
االحد 6 يونيو 2010   3محليات
السفير رزوقي سلم شيك التبرع

الكويت تتبرع بـ 100 ألف دوالر لصالح تمويل
مشروعات األمم المتحدة اإلنسانية في هاييتي

نقابيون عرب ودوليون: موقف مشّرف للكويت رسميًا وشعبيًا تجاه أسطول الحرية
تونس ـ كونا: أشاد نقابيون 
عـــرب ودوليـــون امس مبوقف 
الكويـــت الرســـمي والشـــعبي 
العـــدوان  »املشـــرف« جتـــاه 
االســـرائيلي علـــى )أســـطول 
احلرية( الذي كان يقل متضامنني 
ومساعدات انسانية الى غزة، ما 
أسفر عن سقوط العديد من القتلى 

واجلرحى األبرياء.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة 
أدلـــى بها النقابيـــون في ختام 
أعمال النـــدوة النقابية الدولية 
لالحتاد الدولي للشـــبكات التي 
استضافتها تونس ملدة ثالثة أيام 
مبشاركة وفود نقابية من عدد من 
العربية واألجنبية بينها  الدول 

الكويت.
ومثل احلركة النقابية الكويتية 
في النـــدوة وفد نقابـــي يقوده 
العاملني بوزارة  رئيس نقابـــة 
االعالم ياســـني الفارسي ويضم 
في عضويته كال من االمني العام 
للنقابـــة مبارك البرازي وعضو 
مجلس ادارة النقابة عضو االحتاد 

املهني مشاري البعيجان.
وعبـــر األمني العـــام الحتاد 
العمال في تونس عبد الســـالم 
جراد عقب اجتماعـــه مع الوفد 
العميق«  الكويتي عن »التقدير 
ملوقف الكويت الرسمي والشعبي 
»املشرف« من العدوان االسرائيلي 
اآلثم على أسطول احلرية وللدعم 
املادي واألدبي الذي يبذله عمال 
الكويت وشعبها وقيادتها نصرة 

للشعب الفلسطيني.
وأكد جراد مساندة عمال تونس 
ألشقائهم في الكويت وتعاطفهم مع 
النشطاء واملتضامنني الكويتيني 
الذين كانوا ضمن أسطول احلرية 
الـــذي احتجزته اســـرائيل بعد 

الهجوم املسلح عليه.
وأشاد امني عام االحتاد العمالي 
النقابـــي في تونـــس بنضاالت 
النقابيني الكويتيني من أجل رفاه 
العمال الكويتيني مبرزا في السياق 
ذاته »جودة العالقات القائمة بني 
القياديني النقابيني والسياسيني 

في البلدين الشقيقني«.

من جانبه أشاد رئيس قسم 
الطباعـــة والتغليـــف باالحتاد 
الدولي للشبكات النقابية ستيفن 
وولش مبوقف الكويت االنساني 

املبدئـــي والثابت املناصر للحق 
مشيرا الى أن »الكويت حاضرة 
على الدوام وبقـــوة في احملافل 
االقليميـــة والدولية للدفاع عن 

حقوق االنسان والشرعية الدولية 
والقضايا االنسانية«.

وأشاد رئيس نقابة العاملني 
بقطاع الطباعة والتغليف التونسي 

املنجي عبد الرحيم باملشـــاركة 
الشـــعبية والبرملانية الكويتية 
املكثفة واملشرفة لالنسانية في 
املطالبة برفع احلصار الظالم عن 

غزة والشـــعب الفلسطيني وما 
الكويتيون  قام به املتضامنون 
من مختلف الشـــرائح الشعبية 
والبرملانية والنقابية وبشكل بارز 
وفعال في هذه القافلة االنسانية 
لغزة داعيا الدول العربية الى ان 

حتذو حذو املوقف الكويتي.
على صعيـــد آخر أكد رئيس 
الكويتي املشارك  النقابي  الوفد 
في الندوة رئيس نقابة العاملني 
بوزارة االعالم ياســـني الفارسي 
أيضـــا ان هذا املوقف الرســـمي 
والشعبي الكويتي »ليس جديدا في 
الواقع« على الكويت السباقة دائما 
لنصرة احلق والشرعية الدولية 
والقضايا العربية واالســـالمية 
عمومـــا والقضايا االنســـانية 
وحقوق االنسان بشكل خاص.

وشدد على أن النقابيني في الكويت 
سيواصلون جهودهم الى جانب 
مكونات املجتمع املدني من اجل 
نصرة احلق والشرعية الدولية 
والقضايا العربية واالســـالمية 
عموما والقضايا االنسانية على 

وجه اخلصوص.
واصدر النقابيون املشاركون 
في النـــدوة الدولية من الكويت 
واألردن وتركيا وتونس وأملانيا 
وبريطانيا واســـبانيا في ختام 
اجتماعاتهم في تونس بيانا أدانوا 
فيه بشـــدة الهجوم العســـكري 
االسرائيلي على أسطول احلرية 
مطالبني بإجـــراء حتقيق دولي 
ومستقل لكشف مالبسات العدوان 
الكامل والفوري  ورفع احلصار 
عن غزة ومعربني عن مساندتهم 

املطلقة للشعب الفلسطيني.

