
حتظى الكويت بسجل حافل 
في مجال مساعدة الشعوب في 
مكافحة الفقر وحتسني الظروف 
املعيشية مما يجعل اليوم العاملي 
للقضاء على الفقر الذي يصادف 
اليوم األربعاء ذك��رى مهمة على 
مختلف امل��س��ت��وي��ات الرسمية 

والشعبية الكويتية.
وال يخفى على أحد الدور الكبير 
ال���ذي تلعبه الكويت ف��ي إغاثة 
املنكوبني ف��ي ح���االت ال��ك��وارث 
والنكبات واحل��روب واملجاعات 
وه��و م��ا دف��ع األمم امل��ت��ح��دة إلى 
تسميتها )مركزا إنسانيا عامليا( 
وأطلقت لقب )القائد اإلنساني( 
على صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.
وكانت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة أصدرت في 22 يناير عام 
1992 ال��ق��رار رق��م )47/196( 
اخل��اص باعتبار ي��وم ال17 من 
أكتوبر م��ن ك��ل ع��ام يوما دوليا 
للقضاء على الفقر حيث أوعزت 
الى جميع احلكومات واملنظمات 
غير احلكومية باملساهمة في احلد 
من مشكلة الفقر في مجتمعاتها 
مبختلف ال��وس��ائ��ل واألش��ك��ال.
وتعمل الكويت وعبر املنظمات 
ال��دول��ي��ة على إن��ش��اء املشاريع 
التعليمية والتدريبية املختلفة 
بهدف تنمية الطاقات البشرية 
واستغاللها والعمل على القضاء 
على األم��ي��ة لفتح الطريق أم��ام 

التقدم والتنمية.
كما ت��ق��وم ب��إن��ش��اء املشاريع 
التنموية اإلنتاجية في املجتمعات 
ال��ف��ق��ي��رة ب��غ��رض متكينها من 
اس��ت��ث��م��ار م���وارده���ا ال��ب��ش��ري��ة 
واملالية وثرواتها وتوفير فرص 
العمل ليتمكن أف��راد املجتمع من 
العيش ال��ك��رمي معتمدين على 
أنفسهم.ويحتفل املجتمع الدولي 
بيوم القضاء على الفقر لهذا العام 
حتت شعار )االلتقاء مبن تخلفوا 
عن الركب كثيرا لبناء عالم شامل 
ينعم باالحترام العاملي حلقوق 
اإلن��س��ان وك��رام��ت��ه( وذل���ك الن 
ال��ت��راب��ط كبير ب��ني الفقر املدقع 
وح��ق��وق اإلن���س���ان إذ يتعرض 
الفقراء بنسبة كبيرة النتهاكات 

حقوق اإلنسان.
وأك��دت الكويت أكثر من مرة 
ض���رورة التصدي لظاهرة عدم 
املساواة بجميع أبعادها باعتباره 
أمرا ضروريا للقضاء على الفقر 
والنهوض بالتقدم االجتماعي 
وحتقيق التنمية املستدامة وفق 
رؤية 2030 كما أنها متلك سجال 
حافال في محاربة ظاهرة الفقر 

ف��ض��ال ع��ن تقدميها امل��س��اع��دات 
اإلنسانية واملادية للعديد من دول 
العالم احملتاجة.واولت الكويت 
منذ استقاللها عام 1961 بتقدمي 
املساعدات العينية واملادية للدول 
النامية والدول األقل منوا اهتماما 
كبيرا عبر آليات ومبادرات عديدة.

وي��ح��رص س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د بصفة 
شخصية على أعمال اخلير التي 
امتدت إل��ى معظم أرج��اء األرض 
إضافة إلى اجلهود اإلنسانية التي 
تنظمها حكومة الكويت فضال 
عن مشاريع اجلمعيات اخليرية 
األه��ل��ي��ة ال��ت��ي تستهدف أن��ح��اء 
مختلفة من العالم بهدف مساعدة 

احملتاجني واملنكوبني.

