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قمة األمم المتحدة حول الفقر: األزمة 
العالمية سببت نقصاً في المساعدة 

نيويورك )األمم املتحدة( ـ أ.ف.پ: انتهت قمة 
األمم املتحدة ملكافحة الفقر االربعاء بعد ثالثة أيام 
من املناقشـــات وسط أجواء من التفاؤل بكثير من 
الوعود لكن بتساؤالت بقيت بال ردود وخصوصا 
حـــول التمويالت التي تصبـــح نادرة عند حدوث 

ازمة.
ولم يكف األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
الذي بـــدا متفائال عن تكرار انه من املمكن حتقيق 
األهـــداف التنموية الثمانية لأللفية التي أقرت في 

2000 ويفترض ان تنفذ في 2015 على ابعد حد.
لكنه اكد ان الطريق طويل واجلهود التي وعدت 

بها دول العالم يجب ان تتحول الى أفعال.
وقبل خمســـة أعوام من املهلة احملددة، يعيش 
حوالي ربع سكان العالم حتت عتبة الفقر وال يحصل 
مليار شخص على مياه الشرب بينما يفتقد 2.5 مليار 

شخص خلدمات الصحة العامة األساسية.
ويعاني من املجاعة مليار شـــخص في العالم 
الذي ســـيبلغ عدد ســـكانه قريبا تسعة مليارات 
نسمة. ومازال سبعون مليون طفل محرومني من 

املدارس.
وحذر بان كي مون مـــن ان األزمة االقتصادية 
أدت الى ندرة املساعدات للدول الفقيرة مما ميكن 

ان يعرقل حتقيق أهداف األلفية التنموية.
وقال ان »التقلبات )الناجمة عن األزمة االقتصادية 
العاملية( سببت حاالت نقص حاد جديدة في مجاالت 

املساعدة والتجارة والديون«.
وأضاف »مع ان مساعدات التنمية بلغت أعلى 
مستوى، مازال ينقص عشـــرين مليار دوالر من 
الوعود التي قطعت هذه الســـنة«، مشيرا إلى ان 
»افريقيا تعاني من 80% من هذا العجز اي حوالي 

16 مليار دوالر«.
وهذا ما تؤكده األمم املتحدة ومعها منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية في تقرير نشـــر االثنني رأى 

ان األزمة جعلت حتقيق أهداف األلفية في افريقيا 
»أكثر صعوبة«.

ويرى برنامج األمم املتحـــدة للتنمية انه »من 
غير املرجح« ان حتقق القارة االفريقية »كل األهداف 
بحلول 2015«. وأوضحـــت الوكالة التابعة لألمم 
املتحدة ان »التصلب البنيـــوي والثقافي« يؤدي 

الى إبطاء التقدم.
وتقضـــي أهداف األلفية للتنميـــة التي حددت 
في العام 2000 بخفض الفقر املدقع في العالم الى 
النصف بحلول 2015 وتطوير التعليم واملساواة بني 
اجلنسني ورعاية األمومة ومكافحة وفيات األطفال 

وااليدز واملالريا وحماية البيئة.
وفي مجالي صحة املرأة والطفل، الهدفني األكثر 
تأخرا من أصل ثمانية أهداف لأللفية،  اعلن بان كي 
مون عن برنامج بقيمة أربعني مليار دوالر قدمتها 
حكومات ومتبرعون لألعمال اخليرية ومجموعات 

من القطاع اخلاص.
وقال بان في اليوم األخير من القمة »نعرف ما 
هو ضروري إلنقاذ حياة النساء واألطفال ونعرف 
ان النساء واألطفال هم عنصر أساسي لبلوغ اهداف 
األلفية للتنمية«، معتبـــرا انه من املمكن إنقاذ 16 

مليون شخص بحلول 2015.
وجاءت رسالة أمل جديدة بشأن التقدم الذي حتقق 
في مجال »التمويالت املبتكرة« وهو مشروع يهدف 
الى فرض رسوم على بطاقات السفر جوا والصفقات 
املالية وقطاعات السياحة واالنترنت واالتصاالت 
اخلليوية. وستســـمح هذه الرسوم بجمع رؤوس 

أموال كبيرة تضاف الى املساعدات العامة.
ومـــع ان هذا املشـــروع يجمع ســـتني بلدا في 
»مجموعـــة رائدة«، لم تفـــرض أي من هذه الدول 
رسوما على الصفقات املالية. وقد رأى وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير ان هذا األمر لن يحدث في 

مستقبل قريب جدا.

