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أبدى ترحيبه مبن تريد التطوع في »الدفاع«

ناصر الصباح: ال مانع من انخراط املرأة في اخلدمة العسكرية 

مشكلة البطالة ف��ي الكويت ال تختلف كثيراً عن 
مشكلة اإلسكان.. احلاجة مستمرة خللق فرص وظيفية 
واجلامعات تدفع اآلالف واحلكومة ما زال��ت تكدس 
الشباب في الوظائف دون ربط العمل باخلطة التنموية.. 
احلكومة تعرف أعداد اخلريجني للفترات املقبلة دون أن 
تضع خطة واضحة املعالم إليجاد وظائف لهم.. ربط 
الدراسة بحاجة السوق بات ضرورة.. االستعداد املبكر 
من خالل سن تشريعات واتخاذ ق��رارات قوية لتغيير 
الوضع القائم الستيعاب الشباب في سوق العمل أمر 

واجب.. ترك األمور على البركة لن يحل املشكلة.

بني السطور

ربيع �صكر

أكد النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد أنه “ال مانع من انخراط املرأة 
في اخلدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك” مبديا 

ترحيبه مبن تريد التطوع في )الدفاع(.
وقال الشيخ ناصر صباح األحمد في تصريح للصحفيني 
مبجلس األمة عقب اجتماع جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
البرملانية أمس األربعاء إن “املناقشات على التعديالت 
ال���واردة على قانون اخلدمة الوطنية واملعروضة خالل 
اجتماع اللجنة لم تتطرق إل��ى مسألة انخراط امل��رأة في 

اخلدمة لكن ال يوجد ما مينع تطوعها في حال رغبت بذلك«.
وتساءل “ مل��اذا حت��رم وزارة الدفاع من خدمات امل��رأة 
الكويتية في حني انها أصبحت اآلن عسكرية في وزارة 

الداخلية وحرس مجلس األمة؟«. 

شدد على دور الكويت التاريخي قيادة وشعبا في نصرة القدس

الغامن: الفلسطيني سينتصر ولو بعد حني 
أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن 
أن معرفة القدس وخصوصيتها ورمزيتها هي 
البوابة إل��ى اليقني السياسي وحت��دي��د اشكال 

وجتليات نصرتها . 
وش��دد الغامن على ال��دور الكويتي التاريخي 
قيادة وشعبا في نصرة قضايا اإلنسان العادلة 

وعلى رأسها قضية القدس والشعب الفلسطيني . 
جاء ذلك في كلمة للغامن أم��ام مؤمتر األزهر 
العاملي لنصرة القدس الذي افتتح أمس في مركز 
املؤمترات التابع لألزهر بحضور ومشاركة كبار 
الشخصيات السياسية والدينية والثقافية في 

العالم . 
وق��ال الغامن في كلمته “علينا أال ننسى في 
خضم كل هذا االختالف والتراشق حول القدس، 
الطرف األساسي املعني بالقضية، وهو الشعب 

الذي يعاني، ويدفع من دمه فاتورة صموده “.
وأضاف “علينا أن جنعل شعبنا القابع حتت 
االحتالل هو الهدف، مبعنى آخر ، علينا أن نتحرك 
ونعمل ونضحي ألجله ، ال به ، وعلينا أال ننسى أن 
الفلسطيني هو الذي يعاني وهو الذي ميوت وهو 
الذي يهجر وهو الذي تنتهك حرماته وكرامته في 

بيته وأرضه “. 
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افتتاح معرض الكويت الدولي للطيران برعاية أميرية

رئيس الطيران املدني القطري يجدد 
نفي الدوحة العتراض طائرات إماراتية

احلمود والعبدالله وبوشهري مع بعض األطفال خالل افتتاح معرض الكويت الدولي للطيران  »تصوير: محمد صابر«

السعودية تودع ملياري دوالر 
في البنك املركزي اليمني

أودعت السعودية ملياري دوالر في البنك املركزي اليمني 
حلماية العملة احمللية، معلنًة أن ودي��ع��ة امللياري دوالر 

