
أك��د عميد السلك الدبلوماسي سفير 
السنغال لدى الكويت عبد األحد إمباكي 
أهمية دور الكويت في دعم قارة إفريقيا 
ومتويل 324 مشروعا بقروض ميسرة 
بقيمة تبلغ أرب��ع��ة م��ل��ي��ارات دوالر 

أمريكي.
وأشار إمباكي في كلمة خالل املؤمتر 
ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��د أم���س اخلميس 
مبناسبة االحتفال ب� )يوم إفريقيا( إلى 
متانة العالقات بني الصندوق الكويتي 
للتنمية وإفريقيا وذل��ك بتوجيهات من 
سمو أمير البالد لتقوية ه��ذه الشراكة 
من خالل متويل املشاريع والبرامج التي 

تندرج ضمن اجندة )2063(.
وق���ال: إن ال��ق��ارة اإلفريقية الغنية 
مبواردها وأراضيها اخلصبة قادرة على 
تطوير نفسها خاصة في املجال الزراعي 
وامل��وارد الطبيعية املتوفرة لديها غير 
أنها تعاني من مشكلة حتسني ظروف 
املعيشة لسكانها حيث يضطر ما يقارب 
60 في املئة من شبابها للهجرة بحثا عن 
ظ��روف أفضل للعيش.   وأش��ار إلى أنه 
بناء على ذلك مت تشكيل آليات أسهمت 

في حتقيق السلم واألمن والتنمية ومن 
أبرزها البنك اإلفريقي للتنمية والبنك 
العربي اإلفريقي باإلضافة إل��ى جلان 

وآليات خاصة بدفع عجلة التطور.
ول��ف��ت إل���ى أن���ه ف���ي ال��ع��ي��د ال50 
إلن��ش��اء االحت���اد اإلف��ري��ق��ي ع��ام 2013 
تبنى االحتاد ما يسمى ب� )استراتيجية 
التنمية اإلفريقية 2063( التي تتضمن 
سبع تطلعات من أجل حتقيق مستقبل 
افضل لالجيال الشابة التي تسعى لتنعم 

بخيرات هذه القارة.
   وأض��اف أن هذه التطلعات تنقسم 
إلى أه��داف تترجم التطلع إلى خطوات 
وهو ما يأتي كنقطة التقاء مع تطلعات 
الكويت التي تسير في خطوات ثابتة 
لتحقيق رؤي��ة )كويت جديدة 2035( 
والتي أعلنتها تنفيذا لتوجيهات صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.  

 وذك��ر أن أجندة )2063( اإلفريقية 
تطمح بتنفيذ مشروعات عمالقة منها 
إن��ش��اء الشبكة املتكاملة لقطار فائق 
السرعة وجامعة إفريقية افتراضية 
وإن��ش��اء س��وق للنقل اجل��وي ومنطقة 

التجارة احلرة للقارة اإلفريقية والتي 
دخ��ل��ت ح��ي��ز ال��ن��ف��اذ ف��ي م��اي��و 2019 
لتؤسس أكبر منطقة جت��ارة ح��رة في 

العالم.
ب��دوره أكد سفير مصر لدى الكويت 
ط���ارق ال��ق��ون��ي ف��ي كلمة مم��اث��ل��ة: إن 
االحتفال بيوم إفريقيا هذا العام له مكانة 
خاصة في قلوب الشعب املصري خاصة 
ف��ي ظ��ل م��رور تسعة أشهر على تسلم 
مصر رسميا مسؤولية رئاسة االحتاد 
اإلفريقي وم��ا شهده من إجن���ازات على 

املستوى اإلقليمي والدولي.
وأضاف القوني أن مصر اولت أهمية 
كبرى للقارة اإلفريقية حيث انعكس 
ذلك خالل رئاستها لالحتاد عندما قامت 
على سبيل املثال بإدخال اتفاقية التجارة 
احل��رة اإلفريقية حيز النفاذ وهو ما مت 
ف��ي يوليو امل��اض��ي بتصديق 49 دول��ة 
ليضاعف حجم التجارة البينية داخل 

