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تركيا تشارك في «التحالف ضد داعش» بالكويت
�أعلنت وزارة اخلارجية الرتكية �أن الوزير مولود
�أوغلو �سي�شارك يف اجتماع دول التحالف الدويل
�ضد ما ي�سمى تنظيم «داع�ش» وم�ؤمتر الكويت
الدويل العادة اعمار العراق الذي �سيعقد الأ�سبوع
املقبل.وقالت اخلارجية الرتكية يف بيان ان
جاوي�ش �أوغلو �سيلقي كلمة يف امل�ؤمترين �إلى
جانب عقد اجتماعات ثنائية على هام�ش م�شاركته

بالفعاليتني.و�أ�ضاف البيان �أنه خالل اجتماع
وزراء خارجية دول التحالف �سيتم الت�أكيد على
ا�سهامات تركيا يف مكافحة «االره��اب» ودعوتها
للمجتمع ال���دويل يف احل���رب �ضد التنظيمات
«االرهابية».ويف م�ؤمتر اعادة اعمار العراق �سيتم
ت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي بذلتها تركيا حتى
الآن من �أجل ا�ستقرار وازدهار العراق.ومن املقرر

�أن ينعقد م�ؤمتر اعادة اعمار العراق اعتبار ًا من غد
وحتى  14احلايل مب�شاركة عدد من الدول املانحة
واملنظمات الدولية واالقليمية وبرئا�سة خم�س
جهات هي االحت��اد االوروب��ي والعراق والكويت
والأمم املتحدة والبنك الدويل.يف حني ت�ست�ضيف
الكويت �أي�ضا اجتماع وزراء خارجية دول التحالف
الدويل �ضد «داع�ش» يوم الثالثاء املقبل.
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وفق ًا لمبدأ المصالح المتبادلة وقع الطرفان على مذكرة تفاهم

الصناعات الحرفية تفتح آفاق ًا جديدة
للتعاون الكويتي العماني
وقعت الكويت م��ع �سلطنة عمان
مذكرة تفاهم يف جمال ال�صناعات
احلرفية وذلك انطالقا من العالقات
املتميزة بني الكويت و�سلطنة عمان
ورغبة من البلدين يف تعزيز وتطوير
التعاون بينهما يف جمال ال�صناعات
احلرفية ،وذل��ك على �أ�سا�س مبد�أ
امل�صالح املتبادلة ،وعلى �ضوء
املباحثات التي متت بني اجلانبني
الكويتي والعماين ،فقد مت االتفاق
بني حكومة الكويت ممثلة يف الهيئة
العامة لل�صناعة ،وحكومة �سلطنة
عمان ،ممثلة يف الهيئة العامة
لل�صناعات احلرفية« ،وي�شار اليهما
فيما بعد بـ«الطرفني» على الآتي.
ي�شجع الطرفان التعاون بينهما يف
جمال ال�صناعات احلرفية من خالل
الآتي:
تبادل املعلومات واخلربات الفنية
والعلمية والت�رشيعية والدرا�سات
وال���ن�����ش�رات واجن�����از ال��ب��ح��وث
امل�شرتكة يف جم��ال ال�صناعات
احلرفية بهدف اال�سرت�شاد بالتجارب
الناجحة يف كال البلدين والتن�سيق
وال��ت��ع��اون ب�ش�أن ت�شجيع ري��ادة

• يوسف بن علوي

الأعمال وتطوير ال�صناعات احلرفية
وامل�شاركة يف ال��دورات التدريبية
وور�ش العمل والندوات واملومترات
ذات العالقة التي تقام بكال البلدين،
وت�شجيع اقامة معار�ض ون�شاطات
ترويجية اخرى لتعزيز بيع منتجات
ال�صناعات احلرفية والتعاون يف
جم��ال درا���س��ة وان�����ش��اء حا�ضنات
االعمال بكال البلدين ويجوز للطرفني
ا���ض��اف��ة جم���االت اخ���رى للتعاون

