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الصالح شارك في حفل توقيع وثائق الترتيبات االنتقالية بني املجلس العسكري وقوى احلرية

الكويت تدعم جهود حتقيق األمن واالستقرار في السودان

امتدادًا لعقود من الدعم النبيل للبنية التحتية في مختلف القطاعات واحملافظات اليمنية

»الكويت بجانبكم«.. احلمالت اإلغاثية واأليادي البيضاء 
حازت تقدير اليمنيني وجسدت الشعار األخوي اإلنساني

وق��ع املجلس العسكري وق���وى )احل��ري��ة 
والتغيير( في ال��س��ودان مساء اول من امس 
بشكل نهائي وثائق الفترة االنتقالية فيما اعلنت 

الكويت دعمها لكل ما يؤدي الستقرار السودان.
واعلن نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدولة ملجلس ال��وزراء الكويتي انس الصالح 
في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( بعد 
مشاركته في حفل توقيع الترتيبات االنتقالية 
دعم الكويت لكل اجلهود التي تسهم في حتقيق 
االمن واالستقرار في السودان مبديا امله في ان 
تكون الفترة االنتقالية منصة لنقل السودان الى 

االستقرار واالزدهار.
وج���رى التوقيع ف��ي ح��ض��ور شخصيات 
إقليمية ودولية.في االثناء أكد رئيس املجلس 
االنتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في 
كلمته اثناء االحتفال ان “الثورة السودانية 
حققت أهدافها بجهد الشعب مناشدا الشباب 

باملساهمة في عملية بناء السودان اجلديد”.
وم��ن جانبه ق��ال القيادي بقوى )احلرية 
والتغيير( محمد ناجي االصم انهم يتطلعون 

ليكون هذا االتفاق تدشينا لعهد جديد وأهداف 
جديدة نحن واثقون من حتقيقها مؤكدا اهمية 
حتقيق التحول الدميقراطي والسالم وجتاوز 
املشكالت االقتصادية بجانب اعادة البالد الى 

املجتمع الدولي.
وبدأ اجلدول الزمني لتنفيذ الهياكل املدنية 
للسلطة بالتوقيع النهائي على االت��ف��اق بني 
قوى )احلرية والتغيير( واملجلس العسكري 
االنتقالي قبل أن يتم حل األخير في اليوم التالي 
وتسمية أعضاء املجلس السيادي املؤلف من 
11 عضوا يحوز فيه املدنيون على أغلبية ستة 

مقاعد.
وطبقا للجدول الزمني املتفق عليه بني 
قوى احلرية واملجلس العسكري فإن اإلعالن 
ع��ن التشكيل ال����وزاري اجل��دي��د سيكون في 
28 أغسطس اجل��اري يسبقه تسمية رئيس 
الوزراء وأعضاء املجلس السيادي.وقادت قوى 
)احلرية والتغيير( مظاهرات شعبية في 19 
ديسمبر املاضي مما قاد اجليش السوداني لعزل 

عمر البشير في 11 ابريل املاضي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة ملجلس الوزراء انس الصالح يشارك في حفل التوقيع

  م��ن��ذ ان����دالع األح����داث األخ��ي��رة 
في اليمن مبا ترتب عليها من أزمة 
إنسانية كبيرة ك��ان��ت االستجابة 
الكويتية فورية ومباشرة لتشكل 
املنحة الكرمية لسمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
مببلغ 100 مليون دوالر أساسا 
حلملة إغاثية مؤثرة طبعت بصمتها 
اإلنسانية على مدن وأري��اف كثيرة 
في جميع احملافظات اليمنية جتسيدا 
لشعارها األخوي اإلنساني )الكويت 
بجانبكم(. وأمام ذلك العطاء املتزايد 
ال يخفي اليمنيون مبختلف مناصبهم 
وشرائحهم السياسية واالجتماعية 
ع��ب��ارات الشكر واالم��ت��ن��ان للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا تقديرا لأليادي 
البيضاء التي امتدت باخلير لالنسان 
اليمني لتخفيف معاناته القاسية في 

أحلك األزمات التي مير بها.
وفي الوقت ذاته فهم ال يرون هذا 
املوقف طارئا أو وليد األزمة القائمة 
بل امتدادا لعقود من الدعم الكويتي 
السخي والنبيل للبنية التحتية في 
مختلف القطاعات حيث كانت تنمية 

االنسان تشكل أولويتها املطلقة.
وت��زام��ن��ا م��ع االح��ت��ف��ال السنوي 
باليوم العاملي للعمل االنساني في 
ي��وم 19 أغسطس وال���ذي يتزامن 
بعامه ه��ذا م��ع م��رور خمسة أع��وام 
على تكرمي األمم املتحدة سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح بتسمية سموه “قائدا للعمل 
اإلنساني” ودول��ة الكويت “مركزا 
للعمل االنساني” أش��اد مسؤولون 
وناشطون في مجال العمل االنساني 
بإسهامات الكويت االنسانية في 

