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)كرم ذياب(  السفير الباكستاني افتخار عزيز   

أكد تقدير بالده الكبير للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا لمساعداتها للشعب الباكستاني

السفير الباكستاني لـ »األنباء«: نجّدد دعوتنا للمجتمع الدولي 
لالستمرار في تقديم المساعدات لمتضرري الفيضانات

 بشرى الزين
أعرب س���فير باكستان لدى الكويت 
افتخ���ار عزيز عن تقدي���ر بالده الكبير 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما 
قدمته من مساعدات ملتضرري الفيضانات 
االخيرة التي اجتاحت عددا من املناطق 

الباكستانية.
واشار عزيز في تصريح ل� »األنباء« 
الى ان الكويت لم تتوان في مس���اعدة 
ودعم باكستان إبان الكوارث التي حلت 
بها سواء  في كارثة الزلزال الذي ضرب 
عددا من املدن الباكستانية في العام 2005 

او غيرها.
وذكر السفير الباكستاني في ان 20 
مليون باكس���تاني متض���رر جراء هذه 
الفيضانات منهم 3 ماليني طفل يحتاجون 
الى املواد الغذائية االساسية واالدوية، 
الفتا الى ان هذه الكارثة أعادت البالد 50 

عاما إلى الوراء.
وجدد عزيز دعوة املجتمع الدولي الى 
مساعدة باكس���تان للتغلب على اضرار 
هذه الكارثة، مش���يرا الى اجلهود التي 
بذلها االمني العام لالمم املتحدة بان كي 
مون ومنظمة املؤمتر اإلس���المي، وحث 
املجتمع الدولي على تقدمي مس���اعدات 
مادية إلى الشعب الباكستاني املتضرر 
منوها مببادرة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د بتخصيص 5 
ماليني دوالر وزيادتها لتصبح 10 ماليني 
ملساعدة املتضررين إضافة الى اجلهود 
التي قامت بها اجلمعيات واملؤسس���ات 
اخليري���ة الكويتية وعدد من ش���ركات 
االتصال التي وفرت خدمات للمتضررين 
داخل باكستان مش���يرا الى ان اجلالية 
الباكستانية املقيمة في الكويت تساهم 
في ارسال املساعدات بشكل مباشر الى 

املتضررين في البالد.
وذكر بنداء منظمة االمم املتحدة الى 
دول العالم ملساعدة بالده في اعادة بناء 
الطرق واملستش���فيات واملدارس والتي 

تقدر تكلفتها ب� 46 مليون دوالر.
وعل���ق عزيز عما يث���ار حول اللوم 
الذي يلقيه الش���عب الباكس���تاني على 
السياس���ية وعدم قدرتها على  النخبة 
جلب االستقرار الى البالد سواء بتجاوز 
الك���وارث الطبيعي���ة او االرهاب قائال 
»لننظر الى الواليات املتحدة كأكبر قوة 
في العال���م عندما ألم اعص���ار كاترينا 
بعدد من الواليات االميركية لم تستطع 
جتاوز هذه االضرار مبفردها موضحا ان 
امكانيات احلكومة الباكستانية محدودة 

ويصعب ان تكون مستعدة 100% لصد 
هذه الكارثة الطبيعية التي فاقت اضرارها 
كل اضرار الزالزل والتي ضربت البالد 
قبل س���نوات مؤكدا ان باكستان التزال 

حتتاج إلى اس���تمرار تدفق املساعدات 
التي توفر اخليم واجهزة تصفية املياه، 
واالغطية واالدوية والتجهيزات الطبية 

واملواد الغذائية.

كما ذكر عزيز باملشاكل التي من املتوقع 
ان تشهدها عدة مناطق باكستانية حول 
امل���اء الصالح للش���رب وكذلك جتفيف 
االراضي ما يجعل هناك صعوبة في زراعة 

احلقول التي تؤمن غذاء للسكان خاصة ان 
40% من سكان باكستان مزارعون مشيدا 
بجهود 100 من املنظمات غير احلكومية 

مع احلكومة الباكستانية.
وحول قدرة بالده على مواجهة هذه 
الكارث���ة وكذلك العم���ل على محاصرة 
الغرب  ان  العمليات االرهابي���ة خاصة 
يعتمد على باكستان في محاربة اجلماعات 
االرهابية احملصنة في جبال باكس���تان 
وافغانستان، اوضح ان مساحة باكستان 
800 ألف كلم2 وعدد السكان 180 مليون 
نس���مة وبالتالي البلد شاسع األراضي 
واس���تطاع ان يواج���ه مش���اكل كثيرة 
والتصدي اليها مؤكدا ان باكستان متتلك 
جيش���ا قويا وتعد ق���وة نووية ولديها 
كوادر ذات تكوين وتدريب عال ما يؤكد 
جتاوز هذه املش���اكل كما جتاوزتها في 