• الشيخ صباح اخلالد

باالتفاق بينهما من خالل القنوات
الدبلوما�سية وي�شجع الطرفان تبادل
زيارات الوفود لالطالع على اخلربات
وامل�ستجدات املتعلقة بال�صناعات
احلرفية ويتحمل الطرفان كل فيما
يخ�صه اي تكاليف مالية ترتتب على
تنفيذ هذه املذكرة ما مل يتم االتفاق
على خالف ذلك.
ويعمل الطرفان بهذه املذكرة طبق ًا
للقوانني واالنظمة املعمول بها يف

كل من البلدين وي�سوي الطرفان
اي خالفات تن�ش�أ عن تطبيق او
تف�سري احكام ه��ذه املذكرة وديا
من خالل امل�شاورات عرب القنوات
الدبلوما�سية.
وي��ج��وز ل��ل��ط��رف�ين ت��ع��دي��ل هذه
امل��ذك��رة ب��االت��ف��اق بينهما عرب
القنوات الدبلوما�سية وتدخل هذه
املذكرة حيز التنفيذ من تاريخ
اال�شعار االخري الذي يخطر فيه احد
الطرفني الطرف الآخر با�ستيفائه
كافة االج��راءات الداخلية الالزمة
لتنفيذ هذه املذكرة.
وي�رسي العمل بهذه املذكرة ملدة
ع��ام�ين وجت���دد تلقائيا مل��دة او
مل��دد �أخ��رى مماثلة ما مل يخطر
�أحد الطرفني الطرف الآخر برغبته
يف االنهاء قبل � 6أ�شهر على االقل
من تاريخ االنهاء ،وقد وقع على
االتفاقية من اجلانب الكويتي نائب
رئي�س ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية
ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح اخل���ال���د ،وع��ن
اجلانب العماين الوزير امل�س�ؤول
ع��ن ال�����ش ��ؤون اخل��ارج��ي��ة يو�سف
بن علوي.

انطالق ًا من دبلوماسيتها اإلنسانية

انطالقا من دبلوما�سيتها الإن�سانية
التي ت�ستهدف تقدمي العون ملختلف
املناطق املنكوبة عرب العامل عززت
الكويت وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية
م�ساعداتها �إل��ى املناطق العراقية
املدمرة جراء احلرب على ما ي�سمى
تنظيم الدولة اال�سالمية «داع�ش».
ومنذ ان عانى العراق يف عام 2014
من �سيطرة «داع�ش» على م�ساحات
�شا�سعة ومدن عديدة يف ارجائه ادت
�إلى موجات نزوح كبرية للعراقيني
وظ���روف �إن�سانية �صعبة �سارعت
الكويت �إلى رفع وترية م�ساعداتها
الإن�سانية على اختالف اوجهها للعراق
من خالل ار�سال قوافل االغاثة الطبية
والغذائية �إلى النازحني املتواجدين
يف خميمات اللجوء.
وتنوعت اوجه امل�ساعدات الكويتية
للعراق لت�شمل خمتلف املجاالت
والقطاعات احليوية فقد �ساهمت
يف بناء املدار�س واملراكز ال�صحية
و�أر���س��ل��ت امل�����س��اع��دات االغاثية
والعينية ب��ال��ت��ع��اون والتن�سيق
مع احلكومة العراقية واملنظمات
الدولية املعنية.
بدورها كثفت جمعية الهالل الأحمر
الكويتي والهيئة اخلريية اال�سالمية
العاملية من جهودهما االغاثية يف
العراق فيما زاد ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية من
م�ساهماته الداعمة الع��ادة اعمار
املناطق املت�رضرة جراء العمليات
الع�سكرية.وقرر جمل�س ال��وزراء يف
يونيو عام  2014تقدمي م�ساعدات
�إن�سانية عاجلة للنازحني العراقيني
ج��راء ت��ده��ور االو���ض��اع االمنية يف
ال��ع��راق وذل���ك ع��ن ط��ري��ق هيئات
ومنظمات االمم املتحدة الإن�سانية
املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
وتنفيذا ل��ل��ق��رار احل��ك��وم��ي قدمت
الكويت يف �صيف العام ذاته م�ساهمة
بقيمة  10ماليني دوالر لوكاالت االمم
املتحدة الإن�سانية واملنظمة الدولية
للهجرة ا�ستجابة لالزمة الإن�سانية
املتدهورة يف العراق كما تربعت
مببلغ ثالثة ماليني دوالر للمفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف االمم
املتحدة دعما لعمليات املفو�ضية يف
العراق.
ومع تفاقم الو�ضع الإن�ساين جراء
العمليات الع�سكرية بني اجلي�ش
العراقي و«داع�����ش» يف ع��ام 2015
اعلنت الكويت يف يونيو من العام
ذاته التربع مببلغ  200مليون دوالر
لتخفيف معاناة ال�شعب العراقي.
وقوبل هذا التربع ال�سخي الذي قدمته

