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ليس من مصلحة أحد أن يكون جاره غارق ًا في دوامة من المعاناة

الغانم :الكويت مع عراق مستقر وآمن وموحد
�أك��د رئي�س جمل�س االم��ة مرزوق
ال���غ���امن ،ان مل���ؤمت��ر ر�ؤ���س��اء
برملانات دول اجلوار العراقي يف
بغداد رمزية خا�صة م�شددا على
ان الكويت مع عراق م�ستقر و�آمن
وموحد.
وق��ال ان م�ؤمتر برملانات دول
ج��وار العراق «يعطي بارقة امل
ل�شعوب املنطقة ول�شعب العراق
ب�شكل خ��ا���ص ب����أن ال��دخ��ول يف
ع�رص ال�سالم واال�ستقرار ممكن و�أن
�أجواء الت�صارع االقليمي واالقتتال
واملناكفة لي�ست قدرا حتميا كما
يريد البع�ض ان ي�شيع كقناعة
را�سخة وثابتة».
ج��اء ذل��ك يف كلمة للغامن �أمام
م ��ؤمت��ر ب��رمل��ان��ات دول اجل��وار
العراقي الذي بد�أ �أعماله يف بغداد
�أم�س ،بح�ضور ر�ؤ���س��اء وممثلي
ب��رمل��ان��ات ال���ع���راق والكويت
وال�سعودية واالردن و�سورية
وتركيا و�إيران.
وو�صف امل��ؤمت��ر بانه «اجتماع
غري م�سبوق ورمبا ما كان لينعقد
ل��وال ارادة دول اجل���وار جميعا
ول��وال اجلهود احلثيثة لرئي�س
جمل�س ال��ن��واب ال��ع��راق��ي حممد
احللبو�سي».
وا�شار الى رمزية امل�ؤمتر قائال
«اعرتف هنا ب�أنني كنت م�أخوذا مبا
لهذا االجتماع من رمزية ...رمزية
احل�ضور واملكان والتوقيت».
وقال «نحن من جهتنا يف الكويت
نقول ودون مواربة وب�شكل وا�ضح
نحن مع عراق م�ستقر و�آمن وموحد
وه��ذا لي�س طموحنا فنحن على
ال�صعيد اال�سرتاتيجي مع عراق
م��زده��ر ومتقدم ينعم بالرخاء
والرفاهية».

• مرزوق الغامن متحدث ًا

• حممد احللبو�سي يلقي كلمته

• رئيس البرلمان العراقي :العالقات مع الكويت مهمة وحيوية
وهناك تفاهمات واسعة
وا�ضاف «العراق جارنا ولي�س من
م�صلحة �أحد ان يكون جاره غارقا
يف دوامة من املعاناة ومن يراهن
على �ضعف جاره ك�رشط ال�ستقراره
وام��ن��ه فهو يف احلقيقة ي�ضحي
مب�ستقبله».
وا�ضاف الغامن «من هذا املنطلق
والقناعة واالمي��ان جاء توجيه
�سمو ام�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،با�ست�ضافة م�ؤمتر دعم
واعادة اعمار العراق �أخريا».

وا�ستطرد قائال « ف�سمو االمري
يراهن على امل�ستقبل وم�ستقبل
دول املنطقة قائم على التعاون
والتكامل مع اجلريان مع القريب
ال البعيد مع امل�شرتك الثقايف
وال��ب����شري ال االخ����ر الغريب
واملغاير مع ال��ذي نقت�سم معه
�سحنة الت�ضاري�س وتداخل التاريخ
ومزاج املناخ».
وقال الغامن �إن العراق وا�ستقراره
�إحدى البوابات ال�ستقرار املنطقة

م�ضيفا « فقط القوا نظرة �رسيعة
على خارطة العراق لتعرفوا ما
اق��ول ال��ع��راق املطل على اقليم
ال�شام الكبري غربا وعلى اخلليج
واجلزيرة العربية جنوبا وعلى
االنا�ضول �شماال وعلى الف�ضاء
ال��ف��ار���س��ي ��شرق��ا ه���و يف قلب
اجليوبوليتك�س ال�رشق او�سطي».
و�أكد «من دون عراق م�ستقر وامن
�سيكون احل��دي��ث ع��ن ا�ستقرار
ال�رشق االو�سط حم�ض خرافة لذلك