اليمن.
دعم انساني المحدود

وأكد وزير االدارة احمللية اليمني 
ع��ب��دال��رق��ي��ب ف��ت��ح ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( ان الدعم االنساني 
ال��ذي قدمته الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا أس��ه��م ف��ي حتسني الوضع 

اإلنساني للشعب اليمني بشكل كبير.
وقال فتح الذي يشغل أيضا منصب 
رئ��ي��س )ال��ل��ج��ن��ة العليا ل��الغ��اث��ة( 
إن الكويت ب��ادرت منذ ب��دء الكارثة 
االنسانية التي تسبب بها انقالب 
ميليشيات احل��وث��ي لتقدمي الدعم 
االغاثي واالنساني الشامل لليمن في 
أهم القطاعات املرتبطة بحياة املواطن 

وفي كافة احملافظات اليمنية.
وأشار إلى أن الكويت دعمت خطط 
االستجابة االنسانية في املؤمترات 
التي تنظمها األمم املتحدة في األعوام 
الثالثة املاضية مببلغ 750 مليون 

دوالر عبر املنظمات األممية لتنفيذ 
مشاريع إغاثية وتنموية.

وثمن جهود مختلف اجلمعيات 
والهيئات االغاثية الكويتية وفي 
مقدمها )ال��ه��الل االح��م��ر الكويتي( 
و)جمعية االغاثة الكويتية( و)بيت 
ال��زك��اة( وغيرها مشيدا مبستوى 
ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون املستمر بني 
احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ان��ح��ة ح��ي��ث تعقد 
اجتماعات مستمرة في عدن لتنسيق 
تنفيذ املشاريع والبرامج االغاثية في 

جميع احملافظات. 
309 الف مستفيد

وأش����ار إل���ى أن املستفيدين من 
مشاريع الهالل االحمر الكويتي في 
النصف االول من العام احلالي بلغ 
309 آالف مستفيد في أكثر من ست 
محافظات مينية في قطاعات الغذاء 
والصحة ودع��م سبل العيش.ولفت 
إلى أن )اجلمعية الكويتية لالغاثة( 
دعمت في ذات الفترة مشاريع بقيمة 
بلغت نحو 3ر3 مليون دوالر أمريكي 
في ثماني محافظات مينية إضافة 
ملشاريع أخ��رى يجري تنفيذها فيما 
تقدر تكلفة املشاريع املدرجة ضمن 
خطط املرحلة القادمة بأكثر من 3ر2 
مليون دوالر وتشمل قطاعات الغذاء 

والتعليم واملياه ودعم سبل العيش.
ونوه بالزيارات امليدانية املثمرة 
التي تنفذها وف��ود )ال��ه��الل األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي( و)اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
ل��الغ��اث��ة( إل��ى مختلف احملافظات 
ال��ي��م��ن��ي��ة احمل�����ررة ل���الط���الع على 
االح��ت��ي��اج��ات االن��س��ان��ي��ة للسكان 
وتنفيذ املشاريع االغاثية وتقييم 

مدى اثر هذه البرامج والتدخالت على 
السكان في هذه احملافظات.

بصمات انسانية            
ق��ال فتح إن الشعب اليمني يكن 
للحكومة وال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي كل 
التقدير واالحترام مبينا أن األجيال 

املتعاقبة تتذكر بصماتهم في افتتاح 
امل��دارس واجلامعات واملستشفيات 
منذ ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي والتي مازالت قائمة وحتمل 
اس��م الكويت إل��ى ال��ي��وم.وأك��د على 
جدارة استحقاق التكرمي األممي لسمو 
األمير كقائد للعمل اإلنساني ولدولة 

الكويت كمركز للعمل االنساني تبعا 
للمبادرات االنسانية لسمو االمير 
واجل��ه��ود االنسانية الكويتية في 

مختلف الدول ومنها اليمن.
ايادي بيضاء

ب��دوره ق��ال وزي��ر اإلع��الم اليمني 

معمر االرياني ل)كونا( إن للكويت 
قيادة وشعبا مكانة خاصة في قلوب 
اليمنيني الذين ارتبط اس��م الكويت 
في ذاكرتهم باخلير والعطاء.وأضاف 
االرياني أن “الدور اخلير واألي��ادي 
البيضاء لألشقاء في دول��ة الكويت 
احلبيبة ل��م تنقطع أو تتوقف وقد 
شهدنا الكويت حاضرة مجددا في كل 

أزمة أو ضائقة تصيب اليمنيني”.
وأوضح أن الدور اإلغاثي الكويتي 
في اليمن تزايد بعد احل��رب بشكل 
ملموس وخففت اإلغاثة التي قدمتها 
م��ؤس��س��ات وجمعيات كويتية من 
اآلثار االنسانية الكارثية التي خلفتها 

احلرب.
وأش���ار إل��ى أن “الدور التنموي 
الكويتي قدمي في اليمن وال تكاد جتد 
مدينة مينية ليس فيها م��درس��ة أو 
مستشفى قدمته الكويت هدية للشعب 
اليمني”.وقال “حيثما ميمت وجهك 
في اليمن اليوم فستجد بصمة خير 
كويتية وهذا ما عهدناه عن األشقاء 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ال��ذي��ن يقدمون 

بصمت وإيثار ومحبة”.
وأعرب االرياني عن خالص الشكر 
واالمتنان نيابة عن اليمن حكومة 
وشعبا للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على ما يقدمونه لليمن في املجاالت 

اإلغاثية واإلنسانية والتنموية.
      حمالت اغاثية       

وف��ي س��ي��اق متصل ثمن الوكيل 
األول حملافظة )ت��ع��ز( عبدالقوي 
املخالفي عاليا التدخالت االنسانية 
واالغ��اث��ي��ة السخية للكويت جتاه 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وخ��ص��وص��ا في 
م��ح��اف��ظ��ة )ت���ع���ز(.وق���ال امل��خ��الف��ي 

ف��ي تصريح ل)ك��ون��ا( إن الكويت 
دعمت )تعز( في املجاالت اإلنسانية 
والصحية والبيئية وغ��ي��ره��ا من 
امل��ش��اري��ع على م��دى خمسة أع��وام 
م��ن احل��ص��ار واحل���رب ال��ت��ي شنتها 

ميليشيات احلوثي ضد احملافظة.
وأضاف أن “التدخالت االنسانية 
لألشقاء في الكويت مثلت رافدا جلهود 
السلطة احمللية ف��ي ظ��ل األوض���اع 
التي مرت والت��زال متر بها احملافظة 
وذلك جتسيدا لعمق ومتانة العالقات 

األخوية بني الشعبني الشقيقني”.
وأوضح أن دعم الكويت لليمن ميتد 
لعقود وال يخفى على أحد الفتا الى أن 
الكثير من املشاريع التنموية التي 
دعمتها الكويت التزال قائمة في تعز 
منذ عقود.وأعرب عن أمله في استمرار 
ومضاعفة الدعم الكويتي للمشاريع 
االنسانية والتنموية والصحية في 
)تعز( حتى تتجاوز محنة احلرب 
واالنقالب واحلصار املفروض عليها 

منذ خمسة أعوام.
مشاريع تنموية

وف���ي ت��ص��ري��ح مم��اث��ل ل)ك��ون��ا( 
أك��د رئ��ي��س مجلس إدارة )جمعية 
احلكمة اليمانية( طارق عبدالواسع 
ان دولة الكويت وجمعياتها اخليرية 
واالغاثية شكلت السند األكبر والداعم 
األهم للمشاريع االغاثية والتنموية 
من خالل عنوان اإلغاثة األبرز حملة 
)الكويت بجانبكم( التي حظيت بدعم 

كرمي من سمو أمير البالد
.وأشار عبدالواسع إلى أنه من بني 
مشاريع كثيرة مولتها الكويت فإن 
مشاريع امل��ي��اه املتنوعة ب��ني احلفر 
والصيانة وحتديث شبكات االم��داد 
وبناء اخلزانات كانت األوسع انتشارا 
واألعظم أثرا في حياة الناس وتخفيفا 

ملعاناتهم.
وأوض���ح أن ذل��ك ال��دع��م السخي 
“ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة 
أزم��ة أوشكت أن تتحول إل��ى كارثة 

حقيقية تهلك احلرث والنسل”.
ولفت إلى أن اجلمعية سجلت نحو 
7ر2 مليون مستفيد من مشاريع املياه 
و7ر1 مليون مستفيد من مشاريع 
الغذاء واإلي��واء التي دعمتها الكويت 
عبر اجلمعية و1ر1 مليون مستفيد 
م��ن امل��ش��اري��ع الصحية و141 ألف 

مستفيد من املشاريع التعليمية.
وأكد أنه ال توجد مديرية واحدة في 
اليمن تخلو من بصمة شاهدة للكويت 
وعطائها الالمحدود وهي البصمات 
وال��ش��واه��د التي أسهمت ف��ي إع��ادة 
االستقرار للبالد ودفع عجلة احلياة 

إلى األمام.

حشود رسمية عربية وعاملية خالل مراسم توقيع االتفاق النهائي في السودان
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جانب من توزيع املساعدات في اليمن

خالل تدشني احد مشاريع املياه دور الفت للمتطوعني الكويتيني في اليمن

خالل استقبال الوفد الكويتي برئاسة الصالح