وت��ع��د اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة 
الكويتية عالمة بارزة في ساحات 
العطاء اإلنساني بفضل حتركاتها 
امل��ي��دان��ي��ة ال��س��ري��ع��ة ف��ي جميع 
املناطق وجهودها التي تندرج 
كجزء من الواجب اإلنساني الذي 
يعبر عنه املوقف الرسمي للكويت 

قيادة وحكومة وشعبا.
وتتنوع سبل العمل اخليري في 
الكويت حيث تعمل الدولة جاهدة 
وك��ذل��ك امل��واط��ن��ني ع��ل��ى تقدمي 
املساعدات لكل من يحتاجها في 
أي مكان حول العالم بغض النظر 
ع��ن ال��دي��ن أو ال��وط��ن أو اجلنس 
أو ال��ل��ون وإي��ص��ال االحتياجات 
األس��اس��ي��ة م��ن ط��ع��ام وش���راب 
وخ���دم���ات ص��ح��ي��ة وتعليمية 

إل��ى املجتمعات الفقيرة.ويبرز 
الدور اجللي للكويت في محاربة 
الفقر عامليا من خالل )الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية( بوصفه ذراع��ا رئيسة 
وجهازا تنفيذيا للدولة منذ أكثر 
من نصف قرن في مواجهة الفقر 
والبطالة لدى مختلف الشعوب 
ومساعدة البشرية من أجل حياة 

أفضل.
ويساهم )الصندوق( بتمويل 
أكثر م��ن 960 مشروعا تنمويا 
في 106 دول مبا في ذاك أكثر من 
380 مشروعا في الدول العربية 
حيث بلغ إجمالي قيمة القروض 
التي قدمها الصندوق الكويتي منذ 
تأسيسه اكثر من 6ر2 مليار دينار 

كويتي )أي أكثر م��ن 21 مليار 
دوالر أميركي تقريبا(.

وتؤكد بيانات )الصندوق( أن 
مساهماته في متويل مشروعات 
إمن��ائ��ي��ة ف��ي ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة 
والصناعة والنقل وامل��واص��الت 
وال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة والتعليم 
وال��ص��ح��ة أس��ه��م��ت م��س��اه��م��ة 
إيجابية فاعلة في دعم اقتصادات 

الدول النامية والفقيرة.
وال تتوقف م��ب��ادرات الكويت 
عند هذا )الصندوق( فحسب بل 
سارعت في كثير من املناسبات 
ال��ى إط��الق العديد من املبادرات 
املهمة في تاريخها احلديث.ومن 
أبرز تلك املبادرات مبادرة املغفور 
له امير البالد الراحل الشيخ جابر 

األحمد )رحمه الله( في التخفيف 
م��ن ع��بء امل��دي��ون��ي��ات ع��ن كاهل 
ال��دول الفقيرة والتي أطلقها في 
ذروة أزم���ة االح��ت��الل العراقي 
للكويت مسطرا بذلك أروع األمثلة 
في اإليثار والتكافل والتعاون بني 

الشعوب.
ومنذ تولي صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احل��ك��م ف��ي ع��ام 2006 ارتفعت 
وتيرة اجلهود الكويتية الهادفة 
إل��ى تخفيف األع��ب��اء ع��ن ال��دول 
الفقيرة والنامية حتى ترسخ في 
عهد سموه مفهوم الدبلوماسية 

اإلنسانية.
وحرص سمو أمير البالد على 
إط��الق مبادرة )صندوق احلياة 

الكرمية( ع��ام 2008 وساهمت 
الكويت برأسمال قدره 100 مليون 
دوالر ملساعدة الدول الفقيرة على 
مواجهة ارت��ف��اع أسعار األغذية 
وحتقيق األمن الغذائي واستفادت 
من هذا الصندوق 22 دولة حسب 
البيانات الصادرة عن الصندوق 