القارة السمراء.
   وأشار إلى أنه على الصعيد التنموي 
ق��ام��ت مصر ب��دع��م م��ش��روع��ات البنى 
التحتية في إفريقيا وعلى رأسها طريق 

)القاهرة- كيب تاون( واملتوقع أن يكون 
أطول طريق بري في العالم ليربط شمال 
إفريقيا وجنوبها مبسافة تتعدى 10 
االف كيلومتر والسعي الع��ادة تأهيل 

نهر النيل.
وش��دد على أن اهتمام مصر مبحور 
األمن الغذائي لم يغب في إطار اهتمامها 
ب��ال��ق��ارة ال��س��م��راء م��ن خ���الل تطوير 
منظومتي التصنيع والزراعة اإلفريقية 
حيث قامت الوكالة املصرية للشراكة 
بتقدمي امل��س��اع��دات التنموية وتوفير 
برامج التدريب وبناء ال��ق��درات ونقل 
اخل��ب��رات املصرية ف��ي كافة امل��ج��االت.   
وتابع القوني إن��ه في املجال الصحي 
مت إط��الق العديد من امل��ب��ادرات لتعزيز 
الصحة العامة ف��ي ال��ق��ارة اإلفريقية 
ك��م��ب��ادرة ع���الج م��ل��ي��ون اف��ري��ق��ي من 
)فيروس سي( وايفاد القوافل الطبية 

للدول اإلفريقية.
وأش��ار إلى استعدادات مصر الطالق 
منتدى الشباب االفريقي في محافظة 
أس��وان لتبادل ال��رؤى واالف��ك��ار وال��ذي 

سيقام يومي 11 و12 ديسمبر اجلاري.

أشاد مشاركون في املؤمتر السنوي للجمعية 
امل��ص��ري��ة للصحة النفسية األرب��ع��اء مبآثر 
ومناقب وزير الصحة الكويتي األسبق والرئيس 
الشرفي سابقا لالحتاد العربي للوقاية من 

اإلدمان املرحوم الدكتور عبدالرحمن العوضي.
جاء ذلك في تصريحات ل� )كونا( على هامش 
حفل تأبني وتكرمي اجلمعية املصرية للصحة 
النفسية للدكتور العوضي في مستهل مؤمترها 
السنوي ال21 الذي جاء حتت عنوان “االدمان 
واالكتئاب واالنتحار .. مشكلة للصحة النفسية 

والصحة العامة”.
وأك��د رئيس االحت���اد العربي للوقاية من 
اإلدمان الدكتور أحمد أبو العزامي دور الدكتور 
العوضي وجهوده الكبيرة في إنشاء االحتاد 
مع عالم الطب النفسي املرحوم الدكتور جمال 

أبو العزامي.
وقال: إن العوضي كان “رجل الكلمة والطب 
التخصصي والعمل التطوعي واإلنساني”، 
مبينا أن الفقيد ضمن الشخصيات العامة التي 
تركت بصمات واضحة في هذا املجال احليوي”.

واستعرض أبو العزامي تطور فكرة االحتاد 
ال��ع��رب��ي ملكافحة امل��خ��درات ودور الدكتور 
العوضي املتعدد والداعم في نشأته وحديثه 
في كافة اللقاءات وفي منظمة الصحة العاملية 

بشأن االحتاد.
ول��ف��ت إل��ى أن الفقيد ك��ان يعبر دائ��م��ا في 
مثل ه��ذه ال��ل��ق��اءات ع��ن أهمية وج��ود خدمات 
نفسية واجتماعية الى جانب مشاكل التدخني 
واضطرابات االكتئاب وض��رورة وج��ود بنية 
أساسية للخدمات النفسية وعيادات متخصصة 
وخطة عالج مضبوطة فضال عن دعم الدول في 

تنفيذ برامج منظمة الصحة العاملية.
ونوه الدكتور أبو العزامي مبا متتع به الفقيد 
من إخ��الص في العمل ومحبة الناس جميعا 
كبيرهم وصغيرهم، مؤكدا أن الكويت تفرز دوما 