وجود صالت اقتصادية وتجارية وطيدة بين البلدين

ماتفيينكو :العالقات البرلمانية الكويتية الروسية
تحتل مكانة مرموقة
و�صفت رئي�سة املجل�س الفيدرايل
امل��ج��ل�����س االع��ل��ى يف ال�برمل��انالرو�سي -فالنتينا ماتفيينكو زيارة
رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن �إلى
مو�سكو ب�أنها «حدث هام».
وقالت ماتفيينكو ان زي��ارة الغامن
ت�شكل ب�لا ���ش��ك ح��دث��ا ه��ام��ا لكال
اجل��ان��ب�ين م�شرية ال��ى ان رو�سيا
والكويت ترتبطان بعالقات �رشاكة
ق��دمي��ة مثمرة ت�ستند ال��ى مبادئ
التكاف�ؤ واح�ت�رام م�صالح الطرف
االخر والتعاون واملنفعة املتبادلة.
ولفتت ماتفيينكو الى وجود �صالت
اقت�صادية وجتارية وطيدة بني رو�سيا
والكويت خا�صة يف جماالت الطاقة
واال�ستثمار ا�ضافة الى التعاون يف
جماالت التعليم والعلوم والثقافة.
وا�ضافت «اننا نتعاون ب�شكل ن�شيط
يف �ضمان اال�ستقرار واالمن يف منطقة
اخلليج العربي وال����شرق االو�سط
ب�شكل عام ونقوم بتن�سيق خطواتنا».
وا�شارت الى ان برملانيي البلدين
ي�ساهمان يف م��ع��اجل��ة الق�ضايا
الثنائية والدولية امللحة وان احلوار
بني برملاين رو�سيا والكويت يت�سم
بطابع �شفاف وعملي معربة عن املها
ب��أن ترت�سم اللقاءات املرتقبة مع
رئي�س جمل�س االمة الكويتي يف هذا
االطار.

و�أو�ضحت ان املباحثات خالل هذه
ال��ل��ق��اءات �ستتناول اج���راء تقييم
تقليدي لعالقات التعاون وافاقها
بني املجل�س الفيدرايل وجمل�س االمة
ا�ضافة ال��ى مناق�شة جممل ق�ضايا
العالقات الرو�سية الكويتية.
واو�ضحت «مناق�شة م�شاريع حمددة
يف جم��ال التكنولوجيا واالقت�صاد
وال�صالت االن�سانية تتطلب دعما من
قبل الربملانات يف كال البلدين».
ولفتت ماتفيينكو «ال��ى ان��ه مادام
املجل�س ال��ف��ي��درايل ميثل االقاليم
الرو�سية ف��ان املباحثات تتناول
بالتف�صيل �سبل تطوير التعاون بني
الكويت وه��ذه االقاليم «معربة عن
قناعتها «بان خمزون التعاون يف هذا
املجال مل ي�ستثمر بالقدر الكايف».
وذك��رت ان اجلانبني يوليان اهمية
جدية لق�ضايا ال�سيا�سة العاملية
والدبلوما�سية الربملانية وبالدرجة
االولى امكانية بلورة جهود م�شرتكة
لتح�سني الو�ضع يف ال�رشق االو�سط
مبا يف ذلك دعم الت�سوية ال�سيا�سية يف
�سوريا والت�صدي للإرهاب الدويل.
وا���ض��اف��ت «ان��ن��ا نعمل على تركيز
اجلهود لتطوير م�ساهمة برملاين
رو�سيا والكويت يف حتقيق مزيد من
تطوير عالقات التعاون بني بلدينا
وحتقيق اال�ستقرار واالمن يف منطقة

• فالنتينا ماتفيينكو

ال�رشق االو�سط ب�شكل عام».
واف���ادت ب��ان العالقات الربملانية
بني رو�سيا والكويت حتتل مكانة
مرموقة وبالرغم من ذلك فهناك جمال
لتطويرها وتنميتها.
ولفتت ماتفيينكو الزيارة التي قام بها
�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
�إلى رو�سيا يف عام  2015ولقائه مع
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف
(منتجع �سوت�شي) وال��ذي مت خالله
حتديد االجت��اه��ات العامة لتطوير
العالقات بني برملاين البلدين.
واعربت عن تقديرها لرئي�س جمل�س
االم��ة م��رزوق الغامن وزم�لائ��ه على

