
 قال رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية ال��دك��ت��ور عبدالله املعتوق إن 
االجتماع التاسع لكبار املانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية املنعقد في 
الكويت يهدف إل��ى مواصلة بحث آخر 
مستجدات الوفاء بالتعهدات خالل املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني الذي عقد في لندن 

فبراير املاضي.
 وأض��اف املعتوق ال��ذي يشغل أيضا 
منصب املستشار ف��ي ال��دي��وان األميري 
- في كلمة ألقاها أمس االثنني في افتتاح 
االج��ت��م��اع أن ت��ع��ه��دات م��ؤمت��ر املانحني 
الرابع بلغت 10 مليارات دوالر ويهدف هذا 
االجتماع إلى بحث االحتياجات اإلنسانية 
ف��ي س��وري��ة والعمل على تفعيل خطط 
االستجابة وتعبئة املوارد وحشد الطاقات 

للعام احلالي.
 وأوض����ح أن ه���ذا االج��ت��م��اع »يعقد 
بعد أسابيع قليلة من متابعتنا لألهوال 
واملشاهد املؤسفة من القتل اليومي لألطفال 
والنساء والتجمعات املدنية والتدمير 
امل��ت��واص��ل لألبنية السكنية واملشافي 
والبنى التحتية واملنشآت املدنية واملرافق 

احليوية في شرق مدينة حلب«.
 وذكر أن النازحني السوريني شرق حلب 
يفتقرون إلى االحتياجات األساسية من 
املأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل 
التدفئة في ظل قسوة األجواء املناخية التي 
جتتاح املنطقة خصوصا أن من بينهم مئات 
اجلرحى واملصابني الذين يحتاجون إلى 
رعاية صحية فضال عن األطفال والنساء 

وكبار السن.
 وب��ني أن��ه على الرغم من اتفاق وقف 
إطالق النار فإن عمليات القتل اليومي ما 
زال��ت مستمرة ومعاقبة مئات اآلالف من 
املدنيني باحلصار أو التهجير القسري 
وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات 
املستمرة للبنية التحتية واخل��دم��ات 

األساسية.
 ولفت املعتوق إل��ى أن��ه وفقا ألرق��ام 
وإح��ص��اءات األمم امل��ت��ح��دة فقد أجبرت 
تلك امل��م��ارس��ات اجل��ائ��رة نصف الشعب 
السوري على مغادرة منازلهم ون��زوح 6 
ماليني و500 ألف شخص إلى الداخل مما 
جعل سورية تشكل أكبر أزمة نزوح على 

الصعيد العاملي.
 وأشار إلى أن هناك املاليني من األطفال 
والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى 
الصراع و13 مليونا و500 ألف شخص 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 
12 مليونا و800 ألف شخص بحاجة إلى 
مساعدات طبية وأكثر من 4 ماليني شخص 
بحاجة إلى مأوى وقرابة 4 ماليني شخص 
بحاجة إل��ى احتياجات أساسية فورية 
وهناك ثلث األط��ف��ال في سن امل���دارس ال 

يذهبون للدراسة وثلث امل��دارس خارج 
نطاق اخلدمة.

 من جانبه قال نائب وزي��ر اخلارجية 
الكويتي خالد اجلارالله في كلمة مماثلة 
إن االج��ت��م��اع ي��ع��ق��د ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار 
الكارثة اإلنسانية غير املسبوقة بتبعاتها 
احلاصدة ألرواح األشقاء املدمرة لبقايا 
وطنهم احملطمة ملستقبل أجيالهم واملشتتة 

ألوصال أسرهم.
 وأض���اف اجل��ارال��ل��ه أن م��ن حصدت 
الكارثة أرواحهم جتاوز ال400 ألف نسمة 
وشردت أكثر من 11 مليون الجئ ونازح 
مما يزيد من مسؤوليات املجتمع الدولي 
حيث ق��درت أع��داد من هم بحاجة ماسة 
الى املساعدات اإلنسانية ملا يزيد على 13 

مليون شخص.
 وأوض����ح أن ه���ذه األرق����ام ب��دالالت��ه��ا 
الكبيرة ومؤشراتها اخلطيرة التي يقف 
املجتمع ال��دول��ي بكل مؤسساته ومنها 
مجلس األمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها 
»مما يتطلب منا جميعا سرعة العمل في 
بذل املزيد من اجلهود اإلنسانية الهادفة 

