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»القوى العاملة«: منح مزايا للعمالة الوافدة وصيانة حقوقهم املادية واملعنوية
أكد نائب املدير العام حلماية القوى العاملة بالهيئة العامة 
للقوى العاملة عبدالله املطوطح ان القانون رقم 6 لسنة 2010 
الصادر بشأن العمل في القطاع األهلي والقرارات املنظمة له منح 
عددا من املزايا للعمالة الوافدة التي من شأنها صيانة حقوقهم 

املادية واملعنوية.
وقللال املطوطح في تصريح صحفي خللال استقباله سفير 

جمهورية بلغاريا لللدى الباد بللورس بورسيف أمللس حرص 
الكويت على تعزيز مجاالت التعاون وتطوير العمل مع بلغاريا 

مشيدا بالعاقات االيجابية بني البلدين الصديقني.
وأشار الى أن جميع قنوات التواصل اخلاصة بالهيئة تعمل 
على مللدار الساعة الستقبال أي استفسارات من قبل أصحاب 

العمل والعمالة.

من جانبه أعللرب السفير بورسيف عن اعللتللزازه وتقديره 
حلكومة الكويت على جهودها املبذولة جتللاه منح احلماية 
القانونية جلميع املقيمني على أرضها مبديا رغبته في تعزيز 

عاقات التعاون بني البلدين في مجال القوى العاملة.
»القوى العاملة«: منح مزايا للعمالة الوافدة وصيانة حقوقهم 

املادية واملعنوية
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سموه أشاد بالدور الفاعل لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس احتاد غرفة التجارة والصناعة 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد والروضان والزياني
 ووزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون 

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

املبارك يستقبل الروضان والزياني 
ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس 

التعاون واجلبري وسمعان وعطا الله

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس اللللوزراء وبحضور وزيللر التجارة 
والصناعة خالد الللروضللان في قصر بيان 
أمللس األملللني الللعللام ملجلس الللتللعللاون لللدول 
اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني 
يرافقه وزراء الللتللجللارة والصناعة بللدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وذلك 
مبناسبة انعقاد االجتماع الللوزاري 56 في 
دولة الكويت. وحضر املقابلة رئيس ديوان 

رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الللوزراء وزير اإلعام ووزير الدولة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري يرافقه الكاتب 
الصحفي جلللورج سمعان وذللللك مبناسبة 

زيارته للباد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء أمس الصحفي سمير عطا الله 

وذلك مبناسبة زيارته للباد.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل اجلبري وسمعان

استقبل صللاحللب السمو 
أملليللر الللبللاد الشيخ صباح 
األحللمللد بقصر بلليللان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. واستقبل سموه 
رئيس مجلس األمللة مللرزوق 
الللغللامن. كما استقبل سموه 

ناصر احملمد.
واسللتللقللبللل سللمللوه وزيلللر 
الللتللجللارة والللصللنللاعللة خالد 
اللللروضلللان و األملللني الللعللام 
ملللجلللللس اللللتلللعلللاون للللدول 
اخلللللليللج الللعللربلليللة الللدكللتللور 
عبداللطيف الزياني ووزراء 
الللتللجللارة والللصللنللاعللة لللدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ورئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي الغامن 
و رؤساء مجالس احتاد غرفة 
جتارة وصناعة دول مجلس 
الللتللعللاون اخلللللليللجللي وذلللك 
مبناسبة انعقاد االجتماع 
الل56 للللللجللنللة الللتللعللاون 
التجاري والصناعي لألمانة 
العامة لدول مجلس التعاون 

اخلليجي في دولة الكويت.
 وقللد أشللاد سموه بالدور 
الللفللاعللل للللللوزراء الللتللجللارة 
والصناعة ورؤسللاء مجالس 
احتللللللاد غلللرفلللة اللللتلللجلللارة 

والصناعة فللي دول مجلس 
اللللتلللعلللاون للللللدول اخلللللليللج 
العربية واجلللهللود املبذولة 
لاستمرار في حتقيق املزيد 
من التكامل بني الدول الشقيقة 
السيما في املجالني التجاري 
والصناعي مبا يحقق تطلعات 
شعوب دول مجلس التعاون 
اخلللللليللجللي مللتللمللنلليللا سللمللوه 
حفظه الله لهم دوام التوفيق 

والسداد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شللللؤون اللللديلللوان األملليللري 

الشيخ محمد العبدالله.
وأعللللللرب رئللليلللس غللرفللة 

الللتللجللارة علي الللغللامن خال 
لقائه سمو األمير عن فخره 
واعتزازه بالتعاون بني القطاع 
احلكومي والقطاع اخلللاص 
اخلليجي، مشيدا بالنتائج 
االيللجللابلليللة لللاجللتللمللاعللات 
اخلليجية الهادفة الى حتقيق 
التكامل التجاري والصناعي 
بني االشقاء في دول مجلس 

التعاون.
كللمللا أشلللاد بلللدور األمللانللة 
العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي فللي تعزيز جهود 
التكامل االقتصادي بني دول 

اخلليج.

