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أشاد بتبرع صاحب السمو بـ 34 مليون دوالر للوكالة

رئيس التحرير استقبل وفد جائزة
»الشيخ مبارك الحمد الصباح« للتميز الصحافي

الخبيزي يؤكد دعم الكويت لـ »األنروا«
والمساهمة بتمويل مشاريع البنية التحتية

القاهرة - هناء السيد
 أك����د مدي����ر إدارة املنظمات 
ف����ي وزارة اخلارجية  الدولية 
الس����فير وليد اخلبيزي تعهد 
الكويت الكامل مبواصلة الدعم 
املادي لوكالة األمم املتحدة لغوث 
الالجئني الفلسطينني في الشرق 

األدنى )االنروا(.
جاء ذلك ف����ي تصريح أدلى 
به السفير اخلبيزي ل�� »كونا« 
اثر مشاركته في اجتماع اللجنة 
االستشارية لوكالة األمم املتحدة 
الفلس����طينني  لغوث الالجئني 
)االنروا( الذي بدأ أعماله أمس 
برئاسة مصر ومش����اركة عدد 
كبير من الدول املتبرعة إضافة 
ال����ى الدول املضيف����ة لعمليات 
الوكالة الدولية )سورية ولبنان 
الوطني����ة  واألردن والس����لطة 

الفلسطينية(.
وج����دد اخلبيزي الذي ميثل 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في ه����ذا االجتم����اع املهم تأكيد 
الكويت وعزمها على املشاركة 
في كل ما من شأنه رفع املعاناة 

عن الشعب الفلسطيني.
وق����ال ان الكوي����ت حكومة 
وش����عبا كان����ت ومازالت تقدم 
املساعدة املادية والعينية ملجتمع 
الالجئني الفلسطينيني وتساهم 
في متويل العديد من مش����اريع 
البني����ة التحتي����ة ع����ن طريق 
املؤسسات الدولية وذلك إلى ان 
تتم تسوية قضيتهم وفقا لقرار 
اجلمعي����ة العامة لألمم املتحدة 

رقم 194.
وأش����ار في هذا السياق الى 
تب����رع صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد مببلغ 
ل����� »االنروا«  34 مليون دوالر 
الذي جاء من منطلق إحس����اس 
سموه باملسؤولية جتاه أشقائنا 
الفلس����طينيني للتخفي����ف من 

معاناتهم وآالمهم.
وأوضح السفير اخلبيزي ان 
الكوي����ت حترص على مواصلة 
دعم »االنروا» من خالل التزامها 
الكام����ل باملس����اهمة الطوعية 
الس����نوية البالغ����ة 1.5 مليون 
دوالر إميانا منها بعدالة القضية 

الفلسطينية.
وأشاد بالدور الذي تقوم به 
الوكالة والقائمون عليها والتي لم 
تبخل منذ إنشائها عام 1949 بأي 
جهد لتأدية واجبها بالشكل الذي 
يستحق كل تقدير وثناء وهذا 
ما دفع الكويت الى تلبية الدعوة 
للمشاركة في اجتماعات اللجنة 
االستشارية للوكالة للمرة األولى 
الش����قيقة  اململكة األردنية  في 

تدعيما جلهود »االنروا«.
ولفت اخلبيزي الى ان العالم 
مازال يشهد التعنت اإلسرائيلي 
واجلرائم املتتالية التي يرتكبها 
ليس فقط في حق الشعب األعزل 
بل في حق اإلنس����انية ضاربا 
ع����رض احلائط ب����كل املواثيق 

واملعاهدات الدولية.
ووصف ما قامت به إسرائيل 
اخيرا ضد مدنيني عزل حاولوا مد 
يد العون واملساعدة ألشقائهم في 
غزة عبر قافلة »احلرية« بأنه اكبر 

استقبل رئيس التحرير الزميل 
يوسف خالد يوسف املرزوق في 
مكتبه أمني عام جائزة الش���يخ 
مبارك احلمد الصب���اح للتميز 
الصحافي أمين العلي وعضوي 
األمان���ة العام���ة للجائزة خالد 

بورسلي ومحمد شمس الدين.
حيث أوضح العلي أن األمانة 
العامة في اجلائزة أدركت قيمة 
العمل الصحافي وأهمية تطويره 
لنصرة قضايا الوطن في جميع 
الوس���ائل املتاحة وأن اجلائزة 
حملت اسم املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ مبارك احلمد الصباح وقد 
ولدت بدعم ومباركة من النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر  الدفاع  ووزي���ر 
املبارك الذي لم يدخر جهدا في 
سبيل إجناح هذه اجلائزة الهادفة 
العمل الصحافي  إلى تش���جيع 
املتميز في الكويت وخلق روح 
التنافس بني الصحافيني للنهوض 
بالصحافة الكويتية إلى مصاف 

العاملية.
وبدوره، شكر الزميل رئيس 

القائمني على اجلائزة  التحرير 
مبينا أهمية مثل هذه املسابقات 
ودورها اإليجاب���ي في االرتقاء 

بالعم���ل الصحاف���ي، مؤكدا ان 
اجلائ���زة فرص���ة للصحافيني 
للتناف���س في تق���دمي األفضل 

دائما متمنيا النجاح للجميع في 
تقدمي كل م���ا فيه خدمة الوطن 

واملواطن.

)حسن حسيني(رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف املرزوق يتسلم هدية تكرميية من أمني عام اجلائزة أمين العلي

دليل على »همجية ووحشية« 
النظام القائم في إسرائيل.

واعتبر ان استمرار تغاضى 
الدول����ي وفي مقدمته  املجتمع 
مجلس األمن س����يؤدي بال شك 
الى اس����تمرار معاناة الش����عب 
الفلس����طيني األعزل ما دام لم 
يتحقق الس����الم الدائم والعادل 

والشامل.
وأك����د وج����وب ان يتحقق 
السالم من خالل إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
الفلس����طينية  الدولة  وإقام����ة 
القدس واالنسحاب  وعاصمتها 

من جميع األراضي العربية حتى 
حدود ال� 4 من يونيو عام 1967 
لق����رارات مجلس األمن  تنفيذا 
الطريق  ذات الصل����ة وخارطة 
ومبادرة السالم العربية. ونقل 
مدير إدارة املنظمات الدولية في 
وزارة اخلارجية الس����فير وليد 
اخلبيزي شكر وتقدير الشيخ 
د.محم����د الصب����اح عل����ى هذه 
الدعوة الكرمية للمش����اركة في 
هذا االجتماع، متمنيا للمشاركني 
حتقيق ما يصبو له اجلميع نحو 
رفع املعاناة عن شعب فلسطني 

السفير وليد اخلبيزيالشقيق.

  العالـم مازال يشـهد التعنت اإلسـرائيلي والجرائــم التي يرتكبها
في حق اإلنسـانية ضارباً بكل المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط


