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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون والشيخ صباح اخلالد خالل افتتاح املؤمتر الدولي الثالث لدعم الوضع اإلنساني في سورية    )محمد هاشم(

بيان عاكوم ـ هناء السيد

أعلن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عن تعهد 
الكوي����ت بتقدمي 500 مليون 
دوالر لدعم الوضع اإلنساني 

في سورية.
وقال صاحب السمو األمير 
ف����ي كلمة افتت����ح بها أعمال 
الثالث لدعم  الدولي  املؤمتر 
الوضع االنساني في سورية 
ام����س: إن الكوي����ت حكومة 
وشعبا لم تدخر جهدا في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للشعب 
الش����قيق منذ بدء  السوري 
األزمة وذلك عبر مؤسساتها 
الرسمية والشعبية في ظل 
املأساوية  استمرار األوضاع 
الت����ي يعاني منه����ا إخوتنا 
في سورية. وأضاف سموه 
»إميانا منا بأهمية وضرورة 
إيصال رسالة إلى هذا الشعب 

بأن املجتمع الدولي يقف إلى 
جانب����ه ويش����عر مبعاناته 
وأنه ل����ن يتخل����ى عنه في 
محنته فإنه يسرني أن أعلن 
الكويت مببلغ  عن مساهمة 

500 مليون دوالر أميركي من 
القطاعني احلكومي واألهلي 
لدعم الوضع االنساني للشعب 
السوري الش����قيق، آمال من 
اجلميع وضع هذه املأساة أمام 
أعينهم والعمل على تضميد 
جراح هذا الشعب الذي عانى 

الكثير«.
يأتي ذلك فيما أعلن االمني 
العام ل����المم املتحدة بان كي 
التعهدات  مون ان اجمال����ي 
املقدمة ال����ى املؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنساني في سورية من الدول 
املانح����ة بل����غ 3.8 مليارات 

دوالر.
وق����ال بان ك����ي مون في 

كلمته اخلتامية للمؤمتر إن 
هذه القيمة االجمالية تفوق ما 
سجله املؤمتر االول للمانحني 
عندما بلغ مجموع التعهدات 
نحو 1.5 مليار دوالر وتخطى 
كذل����ك مجموع التعهدات في 
املؤمتر الثاني عندما بلغ 2.4 

مليار دوالر.
وأعرب عن خالص شكره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد على 
استضافة الكويت هذا احلدث 
املهم للمرة الثالثة على التوالي 
وس����رعة اس����تجابة سموه 

وتلبيته النداء االنساني.
وأكد انه على علم تام بأن 
تنظيم مثل هذا احلدث ثالث 
مرات متتالية »صعب جدا« 
وان قيادة صاحب السمو األمير 
احلكيمة »مكنتنا من حتقيق 

ذلك وبأفضل النتائج«.
التفاصيل ص 42 - 45 ٭

أعلن مقرر اللجنة اإلسكانية 
النائ���ب راكان النص���ف عن 
توزيع 12030 وحدة سكنية 
خالل السنة املالية 2015/2014 
التي انتهت أمس، كما وعدت 
اللجنة بذل���ك املواطنني قبل 

عام من تاريخه.
وق���ال النصف في مؤمتر 
صحافي عقده مبجلس األمة 
أم���س »اليوم ه���و آخر يوم 
املالية 2015/2014،  بالس���نة 
وكنت قد عقدت مؤمترا صحافيا 
العام املاضي في املكان نفسه 
مع وزير اإلسكان ياسر أبل، 

النصف عن اإلسكان: وعدنا ووفّينا
توزيع 12030 وحدة واإلعالن عن املناطق اجلديدة خالل أسبوعني

وأعلنا خالل املؤمتر الصحافي 
آنذاك عن توزيع 12700 وحدة 
سكنية خالل هذا العام، وأؤكد 
اليوم أن���ه مت توزيع 12030 
وحدة سكنية، وكان هناك عدم 
إقبال من قبل املواطنني على 

723 وحدة«.
أنه خالل  النص���ف  وبنينّ 
أسبوعني من تاريخه سيتم 
اإلعالن عن املناطق اجلديدة 
الوحدات  التي سيتم توزيع 
اإلسكانية بها للعام اجلديد 
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3.8 مليارات دوالر إجمالي تعهدات »املانحني 3«

األمير: 500 مليون دوالر لدعم الوضع اإلنساني في سورية

راكان النصف

 بان كي مون:
قيادة صاحب 
السمو األمير 

احلكيمة مكنتنا 
من تنظيم مؤمتر 

للمانحني ثالث 
مرات متتالية

عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية 
مطلعة في احلرس الوطني 
ل� »األنب����اء« عن اعتماد 
كشف بأس����ماء الضباط 
وضباط الصف واألفراد 
املستحقني ملكافأة األعمال 
املمتازة. وقالت املصادر 
ان مكافأة األعمال املمتازة 
للضباط ستكون الضعف 
هذا العام، حيث تتراوح 
بني 1000 و3000 دينار، 
كل حسب رتبته. وأضافت 
املصادر أن مكافأة ضباط 
الصف واألفراد تتراوح 

بني  350 و400 دينار. 
ولفتت املصادر الى انه 
سيتم إيداع مكافأة األعمال 
املمت����ازة في حس����ابات 
مستحقيها منتصف الشهر 

اجلاري. 

»األعمال املمتازة« في 
حسابات منتسبي احلرس 

منتصف الشهر اجلاري

منوعات محلية

قوافل ناصر اخلرافي إلغاثة النازحني السوريني

اجلاراهلل: نتمنى التوقيع على االتفاق النووي

العربي: التنسيق للقوة العربية األسبوع املقبل

رد وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل - على هامش 
املؤمتر - على سؤال عن مدى اطمئنانهم لالتفاق النووي بني 
ايران والدول الست وما اذا مت التوقيع عليه، قال: ال منلك اال 

ان نتمنى ان يتم التوقيع على هذا االتفاق .

رد االمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي على سؤال 
عن موعد بدئه التنسيق بخصوص القوة العربية العسكرية 

املشتركة بأنه سيبدأ التنسيق االسبوع املقبل.

٭ السعودية: 60 مليون دوالر
٭ اإلمارات: 100 مليون دوالر

٭ أميركا: 507 ماليني دوالر
٭ بريطانيا: 150 مليون دوالر

٭ أملانيا: 161 مليون دوالر
٭ النرويج: 93 مليون دوالر

٭ االحتاد األوروبي: 537 
مليون دوالر

٭ سويسرا: 51 مليون دوالر

٭ فرنسا: 21.5 مليون دوالر
٭ هولندا: 35 مليون دوالر

٭ السويد: 40 مليون دوالر
٭ الدمنارك: 36 مليون دوالر

٭ أستراليا: 20 مليون دوالر
٭ فنلندا: 16 مليون دوالر

٭ بلجيكا : 11 مليون دوالر
٭ كوريا اجلنوبيـة : 10 ماليني   

دوالر

أبرز املتبرعني في املؤمتر

غير مخصص للبيع