سمو األمير يهنئ الرئيس اللبناني  بالذكرى  
75 الستقالل بالده الـ 

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه الرئيس العماد 
ميشال عون رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
عبر فيها سموه عللن خالص تهانيه مبناسبة 
الللذكللرى اخلامسة والسبعني الستقال لبنان 

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق 
دوام التقدم واالزدهللار.وبللعللث سمو ولي العهد 
الشيخ نللواف األحللمللد ببرقية تهنئة الللى أخيه 
الرئيس العماد ميشال عون رئيس اجلمهورية 

اللبنانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى اخلامسة والسبعني الستقال 

لبنان راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املللبللارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد يستقبل الغامن واحملمد واخلالد والدعيج

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمللس رئيس مجلس األمة 

ملللرزوق الللغللامن. واستقبل سمو ولللي العهد 
الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس األسللرة 
احلاكمة الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

.. وسموه يستقبل الروضان والزياني وعلي الغامن ووزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس احتاد غرفة التجارة والصناعة في »دول التعاون«

.. سوموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

رئيس جهاز األمن الوطني يبحث مع 
السفير السنغافوري العالقات الثنائية

بحث رئيس جهاز األمللن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مبكتبه صباح أمس مع السفير 
غير املقيم جلمهورية سنغافورة لدى الكويت 
زيللن العابدين بللن محمد رشيد العاقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني.
وقال جهاز األمن الوطني في بيان صحفي 

أمللس إنلله مت خللال اللقاء استعراض أوجه 
الللتللعللاون وبللحللث الللعللاقللات الثنائية التي 
جتمع بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتطويرها كما مت بحث اهم القضايا املشتركة 
التي تهم البلدين على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

الشيخ ثامر العلي يستقبل زين العابدين بن محمد

األمن مبجلس  الدائمة  املقاعد  فئة  في  الصالحيات  كامل  عربي  بتمثيل  تطالب  الكويت 
أكللدت الكويت ان موقف الللدول األعللضللاء في 
جامعة اللللدول العربية بللشللأن عملية إصللاح 
مجلس األمن هو املطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل 
الصاحيات في فئة املقاعد الدائمة في حال أي 

توسيع مستقبلي للمجلس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
نيابة عن املجموعة العربية في اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة خال مناقشة بند »مسألة التمثيل 
الللعللادل في مجلس األمللن وزيلللادة عللدد أعضائه 

واملسائل ذات الصلة« الثاثاء.
وأشللار العتيبي الى ان عدالة التمثيل تتطلب 
كذلك متثيا عربيا متناسبا ضمن فئة املقاعد غير 

الدائمة في مجلس األمن املوسع.
وقال انه »في الوقت الذي تشهد األمم املتحدة 
عمليات متعددة لاصاح لتعزيز دورها ومتكينها 
من مواجهة ما يشهده املجتمع الدولي من حتديات 
متعاظمة فإن مسألة إصاح مجلس األمن والتمثيل 
العادل في عضويته تعد احدى الركائز األساسية 

لعملية االصاح الشامل لألمم املتحدة«.
وأضاف العتيبي ان »ذلك يجعلنا أكثر تصميما 
وإصللرارا على تكثيف اجلهود الرامية إلى حتقيق 
إصاح حقيقي وشامل ملجلس األمن وهو اجلهة 
املنوط بها رعاية السلم واألمن الدوليني مبوجب 
ميثاق املنظمة ليصبح أكثر قللدرة وفعالية على 
مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار 

أكثر متثيا وشفافية وحيادية ومصداقية«.
وأوضللح انلله بعد مللرور أكثر من عقدين على 
املناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس األمن 
وحتسني أساليب وطللرق عمله والللتللي تخللها 

العديد من املللبللادرات واملللواقللف من قبل عللدد من 
اللللدول ومجموعات اللللدول مبللا فيها املجموعة 
العربية »فللإنلله بللات مللن األهمية الللدفللع بعملية 

إصاح مجلس األمن«.
وبني العتيبي ان ذلك يأتي من خال التوصل 
إلى حلول توافقية حتظى بقبول واسع بني الدول 
األعضاء ودون أن يعني ذلك التسرع في وضع 
سقف زمني قللد يعرقل التوصل إلللى حللل شامل 

