التنمية يف مواجهة احلروب

من لبنان اىل العراق و�أفغان�ستان
جهود ال�صندوق الكويتي تتوا�صل العادة االعمار
 بينما يدمر الآخر ويخرب  ..نحن نبني ونعمر هكذا  ..قام ال�صندوق الكويتي بدوره يف البناء  ..والتنمية واعادة اعمار ما دمره املخربون واملعتدونو�شتان ما بني الدمار واعادة االعمار من فروق و�أ�سوار
 يف لبنان كان للمحن واحلروب التي مر بها وجه �آخر  ..فمع كل التمنيات الطيبة له ب�أن يتعافىو�أن ينعم بالأمن وال�سالم  ..اال �أن احلروب واالعتداءات اال�سرائيلية املتكررة �أكدت غري مره �أن لبنان
يف قلب الكويت والكويت يف قلب لبنان ..
 تلك حقيقة نا�صعة البيا�ض  ..ت�شهد عليها مبادرات دولة الكويت املتوالية العادة اعمار ما خربتهودم��رت��ه احل��رب  ..حيث �سارعت الكويت وع�بر ال�صندوق الكويتي مبد يد العون لها  ..الزال��ة �آث��ار
العدوان كما �سريد ذكره يف مو�ضعه
ومن لبنان اىل �أفغان�ستان والعراق وا�صلت الكويت وعرب ال�صندوق الكويتي مبد يد العون العادة
االعمار هنا  ..وهناك ففي اطار الدعم الكويتي لدعم عمليات اعادة االعمار يف العراق ذلك البلد
العربي ال�شقيق يقوم ال�صندوق الكويتي بادارة منحتني مببلغ  120مليون دوالر لتمويل م�شروعات
تعليمية و�صحية يف العراق ..
ومن العراق اىل �أفغان�ستان الدولة ال�شقيقة امل�سلمة تتوا�صل اجلهود العادة االعمار هناك من خالل
امل�ساهمة يف مبلغ  30مليون دوالر �أمريكي لتمويل اعادة ت�أهيل طريق قندهار �سبني بولداك .
�ص.ب 2921 :ال�صفاة  -الكويت  13030تليفون - )+965( 2999000 :فاك�س)+965( 2999090 :
www.kuwait-fund.org

منحة دولة الكويت لال�سهام يف متويل
برنامج اعادة اعمار لبنان
تعزيز ًا لأوا��ص��ر ال��رواب��ط التاريخية الوثيقة القائمة بني الكويت ولبنان  ،وت�أكيد ًا الميان
الكويت ب�ضرورة دعم جهود احلكومة اللبنانية يف اع��ادة االعمار بعد االجتياح اال�سرائيلي
الغا�شم فقد وافقت حكومة دولة الكويت على تقدمي منحة مقدارها ثالثمائة مليون دوالر
�أمريكي ( 300مليون دوالر �أمريكي)  ،مل�ساعدة حكومة اجلمهورية اللبنانية يف تنفيذ برنامج
اعادة االعمار ( وي�شار اليها فيما يلي باملنحة )

تخ�ص�ص املنحة للأغرا�ض التالية :
 .1بناء وترميم وا�صالح امل�ساكن :

الئحة م�شاريع اعادة اعمار البنية الأ�سا�سية املقرتحة
للتمويل �ضمن منحة دولة الكويت العادة االعمار
 -امل�ساهمة يف اعادة اعمار ال�ضاحية اجلنوبية مبا فيها ان�شاء مدر�ستني جديدتني .

تقدمي م�ساعدات اعادة بناء وترميم وا�صالح امل�ساكن حلوايل  7300من امل�ستفيدين يف 20
قرية  ،ما مل يتم االت�ف��اق بني الطرفني على خ�لاف ذل��ك بعد االنتهاء من امل�سح امليداين
والت�أكد من �أعداد وتكاليف امل�ساكن املت�ضررة .

 -متوين منطقة البقاع الغربي ورا�شيا مبياه ال�شرب .

 .2البنية الأ�سا�سية واخلدمات واملباين العامة يف القرى املت�ضررة :

 -اعادة بناء ج�سور مدمرة يف اجلنوب (الرام  ،مرج الزهور  ،جرمق � ،أبو الأ�سود )

�أعمال اعادة بناء وترميم وا�صالح البنية الأ�سا�سية واخلدمات واملباين املت�ضررة يف القرى ،
مبا يف ذلك ان�شاء مركز اجتماعي جديد يف كل من هذه القرى .

 .3اعادة اعمار البنية الأ�سا�سية املت�ضررة قي كافة املناطق اللبنانية :

اع�م��ال اع��ادة ب�ن��اء وترميم وا��ص�لاح البنية الأ�سا�سية واخل��دم��ات وامل��راف��ق وامل�ب��اين العامة
املت�ضررة يف كافة املناطق اللبنانية .

 -ت�أهيل طريق رياق – بعلبك وترميم ال�سوق املدمر.

وال�شمال ( اجلديدة � ،أك��روم  ،القليعات) والبقاع (حو�ش الرافقة  ،ال�شحيمية  ،النهرية ،
بدنايل  ،املعلقة) .
 ان�شاء حمطة حتويل كهرباء العيون يف عكار (  16ك  .ف) وخط النقل وملحقاته . -جتميع وتكرير مياه ال�صرف ال�صحي يف تبنني والقرى املجاورة .