األمير هّنأ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة:
السعودية حققت إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين

الرزوقي: الكويت ملتزمة بتوصيات »حقوق اإلنسان« 
ما لم تتعارض مع الشريعة والدستور

بعث صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
ألخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة اليوم الوطني املجيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
مشــــيدا ســــموه مبا حققته اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
اجنازات حضارية شملت مختلف امليادين ومتمنيا خلادم احلرمني 
الشــــريفني موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية الســــعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي كل الرفعة والتقدم واالزدهار في ظل قيادته 
احلكيمة. وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــــة تهنئة ألخيه خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل ســــعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناســــبة العيــــد الوطني للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، متمنيا سموه خلادم احلرمني الشريفني موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة. 
وأجرى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا مع 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــــقيقة أعرب ســــموه خالله عن خالص تهانيه 
وصادق متنياته مبناسبة عودة سموه الى أرض الوطن بعد إجراء 
الفحوصات الطبية والتي تكللت بفضل اهلل تعالى بالتوفيق والنجاح، 
مبتهال ســــموه إلى املولى تعالى ان يدمي على سموه موفور الصحة 
ودوام العافية وان يحقق لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشــــقيقة 

كل التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.
وقد عبر صاحب الســــمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــــقيقة عن بالغ شــــكره لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد على هذه املبادرة الطيبة وهذا 
التواصل االخوي الذي يجســــد عمق الروابط والعالقات الطيبة بني 
البلدين الشقيقني، متمنيا سموه لصاحب السمو األمير دوام الصحة 

والعافية.

صاحب السمو هنأ رئيس اإلمارات بعودته معافى بعد رحلة العالج

أوضح أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية من أبرز الصعوبات التي تسعى الكويت لحلها

»تماهي« إلسقاط القروض عن المواطنين
دعا تيار املسار االهلي »متاهي« 
الى إعادة احياء قضية اســـقاط 
الذين  املواطنني  القروض عـــن 
يرزحون حتت وطأة الديون التي 
اثقلت كاهلهم وصرفت اهتماماتهم 
عن أبسط املقومات التي حتتاجها 
عائالتهم بسبب عدم القدرة على 

الوفاء بها.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الفترة احلالية متر  ان  الصوان 
الكويت بنمو اقتصادي ملحوظ 
ووجود سيولة ووفرة مالية يجب 
اســـتثمارها في حتسني اوضاع 

املواطنني.
وبني الصوان ان التيار يؤيد التحـــرك البرملاني لبعض النواب 
إلعادة إحياء قضية إسقاط القروض في دور االنعقاد املقبل في ظل 
الظروف احلالية املشجعة لإلقدام على هذه اخلطوة التي ينتظرها 
املواطنون منذ امد طويل، خصوصا ان صندوق املعسرين لم ينجح 
الى اآلن في حل املشـــاكل الكبيرة التي سببتها القروض للعائالت 

الكويتية واثبت فشله في حل هذه األزمة.
واعتبر الصوان ان االسلوب احلكومي في التعامل مع ازمة القروض 
طوال املرحلة املاضية لـــم يالمس آالم الناس وهمومهم ومعاناتهم 
الطويلة، مؤكدا ان صندوق املعسرين لم يقدم احللول احلقيقية لهذه 

املشكلة بدليل ان اوضاع املقرضني في ترد متواصل.
وشدد على ان اعادة طرح القضية في هذا الوقت يجب ان تواكبها 
خطـــوات فعلية على ارض الواقع إلقرارها وليس دغدغة املشـــاعر 
او تســـجيل موقف، مشيرا الى ان احلكومة فتحت مجال االقتراض 
للجميـــع من دون مبرر، وعندما هدمت اســـرا وغرق مواطنون في 

