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بشرى الزين
قال القائم باألعمال في سفارة 
أفغانس����تان عبدالنب����ي نبيل ان 
أفغانستان  الدولي بشأن  املؤمتر 
الذي سيعقد في 20 يوليو املقبل 
في العاصمة كابل يعد إضافة جديدة 
لتحقي����ق األمن وبل����وغ التنمية 
االقتصادية واالستقرار السياسي. 
وأضاف نبيل ان مشاركة الكويت 
في املؤمتر ستكون على مستوى 
عال، مش����يدا بدور الكويت على 
الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا 
وديبلوماس����يا، موضحا ان هذا 
املؤمتر ال����ذي يعقد للمرة االولى 
في أفغانستان سيعمل على مراجعة 
سير العمل وإعادة البناء على ضوء 
االلتزامات التي تعهد بها املؤمتر 
الس����ابق في لندن، مشيرا الى ان 

املؤمتر سيقدم خطة تنفيذية على 
أساس األولويات لتحقيق األهداف 
اإلستراتيجية املتفق عليها في بيان 
مؤمتر لندن.  وأضاف ان أكثر من 
70 ممثال ع����ن البلدان واملنظمات 
العاملية واإلقليمية واملؤسس����ات 
املالية يش����اركون في هذا املؤمتر 
من اجل التشاور واملصادقة على 
خطة احلكومة األفغانية للتنمية 
واحلوكمة واالس����تقرار. وأوضح 
ان اخلطة التي اعتمدتها احلكومة 
األفغانية عبارة عن دراسة مكثفة 
لسياسة وأولويات احلكومة التي 
سيتم تنفيذها من خالل البرنامج 
الوطني، مبينا ان الهدف من انعقاد 
املؤمتر هو مس����اندة أفغانستان.  
الفت����ا الى ان بداية الش����راكة مع 
املجتم����ع الدول����ي ب����دأت منذ 9 

الدوليون في لندن  أفغانس����تان 
التزاماتهم بتحقيق  للتأكيد على 
األمن واالستقرار والتنمية، مؤكدا 
ان االتفاق مع الشركاء الدوليني في 
هذا املجال سيساهم في استخدام 
املس����اعدات الدولية بفاعلية أكثر 
عبر تنظيم وتوجيه أفضل وفقا 
ألولوي����ات احلكوم����ة ومن خالل 
ميزانية الدولة، اضافة الى متكني 
القدرات مبعاونة املجتمع الدولي 
وقوات األمن األفغانية وكذلك النقل 
التدريجي للمسؤوليات وتسوية 
اخلالفات وإعادة التكامل املتزايد 
حتت قيادة األفغان أنفس����هم من 
الس����لم  الثقة وتوطيد  أجل بناء 
واألمن ومحاربة الفساد، وضمان 
اخلدمة املدنية الفاعلة والشفافية 
واملس����ؤولية على املس����تويات 

الوطنية.   وذكر ان املؤمتر الدولي 
يش����كل مرحلة جدي����دة لتعامل 
أفغانس����تان مع املجتمع الدولي، 
مشيرا الى ان من بني أهدافه تعبئة 
وحشد الثقة الدولية واملوارد جليل 
جديد من البرامج الوطنية، مؤكدا 
ان بالده حتتاج الى دعم مستمر من 
املجتمع الدولي في السنوات املقبلة.   
وأوضح ان أفغانستان ستطلب دعم 
الدولي لتنفيذ  ومساندة املجتمع 
سياسة وإستراتيجية األمن الوطني 
اخلاصة، مبينا ان املؤمتر سيقدم 
14 برنامج����ا متكامال لتنفيذ هذه 
االستراتيجية، مضيفا ان برامج 
التطوير س����تخصص للمجاالت 
الرئيس����ية من التعليم والزراعة 
وتولي����د الطاقة وإنش����اء البنية 

التحتية.

