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الكويت    31 مارس - 1 أبريل 2015

المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

الشيخ صباح اخلالد واألمني العام لألمم املتحدة يتوسطان املشاركني في املؤمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )محمد 

الشيخ صباح اخلالد مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري الشيخ صباح اخلالد مع وزير الدولة للشؤون اخلارجية في اليابان ياسوهيدي ناكاياما بان كي مون خالل مشاركته في املؤمتر 

دعا إلى التبرع بسخاء في املؤمتر لدعم الوضع اإلنساني في سورية

كي مون: نشعر بالعار والغضب واإلحباط إزاء فشل 
املجتمع الدولي في إنهاء احلرب في سورية

اخلالد التقى وزراء خارجية مصر 
ولوكسمبورغ والنرويج واليابان والتفيا

دع����ا االمني الع����ام لألمم 
املتحدة بان ك����ي مون الدول 
املانحة الى التبرع بسخاء في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

سورية. 
وأع���رب بان ف���ي كلمة 
افتتاح املؤمتر  ألقاها خالل 
عن شعوره »بالعار والغضب 
وإحباطه الكبير« إزاء فشل 
إنهاء  الدول���ي في  املجتمع 
احلرب في س���ورية والتي 
تسببت في معاناة الشعب 

السوري. 
وطالب مبعاقبة املسؤولني 
عن »اجلرائم الكبيرة« التي 
ارتكبت ضد الشعب السوري 
وأدت الى تشرده في الداخل 
واخلارج هربا من االقتتال 

الدائر في سورية.
العام لألمم  االم����ني  وقال 
املتحدة انه مت االيفاء بأكثر من 
90 في املائة من التعهدات التي 
الدولي  أطلقت خالل املؤمتر 
الثاني للمانحني وقيمتها 2.4 
مليار دوالر لك����ن مع تنامي 
االحتياجات ارتفع نداء التمويل 
خالل )املانح����ني 3( الى 8.4 

مليارات دوالر. 
ب����ان »دعوني  وأض����اف 
أبدأ بش����كر صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
الس����تضافته ه����ذا املؤمت����ر 
جلمع التبرعات لدعم الوضع 
االنساني في س����ورية للعام 

الثالث على التوالي«. 
وأكد أن الدعم الذي قدمه 
)قائد العمل االنس����اني( »هو 
ش����هادة واضحة على التزام 
حكوم����ة الكوي����ت بالعم����ل 

االنساني في العالم«. 
وحول النزاع في سورية، 
أن���ه دخل عامه  أوضح بان 
أزمة  اخلامس وهو »أس���وأ 
انسانية في العصر احلالي« 
مؤكدا أن »الشعب السوري ال 

االول  النائ����ب  اجتم����ع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية سامح شكري 
مبناسبة زيارته للبالد لترؤس 
وفد بالده املشارك في أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

سورية.
ومت خالل االجتماع تناول 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل توطيدها في 

املجاالت كافة. 
وأشاد الوزير شكري بدور 
الكويت الداعم جلمهورية مصر 
العربية الش����قيقة الستعادة 
الري����ادي والقيادي  دوره����ا 
عل����ى الصعيدي����ن االقليمي 

والدولي. 
وحضر االجتم����اع مدير 
النائ����ب األول  إدارة مكت����ب 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية السفير الشيخ د. 
أحمد ناصر احملمد ومدير إدارة 
الوطن العربي بوزارة اخلارجية 
السفير عبداحلميد الفيلكاوي 
ونائب مدير إدارة مكتب الشيخ 
صباح اخلالد السفير صالح 
اللوغان����ي وع����دد م����ن كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.
والتقى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية في 
اليابان ياس����وهيدي ناكاياما 
وبحث مع����ه س����بل توطيد 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني ف����ي املجاالت كافة 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
إدارة  اللقاء مدير  وحضر 
مكتب النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ونائب مدير إدارة مكتب 

يطلب شفقة بل يطلب دعما«. 
وأضاف »أتذكر اآلن زياراتي في 
السنوات األخيرة الى مخيمات 
الالجئني ف���ي تركيا واألردن 
ولبنان وقد سألني طفل عن 
الذنب الذي ارتكبه لإلقامة في 
املخيم ومتى ميكنه العودة الى 
بيته ولم يكن لي إجابات عن 
تلك األسئلة.. اني أشعر بالعار 
والسخط والغضب إزاء فشل 
املجتمع الدولي في إنهاء هذه 