م�شاركتهم الن�شيطة يف اعمال م�ؤمتر
االحتاد الربملاين العاملي يف �سانت
بطر�سبورغ يف عام  2017قائلة ان
زيارته املرتقبة �إلى رو�سيا ت�شكل
دالل��ة على تعزيز عالقات التعاون
بني اجلانبني.
وقالت ماتفيينكو ان برملاين البلدين
يتوا�صالن ب�شكل دائ��م يف املحافل
الدولية م�شرية الى ان مواقف رو�سيا
والكويت حيال الكثري من الق�ضايا
الدولية متقاربة.
واعربت عن قناعتها بان الربملانيني
ال��رو���س وال��ك��وي��ت��ي�ين �سيدعمون
املبادرات ال�سيا�سية املتبادلة قائلة
«ل��ه��ذا الغر�ض ف��ان م��ن ال�رضوري
موا�صلة اللقاءات املنتظمة وتبادل
الآراء واال�ستماع لوجهات نظر الطرف
االخر».
وقالت ماتفيينكو ان برملانيي رو�سيا
وال��ك��وي��ت ال يكتفون فقط بتمني
اخلري ل�شعوبهم بل هم ي�شاركون يف
�صنعه من خالل ايجاد حلول لق�ضايا
العالقات الثنائية وال�سيا�سة الدولية
واالقت�صاد ب�شكل ين�سجم مع امل�صالح
الوطنية لكال البلدين وال�شعبني.
وا�ستطردت ان جهود الربملانيني يف
رو�سيا والكويت تهدف الى تعزيز
التفاهم امل�شرتك والثقة وتعميق
ال�صالت بني ال�شعبني والبلدين.

قاطرة المساعدات اإلنسانية الكويتية
تواصل مسيرتها اإلغاثية
وا�صلت قاطرة امل�ساعدات االن�سانية
ال��ك��وي��ت��ي��ة م�����س�يرت��ه��ا االغ��اث��ي��ة
للمحتاجني يف خمتلف �أ�صقاع العامل
وذلك انطالقا من دور الكويت الرائد
يف هذا املجال مع قرب حلول �شهر
رم�ضان الف�ضيل وجريا على عادتها
يف مثل هذه الأي��ام املباركة من كل
عام.
ويف هذا االطار د�شنت جمعية الهالل
الأحمر حملتها اخلريية الرم�ضانية
ال�سنوية لتوزيع ال�سلة الرم�ضانية
على � 150أ�رسة حمتاجة من امل�سجلة
يف ك�شوفات اجلمعية.
وق��ال��ت م��دي��رة �إدارة امل�ساعدات
املحلية يف اجلمعية مرمي العد�ساين
بهذه املنا�سبة �إن اجلمعية تنظم
���س��ن��وي��ا ح��م�لات خ�يري��ة لتوزيع
ال�سالل الغذائية مبنا�سبة �شهر
رم�ضان املبارك ليعم خريها على
الأ�رس املحتاجة يف الكويت يف حني
�سي�ستمر توزيع امل�ساعدات مع دخول
ال�شهر الف�ضيل وطوال �أيامه املباركة
لي�شمل خم�سة �آالف �أ��سرة م�سجلة
بك�شوفات اجلمعية.
و�أ�ضافت العد�ساين �أن توزيع هذه
امل�ساعدات الغذائية ي�أتي للتخفيف
عن الأ��سر املحتاجة يف حني ت�ضم
ال�سلة الرم�ضانية خمتلف احتياجات
الأ�رسة من املواد الغذائية من الأرز
وال�سكر والدقيق وزي��وت الطعام
وبع�ض املواد الغذائية.
وت�أكيد ًا على دور الكويت الرائد يف
جمال العمل االن�ساين �أعلن رئي�س
الهيئة اال�سالمية اخلريية العاملية د.
عبدالله املعتوق تلبية االحتياجات

• «الهالل الأحمر الكويتي» وزعت امل�ساعدات املحلية الرم�ضانية

ال����ضروري��ة والعاجلة للنازحني
العراقيني يف املخيمات.
وقال املعتوق انه بعد قيامه بتفقد
خميمات النازحني العراقيني �رشقي
املو�صل وتعرفه على االحتياجات
ال�رضورية لهم �سيفاحت املنظمات
اخلريية يف الكويت لال�رساع ب�إر�سال
امل��ع��ون��ات ال��ع��اج��ل��ة للنازحني
العراقيني للتخفيف عن معاناتهم.
من جانبه قال املدير العام للهيئة
اخلريية اال�سالمية بدر ال�سميط :ان
الهدف من زي��ارة الوفد ال��ى اقليم
كرد�ستان هو تفقد �أو�ضاع النازحني
العراقيني ومعرفة النواق�ص التي
ميكن تقدميها من اجل التخفيف من
معاناتهم حيث م��ازال يقيم �أع��داد
ك��ب�يرة منهم يف خم��ي��م��ات م�شريا
الى انهم قاموا اي�ضا ميدانيا بتفقد

امل�شاريع املنفذة من قبل الكويت
للنازحني العراقيني.
من جهته �أكد القن�صل العام الكويتي
يف �أرب��ي��ل د .عمر ال��ك��ن��دري انهم
يتابعون خالل هذه اجلولة احلاجات
الطبية والرتبوية وي�سعون لو�ضع
اخلطط الكفيلة بتخفيف املعاناة
م�ؤكدا ان هذه الزيارة تاتي لتطبيق
ق��رارات م�ؤمتر اعادة �إعمار العراق
وت��ن��ف��ي��ذ ت��ع��ه��دات ال��ه��ي��ئ��ات غري
احلكومية.
وقال الكندري انهم يتابعون خالل
ه���ذه اجل��ول��ة احل���اج���ات الطبية
والرتبوية وي�سعون لو�ضع اخلطط
الكفيلة بتخفيف املعاناة م�ؤكدا ان
هذه الزيارة ت�أتي لتطبيق قرارات
م�ؤمتر �إع��ادة �إعمار العراق وتنفيذ
تعهدات الهيئات غري احلكومية.

ومن جانبه وبح�سب بيان ر�سمي ثمن
وزير الداخلية بحكومة اقليم كرد�ستان
كرمي �سنجاري الدور الريادي للكويت
ومنظماتها االن�سانية يف تقدمي �شتى
امل�ساعدات على النازحني العراقيني
والالجئني ال�سوريني يف االقليم.
واو���ض��ح �سنجاري ان امل�ساعدات
املقدمة م��ن قبل الكويت �ساهمت
وب�شكل كبري يف التخفيف عن معاناة
النازين و�سهلت املهمة على حكومة
االقليم.
ومن جهته ا�شاد م�س�ؤول العالقات
اخلارجية يف حكومة االقليم فالح
م�صطفى ب��دور �سمو ام�ير الكويت
و�شعب وح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت الذين
كانوا دائما ا�صدقاء قريبني ل�شعب
كرد�ستان كما لعبوا خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية دورا ملحوظا يف
تقدمي امل�ساعدات االن�سانية لالجئني
وال��ن��ازح�ين امل��ق��ي��م�ين يف اقليم
كرد�ستان.
وكانت جمعية الهالل االحمر الكويتي
قد ار�سلت م�ساعدات ان�سانية واغاثية
الى مت�رضري ال�سيول يف ايران تزن
 80طنا عرب ج�رس جوي �أمر به �سمو
ام�ير البالد ال�شيخ �صباح االحمد
اجلابر ال�صباح.
ومن جانبه قال القائم ب�أعمال �سفارة
الكويت ل��دى �إي��ران بالإنابة فالح
احلجرف ان الوفد الكويتي املوجود
حاليا يف مدينة (االه��واز) االيرانية
مل�س الكثري من التقدير واالمتنان
م��ن ال�شعب االي����راين ل�سمو �أم�ير
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد لتقدمي
امل�ساعدات االن�سانية.

