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محليات

إلميانها الراسخ مبد يد العون واملساعدة في جميع أرجاء العالم

الكويت تواصل عطاءها اإلنساني لتخفيف معاناة احملتاجني
ا ف � � �ت � � �ت � � �ح� � ��ت ع � � � � ��دة م� � � � � � � ��دارس ف � � � ��ي م � � �ح� � ��ا ف � � �ظ� � ��ات ت� � ��و ن � � �س � � �ي� � ��ة أ ع� � � �ي� � � ��د ت � ��ر م� � �ي� � �م� � �ه � ��ا ب � � �ت � � �م� � ��و ي� � ��ل ك � ��و ي � �ت � ��ي
ا ف� � � �ت� � � �ت� � � ��اح م� � � � �ش � � � ��روع ل � � �ت� � ��ر م � � �ي� � ��م م � � � ��را ف � � � ��ق ا مل� � � � �ي � � � ��اه واآل ب� � � � � � � � � ��ار مب � � ��د ي � � �ن � � ��ة « غ � � � ��ار ي� � � � �س � � � ��ا» ف � � � ��ي ك � �ي � �ن � �ي� ��ا

متطوعو الكويت يوزعون املساعدات اإلنسانية في السودان

انطالقا من إميانها الراسخ مبد يد
ال��ع��ون وامل��س��اع��دة ف��ي جميع أرج��اء
العالم وعزميتها الفريدة في تخفيف
امل���ع���ان���اة ع���ن احمل��ت��اج�ين واص��ل��ت
مؤسسات الكويت وهيئاتها املعنية
بالعمل اإلنساني تقدمي مساعداتها على
مدى األسبوع املاضي عربيا وإفريقيا.
وف��ي ه��ذا الصدد افتتحت الكويت
م�����دارس مب��ح��اف��ظ��ات (ال���ق���ي���روان)
و(املهدية) و(سليانة) التونسية أعيد
ترميمها بتمويل كويتي ف��ي نطاق
مشروع لترميم املدارس بتونس.
وق��ال سفير الكويت ل��دى تونس
علي الظفيري لـ (ك��ون��ا) إن املشروع
سيمكن من جتهيز هذه املدارس بأحدث
وسائل التعليم التكنولوجية واألجهزة
واملعدات ما يؤثر باإليجاب على العملية
التربوية والتعليمية.
وأكد أن هذا املشروع مت بالتنسيق
مع وزارة التربية التونسية وجلنة
املساعدات اخلارجية مبجلس الوزراء
الكويتي ال��ذي تكفل بتمويل املرحلة
األول���ى م��ن امل��ش��روع على أن يساهم
متبرعون وجهات مانحة كويتية أخرى
في متويل املرحلة الثانية.
وأوض��ح أن امل��ش��روع يهدف إلى
حتسني ظ��روف التعليم ف��ي امل��دارس
التونسية التي واجهت في السنوات
األخيرة مصاعب خصوصا تلك التي تقع
في محافظات داخلية وفي تضاريس
صعبة.
وفي إفريقيا أعلنت جمعية الهالل
األحمر الكويتي افتتاح مشروع لترميم
مرافق املياه واآلبار في مدينة (غاريسا)
في كينيا بالتعاون مع الصليب األحمر
الكيني ملساعدة املتضررين من أزمة
اجلفاف.
وقال موفد جمعية الهالل األحمر
الكويتي ال��ى كينيا ال��دك��ت��ور مساعد
العنزي في تصريح نقله بيان للجمعية
إن املشروع يهدف لدعم أكثر من  17ألف
شخص ويعد مبنزلة دعامة من دعائم
مسيرة اخلير والعطاء املستمرة من
الكويت ملساعدة احملتاجني في شتى
بقاع العالم.
وأش���ار إل��ى أن امل��ش��روع مت فيه
حفر بئرين بعمق  55و 150مترا على
التوالي وجتهيزهما مبضخات تعمل
بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن املشروع تضمن أيضا
إع��ادة تأهيل نظام إم��داد مياه منطقة
(القراشي) باستبدال األج��زاء التي مت
غسلها وإتالفها من ج��راء الفيضانات
في خطوط األنابيب وإعادة تأهيل غرف
الصمامات والوصالت ذات الصلة.
وذكر أن الكويت تبرعت باملشروع
لتوفير مصادر مستدامة لتوفير املياه
ال��ص��احل��ة ل��ل��ش��رب أله��ال��ي املنطقة
وامل��ن��اط��ق امل��ج��اورة احمل��اص��ري��ن من
الكوارث الطبيعية املتكررة في املنطقة.
على صعيد آخر برز دور الكويت
وإسهامها في اجلانب الثقافي السيما