العربي للتنمية االقتصادية.
ولم تتوقف جهود الكويت عند 
ه��ذا اجل��ان��ب فقط ب��ل سعت الى 
دع��م الشباب العربي م��ن خالل 
إي��ج��اد ح��ل��ول ملشكلة البطالة 
التي تثقل كاهل ميزانيات الدول 
النامية عبر إنشاء صندوق لدعم 
املشروعات الصغيرة في الدول 
العربية بقيمة ملياري دوالر يبلغ 
نصيب الكويت منها نصف مليار 

دوالر.وتعتبر هذه املبادرة فريدة 
م��ن نوعها على مستوى الوطن 
العربي لتحسني اقتصادات الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف معاناتها 

ومساعدتها على النهوض.
ولم تأل الكويت جهدا في دفع 
اجلهود الدولية الداعمة للتنمية 
من خ��الل دع��م ميزانيات العديد 
من املنظمات الدولية واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ه��ت��م��ة بالتنمية 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر واألوب���ئ���ة 
واألم�����راض وم��ن��ه��ا ع��ل��ى سبيل 
املثال ال احلصر )برنامج األغذية 
العاملي( ال��ذي تعد الكويت من 
أكبر اجلهات املانحة له.واستمرت 
الكويت خالل السنوات املاضية 
ف��ي ت��ق��دمي م��س��اع��دات تنموية 
بلغت نسبتها 1ر2 في املئة من 
إجمالي الناجت احمللي أي أكثر من 
ضعف النسبة املتفق عليها دوليا 
اس��ت��ف��ادت منها 106 دول حتى 

يومنا احلالي.
وحتاول اجلمعيات واملنظمات 
اخليرية الكويتية إغاثة املنكوبني 
ف��ي ح���االت ال��ك��وارث والنكبات 
واحلروب واملجاعات وأي ظروف 
مشابهة إليوائهم وإعانتهم على 
ال��ت��أق��ل��م م��ع األوض����اع وإن��ش��اء 
املشاريع التعليمية والتدريبية 
املختلفة بهدف تنمية الطاقات 
البشرية واستغاللها والعمل على 
القضاء على األمية لفتح الطريق 

أمام التقدم والتنمية.
ويبرز عمل اجلمعيات واللجان 
اخل��ي��ري��ة الكويتية ف��ي الفترة 
األخيرة من خالل إغاثة الالجئني 
السوريني ف��ي دول اجل���وار مثل 
األردن ولبنان وتركيا اضافة إلى 
إغاثة األشقاء في اليمن والعراق 
وفلسطني وإق��ام��ة املشاريع في 
ال��دول االفريقية الفقيرة وبعض 
الدول اآلسيوية.ومن هذه اجلهود 
الطيبة ما تقوم به )الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية( و )جمعية 
الهالل األحمر الكويتي( بإطالق 
العديد م��ن احل��م��الت اإلنسانية 
إلغاثة النازحني السوريني وأهالي 
غ��زة بشكل مستمر كما م��دت يد 

العون للنازحني في العراق.
ول��ن تدخر الكويت جهدا في 
تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء 
بالتنمية لفئات املجتمع كافة وال 
سيما الفئات املستضعفة وتدعو 
بشكل دائ���م إل��ى أهمية تضافر 
اجل��ه��ود امل��ش��ت��رك��ة وال��ت��ع��اون 
الدولي وتبادل اخلبرات لتحسني 
رف���اه ش��ع��وب ال��ع��ال��م ونوعية 
حياتهم وف��ق��ا أله���داف التنمية 

املستدامة.