القائم باألعمال األفغاني: الكويت تشارك في »مؤتمر أفغانستان« 
ونقدر دورها الدولي اقتصاديًا وسياسيًا وديبلوماسيًا

يعقد في كابل للمرة األولى في 20 يوليو المقبل لمراجعة تنفيذ التزامات مؤتمر لندن

أّبن مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الشيخ د.صباح جابر 
املوانئ  العلي والعاملون في 
شهيد الكويت الشهيد الشيخ 
باسل الصباح، معربا عن خالص 
التعازي الى أسرة الشهيد وآل 
الصباح الكرام وفي مقدمتهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
وأش���ار د.صب���اح الى ان 
الشهيد كان شديد احلب للكويت 
فسار على درب االجداد، ولم 
يأل جهدا لرفع اسم بالده عاليا 

فأعطى وأجزل العطاء، وكان شعاره ان خير االمة 
في شبابها فلقب بش���يخ الشباب وتعلم الشيخ 
باسل من أبيه الطيبة والكرم واالخالق والعطاء 

وخدمة الشعب دون تفريق بني الناس.
وقال الش���يخ د.صباح ان الراحل كان ضابطا 
يضع نفس���ه حتت طلب الوطن في كل االوقات 
ولم ينس واجبه أثناء االحتالل العراقي الغاشم 
على الكويت ولم جترفه مباهج احلياة ولم تبعده 
احلياة عن الواج���ب وتنفيذ تعاليم والده، فكان 

همه االول الوطن.

وأضاف الشيخ د.صباح ان 
الشهيد ساهم في مساعدة اهل 
الكويت بتوزيع املال خالل فترة 
االحتالل الغاشم، كما ساهم في 
املقاومة سواء بالقتال  عمليات 
الف���ردي أو اجلماع���ي واعداد 
الكمائن للعدو العراقي، من اجل 
هذا وضعته املخابرات العراقية 
القبض  ضمن االسماء املطلوب 
عليها، اال انهم لم يس���تطيعوا 

حتقيق ذلك.
وأش���ار الى ان الشهيد شيخ 
الشباب كانت له اهتمامات عديدة 
في دعم جميع الرياضات والتي 
جتلت خاصة في دعم نادي الربع ميل لس���باق 
الس���يارات ومن خالل تعزيز دوره في مجاالت 
الرياضات البحرية بشكل عام ورياضة سباقات 

الزوارق السريعة بشكل خاص.
وقال الشيخ د.صباح: اننا نرفع باسم جميع 
العاملني في املؤسسة خالص التعازي الى صاحب 
السمو األمير والى سمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء والى آل الصباح وأسرة الشهيد 
خالص التعازي سائلني الباري عز وجل ان يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صباح الجابر: شيخ الشباب الشهيد باسل الصباح 
لم يدخر جهدًا في خدمة الكويت ورفع اسمها

قال إن الوطن كان همه األول وتعلم من أبيه الطيبة والكرم واألخالق والعطاء

سنوات، مشيرا الى ان بالده امام 
نقطة حتول حرجة في مساعيها 
لتحقيق األمن واالستقرار الدائمني. 
وأضاف قبل 6 أشهر اجتمع شركاء 

القائم بأعمال السفارة عبدالنبي نبيل

د.سعد العنزي

)محمد ماهر( جانب من احلضور  

الشيخ هاني شعبان

الشيخ د.صباح جابر العلي

اللقاء الثاني للرابطة الوطنية للتقارب بين السنة والشيعة
يؤكد أهمية انسجام أبناء المجتمع في دائرة التوافق

علماء وقيادات كويتية وإسالمية يطالبون بدعم الموقف التركي
دعا علماء مسلمون وقيادات اسالمية عاملية الشركات 
واملؤسس����ات ورجال األعمال في العالم اإلسالمي الى دعم 
اتفاقي����ات تركيا االقتصادية في مج����ال التصنيع والبناء 
وغيره����ا. جاء ذلك ف����ي بيان أصدره العلم����اء والقيادات 
اإلس����المية بشأن املوقف من تركيا وجاء فيه: كان حصار 
غزة وحرمان أهلها من ضروريات احلياة والعيش الكرمي 
في ظل احتالل ال يقيم وزنا للقيم اإلنسانية وال للقوانني 
الدولية، كان جرمية يتعرض لها ش����عب عربي مسلم، له 
حق اجلوار وحق الش����راكة في الدين والنسب، والصمت 
مشاركة في اجلرم خاصة ملن ميلك من األمر شيئا. وإن من 
فضل اهلل ان تأتي تركيا في وقتها املناس����ب، لتكون رقما 
في حفظ التوازن العاملي واإلقليمي، ولتستعيد شيئا من 
دورها املنش����ود في املنطقة، وتسعى في انصاف شعبنا 