جنيڤ ـ كونا: أشـــاد رئيـــس مكتب األمم 
املتحدة لتنســـيق العمليات االنسانية رشيد 
خاليكوف امس بتبرع الكويت مببلغ 100 الف 
دوالر قدمـــه مندوبنا الدائم لدى االمم املتحدة 
في جنيڤ السفير ضرار رزوقي لصالح متويل 

مشروعاتها في هاييتي.
وقال خاليكوف »ان هذا التبرع ترجمة حقيقية 
من الكويت ملفهوم املساعدات االنسانية النبيلة، 
فعلى الرغم من بعد املسافة بني الكويت وهاييتي 
اال أن الكويت قد ملست املعاناة االنسانية التي 
مير بها سكان هاييتي منذ الزلزال الذي قضى 

على األخضر واليابس هناك«.
وأعـــرب اخلبير األممي عـــن امتنانه لتلك 
اخلطوة »التي تؤكد عاملية املشكالت االنسانية 
وحـــرص الكويت على تخفيـــف املعاناة عن 
الضحايا في خطـــوة تعتبر مثاال يحتذى به 
وتؤكد أيضا قناعتها مبشروعات املكتب التي 
تقوم بهـــا حول العالم وتفاعلها مع املآســـي 

االنسانية اينما حتدث«.
من ناحيته، أكد ممثلنـــا الدائم لدى االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير 
ضـــرار رزوقي ان هذا التبـــرع يأتي في اطار 
حرص الكويت على املســـاهمة بدور فعال في 
تخفيف وقع املآســـي االنسانية على ضحايا 

الكوارث االنسانية والطبيعية.
واضاف السفير رزوقي ان الكويت من الدول 
السباقة في املشاركة باملشاريع االنسانية حول 
العالم اميانا بدورها في التواصل االنساني حول 
العالم ودعم اجلهود الدولية في مجاالت التنمية، 
الســـيما في املناطق التـــي تتعرض للكوارث 

الطبيعية واالنسانية.
حضر مقابلة السفير ضرار رزوقي ومدير 
مكتب عمليات املســـاعدة االنســـانية رشيد 
خاليكوف كل من الشـــيخ جراح جابر األحمد 
والشيخة جواهر االبراهيم عضوي وفد الكويت 

السفير ضرار رزوقي يسلم شيك التبرعالدائم لدى األمم املتحدة في جنيڤ.

لقطة جماعية للمشاركني في أعمال الندوة النقابية الدولية

األمير أبرق معزيًا السلطان قابوس
في ضحايا إعصار »فيت«

الديوان األميري ينعى المغفور له
 نواف بدر سعود المالك الصباح

بعــــث صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد ببرقية 
تعزية الى أخيه صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
إعصار »فيت« الذي ضرب سواحل 

الشــــرقية وأودى  سلطنة عمان 
بحياة عدد من الضحايا واملصابني 
سائال سموه املولى تعالى ان يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم 
جاللته وذويهم الصبر والسلوان 
وان ميــــن على جميــــع املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية ويحفظ 
ســــلطنة عمان الشقيقة وشعبها 

الشقيق من كل سوء ومكروه.
كما بعث ســــمو ولــــي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

جاءنـــا من الديوان األميري مـــا يلي: ينعى 
الديوان األميري املغفور له الشـــيخ نواف بدر 
سعود املالك الصباح عن عمر يناهز )32 عاما( 
وقد ووري جثمانه الثرى عصر أمس. )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.
 عنوان العزاء: الرجال: ديوان أسرة آل الصباح 
الكرام ـ قصر بيان ت5398888 ـ النساء: حطني 

ـ قطعة 4 شارع 416 ـ منزل 59.

يتقدم

الفريق الركن الشيخ/ جابر خالد الصباح
وزير الداخلية

مقام حرضة صاحب السمو أمري البالد املفدى

والحكومة الرشيدة وأعضاء مجلس األمة الكرام ولكافة أفراد الشعب الكويتي واألخوة املقيمني ولكل من تفضل بالحضور شخصياً أو 
االتصال هاتفياً أو برقياً وعرب الرسائل القصرية واملدونات والربيد اإللكرتوين سواء من داخل الكويت أو خارجها لالطمئنان عىل صحتي 
بعد أن كلل الله سبحانه وتعاىل بالنجاح العملية الجراحية التي أجريت يل مؤخراً والشكر للربوفيسور سامي أصفر استشاري الجراحة 

مبستشفى مبارك وكلية الطب وكذلك الطاقم الطبي يف مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة عىل ما لقيته من اهتامم ورعاية 

وسمو ويل العهد

فشكراً للجميع.. والحمدلله رب العاملني
عاشت الكويت.. عاش األمري

 »وإذا مرضت فهو يشفني« صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ومعايل رئيس مجلس األمة

السيد جاسم محمد عبداملحسن الخرايف املوقر
وسمو رئيس مجلس الوزراء

الشيخ نارص املحمد األحمد الصباح حفظه الله

بخالص الشكر وعظيم االمتنان إىل
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