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 األحمر الهالل جمعية من بمساهمة يرحب العالمي األغذية برنامج
 الديشجبنفي  عملياته لدعم الكويتي

 جمعية من أمريكي دوالر مليون  قدرها بمساهمة المتحدة لألمم العالمي األغذية برنامج يرحب – الكويت مدينة

 والمجتمعات الروهينجا الجئي إلى الغذائية المساعدات لتقديم استخدامها سيتم التي الكويتي األحمر الهالل

 .الديشجبن فيلهم  المضيفة

 

 ثالثة لمدة شخص 14000 نحوإلى  الغذائية المواد توزيع من برنامجال سيتمكن المساهمة، هذه وبفضل

 الخامسة سن دون  األطفال مثل - من األشد احتياجا   شخص 8500 سيتلقى ذلك، إلى باإلضافةو . أشهر

 .أشهر ستةل تكفي غذائية مساعدات - والمرضعات الحوامل واألمهات

 

 مع الثانية الشراكة هي هذه: "الكويتي األحمر الهالل جمعية إدارة مجلس رئيس الساير، هالل الدكتور قالو 

نكون شركاء  أن يسرنا": ضافوأ". الروهينجا الجئي إلى الغذائية المساعدات لتقديم العالمي األغذية برنامج

 ."المستقبل في أخرى  مشروعات في معا   العمل في ونأمل العالمي األغذية برنامجل

 

لصالح  العالمي األغذية برنامج يتلقاها التي الكويتي األحمر الهالل جمعية من الثانية المساهمة هي هذه

 من سابق وقت فيو . أمريكي دوالر مليون  1.5 إلى المبلغ إجمالي ليصل عام، من أقل في الروهينجا جئيال

 وشهد بازار كوكس منطقة في البرنامج عمليات الكويتي األحمر الهالل جمعية من وفد زار العام، هذا

 .المخيمات في القاسية األوضاع



 

 3من   2الصفحة 

 نقدر إنناي: "الخليج التعاون  مجلس منطقة في العالمي األغذية برنامج مدير الوردات، هللا عبد قال جانبه ومن

 الروهينجا لالجئي الجديدة المساهمة هذه تأتي"وأضاف: ". الكويتي األحمر الهالل جمعية مع المتنامية الشراكة

 الكريم." رمضان شهر بداية وذلك مع في توقيت مهم للغاية

 

 في شخص ألف 850 من أكثر إلى العالمي األغذية برنامج من الغذائية المساعدات تصل شهر، كل في

 .بازار كوكس منطقة

     #  #  # 

مهمته إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتغيير حياة الماليين من خالل  –برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
يعانون للناس الذين بلدا  في مختلف أنحاء العالم على توفير الغذاء  80في أكثر من  البرنامج التنمية المستدامة. ويعمل

 .من النزاعات والكوارث، باإلضافة إلى إرساء األسس لمستقبل أفضل
 

  فيسبوكو  WFP_AR@تويتر  تابعتنا علىوم  www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 :التصالاأو 

 
 96569996601+جوال:  ،الكويتاألغذية العالمي،  برنامج مر العيسى،ع

 omar.alessa@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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