الديون رفعت الدولة يدها ممثلة بالبنك املركزي.
وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة يجب ان ينعكس 
على املواطنني ورفاهيتهم واملدن اجلديدة والبنى التحتية للبالد في 
إطار خطة التنمية التي تشـــمل البشر واحلجر كما يفترض، ال ان 
يتم االنشغال بكيفية تأمني مصادر التمويل خلطة التنمية ونسيان 
كيفية متويل املواطن اذا صح التعبير وهو احلجر االســـاس في اي 

تنمية للبالد.

الصوان أكد فشل صندوق المعسرين في حل األزمة 

م.عبداملانع الصوان

السفير ضرار الرزوقي متحدثا أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيڤ

جنيڤـ  كونا: أكدت الكويت امس 
التزامها بتنفيذ كل توصيات مجلس 
حقوق اإلنسان ليكون ذلك عامال 
مســـاعدا في املضي قدما بتطوير 
التشـــريعات والقوانـــني من أجل 
تعزيز وصون حقوق اإلنسان في 

املجاالت كافة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة في جنيڤ الســـفير 
ضرار الرزوقي أمام مجلس حقوق 
اإلنســـان ان الكويت »وافقت على 
التوصيات املتعلقة بإنشاء مؤسسة 
وطنية حلقوق اإلنسان حسب مبادئ 
باريس«، مؤكدا ان »قرار إنشـــاء 
هذه املؤسسة يحظى بدعم وتأييد 
كبيرين وعلى أعلى املستويات في 
الدولة ملا سيكون لهذه املؤسسة 
من إضافات مهمة لتعزيز وصون 
حقوق االنســـان«. وأكد الرزوقي 
في جلسة مجلس حقوق اإلنسان 
العتماد تقرير الكويت حرصها على 
»تقدمي اخلطـــوات التي انتهجتها 
بغية تعزيز ودعم حقوق اإلنسان 
آلية  أمـــام  وحرياته األساســـية 
االستعراض الدوري الشامل بعيدا 
عن التسييس واالنتقائية ما رسخ 
مقومات احلوار التفاعلي بني الدول 

ومنظمات املجتمع الدولي«.
وأوضـــح ان الكويت من خالل 
املراجعة الدورية الشاملة لتقريرها 
الوطنـــي »أكدت ان تعزيز حقوق 
اإلنسان وحمايتها يأتي ضمن نطاق 
ما جاء به دستور الكويت من مواد 
تشدد على أهمية احلرية واملساواة 

في احلقوق والواجبات«.
وأشـــار الى موافقـــة الكويت 
العامل  الفريق  خالل اجتماعـــات 
الشامل في  الدوري  لالستعراض 
مايو املاضي على 114 توصية من 

أصل 159 حيث ان بعضا منها معمول 
به ومطبق على أرض الواقع.

كما بني ان 26 توصية لم حتظ 
بالقبـــول اما لتعارضها مع أحكام 
الدســـتور والشـــريعة اإلسالمية 
والتشريعات احمللية وإما لكونها 
تتضمن معلومات غير صحيحة 

أو مخالفة للواقع.
وقال ان التوصيات التي لم حتظ 
بالقبول والتي ال تتعارض مع أحكام 
الدستور والشريعة االسالمية »ال 
يعني عدم قبولهـــا بأننا ال نقوم 
على أرض الواقع بتطبيق بعضها 
أو أغلبها ولكن األمر يتطلب إجراء 
التشريعات  تعديالت على بعض 
الوطنيـــة وذلك من خـــالل األطر 

الدستورية«.
املقيمني  وأضاف ان »قضيـــة 
بصورة غير قانونية تشكل واحدة 
من أبرز الصعوبات والتحديات التي 
تســـعى الكويت للتغلب عليها«، 