الكويت لتخفيف املعاناة الإن�سانية
يف العراق با�شادات من االمم املتحدة
ورئ��ي�����س ال����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر
العبادي.
وق����ررت جمعية ال��ه�لال الأح��م��ر
الكويتي يف نوفمرب عام  2015بناء
اكرب خميم للنازحني العراقيني يف
اقليم كرد�ستان العراق م�ؤلف من
 500وحدة �سكنية كما قامت اجلمعية
بتوزيع م��واد غذائية على نحو 56
�ألف فرد من العائالت النازحة خارج
املخيمات يف مدن كرد�ستان.
ويف اطار توجيهات �سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بالتخفيف عن
كاهل العائالت النازحة يف العراق
اطلقت الكويت يف ابريل عام 2016
حملة لتوزيع م�ساعدات عائالت
نازحة يف الب�رصة.
وت��ع��ه��دت ال��ك��وي��ت خ�ل�ال م�ؤمتر
املانحني لدعم العراق ال��ذي عقد
يف يوليو  2016يف وا�شنطن حتت
رعاية الكويت ودول اخ��رى بتقدمي
م�ساعدات �إن�سانية للعراق بقيمة 176
مليون دوالر خم�ص�صة لالحتياجات
االغاثية والطبية با�رشاف امل�ؤ�س�سات
الكويتية املعنية.
ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون التنمية والتعاون
الدويل ال�سفري نا�رص ال�صبيح �آنذاك
انه مت توجيه  30مليون دوالر لأعمال
االغاثة الإن�سانية و 46مليون دوالر
اخرى لال�ستجابة ال�رسيعة على خلفية
ما ح�صل يف مدينة الفلوجة العراقية
وذلك بعدما متكنت القوات العراقية
من طرد تنظيم «داع�ش» منها.
ودع��م��ا جل��ه��ود ال��ك��وي��ت االغاثية
ل��ل��ع��راق ق��دم��ت ال��ه��ي��ئ��ة اخلريية
اال�سالمية العاملية عرب حملة «نحن
معكم» م�ساعدات لال�شقاء العراقيني
النازحني يف حمافظتي االنبار و�صالح
الدين جتاوزت قيمتها يف �سبتمرب عام
 2016املليون دوالر.
وقامت الهيئة بالتعاون مع اجلمعية
الطبية العراقية املوحدة لالغاثة
والتنمية باقامة ثمان حمطات لتكرير
املياه �إلى جانب جتهيز عيادة طبية
متنقلة وتقدمي مواد وم�ستلزمات طبية
وم�ساعدات غذائية لال�رس النازحة
بقيمة مليون و� 88ألف دوالر لفائدة
نحو � 600ألف نازح.
ويف اكتوبر عام  2016با�رشت حملة
«الكويت بجانبكم» املمولة من قبل
اجلمعية الكويتية لالغاثة توزيع
�آالف امل��داف��ئ النفطية على اال�رس
النازحة والعائدة من النزوح يف عدد
من حمافظات العراق.