احلرب«. 
وذكر »عاما بعد عام شاهد 
العال���م احلرب في س���ورية 
التي أس���فرت عن مقتل 220 
ألف شخص حتى اآلن« فيما 
»يعيش أربعة س���وريني من 
أصل خمسة حتت خط الفقر 
واحلرمان كما فقدت سورية 
عقودا من التنمية وجتاوزت 
نسبة العاطلني عن العمل %50 
الى  وانخفض معدل احلياة 

20 عاما«. 
ووصف ب���ان الوضع في 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
بانه »مأساوي« حيث إن نحو 
95% من اجمالي عدد الالجئني 
الفلسطينيني البالغ 560 ألف 
يعتمدون بشكل رئيسي على 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )اونروا(، مؤكدا 
أن هن���اك اس���تراتيجيتني 
الستغالل التبرعات في احلد 

الشيخ صباح اخلالد السفير 
صالح اللوغاني ونائب مدير 
إدارة آس����يا الوزير املفوض 
مساعد الذويخ وعدد من كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.
النائ���ب األول  والتق���ى 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد مع وزي���ر خارجية 
لوكسمبورغ جاناسيلبورن 
اللقاء بحث س���بل  وتناول 
الثنائية  توطيد العالق���ات 
بني البلدين الصديقني وآخر 
املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
والتقى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
خارجية مملكة النرويج بورجي 
بريندي مبناسبة زيارته للبالد 
لترؤس وفد بالده املشارك في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

الس���ورية  آث���ار األزمة  من 
ومس���اعدة احملتاج���ني في 

سورية ودول اجلوار. 
وطالب بضرورة التوصل 
إل���ى ح���ل سياس���ي لألزمة 
السورية وفق قرارات )بيان 
جنيڤ( وهو أفضل حل انساني 
إلنهاء »أسوأ أزمة انسانية في 
العالم الس���يما ان السوريني 
يتابعونن���ا وينتظرون منا 

الدعم«. 
بعد ذلك عرض فيلم قصير 
الش����عب  يبرز حجم معاناة 
الس����وري والس����يما االطفال 
ج����راء االزم����ة في س����ورية 
وحجم االستجابات واالولويات 
التمويل لدعم  واحتياج����ات 

الشعب السوري.
بدورها، اعربت وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
االنسانية ومنس����قة االغاثة 
الطارئة فالي����ري آموس عن 
ش����كرها للكويت ولصاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد على االلتزام مبساعدة 
الشعب السوري واالستمرار 
في الدور االنساني »احليوي« 
لتأمني منصة لنقاش تطورات 

االزمة السورية. 
وقال����ت آموس ف����ي كلمة 
القتها في افتتاح املؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنس����اني في سورية »نحن 
نتطلع في مؤمتر املانحني الى 
جمع التعهدات وتعبئة املوارد 
املالية خالل العام 2015 العادة 
سبل املعيشية في سورية«. 

وأضافت ان »الطريق اليزال 
طوي����ال بالرغم م����ن اجلهود 
املبذولة وواقع مؤلم يسوده 
احلرب والعنف والوحشية« 
وراح ضحيته 72 عامال انسانيا 
عام 2011 اضافة الى 42 عامال 
الس����وري  الهالل االحمر  من 
و600 آخري����ن يعمل����ون في 

الرعاية الصحية. 

س����ورية الذي تس����تضيفه 
الكويت.

اللقاء بحث سبل  وتناول 
الثنائية  توطي����د العالق����ات 
البلدين الصديقني وآخر  بني 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
كما اجتم����ع النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزي����ر الدولة للش����ؤون 
اخلارجية في جمهورية التفيا 
الصديقة أندريس بيلدجوفكس 
مبناسبة زيارته للبالد لترؤس 
وفد بالده املشارك في أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس����اني في 

سورية.
ومت خالل االجتماع بحث 
العالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهوري����ة التفي����ا وآخ����ر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

مسؤول كندي:  »املانحني 3«  دليل على دور الكويت  الريادي
واش���نطن � »كونا«: أكد 
مساعد وزير اخلارجية الكندي 
التنمية والشؤون  لشؤون 
الدولية ديانا جاكوفيال امس 
ان استضافة الكويت للمؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 

يع���د دليال واضح���ا لدوها 
اإلنساني الريادي.

