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»بنك الطعام« يطلق  »نحفظها لتدوم« لنشر التوعية الغذائية والصحية
   أطلق البنك الكويتي للطعام واإلغاثة حملة )نحفظها لتدوم( 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمحافظة على 
الطعام من الهدر وتقليل املخلفات على البيئة واحملافظة على 
صحة الطلبة في املدارس خالل نشر التوعية الغذائية الصحية 

في البالد. 

  وقال مدير بنك الطعام سالم احلمران في تصريح صحفي 
خالل اطالق احلملة أمس في مدرسة )منيرة السعيد( املتوسطة 
للبنات ان هذه احلملة تعد األولى من نوعها في الكويت والتي 
تطلقها جمعية خيرية للمحافظة على صحة الطلبة في املدارس.  

 وذكر أن احلملة تهدف الى نشر الوعي والثقافة املجتمعية 

للحفاظ على الغذاء وشرائها على قدر احلاجة سواء من مراكز 
التسوق أو مقصف امل��دارس واحل��رص على عدم رمي الطعام 
ال��زائ��د والصالح والعمل على جتهيزه وتقدميه للمحتاجني 
باالضافة ال��ى تخصيص حافظات لألطعمة ال��زائ��دة لتسهيل 

ارسالها للجمعيات اخليرية وتوزيعها على احملتاجني.   
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خالل جلسة مباحثات رسمية عكست روح األخوة

أمير البالد بحث  مع الرئيس الفلسطيني تعزيز التعاون املشترك

سمو األمير والرئيس الفلسطيني خالل جلسة املباحثات الرسمية

محمود عباس يسلم مرزوق الغامن الوشاح األكبر لوسام دولة فلسطني

املبارك يتسلم رسالة خطية من نائب 
رئيس اإلمارات العربية املتحدة

استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور وزير املالية الدكتور 
ن��اي��ف احل��ج��رف أم��س سفير دول���ة االم���ارات 
العربية املتحدة الشقيقة ارحمه حسني الزعابي، 

حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس دول��ة االم��ارات العربية املتحدة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي. 

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل السفير اإلماراتي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس محمود عباس 
رئيس دولة فلسطني الشقيقة والوفد الرسمي املرافق 

لفخامته وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني حيث 
ت��رأس اجلانب الكويتي صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء وكبار املسؤولني بالدولة، وعن اجلانب 
الفلسطيني الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني 

الشقيقة وكبار املسؤولني في احلكومة الفلسطينية.
وقد صرح وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح بأن املباحثات تناولت العالقات الثنائية وسبل 
دعمها في مختلف املجاالت وتوسيع أطر التعاون بني 
البلدين الشقيقني مبا يخدم مصاحلهما املشتركة ودعم 
وحدة الصف ومسيرة العمل العربي املشترك.  وساد 
املباحثات جو ودي عكس روح األخ��وة التي تتميز 
بها العالقة والرغبة املتبادلة في املزيد من التعاون 

والتنسيق في كافة األصعدة.
وقد أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غ��داء على شرف 
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني الشقيقة 
والوفد الرسمي املرافق لفخامته وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
سمو األمير مع الرئيس محمود عباس والوفد املرافق له

.. ويسلم جابر املبارك الوشاح األكبر لوسام دولة فلسطني

الرئيس الفلسطيني مينح سمو ولي 
العهد قالدة الكنعانيني الكبرى

بحضور صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد قام الرئيس محمود 
عباس رئيس دولة فلسطني الشقيقة بقصر بيان ظهر أمس مبنح سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد قالدة الكنعانيني الكبرى من وسام الرئيس محمود عباس 
وقام فخامته مبنح رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن الوشاح األكبر لوسام دولة 
فلسطني، كما قام فخامته مبنح سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
الوشاح األكبر لوسام دولة فلسطني. وقام فخامته مبنح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد بالنجمة الكبرى لوسام جنمة القدس كما قام 
فخامته مبنح وكيل الديوان األميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد 
الفهد بنجمة القدس من وسام القدس وقام فخامته مبنح رئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله جنمة القدس من وسام القدس، كما قام فخامته مبنح 

نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله جنمة القدس من وسام القدس.