صون التراث الثقافي غير املادي والذي
أش���ادت ب��ه مساعدة وزي��ر اخلارجية
للشؤون الثقافية في اليابان ميتسوكو
شينو.
وأثنت الدبلوماسية اليابانية على
هامش اجتماع مع سفير الكويت لدى
اليابان حسن زم��ان واملستشار الفني
لألمني العام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ورئيس الوفد الكويتي
في اللجنة الدولية احلكومية لصون
ال��ت��راث الثقافي غير امل���ادي الدكتور
وليد السيف بجهود الكويت في صون
ال��ت��راث الثقافي غير امل���ادي ودعمها
لترشيح ال��ي��اب��ان ف��ي انتخابات عام
 2018للجنة الدولية احلكومية لصون
التراث الثقافي غير املادي املنبثقة عن
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو).
وم��ن ناحية أخ��رى نالت جهود
الكويت في دعم ذوي اإلعاقة استحسان
خ��ب��راء اللجنة الدولية حلقوق ذوي
اإلعاقة.
جاء ذلك على لسان مندوب الكويت
ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة واملنظمات
األخرى في جنيف السفير جمال الغنيم
ف��ي تصريح ل��ـ (ك��ون��ا) إث��ر اختتام
استعراض اللجنة الدولية حلقوق
ذوي اإلعاقة لتقرير الكويت حول مدى
التزامها باالتفاقية الدولية ذات الصلة.
وقال الغنيم :إن «تقييم اخلبراء
االيجابي مل��ا قدمته الكويت ف��ي أول
تقرير لها أم��ام اللجنة يؤكد حرص
الدولة على حقوق ذوي اإلعاقة انطالقا
م��ن ث��واب��ت الكويت وتعاليم الدين
اإلسالمي احلنيف».
وأضاف أن إشادة أعضاء اللجنة
تؤكد أن اجلهات املعنية في الكويت لم
تدخر وسعا في تذليل كافة العقبات
التي حتول دون حصول ذوي اإلعاقة
على حقوقهم كاملة في مجاالت التعليم
والصحة والتعامل االداري احلكومي
واخل��دم��ات العامة مب��ا فيها خدمات
االعالم.
وأك��د الغنيم ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن
ال��ك��وي��ت ت��ع��زز مكانتها بنتيجة هذا
االس��ت��ع��راض ال��ت��ي أش���ادت بها األمم
امل��ت��ح��دة ب��ح��رص��ه��ا ع��ل��ى دق���ة تقدمي
ت��ق��اري��ره��ا ذات ال��ص��ل��ة مب��راج��ع��ات
االتفاقيات الدولية أو تلك ذات الصلة
بحقوق اإلنسان في املواعيد احملددة لها
وجميعها تتميز بنتائج ايجابية.
وف���ي ال��س��ي��اق نفسه ق���ال وكيل
وزارة اإلعالم الكويتية املساعد لشؤون
الصحافة والنشر واملطبوعات محمد
ال��ع��واش إن اللقاء مع أعضاء اللجنة
الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة كان فرصة
الكتساب خ��ب��رات تتناسب م��ع ثقافة
الكويت وعادات املجتمع وتقاليده.
وأض���اف ال��ع��واش ل��ـ (ك��ون��ا) إثر
اختتام استعراض الكويت ألول تقرير
حول أوضاع ذوي اإلعاقة أمام اللجنة
الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة أن الكويت

وفد الكويت املشارك في اجتماع اللجنة الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

جانب من املساعدات اإلنسانية

مساعدة وزير اخلارجية اليابانية مع سفير الكويت لدى طوكيو

ج� �ه ��ود ا ل� �ك ��و ي ��ت ف� ��ي د ع � ��م ذوي اإل ع ��ا ق ��ة
ن ��ا ل ��ت ا س �ت �ح �س��ان خ �ب ��راء ا ل �ل �ج �ن��ة ا ل��دو ل �ي��ة
ا ن� � �ط �ل ��اق م� ��ر ح � �ل� ��ة ج � ��د ي � ��دة م � ��ن م � �ش� ��روع
ع�لاج م��ر ض��ى ا ل �ع �ي��ون ل�ل�ن��از ح�ين ا ل�ع��را ق�ي�ين
أثبتت من خالل هذا االستعراض األول
من نوعه أنها باهتمامها بذوي اإلعاقة
تقف في مصاف الدول املتقدمة السيما
أن االهتمام بهذه الشريحة املجتمعية
يدخل اآلن ضمن معايير تقييم تقدم
ال��دول في احترامها حلقوق االنسان
كافة.
وأوضح أن التوصيات والنصائح
التي قدمها اخلبراء ستكون محل اهتمام
القائمني على ملف ذوي االع��اق��ة في
الكويت ف��ي مختلف امل��ج��االت لالخذ
منها مبا يتوافق مع دستور الكويت
ويتماشى مع عاداتها وتقاليدها.
وم��ن جانبه ثمن املنسق املقيم
ل�لأمم املتحدة وممثل األم�ين العام في
الكويت الدكتور طارق الشيخ مساعي
وجهود الكويت املتواصلة نحو حتقيق
السالم واألمن الدولي والتنمية وحقوق
اإلنسان.
وق��ال الدكتور الشيخ في مؤمتر