رجالها خلدمة اإلنسانية.
وأض��اف أن الكويت من ال��دول القليلة التي 
حت��رص على تنظيم ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤمت��رات 
سنويا، متمنيا أن يكون هناك متطوعون وقادة 

في مجاالت العمل الفكري والنفسي.
واعتبر أن العالم العربي مير مبرحلة يحتاج 
فيها إلى كل فكر عميق لرأب الصدع في الصف 
العربي مشيدا بدور الكويت السباق باجتاه دعم 
وتعزيز املصالح وااله��داف العربية واملوقف 

العربي املشترك في كافة املجاالت.
كما أشاد بالنهضة التي حتظى بها الكويت 
السيما في امل��ج��االت الثقافية واالنفتاح على 
العالم واألدوار املتعددة متمنيا دوام التوفيق 
وال��ت��ق��دم للكويت وأس���رة امل��رح��وم الدكتور 

العوضي.
من جانبه أكد األمني العام لالحتاد العربي 
للوقاية من اإلدمان ورئيس اجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والسرطان استشاري األورام 
الدكتور خالد الصالح في تصريح مماثل ل 

)ك��ون��ا( أن الفقيد العوضي ش��ارك بجهوده 
الهائلة في دفع االحتاد باعتباره رئيسا شرفيا 

له منذ ما يقرب عقدين من الزمن.
وأوض��ح الصالح أن التأبني “ظاهرة طيبة 
للغاية” في مصر وفي إطارها يتم تأبني وتكرمي 
الدكتور العوضي على جهوده الكبيرة على 
مستوى العالم العربي وال��دع��اء له بالرحمة 

واملغفرة.
ونوه بأن هذا يعكس مفهوم الوفاء في البلدان 
العربية لكل من يقدم اخلير واجلهد والعطاء 
“وهو أمر مييز اإلنسان العربي” معربا عن 
الشكر للجمعية املصرية للصحة النفسية 
وملصر على ه��ذه “اللمسة الطيبة من احملبة 

الوفاء”.
وق��ال: إن “هذا ليس بغريب على العالقات 
الراسخة والوطيدة واملتأصلة التي تربط بني 

الكويت ومصر”.
أما الباحث املشارك في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية الدكتور محمد العوضي أوض��ح أن 
والده الفقيد رغم أنه لم يكن طبيبا نفسيا فإنه 
ك��ان داعما نفسيا للمرضى النفسيني خاصة 
بالنسبة للمدمنني ومرضى األم��راض النفسية 

والسرطان.
ون���وه ال��ع��وض��ي ب���دور وال���ده أي��ض��ا حتى 
في أواخ��ر أيامه وعمله ال���دؤوب على تطوير 
املستشفيات في الكويت خالل تقلده العديد من 
املناصب معربا عن الشكر والتقدير على هذا 

التأبني والتكرمي ك� “لفتة مميزة”.
وج���رى خ���الل ح��ف��ل ال��ت��أب��ني ع���رض فيلم 
تسجيلي حول الفقيد الدكتور العوضي تضمن 
مراحل حياته ومسيرته العلمية ومشاركاته في 
العديد من احملافل الدولية واإلقليمية ودوره في 

خدمة الطب والعمل العربي املشترك.
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بالتعاون مع مركز العمل التطوعي واجلهات ذات الصلة 

»الشباب« تعكف على وضع استراتيجية جديدة للتطوع
أعلنت الهيئة العامة للشباب 
الكويتية أول أمس أنها تعكف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز العمل 
التطوعي واجلهات ذات الصلة 
على وضع استراتيجية جديدة 
للعمل ال��ت��ط��وع��ي ف��ي ال��ب��الد 
تسهم في متكني الشباب من أداء 

رسالتهم التطوعية النبيلة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
املدير العام لهيئة الشباب عبد 
الرحمن املطيري للصحفيني 
عقب االح��ت��ف��ال ال���ذي أقامته 
الهيئة مبناسبة اليوم العاملي 
للتطوع الذي يصادف اخلامس 
م��ن ديسمبر سنويا برعاية 
رئيسة مركز العمل التطوعي 