• جانب من تقدمي املساعدات الكويتية

و�ساهمت حملة «الكويت بجانبكم»
بتوزيع م��ئ��ات الآالف م��ن ال�سالل
الغذائية على النازحني يف خمتلف
مدن اقليم كرد�ستان العراق ا�ضافة
�إل��ى ان�شاء مدار�س ومراكز �صحية
للنازحني العراقيني.
ويف ن��وف��م�بر ع���ام  2016اعلنت
املفو�ضية ال�سامية لالمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني تلقيها م�ساهمة
م��ن الكويت بقيمة ثمانية ماليني
دوالر لتقدمي امل�ساعدة لع�رشات
�آالف النازحني العراقيني وا�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية يف مدينة
املو�صل ج��راء ف��رار ع�رشات الآالف
من �سكان املدينة من االو�ضاع االمنية
ال�صعبة واملواجهات الع�سكرية مع
تنظيم «داع�ش».
وا�شادت املفو�ضية بهذه امل�ساهمة
ال�سخية م�شرية �إل���ى ان الكويت
تربعت خالل اربع �سنوات بنحو 360
مليون دوالر لدعم االن�شطة الإن�سانية
للمفو�ضية يف املنطقة لتحافظ على
مكانتها كاكرب املانحني للمفو�ضية
يف ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا.
ويف ال�شهر ذاته �سلمت الكويت مبلغ
�ستة ماليني دوالر لربنامج االمم
امل��ت��ح��دة االمن��ائ��ي ومنظمة االم��م
املتحدة للطفولة «يوني�سف» تلبية
لالحتياجات الإن�سانية يف العراق عن
طريق الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة
وال�صناديق التابعة للأمم املتحدة.
ك��م��ا �سلمت ال��ك��وي��ت يف دي�سمرب
ع��ام  2016م�ساهمة طوعية بقيمة
خم�سة ماليني دوالر ملنظمة ال�صحة
العاملية لدعم جهود املنظمة يف
التعامل م��ع التداعيات ال�صحية
الناجمة عن العمليات الع�سكرية يف
مدينة املو�صل �شمايل العراق.
وقبل نهاية عام  2016با�رشت الكويت
ممثلة بقن�صليتها العامة يف اربيل
بتنفيذ اكرب م�رشوع يف جمال الرتبية
والتعليم للنازحني العراقيني باقليم
كرد�ستان العراق بتوزيعها � 20ألف
حقيبة مدر�سية ول���وازم مدر�سية
ا�ضافة �إلى بناء مدر�سة للنازحني يف
�أربيل.ويف اطار امل�ساعدات الكويتية
املقدمة لنازحي املو�صل ابرمت
جمعية الهالل الأحمر الكويتي يف
مطلع العام املا�ضي مع احدى �رشكات
اقليم كرد�ستان عقدين لبناء خم�س
مدار�س وثالثة مراكز طبية للطوارئ
يف مدينتي اربيل ودهوك.
ووزع���ت الكويت يف يناير العام
املا�ضي م��واد غذائية على � 33ألف
نازح عراقي يف مدينة كركوك �ضمن
حملة «الكويت بجانبكم» الغاثة