إلى تخفيف معاناة األشقاء السوريني«.
 وذك��ر أن ه��ذه األزم��ة تستدعي وحدة 
املجتمع الدولي للعمل على الوصول إلى 
حل سياسي ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء 

األشقاء ويعيد للعالم أمنه واستقراره.
 وبني أن مدينة حلب السورية شهدت 
أخيرا أحد أبشع فصول الكارثة اإلنسانية 
املمتدة في سورية واستشعارا لفداحة تلك 
املأساة وم��ن منطلق حتمل مسؤولياتها 
اإلنسانية حتركن الكويت على املستويني 
العربي واإلسالمي لتسليط الضوء على 
أعمال اإلبادة اجلماعية التي يتعرض لها 
أشقاؤنا السوريون في مدينة حلب وبقية 

املدن السورية.
 وأش��ار إل��ى أن��ه على الصعيد العربي 
دعت دول��ة الكويت إلى عقد دورة لبحث 
التطورات املأساوية التي تعيشها مدينة 
حلب كما دع��ت الكويت منظمة التعاون 
اإلسالمي إل��ى عقد دورة طارئة ملناقشة 

املعاناة اإلنسانية في تلك املدينة.
 وقال إن تلك االجتماعات تبنت عددا من 
القرارات واألفكار التي تقدمت بها الكويت 
والتي تهدف إل��ى تكثيف االت��ص��االت مع 
مختلف األطراف املعنية في مقدمتها الدول 
الدائمة العضوية في مجلس األمن حلثها 
على اتخاذ مواقف من شأنها حتقيق وقف 

كامل إلطالق النار.
 وأض��اف اجلارالله أن الكويت تبنت 
أيضا ال��ب��دء ف��ي عملية سياسية تفضي 
إلى حل شامل لألزمة السورية وفق بيان 
جنيف األول عام 2012 وق��رارات مجلس 
األمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.

 وأوض����ح أن���ه »ل��ي��س أم��ام��ن��ا جت��اه 
استفحال ه��ذه الكارثة إال اإلص���رار على 
بذل املزيد من املساعي اإلنسانية للتخفيف 
من معاناة املنكوبني واملتضررين من أبناء 

الشعب السوري الشقيق«.
 وأعرب عن عميق اعتزاز وتقدير الكويت 
للدور املهم واملضني الذي تبذله حكومات 
وش��ع��وب ال���دول امل��ج��اورة املستضيفة 
لالجئني السوريني منذ بداية األزمة وكذلك 
التضحيات املبذولة في ه��ذا السياق من 
قبل منتسبي املنظمات الدولية اإلنسانية 

العاملة في سورية والدور املجاورة.
 وذكر اجلارالله أن الكويت سددت كامل 
التزاماتها في ع��ام 2016 عبر املنظمات 
ال��دول��ي��ة املعنية العاملة وج���ار حاليا 
الترتيب السداد حصتها لهذا العام ويأتي 
ذلك من منطلق حرص البالد على استمرار 
ت��دف��ق دعمها اإلن��س��ان��ي ألب��ن��اء الشعب 
ال��س��وري الشقيق واإلي��ف��اء مب��ا تعهدت 
به خ��الل املؤمتر ال��راب��ع للمانحني لدعم 
الوضع االنسانية في سورية ودول اإلقليم 

املجاورة.
 من ناحيته ق��ال مبعوث األم��ني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية السفير 
الدكتور أحمد بن محمد املريخي إن دولة 
الكويت اضطلعت ب���دور ق��ي��ادي مثابر 
لتصعيد احل��وار اإلنساني ح��ول األزم��ة 

السورية على املستوى الدولي.