الفلسطيني املنكوب.
لقد كان����ت »قافلة احلرية« خطوة جبارة فتحت الباب 
إلعادة االهتمام العاملي، مبوضوع احلصار، وإدانته ومحاولة 

كسره، وقد قدم فيها الشعب التركي شهداءه األبرار، إميانا 
بعدالة القضية، وإحساسا بعمق انتمائه اإلسالمي، وجواره 
العربي، وشارك النبالء والشرفاء من دول العالم أجمع في 

هذه القافلة املباركة.
ان قراءة التداعيات التي حدثت بعد ذلك، والتزال، جتعل 
من املهم مبادلة التحية مبثلها او بأحس����ن منها، ومن هنا 
نناشد العالم اإلسالمي والعربي خاصة، الوقوف الى جانب 
اخوانهم في تركيا بالدعم اإلعالمي املؤثر، حيث للكلمة دورها 
ومداها وصداها، واجلهاد باللسان والقلم والصورة املعبرة 
واألدوات االلكترونية اجلديدة والتقنيات اإلعالمية املتسارعة، 
هو احد ألوان اجلهاد املشروعة، وأثره في الرأي العام ظاهر 
للعيان. ومثله الدعم االقتصادي بترس����يخ اس����تراتيجية 
اقتصادية مشتركة بني الدول العربية وتركيا، وتبادل املصالح 
والصناعات والسلع واملنتجات ليكون ذلك تعزيزا وتدعيما 

لروابط مستقبلية راسخة بني دول املنطقة.
وندعو الشركات واملؤسسات ورجال األعمال الى االستفادة 

من امكانيات تركيا االقتصادية في مجال التصنيع والبناء 
وغيرها، ومنحها معاملة تفضيلية أولوية، اعماال للنصوص 
الشرعية اآلمرة بالتعاون على البر والتقوى، والتواصي 
باحلق والتواصي بالصبر، والتعارف، وسعيا لتحقيق جانب 
ذي أهمية كبيرة في مشروع النهوض والتشكيل احلضاري 
الذي يسترشد باملاضي، ويستعيد روح التواصل واإلخاء 
التي كانت حتكم العالقة بني ش����عوب املسلمني، ويتطلع 
للمستقبل الواعد الذي يشكل التعاون االقتصادي الرشيد 
جانبا من أهم جوانبه. كما ندعو األسر واملجموعات التي 
بدأت حتزم أمرها للسفر والسياحة إلى بالد العالم املختلفة، 
وتتجه صوب مناطق اجلذب السياحي في أوروبا والواليات 
املتحدة وغيرها، ان تعتب����ر تركيا وجهة ذات أولوية ملن 
قرر الس����فر، حيث املس����اجد واآلثار التاريخية العريقة، 
والطبيعة اخلالبة، والتحوالت الواقعية االيجابية التي ال 
تخطئها العني، وخاصة بعد رفع تركيا تأشيرات الدخول 

مع عدد من الدول العربية.

بان تبتعد عما يؤدي الى متزيق 
وحدة املجتم����ع الكويتي، فهناك 
فضائي����ات محلية واخرى عاملية 
تظهر هذا اخلالف كأنه خالف بني 
احلق والباطل. واملجتمع الكويتي 
مجتم����ع واع وذو عقلية متميزة 
ومن خالل الرابطة نعمل على نشر 
الفكر، فكثي����ر من رجاالت الدولة 
س����عوا الى التقريب بني املذاهب 
ولكن ليس في جانب فعلي، ونحن 
ننش����ر هذه الثقافة لت����ؤدي الى 
وحدة املجتمع. واضاف: هناك فئة 
ترفض التقارب ونحن نحترم الرأي 
اآلخر ولكن هناك فئة أخرى داخل 
احلركات االسالمية ال تؤيد وكان 
هناك تصريح بذلك وهناك بعض 
املصالح في هذه احلركات تخشى 
عليها، فالنظرة لديهم ليست نظرة 
دينية ولكن نظرة مصلحة، أما االعم 
االغلب في املجتمع الكويتي فيؤيد 
ويب����ارك، وقد قام بهذا الطرح من 
قبل د.يوسف القرضاوي والشيخ 