صحفي مبناسبة ال��ذك��رى اخلامسة
لتسمية سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد (قائدا للعمل اإلنساني) والكويت
(مركزا للعمل اإلنساني) «إن الكويت
ب���رزت على س��اح��ة العمل اإلنساني
الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل»
وأض��اف أنها قامت ب��دور رئيسي
عبر امل��ؤس��س��ات الرسمية والهيئات
واجلمعيات اخليرية السيما بعد تنظيم
 3مؤمترات لكبار املانحني لدعم الوضع
اإلنساني في سورية».
وأش��ار إلى أن تلك السمات كانت
وم��ازال��ت أب���رز ال��س��م��ات ف��ي مسيرة
السياسة اخلارجية الكويتية منذ أن
أصبحت العضو الـ  111في هذه املنظمة
الدولية في  14مايو .1963
وذكر أن مسيرة الكويت اإلنسانية
والتنموية لم تبدأ أخيرا ولم يكن التكرمي
العاملي لسمو أم��ي��ر ال��ب�لاد «إال ثمرة
جلهود دبلوماسية انسانية تنموية

بذلت على مدار عقود من الزمان».
وأكد أن «الكويت قدمت الكثير من
اجلهود التنموية واإلنسانية املنظمة
في إطار من العمل الدبلوماسي احملترف
لدبلوماسيي وزارة اخلارجية في مقرات
األمم املتحدة او بعثاتها اخلارجية
بقيادة الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير اخلارجية».
وأضاف أن الكويت تؤكد فاعليتها
عبر ح��ض��وره��ا ف��ي احمل��اف��ل الدولية
كعضو في العديد من املنظمات الدولية
مثل احت���اد ال��ب��ري��د ال��ع��امل��ي ومنظمة
ال��ط��ي��ران امل��دن��ي ال��دول��ي��ة ومنظمة
األغذية وال��زراع��ة الدولية وصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي لالنشاء
والتعمير واالتفاقية الدولية للتعرفة
اجلمركية (ج��ات) والوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وأوض��ح أن الكويت تولي أهمية
كبيرة ملنظمة األمم املتحدة جتلى ذلك

من خالل افتتاح بيت األمم املتحدة عام
 2009مبشاركة األمني العام للمنظمة
الدولية آنذاك بان كي مون الذي يضم
مكاتب جميع منظمات األمم املتحدة
العاملة في الكويت والذي ميثل تعبيرا
عن عمق العالقات التي تربط الكويت
وامم املتحدة.
ولفت إلى أنه مع تزايد الصراعات
اإلنسانية والتنموية والكوارث الناجتة
عن اآلثار السلبية لتغير املناخ وتزايد
وت��س��ارع وت��ي��رة الطلبات االغاثية
واإلمن��ائ��ي��ة أض��ح��ت األمم امل��ت��ح��دة
بهياكلها وبرامجها ومواردها احلالية
التوازي حجم احلاجة الدولية.
وقال :إن الكويت سارعت بزيادة
مساعداتها حيث بلغت نسبة ما تقدمه
من مساعدات دولية انسانية وتنموية
أكثر من 3ر 1في املئة من اجمالي الناجت
احمللي الكويتي متجاوزة بذلك النسب
امل��ق��ررة دوليا التي هي 7ر 0في املئة
وخصصت الكويت  10ف��ي امل��ئ��ة من
مساهماتها الطوعية لدعم األمم املتحدة
ووكاالتها.
وأفاد الدكتور الشيخ بأن الكويت
ضاعفت تلك املساهمات في سبتمبر
 2014ومستمرة ف��ي ذل��ك إل��ى اآلن
مشيدا بوقوف الكويت بجوار منظمة
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(أون�����روا) وزي����ادة مساهماتها لها
لتعوض العجز احلاصل من قيام بعض
ال��دول بتخفيض وإل��غ��اء مساهماتها
الطوعية للمنظمة.
وأوضح أن الكويت انشأت برنامج
احلياة الكرمية بالصندوق الكويتي
للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
العربية برأسمال ق��دره  100مليون
دوالر ل��ت��ط��وي��ر وحت��س�ين اإلن��ت��اج
ال��زراع��ي في ال��دول النامية وتبرعت
مببلغ  150مليون دوالر للصندوق
ال��ذي انشئ ف��ي قمة منظمة البلدان
امل��ص��درة للنفط (اوب���ك) ع��ام 2007
وخصص للقيام بأبحاث ودراس��ات
في مجاالت الطاقة والبيئة والتغير
املناخي.
وأض��اف أن��ه مع كثرة التحوالت
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وامل��ت��غ��ي��رات
االق��ت��ص��ادي��ة وال���رك���ود وال���ك���وارث
اإلنسانية التي يشهدها العالم إضافة
إلى الصراعات التي تندلع في مناطق
ع���دة جن���د ال��ك��وي��ت دائ���م���ا ح��اض��رة
بالدبلوماسية ف��ى مجلس األم���ن أو
ف��ي اجلمعية ال��ع��ام��ة أو امل��ؤمت��رات
الدولية الباحثة لالشكاليات واملقدمة
ل��ل��ح��ل��ول ب��ت��ق��دمي ال��ع��ون وامل��ش��ورة
واحلكمة املستلهمة «من حكيم املنطقة
الشيخ صباح األحمد وفرسان العمل
التنموي من الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية واالجتماعية العربية».
وأض��اف أن الكويت تبنت مع 79
دول���ة أخ���رى ق���رار مجلس األم���ن رقم
 2427الذي اعتمد باإلجماع أيضا وهو
«قرار صريح وواضح في ادانة الهجمات