 ول��ف��ت امل��ري��خ��ي ف��ي ه��ذا ال��ش��أن إلى 
اس��ت��ض��اف��ة ال��ك��وي��ت ث��الث��ة م��ؤمت��رات 
دولية للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
ف��ي س��وري��ة ع���الوة على مشاركتها في 
رئ��اس��ة امل��ؤمت��ر ال��راب��ع ف��ي )ل��ن��دن( إلى 
جانب بريطانيا وأملانيا والنرويج واألمم 

املتحدة.
 وأش���اد ب���دور دول���ة ال��ك��وي��ت الكبير 
في استضافة اجتماعات مجموعة كبار 
املانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية 
للدورة التاسعة على التوالي والتي تسهم 
في متابعة التعهدات التي تقدمت بها الدول 
ف��ي مؤمتر املانحني لالستجابة لألزمة 

السورية.
 وذكر أن االحتياجات اإلنسانية العاملية 
سنة 2017 ستبلغ نحو 222 مليار دوالر 
أمريكي حلوالي 6ر128 مليون شخص 
حول العالم مما يتطلب من الدول واجلهات 
املانحة أن تكون أكثر سخاء في التعاطي 
م��ع ه��ذه األوض���اع اإلنسانية الكارثية 

اليائسة.
 وعلى صعيد االحتياجات اإلنسانية 
في سورية أفاد »بأننا مازلنا أمام كارثة 
إنسانية شاملة واألرقام جتسد حجم هذه 
املأساة حيث إن االحتياجات اإلنسانية 
لالستجابة ل��الزم��ة تبلغ ح��وال��ي 3ر2 
مليار دوالر أمريكي ثم 9ر4 مليار دوالر 
لتغطية خ��ط��ة االس��ت��ج��اب��ة اإلقليمية 
لالجئني لعام 2017«.  وبني أن التحديات 
ال تزال مستمرة إليجاد موارد مالية كافية 
لالستجابة لهذه األزمة والدور الذي تقوم 
به ال��دول املضيفة ملساعدة املتضررين 
من هذه األزم��ة وتوفير لهم مالذ آمن هو 
دور جبار رغ��م أنها ال ت��زال حتت ضغط 
هائل وبحاجة ملزيد من العون والدعم من 

املجتمع الدولي.
ولفت املريخي إلى أن التعهدات من قبل 
اجلهات املانحة السنة املاضية بلغت ما 
قيمته 19ر3 مليار دوالر واملطلوبة خلطة 

االستجابة اإلنسانية لسورية في 2016.
 بدوره أشاد مساعد األمني العام لألمم 

املتحدة للشراكات اإلنسانية مع الشرق 
األوس��ط وآسيا الوسطى السفير رشيد 
خالكيوف ب��دور الكويت ف��ي استضافة 
االجتماع التاسع ملجموعة كبار املانحني 

لدعم الوضع اإلنساني في سورية.
 ونوه خاليكوف بدور الكويت حكومة 
وشعبا في املجال اإلنساني »حيث وصل 
ترتيب الكويت الثاني على مستوى العالم 

من حيث املساعدات اإلنسانية«.
 وأع����رب ع��ن ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل ل��ل��دول 
األعضاء على التزامها وتعاملها مع األزمة 
السورية مثنيا على ال��دور الذي يقوم به 
املتطوعون في مجال العمل اإلنساني في 
سورية خالل السنوات الست املاضية منذ 

بدء األزمة السورية.
 وق��ال إن العمل اإلنساني وح��ده في 
سورية ال يحل األزم��ة في ذل��ك البلد بل 
يجب أيضا العمل على حل سياسي لهذه 
األزمة ووقف إطالق النار »ونتمنى نحن 
في منظمة األمم املتحدة أن يتم العمل على 
وق��ف إط��الق النار كل ونطالب بالسماح 
ب��دخ��ول امل��س��اع��دات إل��ى حلب ملساعدة 

النازحني واحملتاجني«.
 ودع���ا أط����راف ال��ص��راع ف��ي س��وري��ة 
إل��ى االل��ت��زام بالقوانني الدولية إليجاد 
حل لألزمة السورية والسماح بوصول 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى احملتاجني 
واحملاصرين مشيرا إلى أن منظمات حقوق 
اإلنسان سجلت منذ بدء الصراع استهداف 
نحو 360 مستشفى ومقتل 700 شخص 