التي تؤدي الى اي خالف وندعو 
الفضائيات الى ان حتترم العقلية 
الكويتية وينبغي ان نحافظ على 
كيان البلد وكيان املجتمع وكل ما 
يؤدي ال����ى تنازع يؤدي الى خلل 
في وح����دة املجتمع، وعلينا جمع 
شمل اطياف املجتمع والبعد عن 
النزاعات، وبني ان تأس����يس هذه 
الرابطة فعليا والقيام بها عمليا يأتي 
لتحقيق هذه االهداف والدعوة الى 
التقارب واالنسجام داخل املجتمع 
الكويت����ي. ولفت الى ان هناك من 
ينادي للتقارب ف����ي اطار النظر 
واالستماع فقط، وهناك مبادرات 
جاءت عل����ى اس����تحياء وايدونا 
وطلبوا من الس����نة والشيعة ان 
نسير والطريق طويل ولسنا على 
استعجال ولدينا اطروحات تدعو 
افراد املجتم����ع الكويتي للوحدة 
ونق����وم بنق����ل ه����ذه الرؤية الى 
الدواوين واملساجد واحلسينيات. 
وطالب د.العنزي وسائل االعالم 

التسخيري ولكن لم تكن هناك قوة 
لتفعيل هذا الطرح.

عمل تطوعي

م����ن جهته قال الش����يخ هاني 
ش����عبان: ان عملنا التطوعي من 
البداية والب����اب مفتوح لالنتماء 
والرابط����ة مت تش����كيلها ملعاجلة 
القضايا االجتماعية والدينية في 
املجتمع حيث ان هناك الكثير من 
املشاكل الدينية التي حتدث بسبب 
اخلالفات الفقهية وعدم وعي املجتمع 
بثقافة الدين وعدم التزامه بالشريعة 
الكبرى وبالتثقف الديني فتنتج عن 
ذلك مشاكل ويفتح املجال لتكسب 
البعض من ه����ذا اخلالف، وعلى 
هذا الضوء رأينا أنا وأخي د.سعد 
الوصول الى االنسجام املجتمعي 
دون النظر الى اخلالف، فمثال االمام 
احمد في املسألة الواحدة كان له 4 
أقوال، فاخلالفات موجودة وليس 
الهدف البحث في قضايا اخلالف 

ليلى الشافعي
اك����د احملام����ي ومدي����ر مركز 
اشراقة امل لالستشارات النفسية 
د.سعد العنزي ان التقارب هدف 
جلميع الدول لتأصيل وحدة افراد 
املجتمع الواح����د التي من خاللها 
يتحقق االستقرار االمني والنمو، 
وقال خالل اللقاء الثاني للرابطة 
الوطنية للتعايش )حتت التأسيس( 
الداعية هاني شعبان  ومبشاركة 
خطي����ب وام����ام مس����جد ووكيل 
املرجعيات اجلعفرية والذي ضم 
نخبة من افراد املجتمع سنة وشيعة 
والذي عقد اول من امس في حسينية 
االمام املرتضى بالدسمة: في البداية، 
اود ان ازف بشرى لكم حيث انه منذ 
تأسيس الرابطة وهناك اتصاالت ال 
تكل باستمرار في املساعدة واخذ 
باليد للسير في هذا الطريق املبارك 
واالتصاالت ال تكل وشبه يومية 
من االخوة واالخوات بالثناء على 
مثل هذا التحرك الذي يجمع ابناء 
املجتمع الواحد في دائرة االنسجام 
والتوافق الوطني، وهذه البشرى 
سعدت لها كثيرا واحاول استطالع 
اآلراء من الدواوين واملجالس ألجد 
عامة واطياف املجتمع يشجعون 
هذه الرابطة، واضاف: اما اجلانب 
اآلخر فعندما مشينا مع الشيخ هاني 
في هذا الطريق كان الهدف االساسي 
الوصول الى االنسجام املجتمعي، 
فكان من واجبنا الشرعي واالخالقي 
ان نبدأ بفكرة اصالحية تبني لهذا 
املجتمع الذي بدأت اخلالفات تظهر 
فيه ان����ه يجب على جميع اطياف 
املجتمع ان يتأقلموا وان يتعايشوا 
حتت مظلة واحدة وفي اطار واحد، 
ألن سيرة العقالء والعلماء تدعو\ 
الى التعايش السلمي وتدعو الى 
احترام البعض وان االختالف في 
الرأي ال يفسد للود قضية، فجاءت 
فكرة رابطة تخص املجتمع الكويتي 
وهذه البيئة الطيبة والبلد الطيب 
حتى نعمل على ايجاد احللول من 
خالل الضوابط، فكان البد ان يفهم 
املجتمع بجميع اطيافه معنى احترام 

