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حسن إدريس يلقي كلمة اجلالية

الشيخ فيصل املالك خالل لقائه د.عبداملنعم سعيد

القائم باألعمال في سفارة إريتريا قرماي فسهاصيون يلقي كلمته

القائم باألعمال اإلريتري: فرض الحصار 
على بالدنا قرار أميركي جائر وسنتصدى له

الجالية اإلريترية أحيت مهرجان مرور 20 عامًا على تحرير مدينة مصوع

 بشرى الزين
أش����اد القائم بأعمال السفارة 
الكويت قرماي  ل����دى  اإلريترية 
فسهاصيون بالدور األساسي الذي 
لعبته الكويت في حترير مدينة 

مصوع االريترية قبل 20 عاما.
وأض����اف فس����هاصيون في 
مهرجان إلحي����اء ذكرى حترير 
مصوع وتضامن اجلالية االريترية 
ضد قرار احلصار املفروض على 
اريتريا ان مواقف الكويت املشرفة 
الث����ورة ال ميكن حصرها  أثناء 
موضحا انه����ا أول دولة اعترفت 
بشرعية كفاح الشعب االريتري 
وقدمت املساعدات املادية والعينية 
إضافة الى مساهمتها في تطوير 
البني����ة التحتية في عدة مناطق 
اريتري����ة. كما وص����ف احلصار 
املفروض على بالده بأنه باطل ال 
تقره األسس القانونية والدولية 
واألخالقية واإلنسانية، مشيرا الى 
ان الديبلوماسية االريترية تتحرك 
بشكل نشط في املنطقة العربية 
والعالم لش����رح وجهة نظرها ملا 
يش����كله هذا الق����رار اجلائر من 
تعقيدات جديدة في القرن االفريقي 

وهو املنطقة املعقدة أصال.
ألقى نائب رئيس  من جهته، 
مجل����س اجلالي����ة والعالق����ات 
ادريس كلمة  اخلارجية حس����ن 
أعرب فيها رفض اجلالية والشعب 
االريتري للقرار األميركي مبظلة 

أممية رقم 2005/1907 بتاريخ 23 
ديس����مبر 2009 مؤكدا جهوزية 
الشعب االريتري للتصدي لهذا 
القرار الذي يس����عى الى تعطيل 
مسيرة التنمية الوطنية القائمة 
على اجلهد الذاتي، مبينا ان مثل 
هذه القرارات الكيدية تفتقد ألدنى 
قواعد القانون األولي وتتنافى مع 

السلوك والقيم اإلنسانية.
وأعلن ادريس ان الهيئة االدارية 
ملجلس اجلالية ستس����لم برقية 
استنكار وادانة الى منظمة االمم 
املتحدة، وكذل����ك جلامعة الدول 
العربي����ة واملنظم����ات االقليمية 
االخرى للمطالبة بأن تعمل هذه 
اجلهات على إعادة النظر وتضغط 

في اجتاه الغاء القرار الظالم.
وأوض����ح ان القرار االميركي 
ضمن سلسلة مؤامرات ضد رغبات 
الش����عب  وطموحات وتطلعات 
االريت����ري، مضيف����ا انها قدمية 
ومتواصلة »ألن قادة البيت االبيض 
هم اصحاب فكرة الفيدرالية مع 
اثيوبيا، وكان من نتائجها طمس 
الكيان الوطني ومصادرة حق تقرير 
املصير والذي كلفنا الحقا ابطاال 
وشهداء ومعاناة طويلة لشعبنا 
ملدة 30 عاما حتى اجنزنا االستقالل 
وامتلكنا ارادتنا السياسية« ومع 
ذل����ك مازالت الوالي����ات املتحدة 
مس����تمرة في نهجها الهادف الى 
كبح االدارة االريترية وتركيعها 

وف����ق مصاحلها، وذلك تارة عبر 
حتريض النظام االثيوبي خلوض 
حرب غير مبررة في العام 1998 
مذكرا بأنها فشلت تارة اخرى في 
استخدام مؤسسات اممية وخاصة 
مجلس االمن الدولي الذي تبنى 
قرار العار الباطل قانونيا واخالقيا 
ما أفقد األمم املتحدة مصداقيتها 
كوعاء عاملي يعمل من اجل السالم 
واالستقرار العاملي. وذكر ادريس 
مبواقف الكويت املش����رفة اثناء 
الثورة، مش����يرا الى انها سهلت 
كل الس����بل إلجناح هذه الثورة 
من دعم مالي واعالمي وسياسي 
وديبلوماسي، كما ساهمت بشكل 
فعال في اعادة بناء ما دمرته احلرب، 
وخاصة في مجاالت الكهرباء من 
خالل الصندوق الكويتي للتنمية 
العربية، مضيفا: ش����عبنا يعتز 
بكويت اخلير والسالم ويحتفظ 
مبا قامت ب����ه في قلوب وادبيات 
التاريخ وايضا ملا لعبته من دور 
أساسي في حترير مدينة مصوع 

امليناء الرئيسي الريتريا.
وذكر ادري����س بصفة خاصة 
بدور أبي الديبلوماسية العربية 
سابقا صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والذي جعل القضية 
االريترية من ضم����ن اهتماماته 
ف����ي احملافل الدولية، ما أكس����ب 
ثورتنا التوسع في التأييد العربي 

والعاملي.

إدري�س: الكويت أول دول�ة اعترفت باس�تقالل بالدنا

المالك أشاد بالعالقات بين »اإلعالم« ومؤسسة األهرام
أكد وكيل وزارة اإلعالم الش����يخ فيص����ل املالك حرص الوزارة على 
التواصل والتعاون مع جميع وسائل االعالم العربية وضرورة التنسيق 
معها مبا يؤكد عمق تلك العالقات الوطيدة.. جاء ذلك خالل اس����تقبال 
الشيخ فيصل املالك لرئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام د.عبداملنعم 
س����عيد وعضو مجلس اإلدارة ومدير األهرام حسني عبدالعال مبناسبة 
زيارتهما للكويت بدعوة من وزارة اإلعالم، واشاد الشيخ فيصل مبستوى 
العالقات التي تربط بني مؤسسة االهرام ووزارة اإلعالم واستذكر املوقف 
املشرف لألهرام في احملن التي مرت بها الكويت وخاصة اثناء االحتالل 
العراقي للكويت ووقوف االهرام مع الشرعية الدولية والدفاع عن احلق 
الكويتي واضاف الش����يخ فيصل ان تلك املواقف ال ميكن ان تنسى من 
الذاكرة واعرب عن تقديره للمستوى الذي تتمتع به االهرام في جميع 
اصداراته����ا واالدارات االعالمية التابعة لها وكذلك مس����توى العالقات 
التي تربط ب����ني االهرام ووزارة االعالم، من جانبه اش����اد د.عبداملنعم 
سعيد بالعالقات االعالمية التي تربط بني االهرام ووزارة االعالم واشاد 
بالتطور الكبير الذي شهده االعالم الكويتي في جميع املجاالت السيما 
املقروء واملسموع واملرئي واكد د.عبداملنعم حرص االهرام على تسخير 
جميع االمكانيات املتاحة في مؤسس����ة االهرام خلدمة االعالم الكويتي 
بكل مستوياته. كما اش����اد د.عبداملنعم سعيد مبستوى الدميوقراطية 
التي تتمتع بها الكويت في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير العام


