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سفيرنا في واشنطن وغريغ مورتنسن واجلنرال مايكل مولن

مايكل دوغالس مشاركا في احلفل اخليري بحضور سفيرنا في واشنطن وحرمه الشيخ سالم العبداهلل وحرمه واجلنرال جيمس جونز

سفيرنا لدى واشنطن الشيخ سالم العبداهلل والسيناتور جون كيري وغريغ مورتنسن الشيخ سالم العبداهلل ورئيس مؤسسة آسيا الوسطى اخليرية غريغ مورتنسن وحرم سفيرنا الشيخة رميا الصباح

العبداهلل: مشاركة الشخصيات األميركية السياسية واالقتصادية واإلعالمية والطبية تؤكد ما تحظى به الجهود الكويتية اإلنسانية من مصداقية

سفارتنا بواشنطن جمعت 2.1 مليون دوالر لصالح مؤسسة آسيا الوسطى
آسيا الوس����طى« وأثنى على جهوده بالنسبة 
الى الس����عي نحو تعليم وتثقيف العديد من 

االطفال في أفغانستان.
وألقى مورتنسن الذي أسهم في بناء أكثر 
من 135 مؤسسة تربوية ألكثر من 38 ألف طفل 
في منطقة آسيا الوسطى كلمة أعرب فيها عن 
تقديره خلطاب الس����فير الشيخ سالم وحرمه 
قائ����ا انه »تأثر بالدعم« الذي قدموه لقضيته 

التي تبناها قبل 17 سنة. 
 وقال مورتنس����ن ف����ي تصريح ل� »كونا« 
»مهم جدا ان تكون لدينا مدارسنا« في باكستان 
وافغانس����تان وأن نحضر مواضيع مختلفة 
يتعلمها اولئك االطف����ال اضافة الى تعليمهم 

خمس لغات مبا فيها اإلجنليزية والعربية.
وأشاد مورتنس����ن باجلهود الكبيرة التي 
يقوم بها سفيرنا لدى الواليات املتحدة وبني 
ان عمله يظهر »انه يفهم بناء العاقة« وقدرته 
على جمع »مثل هذه املجموعة املتنوعة« في 
واش����نطن حيث »يحتفل اجلمي����ع هنا اليوم 

بالتعليم«.
وأوضح مورتنسن ان مبلغ 2.1 مليون دوالر 
الذي مت جمعه سيس����هم في بناء 60 مدرسة 

تستقبل 20 ألف طالب تقريبا.
وحض����ر احلفل العديد من الش����خصيات 
األميركي����ة الرس����مية والبرملانية واالعامية 
والفنية ابرزها وزير التجارة األميركي غيري 
لوك ووزير املواصات راي حلود ووزير االسكان 
شان دانيفني ووزير العدل اريك هولدر ومستشار 
الرئيس األميركي لشؤون االمن القومي اجلنرال 
جيمس جونز ورئيس هيئة االركان املشتركة 
للقوات العس����كرية األميركية اجلنرال مايكل 
مولن. والقاضي في احملكم����ة العليا أنثوني 
كينيدي ورئيس جلنة الشؤون املالية في مجلس 
النواب هاورد بيرمان وعمدة مدينة واشنطن 
ادريان فينتي باالضافة الى العديد من املسؤولني 
في االدارة األميركية واعضاء مجلسي النواب 
والشيوخ والقضاة في احملكمة العليا األميركية 

وعدد من رؤساء الشركات األميركية.

احملرومني في افغانستان. 
وشدد كيري على ان »قوة التعليم هي الساح 
للسام« وغالبا اذا ما »علمت فتاة فانك تعلم 
قرية« واضاف »عمل غريغ يذكرنا ان االجناز 

االهم الذي ميكننا فعله هو تعليم الفتيات«.
ومت خال احلفل تكرمي رئيس »مؤسسة آسيا 
الوسطى« غريغ مورتنسن الذي كان مرشحا 
جلائزة نوبل للسام لعام 2009 لكتابه الذي كان 
االكثر مبيعا على مستوى دول العالم »ثاثة 
اكواب من الش����اي« من قب����ل املمثل األميركي 
الشهير مايكل دوغاس الذي ألقى كلمة شكر 
فيها السفير الكويتي وحرمه و»مؤسسة الكويت 
� أميركا« على م����ا يبذلونه من جهود خيرية 

بشكل سنوي.
وأع����رب املمثل العاملي مايكل دوغاس عن 
سعادته للمش����اركة للمرة الثانية في احلفل 
اخليري السنوي الذي تقيمه السفارة الكويتية 
في واشنطن واش����اد ايضا برئيس »مؤسسة 

السفارة الكويتية في واشنطن باملساهمة بشكل 
رئيسي في جمع هذا املبلغ«.

