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السفارة الباكستانية: الكويت من أولى الدول 
مساعدة لشعبنا ملواجهة تداعيات الفيضانات

دارين العلي

جددت السكرتيرة الثالثة في 
السفارة الباكستانية في البالد 
حترمي اليــاس تقدير وامتنان 
بالدهــا للكويت وعلى رأســها 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، وســمو نائب 
األمير ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، واحلكومة واجلمعيات 
اخليرية على تقدمي يد املساعدة 
لباكستان وشعبها ملواجهة ما 
خلفته الفيضانات التي تعيشها 

باكستان حاليا.
جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر 
صحافــي عقد أمــس في مبنى 
الشــيخ صبــاح األحمــد لألمم 
املتحدة فــي الكويت بحضور 
ممثلة مكتب املنظمة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية في الكويت 
نور القطــان، ومديــر برنامج 
األمم  فــي  العاملــي  األغديــة 
املتحدة عمر العيســى، وممثل 
املنظمة الدولية للهجرة مازن 
أبواحلسن، ومسؤولة العالقات 
اخلارجية للمفوضية السامية 
لشؤون الالجئني بالكويت، حيث 
تناول املؤمتر اجلهود الدولية 
ملساعدة باكستان ملواجهة كوارث 
الفيضانات ومعاجلة القضايا 

اإلنسانية الناجتة عنها.
وثمنت الياس املســاهمات 
الكويتية من خالل مســاعدات 
اإلغاثة والغذاء واملأوى ومختلف 
أنــواع اإلعانات مبــا فيها مياه 
الشرب، الفتة إلى حجم األضرار 
التي حلقت ببالدها ســواء في 
البنية التحتية أو البشرية حيث 
غطت الفيضانات ثلث مساحة 
باكستان وأدت إلى تدمير ٥٥٠٠

كم من الطرقات بالكامل وشلت 
احلركة، مشــيرة إلــى أن هذه 
األزمــة أدت إلى نفوق أكثر من 
٧٠٠ ألــف رأس ماشــية ودمار 
مليونــي فدان مــن احملاصيل 
الزراعية، باإلضافة إلى اخلسائر 
في قطاع االتصاالت فضال عن 
اخلســائر البشــرية من قتلى 
وجرحى ونزوح في إشارة إلى 
ما ذكرته القطان في مداخلتها.
وتطرقت الى اجلهود التي 

من األشخاص األكثر ضعفا في 
باكستان.

من جهته، قال مدير برنامج 
األغدية العاملي في الكويت عمر 
العيســى إن البرنامج سيوفر 
منحــا غذائيــة لـــ٣١ ألف طفل 
و٢٨ ألــف امــرأة مــن احلوامل 
واملرضعات مع األطعمة املغذية 
املخصصــة للوقاية من ســوء 
التغذيــة، كما ســيتم التركيز 
واملساعدة الفورية على إغاثة 
الفئــات األكثــر تضــررا حيث 
يخطط البرنامج لتنفيذ أنشطة 
اإلنعاش حتى أوائل عام ٢٠٢٣
للمساعدة في استعادة البنية 

التحتية وسبل العيش.
وتضمن البرنامج مداخالت 
من ممثل منظمة الصحة العاملية 
فــي باكســتان د.مهبيال باثيال 
حيث تطرق إلى آخر املستجدات 
على الساحة الباكستانية وجهود 
املنظمــة للحد مــن التأثيرات 

الصحية على الباكستانيني.
وحتدث ممثل منظمة الصحة 
العامليــة فــي الكويت د.أســد 
حفيــظ: علــى مدى األســابيع 
املاضيــة، تســببت األمطــار 
املوســمية الغزيرة في حدوث 
أكبر فيضانات وانهيارات أرضية 
في تاريخ باكستان احلديث، مما 
ترك عشــرات املاليني من دون 
مأوى وال غذاء ليصبحوا أكثر 
عرضة خلطر اإلصابة باألمراض 
املنقولة عن طريق املياه وغيرها 

من التهديدات الصحية.
واضــاف: إن التلفيات التي 
حلقت بالبنية األساسية الصحية 
والنقص في العاملني الصحيني 

النــداء العــام لــألمم املتحدة، 
دوالر  مليــون   ١٩ بتوفيــر 

لإلجراءات املتعلقة بالصحة.
وهنــاك حاجــة ماســة إلى 
التوســع في ترصد األمراض، 
وإعادة املرافق الصحية املتضررة 
إلى العمل، وضمان توفر ما يكفي 
من األدوية واإلمدادات الصحية، 
وتوفير دعم الصحة النفسية 
والدعــم النفســي االجتماعــي 