وذكرت سفارتنا لدى كندا 
في بيان امس أن جاكوفيال 
أثنى خالل اجتماعه السفير 
الس���ماك  الكويت���ي عل���ي 
الكوي���ت وحكومتها  بدور 

واستضافتها املؤمتر الثالث 
ال���ذي عقد امس  للمانحني 
في الكويت »ما يشكل دليال 
واضحا على دور دولة الكويت 

الريادي في هذا املجال«.
وأش���اد بالتكرمي األممي 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صب���اح األحمد بتس���ميته 
»قائ���دا للعمل اإلنس���اني« 
وبتس���مية الكويت )مركزا 
للعمل اإلنس���اني( من قبل 
األمني العام ل���ألمم املتحدة 
بان كي مون املوجود حاليا 

في الكويت.

أميركا ال تستطيع التأكد من أن جميع األموال تصل إلى مكانها الصحيح

آن ريتشارد: مسؤولو النظام السوري يعيقون 
وصول املساعدات إلى الشعب السوري

بيان عاكوم 

أعرب����ت مس����اعد وزي����ر 
اخلارجية األميركي لشؤون 
الالجئني والس����كان والهجرة 
آن ريتشارد عن قلقها من عدم 
وصول هذه املساعدات بشكل 
إلى  عام للنازحني السوريني 
العائالت احملتاجة، مش����يرة 
ال����ى أن »الواليات املتحدة ال 
تستطيع التأكد من أن جميع 
ال����ى مكانها  األم����وال تصل 

الصحيح«.
وخالل مؤمت����ر صحافي 
عقدت����ه على هام����ش مؤمتر 
املانحني قالت ردا على سؤال 
عن آلية متابعة إيصال أموال 
التبرع����ات منع����ا لوصولها 
جلهات إرهابية »لدينا عالقات 
جيدة مع املنظمات التي تتولى 
هذا املوضوع وبالتالي لدينا 
الطرق لضم����ان وصول هذه 

املساعدات ملن يستحقها«.
ولفتت الى »ان املش����اركة 
األميركية في مؤمتر املانحني 
الثالث تأتي بناء على التزام 
الواليات املتحدة في مساعدة 
الس����وريني«، مبينة »ان هذا 
املؤمتر يأتي بعد أربع سنوات 
من الصراع في سورية جنم 
عنه م����وت نح����و 200 ألف 

ش����خص وأكثر م����ن نصف 
الشعب السوري أصبح اآلن من 
النازحني والعديد من األطفال 
السوريني ليسوا في املدارس 
اآلن«، محملة النظام السوري 
أيضا ما حدث من تأصيل النزاع 
الطائفي، منتقدة في الوقت ذاته 

اجلماعات املتطرفة.
وأضافت ان »مس����ؤولي 
الس����وري يعيقون  النظ����ام 
وصول املساعدات إلى الشعب 
السوري والنظام السوري وافق 
على وصول اثنني من أصل 30 
قافلة تريد الوصول إلى سورية 
ملساعدة السوريني«، موضحة 
ان »الوكالة الوطنية حلقوق 
اإلنسان الس����ورية ذكرت ان 
النظام السوري قام بالعديد 
من الفظاعات من فبراير العام 
املاضي حت����ى فبراير احلالي 
حيث أسفر إلقاء القنابل عن 
قتل نحو 4 آالف شخص من 

الشعب السوري«.
إذا كان هناك  وحول م����ا 
اتصال بني احلكومة األميركية 
والنظ����ام الس����وري إليصال 
املس����اعدات أجاب����ت بالقول 
»ليس����ت لدينا س����فارة في 
سورية لذا تتوجه املساعدات 
من خالل القنوات التي ميكن 
الوصول إليها وبشكل أساسي 

للوكاالت املندرجة حتت إطار 
األمم املتحدة ومنظمات غير 
حكومية ومعظم من يقومون 
بتوصيل هذه املساعدات جادون 

ويتسمون بالشجاعة«.
وذكرت ان »تعهد الواليات 
املتحدة األميركية ب� 508 ماليني 
دوالر ملساعدة الشعب السوري 
هو أكبر تعهد مالي تقدمت به 
الواليات املتحدة األميركية منذ 
بداية الصراع في سورية، ما 
يجعل كامل املساعدات تزيد 

