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أبو مازن: التزام الكويت بدعم القضية الفلسطينية 
ساعد شعبنا على مواصلة الصمود والنضال

لدور البرجس وجهود جمعيته في 
دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز 
صموده والوقوف بجانب الشعب 

الفلسطيني.
وقال ان مكرمة الرئيس اخلاصة 
للرئيس البرجس تعبير رمزي عما 
قدمه ويقدمه لعشبنا ليؤكد وحدة 
الكويتي والفلسطيني  الشعبني 
الهالل األحمر  مبينا ان جلمعية 
الكويتي يدا بيضاء في مساعدة 

ابناء الشعب الفلسطيني.
وقال ابو لغد ان املس���اعدات 
الكويتية من اهم املساعدات التي 
الفلسطيني في  يتلقاها الشعب 
الوقت املناسب مؤكدا ان الكويت 
كانت دائما سباقة في دعم الشعب 
الفلسطيني. واضاف ان اجلمعية 
سعت ومازالت تسعى إلى الوصول 
إلى كل احملتاجني في كل مكان من 
فلسطني، مشيرا في الهذا الصدد 
الى املشاريع املختلفة التي قامت 

بها اجلمعية في مدن فلسطني.
ورافق ابولغد في كل من عضو 
املجل���س الوطني الفلس���طيني 
السابق د.عبدالرحيم حسني ومدير 
مكتب رعاية شؤون الفلسطينيني 
في الكويت زياد أبولغد الى جانب 

فخري النشاشيبي.

احملتاجني في كل مكان من فلسطني 
مشيرا في هذا الصدد الى املشاريع 
املختلفة التي قامت بها اجلمعية في 
القدس والضفة الغربية وقلقيلية 
وجنني وطوباس ورام اهلل وبيت 
حلم واخلليل ونابلس وغيرها من 

املدن في فلسطني.
من جانبه، أشاد رئيس الوفد 
الفلس���طيني س���الم ابولغد الى 
ان هذا التك���رمي يأتي عرفانا من 
الشعب الفلسطيني بالدور املهم 
الذي تقوم ب���ه اجلمعية خلدمة 

الشعب الفلسطيني.
واضاف أبولغد الذي كان يشغل 
س���ابقا منصب رئي���س املجلس 
األعلى للش���باب والرياضة في 
الكويت أن هذا التكرمي يأتي تقديرا 

فلسطني مش���يرا الى ان سجلها 
في هذا املجال معروف لدى الدول 

العربية واالسالمية والعاملية.
واضاف البرجس ان اجلمعية 
كانت ومازالت في مقدمة جمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر في 
مجال تقدمي املس���اعدات للشعب 

الفلسطيني.
الكويت قيادة  وأكد وق���وف 
وشعبا باستمرار الى جانب الشعب 
الفلسطيني على كل املستويات 
وفي جميع احملافل الدولية، مبينا 
ان املساعدات التي تقدمها الكويت 
للشعب الفلس���طيني تؤكد أنها 

السباقة في مد يد العون لهم.
واضاف ان اجلمعية س���عت 
ومازالت تسعى إلى الوصول لكل 

الشعب الفلسطيني وتقدمي جميع 
اوجه املساعدات االنسانية له.

وتق���دم عباس في رس���الته 
إلى البرجس ومن خالل الكويت 
اميرا وحكومة وشعبا وللعاملني 
في جمعية اله���الل األحمر كافة 
بخالص الشكر والتقدير لكل ما 
يقدمون���ه من دعم اخوي صادق 
ونبيل للشعب الفلسطيني من اجل 
تخفيف معاناته وتعزيز صموده 
على أرض وطنه فلسطني. واعتبر 
عباس في رسالته ان هذه املواقف 
تنبع من قيم وأخالق عربية أصيلة 

وأخوة حقيقية.
م���ن جانب���ه، أك���د البرجس 
استمرار الكويت في تقدمي الدعم 
املعن���وي واملادي لالش���قاء في 

رندى مرعي
الفلس���طيني  ثّم���ن الرئيس 
محمود عباس )أبو مازن( التزام 
القضية  املبدئ���ي بدعم  الكويت 
الفلس���طينية وحقوق الش���عب 
الثابت���ة الذي كان وم���ازال من 
املهمة والرئيس���ية في  العوامل 
مساعدة الشعب الفلسطيني على 
الصم���ود ومواصلة النضال من 
أجل أن ينال حقه في االستقالل 
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
جاء ذلك خالل استقبال رئيس 
جمعي���ة اله���الل األحمر برجس 
البرجس وفدا فلسطينيا ناب عن 
الرئيس عباس لتكرمي البرجس 
على جهود اجلمعية البناءة خلدمة 

في رسالة تكريمية لرئيس الهالل األحمر

هدية محمود عباس لرئيس جمعية الهالل االحمرتكرمي برجس البرجس

البرجس إلى باريس اليوم
يلبي رئيس جمعية الهالل االحمر برجس البرجس 
اليوم دعوة السفارة الفرنسية لدى البالد ويتوجه 
الى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في منتدى 
»العمل التطوعي.. سمة املجتمع الكويتي والفرنسي«. 
ويراف����ق البرجس في الرحلة رئيس����ة مركز العمل 

التطوعي الشيخة امثال االحمد، ووزير اإلعالم األسبق 
د.انس الرش����يد، ووكيل الشؤون احمللية في ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي والكاتب 
س����امي النصف، ومن اجلمعية خالد الزيد، وجاسم 

قمبر، وسعد الناهض.


