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صاحب السمو هنأ رئيس تنزانيا بالعيد الوطني

األمير عزى خادم احلرمني الشريفني
بوفاة األميرة جوهرة بنت فيصل بن عبدالعزيز

بعث صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح  االمي���ر 
االحم���د ببرقي���ة تعزية 
الى أخي���ه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها 
بإذن اهلل تعالى صاحبة 
امللك���ي االميرة  الس���مو 
جوهرة بن���ت فيصل بن 
عبدالعزيز، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها 

فس���يح جناته وأن يلهم 
الكرمية  املالكة  االس���رة 
جمي���ل الصبر وحس���ن 

العزاء.
وبعث سمو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف االحمد 
ببرقي���ة تعزية الى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني 
ب�����ن  املل���ك عب�����داهلل 
عب���دالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة عبر في��ها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها 
باذن اهلل تعالى صاحبة 
امللك���ي االميرة  الس���مو 

جوهرة بن���ت فيصل بن 
عبدالعزيز.

كما بعث سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء ببرقي���ة تعزية 

مماثلة.
الى ذلك بعث صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس جكايا مريش���و 
كيكويتي رئيس جمهورية 
تنزانيا املتحدة الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيد  تهانيه مبناس���بة 
الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس جكايا 
مريشو كيكويتي رئيس 
جمهورية تنزانيا املتحدة 
الصديقة ضمنها س���موه 
خالص تهانيه مبناس���بة 
العي���د الوطن���ي لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 
ال���وزراء ببرقي���ة تهنئة 

مماثلة.

املغامس يتوسط الشطي واخلبيزي والنامي

أكد مدير إدارة املتابعة 
والتنسيق السفير خالد 
املغام���س ان هذه اإلدارة 
تعتب���ر املختص���ة ف���ي 
امللف اخليري لدى وزارة 
اخلارجي���ة وتعمل على 
العاملني بالعمل  حماي���ة 
اخليري الكويتي واستمرار 
مسيرته املشرفة خلدمة 
اإلنس���انية وحتقي���ق ما 
فرض���ه اهلل تعالى علينا 
في دين���نا اإلس������المي 
لركن الزكاة وح���ثه على 
الصدقة ومساعدة احملتاج 
الش���عوب وهذا  وتنمية 
ما حرص���ت عليه وزارة 
اخلارجية وسفاراتنا في 

اخلارج.
ج���اء ذلك ف���ي كلمة 
الس���فير املغامس خالل 
استقباله وفدا من ملتقى 
الكوي���ت اخلي���ري التي 
تشرف عليه جمعية الشيخ 
النوري اخليرية  عبداهلل 
وضم الوفد د.خالد يوسف 

الشطي مشرف عام ملتقى 
الكوي���ت اخليري ومدير 
إدارة كبار الش���خصيات 
في بيت ال���زكاة الكويتي 
وجمال عبدالرحمن النامي 
منسق عام ملتقى الكويت 
إدارة  اخلي���ري ومدي���ر 
املشاريع في جمعية الشيخ 
عبداهلل النوري اخليرية، 
وحضر املقابلة السكرتير 

الثاني في ادارة التنسيق 
واملتابعة عبداهلل ابراهيم 

اخلبيزي.
وقال املغام��س ان وزارة 
اخلارجية تع���تبر العمل 
اخل��ي���ري اخلارجي أحد 
أه������م مص���الح الكويت 
اخلارجي���ة والعاملني في 
القطاع اخل����يري من أهم 
ما حت��رص عليه ال���وزارة 
من خ��الل س�������فاراتها 
حلماية وتس�����هيل مهمة 
العامل���ني ف���ي القط���اع 

اخليري.
وش������دد امل��غ��ام��س 
توع�ية  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الديبلوماسيني واملسؤولني 
الثاني  القياديني والصف 
منهم  ب��ض��رورة متثيل 
ال��ك��وي��ت ل���دى ال���دول 
ال��دور  الصديقة وإب��راز 
االيج��ابي والفاعل اإلنساني 
للكويت حكومة وشعبا في 
دعم ومساعدة الشعوب 

الصديقة وتنميتهم.

خالل استقباله وفد ملتقى الكويت اخليري

املغامس: حماية العاملني في القطاع اخليري
أهم أولويات اخلارجية وسفاراتنا في اخلارج

علي العدواني 

ص���رح عض���و جلن���ة 
الطاقة في االحت��اد الدولي 
للصناع���ات علي العدواني 
ب���أن االحت���اد يراقب عن 
كثب مجريات األم��ور التي 
يتعرض لها احت���اد عمال 
البت���رول من خالل تعطيل 
مصاحل���ه وع���دم اعتماده 

رسميا حتى اآلن.
اننا  العدوان���ي  وق���ال 
ومن خ���الل اجتماعنا الذي 
عقد مؤخرا ف���ي الع�اصمة 
اإلسبانية مدريد طلب منا 
البترول  كممثلني باحت���اد 

العجمي تقدمي  أنا وخال���د 
إيضاح���ات ع���ن مجريات 

األمور.
وبني العدواني أن أعضاء 
االحتاد الدولي استاءوا من 
التدخل في ش���ؤون  ه���ذا 
احلركة النقابية الذي يعتبر 
الدولية  مخالفا لالتفاقيات 
امللزمة للكويت وعدم امتثال 
وزارة الشؤون لها وتطبيقها 
على أكمل وجه في االعتراف 
بقرارات االحتاد ونقاباته التي 
تعتبر هي الس���لطة العليا 
وهي من يحدد مصير العمال 

وليس اجله���ات احلكومية 
التي تعتبر جهة استشارية 

فقط.
وختم العدواني تصريحه 
بأن االحتاد الدولي للصناعات 
يط���الب باإلس���راع مبنح 
احتاد البت���رول االعت���ماد 
الالزم رافض���ا ف���ي الوقت 
نفس���ه أي تدخ���ل يعطل 
مسيرة العمل الن��قابي والذي 
س���يكون لالحت���اد الدولي 
موق��فا صارما حياله حال 
استمرار هذا العبث باحلركة 

النقابية.

العدواني: نرفض تعطيل أعمال احتاد البترول