الشيخة أمثال األحمد.
وق��������ال امل�����ط�����ي�����ري: إن 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة امل���ش���ار 
إليها تستهدف ت��ق��دمي الدعم 
واخل��دم��ات و توفير الفرص 
للشباب ال��ذي يستثمر أوقاته 

وجهده في خدمة مجتمعه.
وأض���اف أن االستراتيجية 
س��ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ش��م��ول��ي��ة 
والتكاملية والتراكمية بغية 
ت��وح��ي��د اجل���ه���ود وت��ع��ظ��ي��م 
االستفادة ومتكني املتطوعني 
ال��ش��ب��اب م��ن أداء رسالتهم 

اإلنسانية.
وأوضح أن الهيئة وبالتعاون 
م��ع ال��ش��رك��اء م��ن القطاعني 
ال����ع����ام واخل�������اص س��ت��ن��ظ��م 

حلقات نقاشية الستمزاج آراء 
املهتمني والعاملني والداعمني 
ح���ول اف��ض��ل ال��س��ب��ل لتطوير 
العمل التطوعي لوضعها في 
االستراتيجية املتوقع إطالقها 

بعد عام.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ن��ائ��ب 
رئيس مركز العمل التطوعي 
عبدالرحمن الفارسي في كلمة 
خالل احلفل ان االستراتيجية 

املرتقبة تستهدف في مجملها 
دع��م القيم اإليجابية للتطوع 
وإي��ج��اد افضل السبل لتعزيز 
هذا املجال املهم فضال عن تطوير 

قدرات املتطوعني و تدريبهم.

وأض�������اف ال���ف���ارس���ي أن 
االستراتيجية تستهدف أيضا 
إضفاء الطابع املؤسسي لعمل 
املتطوعني وتسهيل حتركهم في 
خدمة املجتمع السيما أن العمل 

ال��ت��ط��وع��ي يسهم ف��ي حتقيق 
املساواة والتضامن واالندماج 

املجتمعي.
وذك��ر أن الكويتيني جبلوا 
على التطوع باعتباره قيمة 

مهمة في تاريخهم ل��ذا يعتبر 
مكمال لعمل اجلهات احلكومية، 
الفتا إلى سعي )املركز( و)هيئة 
ال��ش��ب��اب( وب��ق��ي��ة ال��ش��رك��اء 
لتنظيم العمل التطوعي بغية 

حتقيق اقصى استفادة للمجتمع 
وللمتطوعني على حد سواء.

وتضمن احلفل تكرمي الفرق 
التطوعية الشبابية القائمة 
على املبادرة الوطنية املتمثلة 
ف��ي تقدمي رس��ال��ة وف��اء لسمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد تعبيرا عن محبة الشعب 
لقائدهم الكبير والتي بلغ عدد 
املوقعني عليها اكثر من 50 ألف 
م��واط��ن ومقيم كما مت تكرمي 

فرق تطوعية أخرى.

املطيري يقدم درعاً للفارسي

إفريقيا بـيوم  لالحتفال  صحفي  مؤمتر  خالل 

سفير السنغال: للكويت دور هام 
في دعم وتنمية إفريقيا

سفير السنغال لدى الكويت عبد األحد إمباكي متحدثاً خالل املؤمتر الصحفي

مشاركون في مؤمتر طبي يشيدون مبآثر وزير 
الصحة الكويتي األسبق عبد الرحمن  العوضي

د. خالد الصالح
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املطيري والفارسي مع املتطوعني

املـــــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــري:  ســـــــتـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد عــــــــــلــــــــــى الـــــــــشـــــــــمـــــــــولـــــــــيـــــــــة والـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــامـــــــــــل لـــــــــتـــــــــوحـــــــــيـــــــــد اجلــــــــــهــــــــــود 
الـــــــفـــــــارســـــــي: الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــون جـــــبـــــلـــــوا عـــــلـــــى الــــــتــــــطــــــوع بــــــاعــــــتــــــبــــــاره قــــيــــمــــة مــــهــــمــــة فـــــــي تــــاريــــخــــهــــم