مؤكـــدا ان أجهـــزة الدولة حتاول 
الوصول الى جنسياتهم األصلية 
»ولكن ورغم عدم تعاونهم وقيام 
العديد منهم بإخفاء املستندات التي 
تثبت هويتهم خشية حرمانهم من 
بعض املزايا التي يحصلون عليها 
حاليا فإن الكويت قامت بتقدمي كل 
الفئة  التسهيالت اإلنسانية لهذه 
من املقيمني على أراضيها وبتوفير 
سبل الرعاية لهم خاصة في مجالي 

التعليم والصحة«.
وقـــال انه علـــى الرغم من كل 
الصعوبات فـــان احلكومة تدرس 
وبجدية حل هذه املشكلة بصورة 
نهائية ومبا يتوافق مع الدستور 
والتشريعات الوطنية. وأشار الى 
»اطالع الكويـــت على التوصيات 
املتعلقـــة بنظام روما األساســـي 
وأحيطت بها علما وتوقيعها مواد 
هذا النظام«. أما بالنسبة للتوصيات 
املتعلقة بضم قطاع العمالة املنزلية 

الى قانون العمل في القطاع األهلي 
وبإجراءات اإلقامة لهؤالء العاملني 
فقال ان الكويت أحيطت علما بها، 
مبينا ان الفقرة اخلامسة من قانون 
العمل اجلديد طالبت الوزير املختص 
بإصدار قرار لتنظيم هذا القطاع.

أنه ومن هذا املنطلق  واضاف 
وافقـــت الكويت علـــى التوصية 
املتعلقة بالفقرة اخلامسة من قانون 
العمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ 
صدور القرار الـــوزاري رقم 1182 
للعام 2010 الذي نص في بنده الثامن 
على حقوق العمال املنزليني ليشمل 
حقوقهم بتسلم رواتبهم في الوقت 
احملدد لذلك واحلصول على إجازة 
ســـنوية مدفوعة الثمن والعيش 

الكرمي في بيئة نظيفة ومالئمة.
كما قال ان القرار الوزاري حدد 
ساعات العمل األسبوعية والعطل 
األسبوعية واحلق بالتعويض في 
حال اإلصابة خالل العمل وغيرها 

من احلقوق مبا فيها احلق في تذكرة 
سفر مجانية الى موطن العامل مرة 

كل سنتني.
وأكد حرص الكويت على بذل 
جميع اجلهود الالزمة لتعزيز دور 
املرأة في املجتمع وإعطائها أكبر قدر 
من احلقوق كي تتمكن من املساهمة 
الفعالة في عملية التنمية والتطور 

االقتصادي واالجتماعي.
وقال انه ومن هذا املنطلق وافقت 
املتعلقة  التوصيات  الكويت على 
مبنح املرأة فرصة متســـاوية مع 
الرجل للعمل في املناصب اإلشرافية 
وفي السلك الديبلوماسي إذ ان هذا 
األمر معمول به حتى من قبل عملية 
املوافقة  الـــى  املراجعة باالضافة 
التوصية بتنفيذ خطة عمل  على 
وطنية لتحقيق املســـاواة ما بني 
الرجل واملرأة متاشيا مع توصيات 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة.

الشيخ جابر املبارك مستقبال وزير اخلزانة البريطاني والوفد املرافق له

المبارك استقبل وزير الخزانة البريطاني

اســــتقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك في قصر السيف امس 
وزير الدولة للشؤون املالية والتجارية ووزير اخلزانة 
باململكة املتحدة اللورد ساســــون والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة نائب رئيس االركان العامة للجيش 

الفريق الركن الشيخ خالد اجلراح.
من جانبه، استقبل نائب رئيس جهاز االمن الوطني 

الشيخ ثامر العلي وزير الدولة البريطاني للشؤون 
املالية والتجارية ووزير اخلزانة اللورد ساســــون 
والوفد املرافق له. ومت خالل اللقاء استعراض وبحث 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني اضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية 
والدولية والقضايا ذات االهتمام املشــــترك. حضر 
املقابلة سفير اململكة املتحدة لدى الكويت السفير 

فرانك بيكر.