نحن ننظر الى ا�ستقرار العراق
ك�رضورة ا�سرتاتيجية».
واو�ضح «ان العراق ال��ذي ننظر
اليه للدخول يف حقبة التنمية
املن�شودة هو عراق متوازن عراق
عربي منفتح على جريانه العرب
ع���راق مت�صالح وم��ت��ع��اون مع
جريانه يف االقليم ع��راق منفتح
على العامل فعال وتفاعال».
واختتم الغامن كلمته قائال «هذه
عناويننا العري�ضة يف الكويت

فيما يتعلق بالعراق ووفق هذه
العناوين نعمل وطبقا لها نتحرك
وعلى �إث��ره��ا من��د يدنا للعراق
معاونني وم�ساعدين وداعمني».
وا�ضاف «ا�ؤكد باننا يف الربملان
الكويتي على امت اال�ستعداد للعمل
م��ع ك��ل ب��رمل��ان��ات دول اجل��وار
العراقي ومع الربملان العراقي
�ضمن مرئيات نتفق عليها تتعلق
بكيفية حتقيق �رشوط اال�ستقرار
وال��وف��اق يف منطقة تعبت من

الت�صارع واالقتتال».
من جانبه و�صف رئي�س جمل�س
النواب العراقي حممد احللبو�سي،
يف كلمته �أمام امل�ؤمتر ،عالقات
ب�لاده مع الكويت ب�أنها «مهمة
وحيوية» ،م�ضيفاً :وهناك تفاهمات
«وا�سعة» واتفاقات اقت�صادية «يف
مرحلة االعداد والتهيئة».
وا���ض��اف ان «ك��ل ذل��ك ي�أتي بعد
ان كانت الكويت منطلقا مل�ؤمتر
اعادة �إعمار العراق الذي تتطلع
بغداد لإجناز خمرجاته».
واك��د ان ال��ع��راق «مل يعد قلقا»
جت��اه فكرة امل��ح��اور واالنحياز
بل انه اليوم ب�صدد بناء �رشاكات
ا�سرتاتيجية واعدة مع جميع دول
اجل��وار «دون ح��رج من ط��رف او
حماباة لآخر».
وب�ين انه يف الوقت ال��ذي يوقع
ال��ع��راق ح��زم��ة م��ن االتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع �إيران ف�إنه
يوقع مذكرات اخرى يف ال�سعودية
وعلى اعلى امل�ستويات كما ان
العالقات العراقية -الرتكية اليوم
«يف �أف�ضل حاالتها املتميزة» ولدى
بغداد خطط اقت�صادية واعدة مع
انقرة �سيتم ال�رشوع بها قريبا.
ك��م��ا ك�شف ع��ن ان��ف��ت��اح وا�ضح
لبالده على �سورية وا�ستعدادها
لفتح املعرب التجاري معها بعد
ان وقعت «اه��م االتفاقيات» مع
االردن.
وكانت �أعمال م�ؤمتر قمة برملانات
دول جوار العراق انطلقت �أم�س،
مب�شاركة ر�ؤ�ساء وممثلي �سبعة
ب��رمل��ان��ات دول ه��ي الكويت
وال�سعودية و���س��وري��ة واالردن
وتركيا و�إيران �إ�ضافة �إلى العراق
امل�ضيف.

ماريانو :تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة بين شركاء الحلف

«ناتو» يشيد بدور الكويت في تعزيز
االستقرار والسلم العالميين

• �سامي الزمانان مع املتخرجني الكويتيني واملقدم ركن خالد اللهو

�أ�شاد عميد كلية دفاع حلف �شمال
االطل�سي «ناتو» د� .ستيفن ماريانو،
مب�ستوى التعاون املتميز بني
الكلية والكويت عرب دورات الكلية
للتعاون االقليمي ودور منت�سبيها
من الكوادر الع�سكرية واالمنية
والدبلوما�سية.
ج���اء ذل���ك مبنا�سبة االحتفال
بتخرج منت�سبي «دورة التعاون
االقليمي العليا الـ  »21بح�ضور
القائم ب�أعمال �سفارة الكويت
ل��دى �إيطاليا امل�ست�شار �سامي
ال��زم��ان��ان وامللحق الع�سكري
الكويتي بالإنابة مقدم ركن خالد
اللهو وم�ست�شار ق�سم ال�رشق
االو�سط العقيد ركن بحري نا�رص
معريف وهو �أول معلم من غري دول
احللف.
و�سلم عميد الكلية مع امل�ست�شار
الدبلوما�سي اخلا�ص لأم�ين عام