تلعب دورًا كبيرًا في إغاثة املنكوبني

الكويت.. سجل حافل في مكافحة الفقر يحظى بتقدير دولي 
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في اليوم العاملي ملكافحة الفقر

الرخيص: مشاريع »مناء« اخليرية تهدف إلى حتقيق التنمية 
املستدامة ومحاربة الفقر من خال التعليم

أعلنت من��اء ل��ل��زك��اة والتنمية املجتمعية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي أن عدد املستفيدين 
م��ن م��ش��اري��ع اإلط��ع��ام امل��وس��م��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 
ع��ام 2018 إل��ى اآلن قد بلغ من مشروع والئم 
اإلفطار 275 ألف مستفيد فيما استفاد من السلة 
الرمضانية 5316 أسرة واستفاد من زكاة الفطر 

أكثر من 5000 أسرة.
وقد أكد مدير إدارة تنمية امل��وارد اخليرية، 
مساعد الرخيص مبناسبة اليوم الدولي للقضاء 
على الفقر وال���ذي ي��ص��ادف السابع عشر من 
شهر أكتوبر من كل عام أن املشروعات املختلفة 
التي تقوم عليها مناء تهدف إلى مساعدة االسر 
احملتاجة داخ���ل دول���ة الكويت كما أن لديها 

استراتيجية خاصة في سد حاجة االسر احملتاجة 
حيث تسعى في مشاريعها اخليرية لتحقيق 
تنمية مستدامة وحت��س��ني معيشة الشرائح 

الفقيرة من خالل توفير الفرص التعليمية .
وأض���اف ال��رخ��ي��ص أن من��اء تسعى بشكل 
حثيث للقضاء على اجلوع حيث أطلقت العديد 
من املشروعات األخرى التي تساهم في مساعدة 
االس��ر احملتاجة  مثل كفالة اليتيم حيث تكفل 
1016 يتيم وتعد كفالة اليتيم من أعظم أبواب 
اخلير التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية حيث 
قال الله تعالى: )َيْسأَُلوَنَك َم��اَذا ُيْنِفُقوَن ُقْل َما 
أَْنَفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفلِْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبنَي َواْلَيَتاَمى 
ِبيِل َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ  َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

اللََّه ِب��ِه َعلِيٌم( س��ورة البقرة اآلي��ة 215. كما 
قامت بحملة ) وينا عنهم ( في شهر رمضان 
امل��اض��ي  وال��ت��ي قامت بعالج 78 مريض من 
األم��راض املزمنة وساعدت 275 أسرة وكفلت 

275 يتيم.
وأكد الرخيص أن مناء حرصت على مشاريع 
إطعام الطعام التي توفر الغذاء لبعض األسر 
مشيراً إل��ى أن من تأمل الشريعة االسالمية 
وجد أنها أولت معايش الناس وأرزاقهم عناية 
عظيمة،  وفتحت كل طريق ي��ؤدي إلى إطعام 
الطعام وبذله، ورتبت عليه األج��ور العظام 
مؤكدا على أن سبب ذلك أن الطعام ضرورة ال 

مساعد الرخيصانفكاك لإلنسان عنها، وال يصبر على فقدها.

مشروع تنموي قليل التكلفة عظيم األجر

»النجاة اخليرية« تعتزم تنفيذ » نور 
الكويت « لدعم الفقراء حول العالم

في إطار سعي النجاة اخليرية لتنفيذ املشاريع 
التنموية والتي تهدف إلى تغيير حياة اآلالف من 
األسر واألطفال داخل مخيمات الالجئني واملجتمعات 
الفقيرة في آسيا وإفريقيا والوطن العربي ، أعلنت 
اجلمعية ع��ن تنفيذ م��ش��روع انساني فريد ، هو 
مشروع “ نور الكويت “ كي تضيء به بيوت الفقراء 

حول العالم .
وأوض��ح عمر الثويني - رئيس قطاع امل��وارد 
واالع��الم بالنجاة - أن هذا املشروع قليل التكلفة 
عظيم في األجر، نقوم من خالله بتوزيع مصابيح 
آمنة وصديقة للبيئة وهي تعمل بالطاقة الشمسية 
، وتبعث مصدر ثابت للضوء أثناء ساعات الليل 
الطويلة من أجل حياة أكثر أماناً وصحة و إنتاجاً 

