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العفاسي: واثقون من سالمة ملف 
الكويت في مجال حقوق اإلنسان

جنيڤ � كونا: يناقش وفد الكويت برئاس���ة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي اليوم تقرير الكويت في 
اطار املراجعة الدولية الش���املة أمام ال���دورة الثامنة ملجلس 

حقوق االنسان الدولي.
وأكد العفاسي في تصريح ل� »كونا« سالمة امللف الكويتي 
ال���ذي يتضمن ردودا وافية وكافية ملختلف املالحظات الواردة 

حول ملف حقوق االنسان في الكويت.
واضاف ان امللف الكويتي يجيب عن جميع األسئلة الواردة 
من الدول األعضاء في مجلس حقوق االنس���ان بشكل يكشف 
الوجه االنساني املشرف للكويت وما قامت به من خدمات وقوانني 
ترعى حقوق االنسان وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص ومتكني املرأة 
في مجاالت العمل وحصولها على حقوقها املدنية والسياسية 

واالجتماعية بشكل عام.
وتابع قائال »سيقوم الوفد بتقدمي االيضاح الكافي ملا حققته 
الكويت من اجنازات حتس���ب لها بع���د أن متت عملية توزيع 
األدوار وفق االختصاصات واجلهات احلكومية املسؤولة واملعنية 

بالنقاط الواردة في التقرير«.
وأش���ار الى أن »الكويت بحاجة الى وقت أطول من الفترة 
الزمنية احملددة واملقررة بثالث ساعات لتعديد االجنازات املهمة 

التي حققتها في مجال حقوق االنسان«.
وأعرب الوزير العفاس���ي عن ثقته التامة بتجاوز الكويت 
للمالحظ���ات املثارة بعد أن يتم ايضاحه���ا مدعومة بالوثائق 
واملستندات والقوانني الصادرة حديثا بالسقف العالي للحريات 
الصحافية والنقابية وبهامش التعامل مببدأ دميوقراطي ملعاجلة 

القضايا الداخلية.
وأشاد باجلهود الكبرى التي يقوم بها وفد الكويت لدى األمم 
املتحدة في جنيڤ وعلى رأسه السفير ضرار عبد الرزاق رزوقي 
ف���ي اإلعداد لهذه املراجعة وتس���هيل االجتماعات التحضيرية 

املتوالية للوفد املشارك في اجتماع األربعاء.
وس���يلقي الوزير العفاسي غدا كلمة الكويت تعقبها أسئلة 
الدول األعضاء في مجلس حقوق االنسان ثم ردود اجلهات املعنية 
من خبراء في وزارات الصحة والتربية والداخلية واخلارجية 
والعدل ومجلس القضاء األعلى والشؤون االجتماعية والعمل 
على ان يتم اقرار تقرير الكويت يوم اجلمعة املقبل في جلسة 

خاصة ملجلس حقوق االنسان.

ولي العهد استقبل المعتوق والعمر
سموه التقى مختاري النسيم والعمرية والقصر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.عبداهلل املعتوق

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر بيان صباح امس رئيس مجلس إدارة الهيئة 
اخليرية اإلسالمية واملستشار بالديوان األميري 
د.عبداهلل املعتوق. كما استقبل سموه بقصر بيان 
ام���س الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 

محمد العمر. واس���تقبل سموه بقصر بيان امس 
كال من مختار منطقة النسيم باجلهراء عبدالعزيز 
اجلعيب ومختار منطقة العمرية سعيد اخلرينج 

ومختار منطقة القصر باجلهراء خالد احلجاج.
كما استقبل سموه د.رشيد احلوري.