للمجتمعات املتضررة.
إن هــذه األزمة املناخية قد 
ضربت باكستان بقسوة، فهيا 
نتعاون ســريًعا فــي التصدي 
لتبعاتهــا لنمنع وقــوع املزيد 

من اخلسائر في األرواح.
أمــا منســق برنامــج اول 
الدولية  (طــوارئ) للمنظمــة 
للهجرة الدولية في باكســتان 
فينســنت ماتــو فتحــدث في 
مداخلته عن اجلهود التي تبذلها 
املنظمة ملســاعدة املتضررين 

والنازحني.
من جهتهــا، أعربت مديرة 
العالقــات اخلارجية في مكتب 
لــألمم  الســامية  املفوضيــة 
املتحدة لشــؤون الالجئني في 
الكويت عن شــكرها للحكومة 
الكويتية واجلمعيات اخليرية 
علــى اســتجابتها الســريعة 
لدعم املتضررين في باكستان، 
موضحة أن املفوضية قامت حتى 
نهاية شهر أغســطس املاضي 
بتوزيع اكثر من ٧١٠٠٠ قطعة 
مــن مواد اإلغاثــة الطارئة مبا 
فــي ذلك ١٥ ألــف خيمة وآالف 
من البطانيات وحصائر النوم 
ومستلزمات النظافة الشخصية.

وقلة اإلمدادات الصحية أدت إلى 
ل اخلدمات الصحية، األمر  تعطُّ
الذي يزيد من مخاطر تعرض 

ماليني الضعفاء للخطر.
وساعة بعد ساعة تتكشف 
تهديدات صحيــة كبرى متثل 
عبئا إضافيا على النظام الصحي 
الوطنــي الذي يعانــي بالفعل 
مــن تهديدات صحيــة متعددة 
ومتزامنة.وتعمل منظمة الصحة 
العاملية اآلن في موقع األحداث 
مع احلكومة والشركاء للتصدي 
لألزمــة على جميــع اجلبهات، 
وتســاعد على تقــدمي الرعاية 
الصحية العاجلــة واإلمدادات 
الطبيــة الالزمــة إلنقــاذ حياة 
السكان إلى املجتمعات احمللية 
املتضررة، وذلك كله مع املساعدة 

في تعزيز ترصد األمراض.
وقد خصصت منظمة الصحة 
العاملية مبلغ ١٠ ماليني دوالر من 
صندوقها االحتياطي للطوارئ، 
وهو صنــدوق دعمته حكومة 
دولة الكويت بسخاء، من أجل 
تقدمي الرعاية الصحية الطارئة 
واإلمدادات الطبية الضرورية 
للحفــاظ علــى حياة الســكان 
في املجتمعــات املتضررة، مع 
املســاعدة فــي تعزيــز ترصد 

األمراض.
ومن املتوقع أن يصل املزيد 
من اإلمــدادات الطبية الطارئة 
الضروريــة إلنقاذ األرواح إلى 
باكستان من مركزنا اللوجستي 
في دبي. ومع التوقعات بتفاقم 
الوضع، خاصة للفئات األكثر 
تعرضا للمخاطــر، فإننا نقدر 
الدعــم لندائنا، وهــو جزء من 

عقدت مؤمتراً صحافياً بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة الستعراض اجلهود الدولية ملواجهة الكارثة

حترمي الياس ونور القطان وعمر العيسى ومازن أبواحلسن ولولوه التركيت خالل املؤمتر الصحافي       (متني غوزال)

تبذلها حكومة بالدها للحد من 
الكارثة بكل الوســائل املمكنة 
داخليا وخارجيا من خالل األمم 
املتحدة ومساعدة الدول الصديقة 

ومنها الكويت.
الكويــت  أن  وأوضحــت 
الكويت كانت الدولة األولى التي 
دعمت باكستان، مشيرة إلى أن 
هناك تضافرا للجهود احلكومية 
واجلمعيات اخليرية الكويتية 
من خالل إقامة حمالت تضامنية 
مع الشعب الباكستاني، كما أن 
هناك عددا من ممثلي اجلمعيات 
اخليرية الكويتية زار باكستان 
والبعض زار السفارة لالستفسار 
عن كيفية إرســال املســاعدات 