الخارجية األميركية :الكويت شريك
إقليمي قوي وثابت
�أك��د م�س�ؤول كبري يف وزارة اخلارجية الأمريكية ان
الكويت «�رشيك اقليمي قوي وثابت» و«�رشيك قوي»
يف التحالف الدويل ملحاربة ما ي�سمى تنظيم الدولة
اال�سالمية «داع�ش» و«تلعب دورا رياديا» يف الق�ضايا
الإن�سانية باملنطقة.
وق��ال امل�����س��ؤول الكبري ال��ذي طلب ع��دم ذك��ر ا�سمه
لل�صحافيني يف م�ؤمتر عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ان
هناك «عن�رصين رئي�سيني» الجتماع التحالف املناه�ض
لـ «داع�ش» يف الكويت م�شري ًا الى «اننا �سرنكز على
تعزيز املكا�سب يف العراق و�سوريا وعلى اال�ستقرار
وبع�ض الثغرات التمويلية التي ن�أمل �أن تغلق على مدار
العام املقبل».
و�أ���ض��اف �أن التحالف «�سي�ؤيد �أي�ضا وثيقة مبادئ
توجيهية ملا نريد القيام به معا خالل العام املقبل..
و�سريكز �أكرث على �إنفاذ القانون وتبادل املعلومات
اال�ستخباراتية وهو عمل �صعب جدا للت�أكد من �أننا
ن�صطاد ه�ؤالء النا�س وهم يعربون احلدود ونبذل ق�صارى
جهدنا حلماية وطننا».
وحول م�ؤمتر اع��ادة اعمار العراق قال امل�س�ؤول انه
«�سيجمع ب�ين اجل��ه��ات املانحة واملجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص» م�شريا �إلى �أن هناك نحو � 100رشكة
امريكية �ست�شارك يف هذا احلدث «و�أعتقد �أن ما �سرناه

هو نهج مبتكر حقا من حيث �إعادة الإعمار على املدى
الطويل بعد انتهاء ال�رصاع» .وقال امل�س�ؤول االمريكي
«اعتقد انه �سيكون هناك بع�ض االعالنات املهمة الى حد
ما خالل هذه االجتماعات� ..ستكون مهمة جدا» ،م�شددا
على «انه يف الوقت الذي ننتقل فيه الى فرتة طويلة
من العمليات املكثفة ملكافحة االرهاب والرتكيز على
اال�ستقرار فاننا نتحول الآن الى مدى �أطول».
وذكر «ان العراقيني مع البنك الدويل �سيطرحون نوعا
من ر�ؤيتهم للم�ستقبل حول كيفية القيام بذلك ..وهذا
�سيكون بعد ذلك عملية طويلة االجل لذلك فانه نوع من
بداية ت�أ�سي�س لعملية �إعادة �إعمار طويلة املدى».
وقال امل�س�ؤول االمريكي «نظرا مل�ستوى امل�شاركة وهو
امر ا�ستثنائي جدا اعتقد انه �سيكون بداية جيدة جدا».
ومن املقرر �أن يتوجه وزير اخلارجية االمريكي ريك�س
تيلر�سون الى الكويت اال�سبوع املقبل حيث �سيقود الوفد
االمريكي الى االجتماع الوزاري للتحالف الدويل لهزمية
«داع�ش» وامل�شاركة يف م�ؤمتر اعادة اعمار العراق.
ويف غ�ضون ذلك �أكد امل�س�ؤول �أن الكويت كانت �أي�ضا
و�سيطا يف الأزمة اخلليجية وخالل اجتماعات تيلر�سون
مع الكويتيني «�سوف يتحدث �أي�ضا عن اخلطوات املقبلة
من �أجل حل هذه االزمة واال�ستفادة من القيادة الكويتية
والو�ساطة».

نتطلع للمشاركة في مؤتمر التحالف ضد «داعش»

الجبل األسود :دور كبير للكويت

في الحفاظ على االستقرار اإلقليمي

الكويت تعزز مساعداتها للعراق
بعد الحرب على «داعش»

