
السبت  4  ديسمبر  2010   15محليات
أكد أن »الخارجية« سارعت لترشيح رئيس جمعية الهالل األحمر وتلبية طلب األمين العام لألمم المتحدة

الجاراهلل: عضوية البرجس بالمجلس االستشاري للطوارئ تعزز دور الكويت
حكومة وشعبا.

وذكر ان ما نشهده من جهود 
مخلص����ة من جمعي����ة الهالل 
الكويتي ه����و امتداد  األحم����ر 
لقيمنا األصيلة ونشأتنا الدينية 
الراسخة وثقافتنا االجتماعية 

القائمة على التعاضد.
وعن املجلس االستش����اري 
الدول����ي للصن����دوق املركزي 
لالس����تجابة للطوارئ أوضح 
اجلاراهلل ان املجلس االستشاري 
تشكل من عدد من الشخصيات 
العاملية ويجتمع من فترة الى 
أخرى حينما تستدعي احلاجة، 
مضيفا ان مدة العضوية ثالث 
س����نوات غير قابل����ة للتجديد 
وفقا لالئحة اإلجراءات اخلاصة 

باملجلس االستشاري.
وق����ال ان املجل����س معني 
بصندوق األمم املتحدة املركزي 
الطوارئ  لالس����تجابة حلاالت 
الذي تبلغ القيمة اإلجمالية له 
حوالي 500 مليون دوالر أميركي 
جتدد سنويا من خالل تبرعات 
الدول، اضافة الى تبرعات بعض 
اجلهات اخلاصة مبينا ان الكويت 
في مقدمة الدول املتبرعة لهذا 

الصندوق.

وأشاد باجلهود التي تبذلها 
اجلمعية التي دأبت على إغاثة 
املنكوبني ومد يد العون لهم في 
شتى دول العالم حيث ساهمت 
بأعمالها اخلي����رة املتنوعة في 
إبراز الوجه احلضاري للكويت 

الكويت وقيادتها  بغريب على 
التي تولي مس����اعدة اإلنسان 
احملتاج واملنكوب في كل مكان 
اهتماما كبيرا وتبادر الى إغاثة 
وإعانة الضحايا واملنكوبني في 

شتى بقاع العالم.

حتقيق أهدافه التزاما باالتفاقيات 
واملعايير الدولية وانطالقا من 
حرص القيادة العليا على دعم 
األعمال اإلنس����انية في أنحاء 

العالم.
وقال اجلاراهلل ان ذلك ليس 

أبنائها وهو رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي في 
عضوية ذلك املجلس االستشاري 

الدولي.
العمل اإلنس����اني  ان  وذكر 
واالغاثي الكويتي ماض قدما في 

ملنظمات األمم املتحدة.
وقال ان هذا الدور للكويت ال 
يقتصر على الدعم املادي ملنظمة 
األمم املتحدة إمن����ا هناك دور 
ايجابي يتمثل في أمور عدة منها 
مساهمة الكويت من خالل احد 

اله����الل األحمر  عبر جمعي����ة 
الكويتي.

وأكد ان الكويت تسعى دائما 
الى تقدمي العون الى األمم املتحدة 
والى نشاطاتها املتعددة وحترص 
كل احل����رص على تقدمي الدعم 

 قال وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان وجود رئيس 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
برج����س البرجس في عضوية 
املجلس االستشاري للصندوق 
املركزي لالس����تجابة للطوارئ 
التابع لألمم املتحدة سيعزز الدور 

اإلنساني املشرق للكويت.
وأوضح اجلاراهلل في لقاء 
مع »كونا« ان األمني العام لألمم 
املتح����دة بان كي م����ون طلب 
ترش����يح ش����خصية بارزة في 
العمل اإلنساني لعضوية ذلك 
الدولي،  املجلس االستش����اري 
مضيف����ا ان وزارة اخلارجي����ة 
الكويتية س����ارعت على الفور 
الختيار البرجس لهذا املنصب 
مل����ا له من باع طويل في العمل 
اإلنساني على املستويني احمللي 

والدولي.
البرجس  وقال ان عضوية 
في املجلس االستشاري ستؤكد 
على اإلس����هامات الكويتية في 
مجال اإلغاثة اإلنسانية، مشيدا 
بجهود البرجس وما قدمه من 
خدمات خلدمة الكويت من خالل 
تقدمي املس����اعدات اإلنس����انية 
بصورة عاجلة للدول املنكوبة 

