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International aid and development (https://www.gov.uk/government/topics/international-aid-and-development) و العراق

(https://www.gov.uk/government/world/iraq.ar)

.أعلنت وزیرة التنمیة الدولیة أن طائرات سالح الجو الملكي قد أسقطت خالل اللیل مساعدات آلالف المحتاجین في بلدة آمرلي العراقیة التي یحاصرھا إرھابیو داعش

لیل أمس حوالي 11.5 طنا من المواد الغذائیة والماء، بما في ذلك 420 عبوة كبیرة تحتوي أكثر من 8,000 لتر C-130 أسقطت طائرتان من نوع

.من الماء، فوق بلدة آمرلي

:قالت وزیرة التنمیة الدولیة، جستین غریننغ

”.مازال الوضع شمال العراق مقلقا للغایة، حیث ھناك آالف الرجال والنساء واألطفال العراقیین یعانون على أیدي إرھابیي داعش

وقد كانت استجابة بریطانیا للوضع سریعة وفعالة. وسنواصل اتخاذ إجراءات لتقدیم المساعدة طالما اعتمد الناس على دعمنا وحمایتنا

”.لھم
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“ ”.وأوصلت طائرات سالح الجو الملكي اآلن دفعة من المواد الغذائیة والماء التي یحتاجھا مواطنو بلدة آمرلي الذین یحاصرھم مقاتلو داعش. ونحن نقف إلى جانب المواطنین وقت حاجتھم

.نفذت طائرات سالح الجو الملكي عملیة إسقاط المساعدات لیل أمس إلى جانب طائرات أمریكیة وأسترالیة أوصلت المساعدات للمحاصرین في آمرلي

-https://www.gov.uk/government/news/new-uk-aid-package-for-iraq) وقد كانت جستین غریننغ قد أعلنت في 27 أغسطس (آب) تقدیم حزمة من المساعدات اإلنسانیة بلغت 10 مالیین جنیھ استرلیني

focuses-on-vulnerable-women-and-children.ar)، وبذلك ارتفع إجمالي المساعدات البریطانیة للنازحین في العراق إلى 23 ملیون جنیھ.

وإلى جانب إسقاط المساعدات التي أسقطتھا طائرات سالح الجو الملكي من الجو لیل أمس، كانت وزارة التنمیة الدولیة قد أرسلت حمولة ثماني طائرات من المساعدات لمدینة أربیل شمال العراق، إلى جانب تنفیذ سبع

.عملیات إسقاط للمساعدات اإلنسانیة من الجو فوق جبل سنجار

www.flickr.com/photos/dfid/ (https://www.flickr.com/photos/dfid/) یمكنك االطالع على صور حول استجابة وزارة التنمیة الدولیة لألزمة في العراق عبر الموقع

(https://www.gov.uk/government/news/iraq-uk-government-response.ar) كما یمكن قراءة مستجدات استجابة المملكة المتحدة لألزمة اإلنسانیة في العراق

(http://ow.ly/AjN0P) المزید عن استجابة المملكة المتحدة لألزمة في العراق
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