• بناء املخيمات والبيوت لالجئني العراقيني والنازحني

تلعب دوراً ريادي ًا في القضايا اإلنسانية بالمنطقة

النازحني العراقيني كما وزعت يف
مار�س من العام ذات��ه نحو اربعة
�آالف �سلة غذائية يف االحياء املحررة
من اجلانب االي�رس ملدينة املو�صل
بتمويل من اجلمعية الكويتية لالغاثة
�ضمن احلملة ذاتها.
و�ضمن حملة «الكويت بجانبكم»
اي�ضا اعلن القن�صل العام للكويت
يف اربيل عمر الكندري يف مار�س
العام املا�ضي ان اجلمعية الكويتية
لالغاثة مولت م�رشوع حفر � 10آبار
ارتوازية للنازحني العراقيني يف عدد
من احياء ومناطق مدينة اربيل.
ويف م��اي��و ال��ع��ام امل��ا���ض��ي اعلنت
قن�صليتنا يف اربيل عن متويل الكويت
ان�شاء جناح خا�ص يف م�ست�شفى
الطوارئ مبدينة اربيل بغية ا�ستقبال
�أكرب عدد من امل�صابني جراء العمليات
الع�سكرية يف املو�صل.
واطلقت حملة «الكويت بجانبكم» التي
متولها اجلمعية الكويتية لالغاثة
يف �شهر يوليو العام املا�ضي دفعة
جديدة من االعانات املالية ال�شهرية
�ضمن م�رشوع خا�ص لكفالة االيتام
العراقيني يف ع��دد من املحافظات
مثل بغداد و�صالح الدين واالنبار
ونينوى كما وزعت احلملة  60طنا من
املواد الغذائية و� 18ألف قنينة مياه
�رشب يف احياء «متوز» و«الرفاعي»
باجلانب االمين من مدينة املو�صل.
ويف اغ�سط�س العام املا�ضي وا�صلت
قن�صليتنا العامة يف الب�رصة حملة
ت��وزي��ع امل�����س��اع��دات ع��ل��ى اال��سر
النازحة واملتعففة بالتعاون مع
جمعية الهالل الأحمر الكويتي وقدمت
�سالال غذائية باال�ضافة �إل��ى 500
ق�سيمة �رشائية مدفوعة الثمن وزعت
يف مناطق متنوعة من اق�ضية مدينة
الب�رصة ونواحيها ومراكزها.
ويف ال�شهر ذات���ه ق��دم��ت الكويت
م�ساعدات طبية ت��زن  55طنا من
االدوية املختلفة مل�ست�شفيات املو�صل
واقليم كرد�ستان ال��ع��راق يف اطار
حملة «الكويت بجانبكم» الإن�سانية
كما وزعت �سالال غذائية وقناين مياه
على اهايل اجلانب االمين من مدينة
املو�صل بعد حتريرها من تنظيم
«داع�ش».
ومببادرة �إن�سانية كويتية انطلقت يف
مدينة اربيل يف اقليم كرد�ستان خالل
�شهر اغ�سط�س العام املا�ضي حملة
لعالج مدنيني عراقيني برتت اطرافهم
جراء العمليات الع�سكرية يف مدينة
املو�صل تزامنا مع احتفاالت العراق
بتحرير املدينة التاريخية من �سيطرة
«داع�ش».

اع����رب وزي����ر خ��ارج��ي��ة اجلبل
اال�سود �رسجان دارمانوفيت�ش عن
تطلعه الى م�شاركة وفد بالده يف
امل�ؤمتر الوزاري للتحالف الدويل
�ضد تنظيم «داع�ش» الذي �سيعقد
الثالثاء املقبل يف الكويت.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقباله �سفري
ال��ك��وي��ت ل��دى �رصبيا واملحال
الى اجلبل اال�سود «مونتنيغرو»
يو�سف عبدال�صمد يف مكتبه مبقر
وزارة اخل��ارج��ي��ة يف العا�صمة
بودغوريت�سا.
وق���ال ال�سفري عبدال�صمد عقب
اللقاء ان الوزير دارمانوفيت�ش
اكد له تقدير بالده لدور الكويت
االي��ج��اب��ي وال��ك��ب�ير يف احلفاظ
على اال�ستقرار االقليمي ومكافحة
االرهاب الدويل.
و�أ�ضاف ان الوزير دارمانوفيت�ش
اعرب عن تطلعه لاللتقاء بنظريه
ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ووزير اخلارجية
وغ��ي�ره م���ن ك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين
الكويتيني على هام�ش هذا امل�ؤمتر
ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
الثنائي امل�شرتك بني البلدين يف
خمتلف املجاالت ويف املقام االول
تعزيز التوا�صل وتطوير التعاون
االق��ت�����ص��ادي ن��ظ��ر ًا مل��ا تتمتع به
بالده من بيئة عمل منا�سبة وموارد
طبيعية كثرية ا�ضافة الى موقعه