ثامر العلي بحث معه القضايا المشتركة

السفير الشيخ حمد جابر العلي

الرياض ـ كونا: أكد ســــفيرنا 
لدى اململكة العربية الســــعودية 
العلي حرص  الشيخ حمد جابر 
الكويتية والسعودية  القيادتني 
على تواصل شــــعبيهما وتعزيز 

أواصر التقارب بينهما.
وقال الشــــيخ حمد اجلابر لـ 
»كونا« امس عقب توقيع الكويت 
واململكة العربية السعودية اتفاقية 
تهــــدف الــــى تنقــــل مواطنيهما 
البلدين  بــــني  الذكية  بالبطاقــــة 
من دون اســــتخدام جواز السفر 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمــــد وأخــــاه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز يشددان دائما على 
البلدين والشعبني  التواصل بني 
الشقيقني. وأضاف ان هذه االتفاقية 
ستدخل الفرحة في نفوس الشعبني 

ستتبعها خطوات كبرى في مسيرة 
العمل والتعاون اخلليجي املشترك 
التمهيدية القامة  مثل اخلطوات 
االحتــــاد اجلمركي وصــــوال الى 
اقامة السوق اخلليجي املشترك 
حتى اقامة مشروع سكك احلديد 
اخلليجي. وذكر ان هذه االتفاقية 
التي ســــتدخل حيز التنفيذ بعد 
شهر واحد ستعمل على تسهيل 
وتيسير حركة التنقل االجتماعي 

واالقتصادي بني البلدين.
وأكد الشيخ حمد حرص وزيري 
الداخلية في البلدين الفريق الركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد والنائب 
الثاني لرئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية السعودي األمير 
نايف بن عبدالعزيز على تنفيذ 
رغبة القادة في تســــهيل حركة 

التنقل بني البلدين.

اللذين سيســــعدان بهذه املبادرة 
الكرمية من القيادتني وذلك من اجل 
تسهيل تواصل الشعب الكويتي 

والسعودي الواحد.
ان هــــذه اخلطوة  وأوضــــح 

سفيرنا في الرياض يؤكد حرص القيادتين
 الكويتية والسعودية على تواصل شعبي البلدين

السفير خالد الدويسان

التعاون  أكدت دول مجلــــس 
اخلليجي وبريطانيا امس تصميم 
اجلانبني علــــى تعزيز العالقات 
بينهما وتوســــيعها فــــي جميع 
فــــي املجاالت  املجاالت وخاصة 

السياسية واألمنية والتجارية.
وقال ســــفيرنا لــــدى اململكة 
املتحدة خالد الدويسان الذي ترأس 
اجلانب اخلليجي في اجتماع ضم 
سفراء دول املجلس مع 8 وزراء 
الدولة  بريطانيني ترأسهم وزير 
املختص بشؤون الشرق األوسط 
في وزارة اخلارجية البريطانية 
اليســــتر بيرت ان اجلانبني ركزا 
خالل املناقشات على أوجه التعاون 
بينهمــــا وكذلك قضايــــا الطاقة 
واألمن وتبادل الزيارات والصحة 
لـ  الدويسان  والتعليم. واضاف 
»كونــــا« ان االجتمــــاع كان مهما 
وصريحا جدا وتناول فيه اجلانبان 
العالقات التاريخية طويلة األمد 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
وبريطانيا. وقال الدويسان عميد 
السلك الديبلوماسي األجنبي ان 

البريطاني القضايا التي طرحها 
الســــفراء اخلليجيون نيابة عن 
دولهم ما يؤكد مــــدى عمق هذه 
العالقات التاريخية بني اجلانبني. 
وقال ان اجلانبني اتفقا على عقد 
اجتماعات الحقة بهدف مواصلة 
السعي لتطوير اجلوانب املختلفة 
لعالقاتهما. وذكر الدويســــان ان 
احلكومة البريطانية اكدت خالل 
االجتمــــاع اهتمامها بتعزيز امن 
اخلليــــج على ضــــوء التطورات 
اجلارية فــــي املنطقة. من ناحية 
اخرى شدد السفراء اخلليجيون 
على اهمية االسبوع الثقافي الذي 
تنظمــــه دول مجلــــس التعاون 
اخلليجي في بريطانيا في النصف 