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

أمير البالد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

الكويت تؤكد حرصها الدائم على دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »أنروا«
أك��دت الكويت حرصها الدائم على دعم أعمال 
وك��ال��ة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني في الشرق األدنى )أونروا( وبرامجها 
التعليمية والصحية واإلغاثية من خالل تقدميها 
مساهمات مليزانية الوكالة العامة أو عن طريق 

االستجابة للمناشدات التي تطلقها الوكالة.
جاء ذلك خالل كلمة وفد الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة التي ألقاها السكرتير األول مشاري املزيني 
مساء االثنني أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة 

لألمم املتحدة خالل مناقشة بند األونروا.
وقال املزيني إن موقف الكويت الداعم لألونروا 
جتسد خالل العام احلالي بتقدمي 50 مليون دوالر 
كمساهمة واستجابة للنقص احل��اد ال��ذي تعاني 
منه الوكالة داعيا املجتمع الدولي وسائر الدول 
االعضاء ملواصلة دع��م برامج وانشطة الوكالة 

لضمان استمرارية خدماتها.
وأعرب املزيني عن بالغ التقدير للمفوض العام 
لألونروا ولكافة منتسبي الوكالة للجهود احلثيثة 
التي يبذلونها في بيئة غير آمنة ووسط حتديات 

كبيرة من أجل حتقيق واجبهم االنساني.
وأشاد بالقائمني على الوكالة لوفائهم بالتزامات 
األمم املتحدة جت��اه حتسني األوض���اع املتردية 
لالجئني الفلسطينيني واجن��اح الهدف الرئيسي 
للوكالة منذ ما يقارب ال70 عام واملتمثل بتوفير 
اخلدمات الصحية والتعليمية واإلغاثية ملا يزيد 

عن خمسة مليون من الالجئني الفلسطينيني في 
مختلف مناطق عمل الوكالة.

وقال املزيني »من منطلق موقف بالدي التاريخي 
والثابت جت��اه دع��م ونصرة القضايا اإلنسانية 
والذي يعد منهجا ثابتا وركيزة أساسية من ركائز 
سياسة الكويت اخلارجية فإننا نؤكد على دعمنا 
ومساندتنا للقائمني على الوكالة خصوصا في هذه 

املرحلة احلرجة«.

وأض���اف »أن الوكالة تعاني م��ن ازم��ة مالية 
غير مسبوقة كما ذكر في التقرير األخير الصادر 
ع��ن امل��ف��وض ال��ع��ام وال��ت��ي ق��د تتسبب بوقف 
برامجها وتعطل تنفيذ خدماتها مبجتمع الالجئني 
الفلسطينيني ف��ي األراض�����ي احمل��ت��ل��ة وال���دول 
املستضيفة أن لم نتعامل معها كمجتمع دولي 
بجدية ووفق املسؤولية امللقاة على عاتقنا لنصرة 

ومساندة القضايا االنسانية«.

وبني أن ما تضمنه تقرير املفوض العام للوكالة 
من شرح ملعاناة الالجئني الفلسطينيني التي دام 
أم��ده��ا لسبعة عقود نتيجة الستمرار سياسية 
االح��ت��الل االسرائيلي ف��ي السيطرة على جميع 
مناحي احلياة اليومية لسكان املخيمات وتأثيرها 

على القطاع االمني وحرية احلركة وفرص العمل.
وأك��د املزيني أن��ه يجب على اسرائيل احترام 
التزاماتها مبوجب القانون ال��دول��ي والقانون 
الدولي حلقوق االنسان ورفع احلصار عن قطاع 
غزة وإلغاء كافة القيود التي تفرضها على تنقالت 

وحركة املواطنني والبضائع في األراضي احملتلة.
كما أك��د أن��ه يتعني على اسرائيل القيام بهذه 
التدابير الى ان يتم التوصل الى حل عادل ودائم 
وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية 
الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة 
الطريق ومبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع 

الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.
وتابع املزيني قائال إن تلك املبادرة تقوم على 
انسحاب إسرائيل من جميع االراضي الفلسطينية 
والسورية واللبنانية احملتلة الى ح��دود الرابع 
من يونيو لعام 1967 وتضمن معاجلة جميع 
القضايا مبا يفضي إلى نيل الشعب الفلسطيني 
كافة حقوقه السياسية املشروعة مبا فيها حقه في 
تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.

مشاري املزيني 