الناس بعضهم لبعض.
واشار د.العنزي الى انه اذا كانت 
هناك مخالف����ات ينبغي ان تقّوم 
قانون����ا وقضاء لكن ال تؤثر على 
املجتمع سلبيا. وزاد: ومن خالل هذه 
الرابطة، ندعو الى الترفع عن االمور 

وامنا السعي للتوافق واالنسجام 
وهدفنا هو احملافظة على أمن البلد 
فنحن نعيش ف����ي وقت كثر فيه 
اخلالف واملش����اكل فنسمع بعض 
االطروحات الطائفية التي تفرق 
أبناء املجتمع كل يوم، وينبغي ان 
نترف����ع عن هذه اخلالفات النها ال 
تؤدي الى اي نتيجة ولالسف بعض 
الفضائيات الكويتية اخلاصة أدت 
الى متزيق وحدة املجتمع الكويتي 
ومن هنا بدأت فكرة الرابطة الوطنية 
للتعايش بني املذاهب االس����المية 
في البلد الواحد وكل منهم يحترم 
اآلخر ويأخذ القضايا بشكل عقالني 
وبقواعد االلت����زام الذي التزم به 
الفقهاء والذين يتبعون راية االسالم 
بأساليب مختلفة مفادها االحترام 
والود وااللتزام بالشريعة الغراء 
وان يتعايش الشيعة والسنة كل 

منهم على فقه يلتزم به. 
واش����ار ال����ى ان البعض كان 
يتخوف من الرابطة هل هي تدعو 
الى التقريب ام الى التعايش، ام اننا 
نبحث ونطرح الفكر على صورته 
حتى يشعر املستمع واملشاهد بأن 
الش����يء الذي توهم فيه اختالف 
بسيط قياس����ا فالسنة والشيعة 
يس����تندون الى الكتاب والسنة، 
والقرآن قرآن واحد يرجع إليه السنة 
والشيعة في احكامهم الشرعية، 
وأهل الس����نة لهم طرقهم الثبات 
االحكام الشرعية وكذلك الشيعة لهم 
طرقهم ولهم روايتهم وعلى ضوئها 
تقرر مسائل احلالل واحلرام، وزاد: 
ولظروف سياسية ابتعد املجتمع 
عن لغة التح����اور والتعايش مما 
جعل الكثير في حالة خوف. واكد 
الرابطة تبتع����د عن اخلوض  ان 
في القضايا العقائدية بني السنة 
والشيعة »فنحن نركز على جانبني، 
الثقافة الشرعية ملا  جانب لبيان 
يحتاجه الناس من احلالل واحلرام 
وما هي اوجه التوافق واالختالف، 
وعلى اجلانب اآلخر نبني الطريقة 
املثلى للتعام����ل في اجلانبني وال 
نأتي بابتكار فيها، نقول للشارع 
الكويتي هذا ما تأسست عليه االرض 
الطيبة من حكومة وش����عب ولم 
يعرف الناس من قبل هذا االختالف، 
بعدها دارت اسئلة احلضور واجاب 
عنها د.سعد العنزي والشيخ هاني 

شعبان.