الثاني من الشهر املقبل.
من جهتهــــا تعهدت احلكومة 
االئتالفية اجلديدة في بريطانيا 
بتعزيز العالقات مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي وفقا ملا أعلنه 
وزير اخلارجية البريطاني وليام 
هيج في اول خطاب سياســــي له 

بعد توليه منصبه.

السفراء اخلليجيني طرحوا قضايا 
شائكة تتعلق بتأشيرات دخول 
املواطنني من دول مجلس التعاون 
الى بريطانيا وكذلك قوانني اإلقامة، 
مؤكدين اهمية تذليل هذه العقبات 
القائمة بالنسبة لهؤالء املواطنني 
اخلليجيني. واضاف الدويســــان 
ان االجتمــــاع كان ناجحــــا بكل 
ايجابية  املقاييس وسادته روح 
وجيــــدة وكذلك تفهــــم اجلانب 

الدويسان: تعزيز وتوسيع العالقات
الخليجية ـ البريطانية في جميع المجاالت

السفير ناصر العنزي

كواالملبورـ  كونا: قال سفيرنا 
لدى اندونيســــيا ناصر العنزي 
ان التصريح األخير لوزير قوى 
العمل االندونيسي مهيمن اسكندر 
حــــول موضوع منــــع العامالت 
الى  الذهاب  االندونيســــيات من 
الكويت لم يكن وليد هذه اللحظة 
حيث صدر قرار املنع في سبتمبر 
من العام املاضي. وأضاف لـ »كونا« 
الوزير االندونيسي  ان تصريح 
امــــس جاء ليؤكــــد حرصه على 
توفير احلمايــــة الكاملة للعمالة 
االندونيســــية التي تعمل خارج 
انه قام  اندونيســــيا. وأوضــــح 
باالتصال هاتفيا بالوزير اسكندر 
لالستفسار عن هذا التصريح حيث 
أبدى انزعاجه من تعرض العامالت 

للعاملني وان اشارته الى الكويت 
جاءت نتيجــــة لعدم االنتهاء من 
مذكــــرة التفاهم. وبنينّ ان الوزير 
االندونيسي يقدر اجتهاد الكويت 
في العمل علــــى انهاء الترتيبات 
التفاهم  اخلاصة بتوقيع مذكرة 
التي حتفظ حقوق جميع األطراف 
الكويت  ومقــــدرا ايضا جهــــود 
واهتمامها باالنتهاء من هذا امللف 
ورفع املنع القائــــم على العمالة 
االندونيســــية في الكويت وذلك 
من خالل االتصــــاالت والزيارات 
املتبادلة بني الطرفني. وأكد العنزي 
حرص الكويت على ضمان حقوق 
كل العاملني على أراضيها وحفظ 
أمنهم وسالمتهم وتوفير احلياة 

الكرمية لهم وتسهيل اقامتهم.

االندونيسيات في ماليزيا لإلساءة 
وان دوره يجب ان يكون حلمايتهن 
من خالل توقيع اتفاقية احلماية 

العنزي: قرار إندونيسيا حظر عمالتها من العمل
 ليس جديدًا والكويت حريصة على حقوق العاملين فيها

ورد في عدد »األنباء« امس خطأ في تصريح 
للقائ��م باألعمال في منظمة الهجرة الدولية اميان 
عريق��ات في عبارة »اقبال ع��دد من الدول لنقل 
العمالة اإلندونيس��ية الى دول��ة مجاورة ومن ثم 

الى االمارات العربية املتحدة ونقلها الى الكويت«، 
وللتنويه فإن هذه العبارة جاءت على لسان مصدر 
مستقل ولم تصرح بها القائم باألعمال في منظمة 

الهجرة اميان عريقات ولذا لزم التنويه.

تنويه