وحقيقي لعملية اإلصاح.
وأكد أن املجموعة العربية جتدد تأكيدها على 
أن املفاوضات احلكومية في إطار اجلمعية العامة 
هي احملفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع 
وإصاح مجلس األمن وفقا ملقرر اجلمعية العامة 
)557 / 62( الللذي مت اعللتللمللاده بتوافق اآلراء 

ووضع أسس عملية للمفاوضات.
وأشار العتيبي إلى أن املجموعة العربية تؤكد 
على ترابط جميع املوضوعات التفاوضية اخلمسة 

الرئيسية ومتتعها بعناصر مشتركة ما يستوجب 
التعامل معها بأسلوب يحافظ على هذا الترابط 

ويحقق اإلصاح الشامل للمجلس.
وأفاد بأن املجموعة العربية تؤكد على موقفها 
الداعي للحفاظ على متاسك العضوية العامة وعدم 
االنتقاص من مصداقية املفاوضات احلكومية عبر 
فرض أي خطوات ال حتظى بتوافق الدول األعضاء.
وقال العتيبي »إن أمامنا حتديات عدة خاصة 
مبسألة إصللاح مجلس األمللن ومللن أبللرزهللا حق 
النقض )فيتو( الذي ساهم التعسف في استخدامه 
من قبل بعض الدول اخلمس الدائمة العضوية في 
حاالت عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ 

القرار في مجلس األمن«.
وأضاف أن ذلك أدى في بعض احلاالت إلى عجز 
مجلس األمن عن االضطاع مبسؤولياته واتخاذ 

التدابير الازمة حلفظ السلم واألمن الدوليني.
وذكللر العتيبي ان استخدام حللق الفيتو من 
جانب الدول الدائمة العضوية على مدار السنوات 
املاضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن 

مصاحلها الوطنية أو مصالح حلفائها.
وأعرب في هذا السياق عن األسف ألن الغالبية 
العظمى من املللرات التي مت استخدام حق الفيتو 
فيها ال سيما خال العقود الثاثة األخيرة »كانت 

في قضايا تخص املنطقة العربية«.
وأكللد العتيبي أن الهدف الرئيسي واألشمل 
لعملية إصاح مجلس األمن وتوسيع عضويته هو 
ضمان أن تكون املجموعات اجلغرافية واإلقليمية 
كافة ممثلة بشكل عللادل ومناسب في عضوية 
مجلس األمن املوسع.وفي هذا السياق أشار الى أن 
املجموعة العربية متثل نحو 350 مليون شخص 

وتضم في عضويتها 22 دولة مبا ميثل قرابة 12 
في املئة من العضوية العامة لألمم املتحدة.

ولفت العتيبي الى ان جانبا كبيرا من أعمال 
املجلس والقضايا املطروحة على جدول أعماله 
تتعلق باملنطقة الللعللربلليللة وهلللو مللا يستدعي 
متثيا عربيا عللادال ومتناسبا في مجلس األمن 
املوسع مبا يضمن طرح وجهة النظر العربية في 
أعمال املجلس واحلفاظ على مصداقية أعماله 

ومشروعية قراراته.
وأكلللد ضلللرورة أن تعكس أي أوراق تصدر 
في إطللار عملية املفاوضات مواقف جميع الدول 
واملللجللمللوعللات بشكل دقلليللق مبللا فللي ذلللك موقف 
املجموعة العربية ضمانا ألن تللكللون مواقف 
ومقترحات الللدول هي أسللاس املفاوضات وفقا 
ملقرر اجلمعية العامة )557 / 62( وذلك حفاظا 
على مبدأ ملكية اللللدول األعللضللاء للمفاوضات 

احلكومية.
وبني العتيبي انه بات من الضروري حتسني 
وتطوير أساليب وإجلللراءات عمل مجلس األمن 
إلضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن 
ثم يجب النظر في االتفاق على قواعد إجللراءات 
دائللمللة ملجلس األمللن بللدال مللن قللواعللد اإلجلللراءات 

املؤقتة املعمول بها منذ عقود.
وأكد أنه يجب النظر في زيادة عدد اجللسات 
العامة ملجلس األمللن املفتوحة جلميع األعضاء 
باإلضافة إلى إيجاد دور للدول املعنية في املسائل 
التي يناقشها املجلس في عملية صنع القرارات 
على أن توفر هذه اجللسات فرصا حقيقية ملساهمة 
الدول غير األعضاء في مجلس األمن في النقاش 

الدائر باملجلس.

السفير منصور العتيبي