عقد في حسينية اإلمام المرتضى في الدسمة 

التقارب وهنــاك  العنزي: هناك فئة ترفض 
أخـرى تحكمهـا المصالـح ونحـن ندعــو إلـى 
احتـرام العقلية الكويتيـة التي تمزقها الفضائيات

شعبان: السنة والشيعة يستندون إلى الكتاب 
والسـنة والقرآن قرآن واحد يرجـع إليه المجتمع 
والرابطة تبتعد عن الخوض فـي القضايا العقائدية

القاهرة ـ خديجة حمودة
نقل املشير حسني طنطاوي 
القائد العام للق�������وات املسلحة 
وزير الدفاع واالنتاج احلربي 
املصري تهنئة الرئيس مبارك 
للضباط اخلريجني من الكويت 
والدول الشقيقة ومصر الذين 
انهوا بنجاح الدورة 59 في كلية 

القادة واالركان.
 ج���اء ذلك خالل مراس���م 
االحتفال الت���ي بدأت بعرض 
فيلم تسجيلي تضمن تطور 
املنظوم���ة التعليمي���ة داخل 
الكلي���ة، وقد ضم���ت الدفعة 
دارسني من الكويت والسعودية 
وليبيا وعمان ولبنان واالردن 
والسودان واالمارات واليمن 

وباكستان وتركيا.

والضباط اخلريجون من 
الكويت ه���م: مقدم فالح علي 
العنزي � مقدم بندر منصور 

الش���مري � مقدم خالد شجاع 
العتيبي � رائد يوس���ف احمد 
بوكمي���ر � رائ���د عبيد ناصر 
العدواني � رائد علي عبداهلل 
احلرب���ي � رائد محمد ضاحي 
بوج���رة � رائ���د فايز س���الم 

الشمري.
هذا وقد اش���اد املدرسون 
والق���ادة باملس���توى العلمي 
الكويتيني  الرفيع للضب���اط 
والذي ظهر في ابحاثهم الفردية 
واثن���اء املباراة العس���كرية، 
الفريق سامي  وحضر احلفل 
عنان رئيس اركان حرب القوات 
املسلحة وقادة االفرع الرئيسية 
وعدد من كبار ق���ادة القوات 
السفراء  املس���لحة وعدد من 

وامللحقني العسكريني.

وزير الدفاع المصري يشهد حفل تخرج 8 ضباط 
كويتيين من الدورة 59 أركان حرب بالقاهرة

نقل تهنئة الرئيس مبارك للضباط الكويتيين

املشير حسني طنطاوي

أعل���ن رئيس جمعية 
اله���الل االحم���ر برجس 
البرج���س ع���ن تب���رع 
الكويت مببل���غ مليون 
دوالر لصالح قرغيزستان 
وذلك ملا تعرضت له من 
عنف عرقي أدى الى فرار 
اآلالف من املنحدرين من 
أصل أوزبكي الى احلدود 
القريبة مع أوزبكس���تان 
أو جلأوا الى قرى محلية 
هربا م���ن القتال املميت. 
الوزراء  وقال ان مجلس 
استعرض ما تعرضت له 

قيرغيزستان من العنف العرقي وما أسفرت 
عن فرار 80 ألف ش���خص من األوزبك من 
قرغيزستان الى اوزبكستان بعد اعمال عنف 
خلفت 200 قتيل في جنوب قرغيزس���تان 
حسب حصيلة رسمية. وأضاف انه بحسب 
اللجن���ة الدولية للصلي���ب االحمر فان ما 
مجموعه 275 ألف شخص نزحوا من ديارهم، 
مش���يرا الى ان مجلس الوزراء قرر تكليف 
جمعية الهالل االحمر وبالتنسيق مع وزارة 
اخلارجية الكويتية لتأمني ايصال املساعدات 
االنس���انية الى النازحني من قرغيزستان. 
وأشاد باهتمام احلكومة الكويتية والشعب 
الكويتي بإخوانهم في جمهورية قرغيزستان، 
معربا عن أمله في أن يس���اهم هذا التبرع 

بتخفيف معاناة املتضررين.
ووصف البرجس االوضاع في مدينتي 
أوش وجالل آباد بأنها صعبة مع استمرار 
قتال متفرق وهجمات تستهدف املدنيني مبن 