للفقراء الذين خلت منازلهم وقراهم من االنارة .
وب��ني الثويني ان ه��ذا امل��ش��روع يعد مشروعا 
تنمويا حيث استفاد منه أكثر م��ن 5000 أس��رة 
فقيرة حول العالم )في الداخل السوري و الفلبني و 
اندونسيا و تنزانيا (، مؤكدا أن  الكثير من اصحاب 
املهن البسيطة خصوصا الباعة ينتهي مصدر رزقهم 
مع غروب الشمس ،ولكن مع توفير مصدر للضوء 
يستطيع االن هذا البائع احلصول على املزيد من 
الدخل في ساعات الليل ، مشيرا إلى تكلفة املشروع 
تبلغ ) 3 دينار ( ميكن بها حتويل حياة اسرة فقيرة 
من الظالم إل��ى النور، وميكن املساهمة من خالل 
االتصال هاتفيا أو عن طريق التبرع االلكتروني 

مبواقع التواصل االجتماعي للجمعية .
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“الكويت إلى جانبكم” توزع املساعدات اإلنسانية على اليمنيني املتطوعون الكويتيون يوزعون املساعدات الكويتية على النازحني واملتضررين في العراق حملة 

جانب من توزيع املساعدات اإلنسانية الكويتية على الالجئني في لبنانجلنة القارة اإلفريقية توزع الدفعة الثانية من املساعدات العاجلة في ماالوي

تتمات

فلسطني تطالب
وأكد األمني العام للمنظمة، الدكتور يوسف 
بن أحمد العثيمني، إل��ى أن مدينة القدس هي 
جزء من األرض الفلسطينية احملتلة منذ العام 
1967م مبوجب ق���رارات الشرعية الدولية، 
والتي كان آخرها قرار مجلس األمن رقم 2334 
الصادر في 23 ديسيمبر2016، وال��ذي يهيب 
بجميع الدول أن متيز في معامالتها بني إسرائيل 
واألراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967، 

مبا فيها مدينة القدس.
وأكد األمني العام رفض املنظمة ألي إجراء أو 
محاولة من شأنها املساس بالوضع القانوني 
ملدينة القدس احملتلة، داعياً استراليا إلى تبني 
مواقف تدعم فرص حتقيق السالم القائم على 
رؤية حل الدولتني وتعزز األمن واالستقرار في 

املنطقة والعالم.
الى ذلك طالبت وزارة اخلارجية واملغتربني 
ف��ي السلطة الفلسطينية، أم���س ال��ث��الث��اء، 

أستراليا، باالمتناع ع��ن االع��ت��راف بالقدس 
عاصمة للكيان الصهيوني .

وقالت ال��وزارة، في بيان صحافي، إن طرح 
رئ��ي��س وزراء أستراليا س��ك��وت موريسون 
دراس��ة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، 
ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، يعد 
»خروجا على القانون الدولي وق��رارات األمم 
املتحدة، وحتديدا قرار مجلس األمن رقم 478 
لعام 1980«. واستغربت ال���وزارة »املنطق 
املتناقض خلطاب رئيس ال���وزراء األسترالي 
الذي يؤكد التمسك بحل الدولتني، واالستمرار 
في تشجيع الطرفني على احلوار واملفاوضات 
نحو ات��ف��اق س��الم، بينما يفكر ف��ي االع��ت��راف 

بالقدس كعاصمة إلسرائيل«.
وقالت إن »هذا إجراء سيشجع دولة االحتالل 
على رفض اجللوس والتفاوض مع فلسطني، 
وبالتالي يبعدنا عن امكانية حتقيق ذلك السالم، 

الهدف الذي يتحدث عنه موريسون«.