• وزير خارجية اجلبل األسود مع يوسف عبدالصمد

اجلغرايف املتميز يف اوروبا.
و�أ���ش��ار عبدال�صمد ال��ى �أن��ه بحث
م��ع ال��وزي��ر دارم��ان��وف��ي��ت�����ش اهم
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك
ال�سيما املت�صلة منها بتطوير
ال��ع�لاق��ات الثانية ب�ين البلدين
خا�صة على ال�صعيدين االقت�صادي
واال�ستثماري.
ودعا الى تكثيف الزيارات الر�سمية
ب�ين م�س�ؤويل الدولتني وتعزيز

التوا�صل ب�ين القطاعني العام
واخلا�ص يف الكويت واجلبل اال�سود
ل�لارت��ق��اء بالتعاون االقت�صادي
الى م�ستوى العالقات ال�سيا�سية
املتميزة بني اجلانبني.
وت�سعى جمهورية اجلبل الأ�سود منذ
ح�صولها على اال�ستقالل عام 2006
الى االن�ضمام لالحتاد االوروبي كما
حتر�ص على تنمية عالقاتها مع كل
الدول ال�صديقة ومنها الكويت».

توفر استجابة فعالة لالحتياجات الضرورية للنازحين والالجئين

أيادي الكويت اإلنسانية تواصل

مساعدة المحتاجين حول العالم
اعتمادا على عقيدة �إن�سانية را�سخة وا�صلت خمتلف اجلهات
والهيئات الكويتية دورها الإيجابي الرائد لتوفري ا�ستجابة
�رسيعة وفعالة للم�ساعدة يف تلبية االحتياجات ال�رضورية
للمحتاجني و�ضمان احلياة الكرمية لهم.
وانطالقا من اميان مطلق باملبادئ الإن�سانية والأيادي
امل��م��دودة باخلري ا�ستمرت الهيئات الكويتية يف بذل
اجلهود وتقدمي املبادرات بهدف تقدمي اال�ستجابة املطلوبة
للتعامل مع �أزمات متعاظمة ومتالحقة.
ويف هذا االط��ار وقعت جمعية الهالل الأحمر الكويتي
وجمعية العون املبا�رش اتفاقية تعاون يف دعم برنامج
ت�أهيل النازحني والالجئني يف الدول ذات نطاق العمل
امل�شرتك ويف جمال تنمية قدرات العاملني.
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الهالل الأحمر هالل
ال�ساير �إن االتفاقية متثل �رشاكة قوية مع «العون املبا�رش
لرت�سيخ القيم والأهداف ذات البعد الإن�ساين خلدمة العمل
االن�ساين على امل�ستويات كافة.
و�أ�ضاف �أن االتفاقية ت�أتي �ضمن امل�شاريع الإن�سانية
للجمعية وا�ستمرارا للر�سالة التنموية الإن�سانية الكويتية
كما تهدف �إلى التعاون مع اجلمعيات الإن�سانية اخلريية
لإغاثة املحتاجني واملت�رضرين ب�شكل عاجل.
بدوره �أكد رئي�س جمل�س �إدارة جمعية العون املبا�رش �أهمية
ال�رشاكة الثنائية للجمعيتني ،م�شيدا مب�ستوى التعاون
بني الطرفني ال�سيما يف جمال تقدمي امل�ساعدات الطبية
للم�صابني جراء الأحداث االخرية يف ال�صومال.
كما وقعت جمعية الهالل االحمر وبيت التمويل الكويتي
«بيتك» اتفاقية تعاون يتم مبوجبها �إعادة ت�أ�سي�س وجتهيز
دار الأيتام يف مدينة «الريحانية» الرتكية بغية دعم االيتام
من الالجئني ال�سوريني.
و�أع��رب ال�ساير عن اع��ت��زازه بهذا التعاون النابع من
م�س�ؤولية «بيتك» االجتماعية وحر�صه الدائم على دعم
الربامج الإن�سانية.
وفيما يتعلق بفل�سطني قال ال�ساير انها ت�شكل اهم مناطق
عمل اجلمعية حيث تقوم بتقدمي امل�ساعدات االن�سانية فيها
بالتعاون مع كثري من ال�رشكاء.
و�أكد ال�ساير عقب لقاء مع امل�ست�شار االعالمي لوكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «اونروا»
عدنان ابوح�سنة �سعي اجلمعية الى تقدمي كل انواع الدعم
وامل�ساعدة للفل�سطينيني �سواء املادية او املعنوية .ومن
جهته ثمن ابوح�سنة الدعم الذي تقدمه اجلمعية مل�ساعدة