من العاملني في مجال العمل اإلنساني.
 وذك��ر خاليكوف أنه خالل عام 2017 
ف��إن 13 مليون شخص ه��م بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية و 800 ألف شخص هم 
في حالة خطيرة بسبب نقص الغذاء واملاء.
 ويعقد االجتماع التنسيقي ملجموعة 
ك��ب��ار امل��ان��ح��ني ل��ي��وم واح���د ف��ي الكويت 
مبشاركة ع��دد من ممثلي ال��دول املضيفة 
ألعداد كبيرة من الالجئني السوريني وهي 
تركيا ولبنان واألردن وال��ع��راق ومصر 
وممثلي البنك الدولي واملنظمات اإلنسانية 

الدولية.
 ول����م ت��غ��ف��ل ال���ك���وي���ت ع���ن ت��ق��دمي 
االحتياجات االنسانية للمتضررين من 
أبناء الشعب السوري حيث استضافت 
منذ ع��ام 2013 ثالثة م��ؤمت��رات دولية 
للمانحني على التوالي تخطت التبرعات 
املعلنة خاللها سبعة م��ل��ي��ارات دوالر 
أمريكي.  وأسهمت تلك التعهدات بوضع 
أسس بعيدة املدى للدعم الدولي اإلنساني 
لهذه األزمة ومهدت الطريق النعقاد مؤمتر 
املانحني في لندن برئاسة مشتركة بني 
الكويت وبريطانيا وبلغ مجموع مساهمات 
الكويت في املؤمترات األربعة 6ر1 مليار 

دوالر. 
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 »1 8 من قسائم املطالع »إن  »السكنية« توزع بطاقات احتياط قرعة الدفعة 
  وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس 
االثنني بطاقات االحتياط لدخول القرعة على الدفعة الثامنة من 

القسائم احلكومية في مشروع جنوب املطالع )إن 1(.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الثامنة تشتمل 

على 309 قسائم مبساحة 400 متر مربع للقسيمة موضحة أن 
بعد غد األربعاء سيكون موعدا إلجراء القرعة على هذه القسائم 

في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.
وت��ض��م مدينة ج��ن��وب امل��ط��الع السكنية 30400 وح��دة 

سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى 
اخلدمات األساسية واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية 
ومراكز اإلطفاء ومراكز الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

سموه استقبل اخلالد والصالح والشيباني واملنفوحي وإدارة النادي العلمي

ولي العهد: القيادة السياسية تدعم الشباب 
الكويتي الواعد ألنهم دعامة البناء والتنمية

  استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير املالية أنس الصالح.
 واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد سفير دول��ة الكويت لدى اجلمهورية 

اإليطالية الشيخ علي اخلالد.
واستقبل سموه سفير دول��ة الكويت لدى 
اجل��م��ه��وري��ة اإلس��الم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة خالد 
الشيباني.  واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د رئيس مجلس إدارة النادي 
العلمي الكويتي املهندس أحمد املنفوحي 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة طالل اخلرافي 

وأعضاء مجلس اإلدارة.

 حيث استمع سموه إلى شرح واف عن سير 
العمل في مختلف إدارات النادي العلمي وما 
حققه من إجن��ازات ومبادرات طموحة إضافة 

إلى اخلطط والبرامج املستقبلية.
 وق��د أش���اد س��م��وه بجهود القائمني على 
إدارة النادي العلمي مشيرا إلى اهتمام القيادة 
السياسية بالشباب الكويتي ال��واع��د ألنهم 
دعامة البناء والتنمية مؤكدا على ض��رورة 
تنمية روح االبتكار وإب��راز املواهب وإظهار 
االختراعات على املستويني احمللي والدولي 
مبا يسهم في تعزيز املسيرة العلمية والتنموية 
لوطننا العزيز متمنيا لهم دوام التوفيق 

والنجاح.
 حضر املقابلة رئيس املراسم والتشريفات 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح 

سمو ولي العهد مستقبال أنس الصالحالسالم.