السفير الشيخ سالم العبداهلل

واش���نطن � كون���ا: تبرعت 
الكويت مببلغ 50 مليون دوالر 
لصالح صن���دوق البنك الدولي 
لدعم اإلص���الح وبرامج التنمية 
الفلس���طينية، حي���ث أصبحت 
الكويت الثالثة عامليا واألولى عربيا 

بني ممولي هذا الصندوق.
وقام سفيرنا لدى واشنطن 
الشيخ سالم العبداهلل بالتوقيع 
ممثال ع���ن الكويت م���ع البنك 
الدول���ي ممث���ال مبدي���ر البنك 
اإلداري خ���وان هوزي���ه دابوب 
على اتفاق يتم مبوجبه حتويل 
مبلغ التب���رع البالغ 50 مليون 
دوالر الى صندوق البنك الدولي 
لدعم اإلص���الح وبرامج التنمية 

الفلسطينية.
البنك  ويش���رف صن���دوق 
الدولي عل���ى متويل العديد من 
الفلسطينية  األنشطة واجلهود 
الرامي���ة الى دع���م اإلصالح في 
املؤسس���ات الفلسطينية ودعم 
بالتنمية في  املتعلق���ة  البرامج 
كل القطاعات الفلس���طينية مبا 
يساهم في خلق البنية األساسية 
للدولة الفلسطينية. وذكر دابوب 
في تصريحات خاصة ل� »كونا« 

التبرع »يأتي اس���تكماال اللتزام 
الكويت القوي واملس���تمر بدعم 
الش���عب الفلسطيني، حيث انه 
من األهمية مبكان ان يتم تأمني 
اخلدمات األساس���ية للش���عب 
القواعد  الفلس���طيني وخل���ق 
األساس���ية القتصاد فلسطيني 
الى  التوصل  قوي يس���اهم في 
قيام دولة فلس���طينية مستقلة 
ذات سيادة ومؤهلة لتوفير حياة 

كرمية للشعب الفلسطيني«.
وأضاف السفير »ان العالقات 
الكويتية � الفلسطينية هي عالقات 
خاص���ة وتاريخية وان القضية 
الفلسطينية كانت دائما وستبقى 
على رأس أولوي���ات الكويتيني 
قيادة وحكومة وشعبا، السيما 
ان املساعدات الكويتية لم تنقطع 
قط للشعب الفلسطيني معنويا 
او ماديا«. ومن جانبه، شكر املدير 
التنفيذي للبنك الدولي د.ميرزا 
حسن الكويت على مساهماتها، 
وقال: »نشكر احلكومة الكويتية 
على إسهامها في هذا الصندوق 
املالي الذي تكون من مجموعة من 
املساهمني الدوليني والكويت هي 
املساهم األكبر مبا يقرب من ثلث 

موازنة هذا الصندوق«.
وقال د.حسن ان هذا الصندوق 
سيسهم في »دعم قطاعات التعليم 
والصحة والتأمينات االجتماعية، 
اضافة الى قطاع الزراعة، حيث ان 
دعم األمن الغذائي للفلسطينيني 

يعتبر من القضايا املهمة«.

عقب توقيع مراسم االتفاق »ان 
التبرع الكويتي سيدعم اجلهود 
املبذولة في عملية اإلصالح من 
جهة وسيساهم في وضع الهيكل 
األساس���ي واملطلوب ملس���اعدة 
الفلسطينيني في إنشاء املؤسسات 
املطلوبة خللق الدولة الفلسطينية 

املتطورة«.
وأشاد بالتبرع الكويتي الذي 
وصفه بالتبرع السخي، مؤكدا ان 
»الكويت أصبحت الثالثة عامليا 
بعد كل من بريطانيا والنرويج 
بني ممولي صندوق دعم التنمية 
الفلسطيني«، وحتل  واإلصالح 
الكوي���ت املركز األول بني الدول 
العربية املساهمة في برامج البنك 

الدولي الداعمة للفلسطينيني.
من ناحيته، ذكر سفيرنا في 
واشنطن الشيخ سالم العبداهلل 
ف���ي تصريح ل� »كون���ا« ان هذا 

سالم العبداهلل: القضية الفلسطينية ستظل على أولوية الكويتيين

الكويت تتبرع بـ 50 مليون دوالر 
لدعم برامج التنمية الفلسطينية