الفل�سطينيني والتخفيف عنهم م�شيدا مب�ستوى التعاون بني
االونروا وجمعية الهالل االحمر الكويتية.
وقال ان االعمال التي قامت بها اجلمعية يف فل�سطني حمل
تقدير واح�ترام من «اون��روا» كونها لعبت دورا متميزا
وحيويا يف دعم ال�شعب الفل�سطيني.
ويف االطار امليداين قام وفد من جمعية الإغاثة االن�سانية
الكويتية بتنفيذ برنامج م�ساعدات ان�سانية لالجئني
ال�سوريني يف مدينة «�شانلي �أورفا» بجنوب تركيا.
وقال املدير العام للجمعية خالد ال�شامري ان الربنامج
ي�أتي �ضمن البدء يف تنفيذ م�رشوع «لن�شاركهم الدفء»
والذي ت�ضمن توزيع �سالل غذائية تكفي الأ�رسة الواحدة
مدة �شهر وبطانيات لعدد � 200أ�رسة و�إقامة �أن�شطة ترفيهية
للأيتام ال�سوريني.
و�أ�ضاف ان اجلمعية نظمت يوما ترفيهيا حلوايل  150طفال
يتيما الى جانب توزيع «كوبونات» لكل �أ�رسة يتيم ل�رشاء
ما يلزمها من ك�سوة ال�شتاء.
وفيما يتعلق بالعراق �أعلنت جمعية الهالل الأحمر الكويتي
تربعها بثالث عيادات طبية للنازحني العراقيني يف
مناطق النزوح واملت�رضرة يف العراق بهدف توفري وتلبية
االحتياجات ال�صحية لل�سكان هناك.
وال تزال الكويت م�ستمرة يف تقدمي امل�ؤازرة للنازحني من
خالل التن�سيق املبا�رش مع خلية االزمات املدنية التابعة
لرئا�سة الوزراء العراقية.
كما قامت بتقدمي املئات من ال�سالل الغذائية وت�شييد
الع�رشات من املدار�س امل�ؤقتة ا�ضافة الى تكفلها برعاية
الع�رشات من االيتام وتبنيها م�رشوعا للتدريب املهني
لالرامل يف املحافظات املت�رضرة باال�ضافة الى جتهيز
عيادات طبية متنقلة وخيام لتوزيع الدواء و«البطانيات»
واحلقائب املدر�سية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف
العراق .ويف لبنان و�ضع املدير العام لل�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية عبدالوهاب البدر حجر اال�سا�س
مل�رشوع �إعادة ت�أهيل وتطوير منظومة ال�رصف ال�صحي يف
مدينة «امليناء» بق�ضاء طرابل�س �شمايل لبنان.
ويعد م�رشوع منظمة ال�رصف ال�صحي يف «امليناء» واحدا
من بني �أكرث من ع�رشة م�شاريع خمتلفة ت�شملها اتفاقية
املنحة التي وقعها ال�صندوق الكويتي مع جمل�س االمناء
والإعمار اللبناين يف عام  2016بقيمة  30مليون دوالر
لرفع م�ستوى اخلدمات العامة يف املناطق اللبنانية
امل�ست�ضيفة للنازحني ال�سوريني يف لبنان.