جانب من احلضور ويبدو الزميل منصور الهاجري

اخلويلدي احلميدي متحدثا في ملتقى جنالء النقي

برجس البرجس خالد اجلاراهلل متحدثا ملراسل »كونا« خالد اجلاراهلل

خالل تكريمه في ملتقى نجالء النقي

الخويلدي الحميدي: الكويت دائمًا سّباقة 
في عمل الخير وعالقتها بليبيا تاريخية

رندى مرعي
اكد رئيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية واإلغاثة خالد 
الخويل���دي الحميدي على متانة العالق���ة بين الكويت وليبيا، 
واصفا اياها بالعالقة التاريخية وقال ان الكويت دائما س���ّباقة 

في عمل الخير وهذا األمر ليس بغريب عليها.
كالم الحميدي جاء خالل تكريمه في ملتقى نجالء النقي مساء 
امس األول بحضور عدد من الس���فراء والشخصيات اإلعالمية 
والفنية واالجتماعية، حيث تحدث الحميدي عن أهداف المنظمة 
التي يرأسها والتي ترمي الى اعمال قواعد القانون الدولي االنساني 
وتعزيز مفهوم حقوق االنسان ونشر ثقافة السلم والحث على 
نبذ أس���لوب حل النزاعات من خالل المواجهة العسكرية وشن 
الح���روب فهي تدعو الى ح���ل كل النزاعات بالطرق الس���لمية 
واعتم���اد الحوار واتباع آليات العمل الديبلوماس���ي إلنهاء كل 
توتر وع���دم تهميش المنظمات الدولي���ة كهيئة األمم المتحدة 

ووكاالتها المتخصصة.
وتابع الحميدي كالمه بالحديث عن »الحملة االنسانية لنصرة 
الشعب الفلسطيني« التي رعتها المنظمة وتهدف الى التواصل 
بين األس���ر في فلسطين واألس���ر الكافلة ومنها انطلقت فكرة 
»المؤاخاة اإلنس���انية« والتي تهدف المنظمة لتوس���يع رقعة 

المساعدات لتشمل أكبر عدد ممكن من العالم.
وأش���اد الحميدي في هذا االطار بدور مؤسسة البابطين في 

تأمين منح دراس���ية لعدد كبير من الطلبة المحتاجين وقال ان 
مؤسسة البابطين جزء من عطاء األمة.

من جانبه، أشاد سفيرنا في الجماهيرية الليبية مبارك العدواني 
بالدور الذي يلعبه الحميدي في المجاالت االنس���انية وقال ان 
العالقات بين الكويت وليبيا في تطور مستمر والدليل على ذلك 
زيارات صاحب الس���مو األمير المتكررة في الفترة األخيرة الى 
ليبيا حيث قام ب� 3 زيارات متقاربة ألسباب مختلفة ولكنها تدل 

على حسن العالقات فيما بين البلدين.
وتوال���ت الكلم���ات التي ثمنت جهود الحمي���دي في المجال 
االنس���اني والتي أكدت على دور ليبيا في تعزيز مكانة اإلسالم 
خاصة ان خمس الش���عب الليبي من حفظة القرآن الكريم، كما 
أشارت الكلمات الى كرم الضيافة في ليبيا وهو األمر الذي يشعر 

به كل من يقوم بزيارة ليبيا.
كما تخلل الحفل توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة التنموية 
للطاقة المتجددة )REDO( والمنظمة العالمية للسلم والرعاية 
واإلغاثة حيث قالت المنس���ق العام ل���� REDO غدير الصقعبي 
ان المجتمع الس���ليم يحتاج الى بيئة س���ليمة وعليه يأتي هذا 

البروتوكول ليوثق التعاون والدعم بين الطرفين.
هذا وتم تقديم دروع تكريمية من ملتقى نجالء النقي لخالد 
 REDO الحميدي كما تم تكري���م د.عبدالكريم الدربي كما قدمت

شهادة تقدير للمحامية نجالء النقي.

)أنور الكندري(درع تذكارية لرئيس املنظمة العاملية للسلم والرعاية واإلغاثة