التي تستهدف امل��دارس واملستشفيات
ويدعو جميع أطراف النزاع املسلح إلى
عدم عرقلة سبل حصول األطفال على
التعليم واخلدمات الصحية».
وفي العراق أعلن القنصل العام
الكويتي في أربيل الدكتور عمر الكندري
في تصريح لـ (كونا) عن انطالق مرحلة
جديدة من مشروع عالج مرضى العيون
للنازحني العراقيني في احد املستشفيات
اخلاصة بالعيون في أربيل.
وق��ال القنصل الكندري «تواصال
حلملة (الكويت بجانبكم) للتخفيف عن
معاناة الشعب العراقي متت املباشرة
مب��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن م��ش��روع ع�لاج
مرضى العيون للنازحني العراقيني
مشيرا إلى أن هذه احلملة تشمل عالج
 40من املرضى من النازحني العراقيني.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا امل��ش��روع نفذ
بتمويل م��ن األم��ان��ة العامة لألوقاف
وب��ي��ت ال���زك���اة ال��ك��وي��ت��ي ب��إش��راف
القنصلية العامة للكويت ف��ي أربيل
بالتعاون مع شركاء محليني في إقليم
كردستان العراق.
وأوض���ح أن امل��ش��روع سيستمر
ليشمل أكبر عدد من النازحني املصابني
من مرضى العيون الفتا إلى أنه مت خالل
احلمالت السابقة عالج اكثر من  90من
مرضى العيون.
وقال مدير مركز جراحة العيون
س��ف�ين ج��اس��م ف��ي ت��ص��ري��ح مم��اث��ل لـ
(كونا) ان املشروع مبادرة انسانية
ك��رمي��ة م��ن ال��ك��وي��ت جت��اه النازحني
ال��ع��راق��ي�ين الف��ت��ا ان امل��رك��ز استقبل
امل��رض��ى ال 40وال��ع��دي��د منهم ابصر
النور بعد العالج.
وتقدم بالشكر للكويت ومنظماتها
االنسانية على تقدين الدعم االنساني
للنازحني العراقيني معبرا عن استعداد
املركز تقدمي جميع التسهيالت للمرضى
للتسرع في معاجلتهم.
وفي السودان واصل متطوعو فرق
اجلمعيات الكويتية ط��وال االسبوع
املاضي في توزيع املساعدات االنسانية
على متضرري السيول والفيضانات
في السودان بعد وصول  3طائرات من
اجلسر اجل��وي الكويتي محملة بنحو
 110أطنان من املساعدات الغذائية
االيوائية.
وانخرط متطوعو جمعية العون
املباشر في توزيع املساعدات االنسانية
على متضرري السيول والفيضانات في
والية سنار جنوب البالد.
وأش��اد وال��ي سنار احمد صالح
عبود في تصريحات لوكالة األنباء
الكويتية بدور الكويت حكومة وشعبا
في تقدمي العون واملساعدات اإلنسانية
ملتضرري السيول واألمطار بالسودان
ممتدحا دور املانحني م��ن اه��ل اخلير
بدولة الكويت على هذا العطاء والعمل
اخليري واإلنساني كما تقدم بالشكر
وال��ت��ق��دي��ر جلمعية ال��ع��ون املباشر
الكويتية.