على 3 مليارات دوالر«.
ان »الش����عب  الى  ولفتت 
األميركي واحلكومة األميركية 
يفخران بهذا اجلهد الذي تبذله 
الواليات املتحدة والتبرعات 
املالية الت����ي مت اإلعالن عنها 
وبلغ����ت 1.5 ملي����ون دوالر 
وس����اهمت في إطعام العديد 
من الالجئ����ني و500 ألف من 
الش����عب السوري في الداخل 
وقامت بتوصيل املياه النظيفة 
الصاحلة للشرب داخل سورية 

في 14 محافظة«.
واضافت »اننا ال نهتم مبا 
يحدث للش����عب السوري في 
سورية فقط وإمنا بالدول التي 
تس����تضيف هؤالء السوريني 
بإم����داد احلكومة  حيث قمنا 
األردنية مبليار دوالر ملساعدتها 

في حتسني االقتصاد األردني 
وأوضاع الالجئ����ني ووفرنا 
املاليني من الدوالرات للحكومة 
اللبنانية ملس����اعدة الشعب 
الالجئون  اللبناني، وكذل����ك 

السوريون هناك«.
وعن عدد الالجئني السوريني 
الذين استقبلتهم أميركا بينت 
انهم سوف يستقبلون اآلالف 
خ����الل الفترة املقبل����ة، لكن 
حتديد العدد يخضع للفحص 

واإلجراءات.
وبخصوص آلية إنفاق هذا 
املبلغ الذي تعهدت به الواليات 
املتحدة خالل املانحني 3 قالت 
»إن معظم األموال س����تتجه 
إلى املنظم����ات املرموقة التي 
الش����عب  نعرفها ملس����اعدة 
الس����وري كاملفوضية العليا 
لالجئني السوريني وبرنامج 
العاملي واليونيسيف  الغذاء 
ولكن بعض األموال ستوجه 
إلى املنظمات غير احلكومية 

أيضا«.
وقالت: ان جميع من شارك 
في املؤمتر يريد أن يصل إلى 
حل سلمي ولكن إن مت هذا احلل 
فلن يكون كافيا إلنهاء الصراع 
واألزمة ما زالت متفاقمة في 
سورية وهذا يتطلب عدد من 

السنوات.

آموس: نتطلع 
في مؤمتر 

املانحني إلى 
جمع التعهدات 
وتعبئة املوارد 
املالية خالل 

العام 2015 إلعادة 
سبل املعيشة في 

سورية

شكري: عودة السفير املصري إلى قطر مرتبطة 
باالعتبارات والتقديرات السياسية للدولة

هناء السيد 

أكد وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري أن عودة السفير 
املصري إلى الدوحة ردا على 
خطوة إعادة السفير القطري 
الى القاهرة، هي أمر يتم تداوله 
وتقدي����ره وفق����ا لالعتبارات 
والتقديرات السياس����ية من 

قبل الدولة.

وقال شكري في تصريحات 
للصحافيني على هامش املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية، 
إن »زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي املرتقبة الى أملانيا لم 

يتحدد موعدها بعد«.
وأضاف أن »عاصفة احلزم« 
تتم متابعتها من جانب املؤسسة 
العسكرية التي تشارك في هذه 

األعمال وتنس����ق مع اململكة 
العربي����ة الس����عودية وباقي 
دول االئتالف على املستويني 
العسكري والسياسي، وتتم 
املتابعة بشكل يومي للتطورات 
وما نقدره من احتياجات خاصة 
بهذا الوضع.وردا على سؤال 
حول منع السوريني من دخول 
مصر بعد ان تزايدت اعدادهم 
مؤخرا، أكد شكري أن السوريني 

ال يتم منعهم مطلقا من دخول 
مصر، ولكن يتم التدقيق نظرا 
لالعتبارات األمنية فيما يتعلق 
بقدوم أي زائر من الدول التي 
تشهد اضطرابات، ملنع نفاذ أي 
عناصر غير مرغوب فيها. وقال 
شكري »إن االشقاء السوريني 
الذين يخرجون من س����ورية 
حماية ألنفسهم، دائما مرحب 

بهم في مصر«.


