والجمعیات الوطنیة من 190 بلدا، كما یشغل عضویة العدید من المنظمات الخلیجیة والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة
 اإلسالمیة للهالل الدولي، والمنظمة العربیة للهالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع الهالل األحمر القطري استنادا إلى

 صفته القانونیة هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانیة، وهو الدور الذي
 یمیزه عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.

 ویعمل الهالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وهو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة
 في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بها

 الهالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها والحد من المخاطر، كما یعمل
 على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة

 والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطه على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الهالل بمجهودات
 شبكة واسعة من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیته تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة

 لصالحهم.
 ویمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل

 والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.
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