واضافت »ان أسمى مشاعر الفرح والسرور 
يازماني حني يتم جني ثمار اجلهود املبذولة 
جلمع املس����اعدات اخليرية وحني تسهم هذه 
االموال بشكل مباشر في رفع املعاناة او تعليم 
او عاج مجموعة من الناس الذين هم في أمس 

احلاجة لهذه املساعدة«.
ووجهت الش����يخة رميا في كلمة لها خال 
احلفل الشكر والعرفان للشركات التي تبرعت 
لهذا احلفل اخليري وأكدت ان »العديد من االوالد 
والبنات في افغانس����تان ستتغير حياتهم الى 

االفضل بسبب هذا التبرع السخي«.
وحتدث رئيس جلنة العاقات اخلارجية في 
مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري خال 
احلفل مشيدا بجهود »مؤسسة آسيا الوسطى« 
وبجهود رئيس����ها غريغ مورتنسن اخليرية 
جتاه الس����عي نحو تعليم العديد من االطفال 

تبرعت لهذا الهدف الذي وصفه بأنه نبيل ويخدم 
االمن واالستقرار املستقبلي الفغانستان وأشاد 
بجهود »مؤسسة آسيا الوسطى« واصفا اياها 
بأنها جهود حقيقية وملموسة على ارض الواقع 

نحو تعليم االطفال في قارة آسيا.
وقالت حرم سفيرنا الشيخة رميا الصباح 
ان »السفارة في واشنطن تبذل جهودا كبيرة 
لتحقيق هدفني رئيسيني اولهما ترتيب حفات 
خيرية جتمع بها مبالغ لصالح اهداف انسانية 
وخيرية وتخدم اكبر عدد ممكن من البشر، اما 
الهدف الثاني فهو توضيح الصورة احلقيقية 
للجهود اخليرية للكويت وشعبها الذي جبل 
على مساعد الدول وتخفيف املعاناة عنها منذ 

اكتشاف النفط في الكويت وقبل ذلك«.
وبينت الش����يخة رميا ان »جمع مبلغ 2.1 
ملي����ون دوالر أميركي يعتبر االكبر منذ بدأت 
السفارة في تنظيم احلفات اخليرية منذ ست 
سنوات كما انني اشعر بالفخر واالعتزاز لقيام 

وتطرق الشيخ سالم العبداهلل الى العاقات 
الكويتية � االميركية حيث اوضح ان اجلانبني 
الكويت����ي واألميركي يعمان على التش����اور 
والتنسيق املستمر بينهما حول مجمل القضايا 

االمنية والدولية احليوية.
وألقى كلمة في هذا احلفل أشار فيها الى متانة 
العاقات الكويتية - األميركية التاريخية والى 
اجلهود الكبيرة التي تبذلها احلكومة الكويتية 
لتقدمي مساعدات انسانية للعديد من الدول وفي 
كل أنحاء العالم والى األهمية الكبرى التي توليها 
القيادة السياسية في الكويت لتطوير التعليم 

بشكل مستمر ومتزامن مع التطور العاملي.
م����ن جهته ألق����ى عريف احلف����ل االعامي 
االميركي الشهير فريد زكريا من قناة »سي ان 
ان« األميركية كلمة اشاد فيها بقيام »مؤسسة 
الكويت � اميركا« بالتعاون مع السفارة الكويتية 

بتنظيم هذا احلفل اخليري.
وتقدم زكريا بالش����كر الى الشركات التي 

واش����نطن � كون����ا: اقامت س����فارتنا لدى 
الواليات املتحدة الليلة قبل املاضية بالتعاون 
مع »مؤسسة الكويت � أميركا« حفلها اخليري 
السنوي بعنوان »رحلة للسام« جمعت خاله 
مبلغ 2.1 مليون دوالر لصالح »مؤسسة آسيا 
الوسطى« لبناء مدارس في املناطق النائية في 

باكستان وافغانستان.
وقال سفيرنا في الواليات املتحدة الشيخ 
سالم العبداهلل في تصريح ل� »كونا« ان »جهود 
السفارة الكويتية اخليرية استكمال خليرات 
الكويت حكومة وشعبا املمتدة الى جميع انحاء 
العالم السيما ان املساعدات الكويتية الرسمية 
والشعبية وصلت الى مجمل انحاء العالم وفي 
الكثير م����ن املجاالت منها الصحية والتنموية 

وباألخص التعليمية«.
وبني الشيخ سالم العبداهلل »أن حرص كبرى 
الشركات االميركية على املشاركة واملساهمة 
في حفل الس����فارة اخليري السنوي امنا يأتي 
نتيجة ملا يحظى به هذا احلفل من سمعة طيبة 
بني االوس����اط االميركية وذلك ملا مت جمعه في 
احلفات السابقة من مبالغ قيمة شكلت مساعدات 
مهمة وساهمت في رفع املعاناة عن العديد من 

االشخاص في مختلف أنحاء العالم«.
واعتبر ان »مشاركة العديد من الشخصيات 
االميركية السياسية واالقتصادية واالعامية 
والفني����ة في هذا احلف����ل تؤكد على ما حتظى 
به اجلهود الكويتية االنس����انية واخليرية من 
مصداقية واهمية كبرى بني االوساط األميركية 
املتعددة«. وذكر »ان مشاركة العديد من املسؤولني 
من ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما وعلى 
رأسهم اربعة من الوزراء ونخبة من نواب الوزراء 
ورئيس هيئة القيادة العامة للقوات العسكرية 
األميركية ورؤساء كبرى الشركات األميركية 
في هذا احلفل يوضح بشكل جلي املكانة املهمة 
التي حتظى بها دول����ة الكويت لدى الواليات 
املتحدة األميركية السيما وان البلدين يتمتعان 
بعاقات استراتيجية مهمة ومتشعبة تسهم في 

ترسيخ االمن والسلم في املنطقة«.
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