فيهم االطفال والنساء.
واكد البرجس ان جمعية الهالل االحمر 
الكويت���ي على أهبة االس���تعداد إلرس���ال 
املتطوعني وامدادات االغاثة الى أوزبكستان 
في اطار اجلهود االنسانية املبذولة بالتعاون 
مع املكونات االخرى للحركة الدولية للصليب 
االحمر والهالل االحمر من اجل دعم السلطات 
في مواجهة األزم���ة. وعلى جانب متصل، 
دعا تقرير صادر من جمعية الهالل االحمر 
الكويتي دعا الى اقامة ممر انساني آمن التاحة 
عبور املساعدات االنسانية للمتضررين من 
القتال العرقي في قرغيزستان على الرغم من 
وجود تقارير تشير الى ان أوزبكستان تدرس 
امكانية اغالق حدودها مع قرغيزستان نتيجة 
تواصل تدف���ق الالجئني من عرق األوزبك، 
وذلك على الرغم من مناشدة االمم املتحدة 

إلبقاء احلدود مفتوحة.

وأشار التقرير الصادر 
من جمعية الهالل االحمر 
الكويتي ال���ى ان العنف 
بدأ في مدينة أوش يوم 
املاض���ي عندما  اجلمعة 
اقتحم���ت عصابات من 
القرغيز مراكز  الرج���ال 
الشرطة وجمعت االسلحة 
ملهاجمة املدن والقرى التي 
يقطنها األوزبك ونهبوا 
وأش���علوا الني���ران في 
املباني وذبحوا املقيمني.

ان  التقري���ر  وق���ال 
الذي���ن عبروا  الالجئني 
احلدود وغالبيتهم من النس���اء يحتاجون 
الى مس���تلزمات النظافة وخدمات الصرف 
الصحي باالضافة الى الغذاء واملاء واالتصال 

بأهاليهم الذين مكثوا في قرغيزستان.
وقال التقرير ان اللجنة الدولية للصليب 
االحمر بحسب تقريرها اشارت الى انعدام 
األمن الس���ائد حاليا واالحساس باخلوف، 
باالضافة الى نقص املستلزمات االساسية مثل 
املواد الغذائية واملياه واملأوى واالدوية اضافة 
الى الضغ���ط الهائل الذي يثقل املجتمعات 
احمللية واملستشفيات والعائالت التي حتاول 
مساعدة النازحني والالجئني في قرغيزستان 
وأوزبكستان. اجلدير بالذكر ان اقلية االوزبك 
في قرغيزستان تشكل حوالي 15% من سكان 
اجلمهورية السوفييتية السابقة والبالغ عدد 
سكانها 5.5 ماليني نسمة. وتقع جمهورية 
قرغيزس���تان في اجلزء الشرقي من آسيا 
الوسطى وتش���ترك حدودها الشرقية مع 
اقليم تركستان الشرقية الذي حتتله الصني 
وتطلق عليه اسم »سينكياجن«، ويحدها من 
الشمال جمهورية قازخستان، ومن الغرب 
جمهورية أوزبكستان ومن اجلنوب الغربي 
والغرب جمهورية طاجيكستان وهي كلها بالد 
اسالمية كانت حتت احلكم السوفييتي حتى 

مطلع التسعينيات من القرن املاضي. 
وتتألف قرغيزس���تان من سلس���لتني 
جبليتني شمالية وجنوبية وبينهما منطقة من 
الهضاب تتجمع فيها املياه فتشكل في الشمال 
الشرقي عدة بحيرات واسعة، بينما يجري 
في القسم الغربي نهر نارين وهو املجرى 
األعلى لنهر سيحون، وهو ينبع من شرقي 
البالد ويستمر في جريانه حتى الغرب، حيث 
يدخل جمهورية أوزبكستان وتأتيه الروافد 
من جانبيه وتقترب السلسلتان بعضهما من 
بعض في الغرب مكونة مرتفعات فرغانة.

مجلس الوزراء يكلف »الهالل األحمر« 
بإيصال المساعدات اإلنسانية إلى قرغيزستان

الكويت تبرعت بمليون دوالر لمواجهة ضحايا العنف العرقي

برجس البرجس