سمو األمير يعزي
����ب مجلس ال����وزراء ب��إع��الن رئاسة  ورَحّ
اجلمهورية التركية عن جتاوبها مع طلب اململكة 
بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع املختصني في 
البلدين الشقيقني للكشف عن مالبسات اختفاء 
املواطن السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة 
اسطنبول.ورأس خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس 

الوزراء، في قصر اليمامة مبدينة الرياض.
و التقى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، امس، وزير اخلارجية األميركي 
م��اي��ك بومبيو، ف��ي ال��ري��اض. وق���ال متحدث 
باسم مجلس األمن القومي األميركي، إن وزير 
اخلارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد 

زيارته الرياض، وفق ما ذكرت قناة العربية.
وك���ان خ���ادم احل��رم��ني الشريفني ق��د تلقى 
اتصاالً هاتفيا أمس من الرئيس األميركي دونالد  
ترامب جرى خالله بحث مستجدات األح��داث 

في املنطقة، واستعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين. وقد أثنى الرئيس األميركي على سير 
التعاون السعودي التركي املشترك في التحقيق 
في قضية اختفاء امل��واط��ن جمال خاشقجي، 
وحرص قيادة اململكة على استجالء احلقائق 
كافة املتعلقة بذلك. واجتمع وزير اخلارجية 
السعودي ع��ادل اجلبير مع نظيره األميركي، 

وفق ما ذكر صحافيون يرافقون بومبيو.
وق���ال أح��د الصحافيني إن م��ن املتوقع أن 
يجتمع بومبيو مع ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان في وقت الحق امس .

مسلحون يختطفون
للحكومة: “سئمنا من الفقر.. الراتب الذي 
أتلقاه بعد ثالثني عاًما من الكفاح في مجال 
التربية والتعليم ال يكفينا عشرة أيام في الشهر، 

ماذا نفعل في بقية األيام؟”.
وطالب احملتجون املتقاعدون بتنفيذ دقيق 

لقانون إدارة اخلدمات في البالد واحلصول على 
“التأمني اإلضافي” في سبيل حتسن أوضاعهم 
االقتصادية. وشارك في االحتجاج عدد كبير من 
املعلمني املتقاعدين الذين يؤكدون أن رواتبهم 
غير كافية، حيث إنها ليست مثل رواتب املعلمني 
الذين ما زال��وا في اخل��دم��ة، وليس مثل بقية 

املتقاعدين في الوزارات األخرى.
وتزامنا مع التجمع االحتجاجي للمتقاعدين، 
ق��ام ع��دد م��ن امل��زارع��ني ف��ي محافظة أصفهان 
بتنظيم وقفة احتجاجية قرب سد زايندرود، 
على خلفية عدم توفير املياه الكافية للزراعة، 
خصوصا أن كثيًرا من املزارعني تركوا أراضيهم 

بعد جفافها.
يذكر أن املعلمني اإليرانيني أيًضا دخلوا في 
إضراب عام عن العمل منذ يومني، حيث يذهبون 
إلى مقار أعمالهم لكنهم ال يدخلون الصفوف 
لتدريس تالمذتهم، ويكتفون بالوجود في مكتب 

مديري املدارس أو قاعات االستراحة.
ويعترض املعلمون على انخفاض رواتبهم، 

وضعف قدرتهم الشرائية، خاصة مع ارتفاع 
األسعار وانخفاض العملة احمللية أمام العمالت 

األجنبية.
يشار إل��ى أن إض��راب املتقاعدين ليس هو 
اإلضراب الوحيد في إيران في األشهر املاضية، 
حيث دخلت شرائح وفئات إيرانية مختلفة 
في إضرابات متتالية، مثل سائقي الشاحنات، 
وأص��ح��اب احمل���ال ال��ت��ج��اري��ة، وامل���زارع���ني، 
وغيرهم، وأخيرا إضراب املعلمني الذي تزامن 
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��دراس��ي. وكلها إض��راب��ات 
على خلفيات اقتصادية، هذا بخالف الوقفات 
االحتجاجية وامل��ظ��اه��رات التي تنطلق على 

خلفيات سياسية وحقوقية.
الى ذلك تبنت جماعة جيش العدل املسلحة 
في بيان عملية اختطاف العسكريني اإليرانني.
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع��الم إيرانية ق��د أعلنت عن 
اختطاف 14من القوات العسكرية اإليرانية بيد 
مسلحني في احلدود الشرقية إلي��ران. ووصف 

اإلعالم اإليراني املسلحني ب�”اإلرهابيني”.

تتمات