للمتضررين.
وكان املؤمتر قد بدأ مبداخلة 
ملمثلة مكتب املنظمة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية في الكويت 
نور القطــان أوضحت فيها أن 
باكستان من بني الدول العشر 
األكثــر تضــررا مــن الظواهر 
اجلوية املتطرفة وهطول األمطار 
يســاوي ما يقــارب ٣ أضعاف 
املعدل الوطني خالل ٣٠ عاما، 
حيث طالت األضرار ٣٣ مليون 
شخص ونزوح نحو ٦٣٢ ألفا 
إلى مخيمات اإلغاثة ومقتل أكثر 
من ١٣٠٠ شخص وإصابة ١٢٧٠٠

شخص.
ولفتت إلى أن األمم املتحدة 
أطلقــت مع حكومة باكســتان 
في ٣٠ أغســطس املاضي نداء 
عاجال بقيمة ١٦٠ مليون دوالر 
للمساعدة على التعامل مع هذه 
الفيضانــات املدمــرة وتوفير 
اإلغاثة الطارئــة لـ ٥٫٢ ماليني 

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«العاصمة» تقّر تخصيص موقع بنك في «العديلية»

أوصت جلنة العاصمة خالل اجتماعها 
امس برئاســة فهد العبداجلادر باملوافقة 
على طلــب وزارة الشــؤون االجتماعية 
تخصيــص موقــع فرع بنك فــي منطقة 

العديلية قطعة ٤.
وقــال العبداجلادر إن اللجنة رفضت 
الكتاب املقدم من أصحاب العالقة بشــأن 
طلب مد الشارع التخدميي املوازي للشارع 
٨٥ (شارع علي الشويب) مبنطقة الشامية 
قطعة ٨، كما رفضت الكتاب املقدم من معهد 
الدراسات املصرفية بشأن تخصيص جزء 

من املبنى خلدمة املوظفني املتدربني، كما 
أحالت طلب جتديد ترخيص دار حضانة 

الى اجلهاز التنفيذي إلعداد تقرير.
وأضاف: أبقت اللجنة على جدول أعمالها 
طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن 
حدود مركز ضاحية منطقة اخلالدية، وذلك 
حلني دعوة ممثلي وزارة الشؤون وبيت 
الزكاة، كما أبقت طلب الهيئة العامة للبيئة 
تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا 
مبنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) 

كمركز مراقبة لها، وذلك لدعوة الهيئة.

فهد العبداجلادر مترئساً اجتماع جلنة العاصمة

إزالة ٤٥ مظلة مخالفة في الشويخ الصناعية
في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية بأفرع البلدية باحملافظات، كشفت 
إدارة العالقــات العامة في البلدية عن قيام 
الفريق الرقابي بقسم إزالة املخالفات بفرع 
بلدية العاصمة بإزالة ٤٥ مظلة مخالفة بعد 
اتخاذ اإلجراءات القانونية مبنطقة الشويخ 
الصناعيــة. وفي هذا الســياق، أكد رئيس 
قســم إزالة املخالفات بفرع بلدية احملافظة 
م.عبداهللا جابــر أن املظالت غير املرخصة 
التي متت إزالتها جاءت في إطار اجلهود الذي 

يبذلها الفريق الرقابي بفرع بلدية احملافظة 
إلزالة التعديات على أمالك الدولة التي يتم 
رصدها من خالل الكشــف امليداني للفريق 
أو بالغات تتمثل في إقامة املظالت وأعمدة 
حديد وحواجز وصبات أســمنتية وأسوار 
زراعية وديوانيات واستغالل مساحات بغير 
وجه حق من دون ترخيص من قبل البلدية.

وأشار جابر إلى مواصلة املفتشني بالفريق 
الرقابي جلوالتهم امليدانية، مؤكدا أن اجلوالت 

ستطول جميع املناطق لرصد املخالفات.

«بلدية الفروانية» 
تزيل  جاخور «ُأنس» 

على «السابع»
عبدالكرمي أحمد

أزالت فرقة من بلدية محافظة الفروانية 
أمس جاخورا على الدائري السابع استغله 
أصحابه كوكر لألعمال املنافية لآلداب. وقامت 
قوة مــن مديرية أمــن محافظــة الفروانية 
مبساندة الفرقة بإزالة اجلاخور الذي عثر في 
من زجاجات اخلمر التي مت ضبطهاداخله على عدد من زجاجات اخلمر املستورد.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

د.أسد حفيظ