السابق.
وحول ما ميكن ان يؤثر بسبب أزمة 
االنهار املشتركة بني باكستان والهند على  
حاجة بالده إلى املاء، قال عزيز ان هذه 
االنهار تنبع من ش���مال باكستان، وقد 
وقعت اتفاقية ثنائية مع الهند في العام 
1963 اال ان الهند اقامت سدودا على ثالثة 
انهار ما خلق مشكلة في استخدام املياه 
واالستفادة منها، مش���يرا الى ان بالده 
رفعت القضية الى محكمة العدل الدولية 
للنظر فيها، مذكرا بأن املفاوضات مستمرة 

بني الطرفني اليجاد حل مناسب.
وف���ي رده على اتهام���ات نيودلهي 
لباكستان بتصديرها االرهاب وما تشكله 
ازمة كش���مير على العالقات بني البلدي 
اجلارين، قال عزيز صدرت قرارات متعددة 
من منظمة االمم املتحدة ومنظمة املؤمتر 
اإلسالمي اال ان الهند لم تعمل على تطبيقها، 
مشيرا الى االنتهاكات التي متارسها القوات 
الهندية في كشمير حيث استشهد 800 
الف مسلم في االقليم موضحا ان الهند  
تنش���ر نصف مليون جندي في كشمير 
ما يعد اكبر حضور عسكري في العالم 
ومبعدل جندي لكل 7 مدنيني، الفتا الى 
ان الهند التي تعتبر نفس���ها من اعرق 
الدميوقراطيات في العالم تنتهك حقوق 
االنسان في كشمير وفي مناطق املسلمني 
الهنود داخل الهند  ومتنع تداول الكتب 

اإلسالمية في مدارسها.
واض���اف أن على الهند ان تنتبه الى 
مشاكلها الداخلية وال تصدرها الى اخلارج 
وتتهم باكس���تان موضحا ان احلكومة 
الهندية ليست جادة في مفاوضاتها مع 

اسالم اباد.

20 مليون باكسـتاني  متضررون و3 ماليين طفل يحتاجون للمواد الغذائية والكارثة أعادت البالد 50 سنة للوراء
إنشاء الهند سدودًا على األنهار المشتركة مع بالدنا يزيد من مشكلتنا في استغالل المياه واالستفادة منها 

نيودلهي تنتهك حقوق اإلنسـان في كشـمير وال  تلتزم بالقرارات الدولية وغير جادة فـي مفاوضاتها حول اإلقليم

فرق التفتيش سجلت عددًا من المخالفات خالل رمضان

العمار: السماح بجمع التبرعات لصالح باكستان عبر الهيئة الخيرية
 بشرى شعبان

كشف مدير إدارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات ناصر العمار عن تس��جيل فرق 
التفتيش عددا من املخالفات خالل ش��هر 
رمضان املبارك وهي مخالفات عادية جرى 

التعامل معها بشكل فوري عبر ايقافها.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان في نهاية 
الشهر الفضيل سيتم اعداد تقرير تفصيلي 

باملخالفات واجلهات املخالفة.
وبني العمار انه بناء على اوامر صاحب 
السمو األمير مت السماح بجمع التبرعات 
العينية لصالح باكستان وفق آلية محددة 
تقوم خالها الهيئة اإلسالمية العاملية وجمعية 

الهالل االحمر بتسلم التبرعات العينية من اجلمعيات اخليرية 
واللجان التابعة لها وتتولى هي التعامل مع هذه التبرعات. وعن 
جمع التبرعات النقدية لصالح باكس��تان اوضح العمار انها ال 
تدخل ضمن املش��روع السابع اخلاص بشهر رمضان اجلاري 
حيث سمح للهيئة اإلسالمية العاملية واجلمعيات اخليرية العشر 
املص��رح لها بجمع التبرعات باإلضافة إل��ى اللجان التابعة لها 

بجمع التبرعات النقدية لصالح باكس��تان 
مبوجب االيصاالت املعتمدة في املشروع 
السابع على ان يسجل في اعلى االيصال 
كلمة باكستان لكي يتثنى لوزارة الشؤون 
القيام باملراقبة والتدقيق باالضافة الى الزام 
اجلمعيات بتسليم االموال التي يتم جمعها 

الى الهيئة االسالمية العاملية.
واهاب العمار بالشركات اخلاصة الى عدم 
القيام بتخصيص اي مبلغ او تبرع لصالح 
باكستان اال بعد احلصول على موافقة وزارة 
التجارة مضيفا: كما ال يحق الي ش��ركة 
االعالن عن اي تبرع عبر وسائل اإلعالم اال 
بعد احلصول على موافقة وزارة الشؤون 
عبر تقدمي طلب باملوافقة على االعالن، حيث تقوم »الش��ؤون« 
مبخاطبة وزارة التجارة للحصول على املوافقة وأكد العمار: ال 
يحق الي ش��ركة ان تقوم بجمع التبرعات واملوافقة تتحصل 
على الس��ماح لها بتخصيص مبلغ او تبرع عيني من الشركة 
مقدمة الطلب ويجب ان تلتزم الشركات بتسليم التبرعات للهيئة 

االسالمية العاملية او الهالل االحمر.

ناصر العمار

جانب من املساعدات الكويتية لباكستان