احللف لل�ش�ؤون ال�سيا�سية الفريق
الفون�سو برادال� ،شهادات التخرج
ملنت�سبي الدورة الـ 36من  19دولة
بينهم من وزارة الدفاع العقيد ركن
خالد العتيبي ،واحلر�س الوطني
املقدم خالد الدو�رسي ،ووزارة
الداخلية امل��ق��دم عبد الله بن
يو�سف يف ح�ضور كبار ال�ضيوف من
ال�سفراء الدبلوما�سيني والقيادات
الع�سكرية.
وقال ماريانو �إن الكويت تتمتع
مبكانة خا�صة ومتميزة بني �رشكاء
حلف �شمال االطل�سي بال�رشق
الأو�سط يف �إطار «مبادرة تعاون
�إ�سطنبول» و»احل��وار املتو�سطي»
بف�ضل تعاونها االيجابي ودورها
ال��ه��ام يف م��واج��ه��ة التحديات
امل�شرتكة وا�ستتباب اال�ستقرار
االقليمي وتعزيز ال�سلم العاملي.
و�شدد يف كلمته امام احلفل على

ان «االم��ن هو الى حد كبري جهد
ت��ع��اوين ول��ي�����س ع��م�لا اح���ادي
اجل���ان���ب» م����ؤك���دا اه��م��ي��ة اط��ر
ال�رشاكات التي يقيمها «ناتو» مثل
ال�رشاكة من اجل ال�سالم و»احلوار
املتو�سطي» و»مبادرة ا�سطنبول
للتعاون».
م���ن ج��ان��ب��ه ه���ن����أ ال��زم��ان��ان
املتخرجني الكويتيني على االداء
املتميز للكوادر الكويتية مبينا
اهمية التعاون العلمي واملهني
م��ع ارف����ع اك��ادمي��ي��ة ع�سكرية
وا�سرتاتيجية يف حلف الناتو.
واو���ض��ح ان اختيار كلية دفاع
«ن��ات��و» ع�سكريا كويتيا هو
العقيد ركن بحري نا�رص معريف
للم�شاركة يف دورات��ه م�ؤ�رش على
عمق عالقات التعاون بني احللف
والكويت وجدارة الكوادر الوطنية
على ال�صعيد الدويل.

البرجس« :الهالل األحمر» ساهمت
في دعم القطاع الصحي باليمن

• مها الربج�س

قالت الأمينة العامة يف جمعية الهالل االحمر مها الربج�س �إن
جهود اجلمعية يف دعم القطاع ال�صحي ومواجهة الأمرا�ض املعدية
يف اليمن �ساهمت يف التخفيف من معاناة املواطنني وو�ضعت حدا
النت�شار مر�ض الكولريا هناك.
و�أ�ضافت الربج�س �أن القطاع ال�صحي كان من �أكرث القطاعات التي
ت�رضرت نتيجة الأحداث يف اليمن مما انعك�س مبا�رشة على حياة
املواطنني وانت�رشت �أمرا�ض مثل الكولريا وحمى ال�ضنك وغري ذلك
من �أمرا�ض معدية.
وذكرت �أن اجلمعية �سارعت �إلى تقدمي الدعم العاجل وتكثيف اجلهود
لإنقاذ وحماية �أبناء اليمن من مر�ض الكولريا اخلطري حيث اجتاح
وباء الكولريا معظم القرى هناك وب�شكل خميف و�سط تزايد حاالت
الإ�صابة بذلك املر�ض والإ�سهاالت املائية احلادة ب�شكل يومي.
وذكرت �أن جهود اجلمعية مل تقت�رص على تقدمي الأدوي��ة فقط بل
نظمت بالتن�سيق والإ��شراف مع �إدارة التثقيف واالع�لام ال�صحي
ومكتب ال�صحة مبديرية جبل حب�شي دورة تدريب تثقيفية توعوية
للم�رشفني ال�صحيني واملتطوعني ال�صحيني حول خماطر و�أعرا�ض
وباء الكولريا و�سبل الوقاية منها للحد من انت�شار هذا الوباء.
و�أ�شارت �إلى �أن دورة التدريب ا�ستهدفت نحو  30م�رشفا �صحيا �إ�ضافة
�إلى املتطوعيني ال�صحيني باملديرية وتزويد املكتب بالعالجات
العاجلة والالزمة �ضمن �إطار حملة مكافحة الكولريا هناك.
الى انقرة حيث قامت جمعية النجاة اخلريية الكويتية بو�ضع حجر
الأ�سا�س لبناء مدر�سة منوذجية �ساد�سة لالجئني ال�سوريني مبدينة
«�شانلي �أورفا» جنوب تركيا بح�ضور وايل املدينة عبدالله ايرين.