ستنعكس إيجاباً على أحوال املواطنني.
تأتي ه��ذه اخل��ط��وة انطالقاً م��ن اهتمام اململكة العربية 
السعودية ف��ي رف��ع امل��ع��ان��اة ع��ن الشعب اليمني الشقيق 
ومساعدته ملواجهة األعباء االقتصادية ج��راء معاناته من 
جرائم وانتهاكات امليليشيات احلوثية اإليرانية، التي تقوم 
بنهب مقدرات الدولة واالستيالء على إي���رادات املؤسسات 
احلكومية مبا في ذلك بيع املشتقات النفطية وحتصيل املبالغ 
بالريال اليمني والتالعب في سعر صرف العمالت، واستغالل 
ذل��ك لتحقيق مصاحلهم الشخصية دون وازع م��ن دي��ن أو 
ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وحتميل 
املواطنني اليمنيني تبعات ذلك، وفق ما أورد بيان وكالة األنباء 

السعودية “واس«.

12 ألف كويتي على قائمة التوظيف

اإلحالل: هناك وظائف ال ميكن 
االستغناء عن الوافدين فيها

ربيع �صكر

ن��اق��ش��ت جل��ن��ة اإلح����الل وأزم���ة 
التوظيف البرملانية خالل اجتماعها 
القضايا املتعلقة بتوظيف الكويتيني 
وأبناء الكويتيات واملعوقات التي 
تعيق التوسع ف��ي ه��ذا التوظيف 

وقضية اإلحالل الوظيفي.
وقال عضو اللجنة النائب صالح 
عاشور في تصريح مبجلس األمة إن 
االجتماع مت بحضور رئيس اللجنة 
النائب خليل الصالح وعضو اللجنة 

النائب محمد ال���دالل م��ع اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة ممثلة ب��ك��ل م��ن وزي��ر 
النفط ورئيس شركة النفط وممثلي 
الشركات النفطية ودي��وان اخلدمة 
املدنية والقوى العاملة واملجلس 

األعلى للتخطيط.
وأضاف عاشور أن جميع اجلهات 
احلكومية وضعت تصوراتها عن 
مسألة التوظيف للسنوات اخلمس 

املقبلة.

ه�صام املن�صاوي

شكر رئيس الهيئة العامة للطيران 
امل��دن��ي ال��ق��ط��ري عبدالله ب��ن ناصر 
السبيعي دولة الكويت وأميرها على 
إتاحتهم الفرصة للمشاركة في هذا 
احل��دث،م��ت��م��ن��ي��ا ح��ض��ور افتتاحات 
جديدة وأن ال تكون هذه النسخة هي 
الوحيدة بل تكون هناك نسخ قادمة ، 
جاء ذلك خالل افتتاح معرض الكويت 
ل��ل��ط��ي��ران األول . ووع���د السبيعي 
إخوانه في الكويت بتقدمي كل الدعم من 
دولة قطر من خالل املشاركة الواسعة 
مثلما شاركنا في هذا املعرض،مؤكدا أن 
مشاركتهم في النسخ القادمة ستكون 

أكبر وأحدث من ذلك.

يدين  امل���ع���ارض  ال���س���وري  االئ���ت���الف 
إع����الن واش��ن��ط��ن ت��ش��ك��ي��ل ق���وة أم��ن 
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»امل����رك����زي« ي��وق��ع م���ذك���رة ت���ع���اون مع 
»أسواق املال«

اخلميـ�س غرة جمادى األولى 1439 ه�/ 18 من يناير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3107

واشنطن تقلص مساعدات »أونروا«.. 
والفلسطينيون: أميركا لن تنجح في فرض املواقف

حذرت اخلارجية الفلسطينية أمس األربعاء 
من تداعيات ومخاطر قرار الواليات املتحدة 
االمريكية بتقليص التمويل ال���ذي تقدمه 

لوكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )اونروا( الى نحو النصف.

وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي إن 

“تقليص أميركا ملساعداتها ألونروا لن ينجح 
في فرض املواقف األميركية 

أمام مؤمتر األزهر العاملي لنصرة القدس الغامن متحدثاً 
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