سموه يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس قرغيزستان

أمير البالد يستقبل صباح اخلالد 

جانب من االجتماع التاسع لكبار املانحني

سمو األمير مستقبال الشيخ صباح اخلالد

  استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أم���س ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس املازبيك أتامباييف 
رئيس اجلمهورية القرغيزية الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حتطم طائرة 
شحن جوي فوق قرية قرب مطار ماناس 
ف��ي بشكيك وال���ذي أس��ف��ر ع��ن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني سائال 
سموه حفظه الله املولى تعالى أن يتغمد 
ضحايا هذا احلادث األليم بواسع رحمته 
ويلهم ذوي��ه��م جميل الصبر وحسن 

العزاء وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
املازبيك أتامباييف رئيس اجلمهورية 
القرغيزية الصديقة ضمنها سموه 
خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
بضحايا حت��ط��م ط��ائ��رة ش��ح��ن ج��وي 
فوق قرية قرب مطار ماناس في بشكيك 
مبتهال سموه إل��ى الباري جل وع��ال أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويلهم ذوي��ه��م جميل الصبر وحسن 
العزاء وأن مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.
.. ويستقبل املنفوحي وإدارة النادي العلمي

د. عبدالله املعتوق

   يهدف إلى بحث االحتياجات اإلنسانية في سورية

املعتوق: االجتماع التاسع لكبار املانحني يبحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات 
اجلارالله: نتعامل مع 

املنظمات الدولية إليصال 
املساعدات للشعب السوري 

 
 ق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله إن 
دولة الكويت تتعامل مع املنظمات الدولية التي تتولى إيصال 
املساعدات للشعب السوري املنكوب وتنفذ التزاماتها التي 
سبق أن أعلنتها في املؤمترات الدولية للمانحني لدعم الوضع 

اإلنساني في سورية.
وأضاف اجلارالله في تصريحات للصحافيني أمس االثنني 
على هامش حضوره االجتماع التنسيقي التاسع ملجموعة كبار 
املانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية أن دولة الكويت 
ترتب مع تلك املنظمات الدولية اإلنسانية العاملة في سورية 

بشأن إيصال تلك املساعدات.
وأوضح أن أغلب الدول التي سبق أن أعلنت عن التزامات 
وتعهدات للشعب السوري تتعامل مع تلك املنظمات الدولية 

إليصال التزاماتها ومساعداتها.
وأكد أن الوضع اإلنساني في سورية مأساوي واألرقام التي 
ذكرت خالل االجتماع مخيفة جدا وتدل على حجم املعاناة التي 
يتعرض لها األشقاء السوريون »ولالسف ال نرى مؤشرات 

إيجابية لوضع حد لهذه املأساة اإلنسانية«.
ولفت إلى أن هناك جهودا تبذل ومحاوالت ووقفا إلطالق 
ال��ن��ار »إال أن��ه ه��ش إل��ى اآلن لكن يبقى األم��ل أن يثبت هذا 
الوقف إلطالق النار«. وأعرب اجلارالله عن األمل في أن تثمر 
املباحثات املقبلة في )أستانة( عاصمة كازاخستان إلى حل 
إيجابي لألزمة السورية وأن تشكل مقدمة للوصول إلى حل 

نهائي لهذه املأساة االنسانية املتواصلة في سورية.
ويعقد االجتماع التنسيقي ليوم واحد مبشاركة عدد من 
ممثلي الدول املضيفة ألعداد كبيرة من الالجئني السوريني وهي 
تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر وممثلي البنك الدولي 

واملنظمات اإلنسانية الدولية.
ويهدف هذا االجتماع الدوري إلى مواصلة بحث األوضاع 
واملستجدات اإلنسانية في سورية والعمل على تفعيل خطط 
االستجابة وتعبئة املوارد وحشد الطاقات السيما بعد املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية 
الذي عقد في لندن فبراير املاضي وبلغ إجمالي التعهدات خالله 

أكثر من 10 مليارات دوالر.
ول��م تغفل الكويت ع��ن ت��ق��دمي االح��ت��ي��اج��ات االنسانية 
للمتضررين من أبناء الشعب السوري حيث استضافت منذ 
ع��ام 2013 ثالثة م��ؤمت��رات دولية للمانحني على التوالي 

تخطت التبرعات املعلنة خاللها سبعة مليارات دوالر أمريكي.
وأسهمت تلك التعهدات بوضع أسس بعيدة املدى للدعم 
الدولي اإلنساني لهذه األزمة ومهدت الطريق النعقاد مؤمتر 
املانحني في لندن برئاسة مشتركة بني الكويت وبريطانيا 
وبلغ مجموع مساهمات الكويت في املؤمترات األربعة 6ر1 

مليار دوالر.