سفير مصر لدى الكويت طارق القوني

املباركي: »الديوان الوطني حلقوق اإلنسان« تقدم
بطلب االنضمام للشبكة العربية ملؤسسات حقوق اإلنسان

ق��ال رئيس ال��دي��وان الوطني حلقوق 
االن��س��ان ف��ي ال��ك��وي��ت السفير جاسم 
امل��ب��ارك��ي أول ام��س إن ال��دي��وان تقدم 
بطلب لالنضمام ال��ى الشبكة العربية 

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير 
املباركي ل� )ك��ون��ا( على هامش أعمال 
اجلمعية العامة ال16 للشبكة العربية 
والتي تعقد على مدى يومني حتت عنوان 
)سياسة العقوبات اجلماعية االسرائيلية 

في األراضي الفلسطينية احملتلة(.
وق��ال املباركي إن انضمام الكويت 
ال��ى الشبكة سيكون بصفة “مراقب” 
ال��ى أن يحصل ال��دي��وان الوطني على 
التصنيف ال��دول��ي لالعتماد للتحالف 
العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق 

اإلنسان.
وأش��ار الى الشفافية التي تتمتع بها 
الكويت في مجال حقوق االنسان مؤكدا 
أنها “دولة دميقراطية لديها مؤسسات 

ودستور وبرملان والعديد من جمعيات 
املجتمع املدني املعنية بقضايا حقوق 
االنسان” الى جانب الدوائر احلكومية 
امل��ع��ن��ي��ة واخ���ره���ا اس��ت��ح��داث وزارة 
اخلارجية الدارة حقوق االنسان لتواكب 

االهتمام العاملي بتلك القضايا.
وأضاف أن ذلك توج بانشاء الديوان 
ال��وط��ن��ي حل��ق��وق االن��س��ان وه��و جهاز 
مستقل له وضعية قانونية خاصة وفق 
م��ب��ادىء ب��اري��س.وش��دد في ه��ذا االط��ار 
على أن جميع املؤسسات تعمل بصورة 
متكاملة لتعزيز قيم وم��ب��ادئ حقوق 

االنسان سواء بالداخل أو اخلارج.
وق��ال املباركي أنه التقى على هامش 
االجتماع برئيس املجلس الوطني حلقوق 
االنسان باجلزائر بوزيد لزهاري حيث 
تبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا 
ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك.وأض��اف بهذا 
الصدد أنه سيلتقي غدا مع عدد من رؤساء 
املجالس والهيئات واملؤسسات واللجان 

العربية املعنية بحقوق االنسان ومنهم 
مصر واألردن وفلسطني.

واوض������ح ان اج���ت���م���اع اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ن��اق��ش م��وض��وع ال��ع��ق��وب��ات 
اجلماعية االس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي األراض���ي 
الفلسطينية احملتلة مؤكدا أنها “أبشع 
ص��ور العقوبات” وحرمتها اتفاقيات 
جنيف األربع للقانون الدولي االنساني 
والبرتوكول االضافي وجرمتها الكثير 

من الصكوك الدولية.
وأشار الى أن “ذلك ليس بغريب على 
اسرائيل ألنها دولة عدوانية وقائمة على 
التوسع والقهر والقمع” معربا عن األسف 
ملساندة ال��والي��ات املتحدة وه��ي “دولة 
عظمى” لهذا العمل باسباغ املشروعية 
على املستوطنات التي قامت على اساس 
اغتصاب اراضي الفلسطينيني في انتهاك 
“فاضح” حلقوق االنسان وخرق لكافة 
املواثيق واملعاهدات الدولية. واك��د ان 
االجتماع سيبحث في هذا الصدد النواحي 

القانونية وخطة التحرك على مستوى 
جمعيات حقوق االنسان.

السفير جاسم املباركي
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