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النظام اآللي اجلديد للعمالة املنزلية سيبدأ مطلع أكتوبر

الصبيح: مؤشرات إيجابية لعالج التركيبة السكانية

أغ��ل��ب وزراء ال��ش��ؤون املتعاقبني 
يبشرون بتعديل التركيبة السكانية 
واستقدام العمالة املدربة.. تفاؤل في 
غير محله.. املشكلة أن هناك قوى في 
القطاع اخلاص تدفع باجتاه ملء البلد 
بالوافدين لتبقى عماراتهم مستأجرة 
وتبقى متاجرتهم بالعمالة قائمة.. 
ه��ؤالء أق��وى م��ن احلكومة وستكون 

النهاية بقاء الوضع وذهاب الوزير!

بني السطور

»ل���ي���م���اك« وم���رك���ز ص���ب���اح األح��م��د 
إتفاقية  توقعان  واإلبداع  للموهبة 

تعاون

10

وعدم  التجديد  إلى  نسعى  العلي:    
ال�����وق�����وع ف�����ي ف�����خ ال���ش���ك���ل ال����واح����د 

والتكرار اململول والنماذج املعلبة 
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15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب أفعال إسرائيل غير املسؤولة »الدفاع« الروسية: 

 موسكو حتذر الكيان الصهيوني من ردود 
محتملة على إسقاط الطائرة

طائرة االستطالع الروسية التي أسقطت في سورية

حذرت روسيا امس  إسرائيل من ردود 
محتملة على إسقاط الطائرة الروسية 
العسكرية، وذلك خالل اتصال بني وزيري 
دف��اع البلدين.وكانت روسيا أعلنت في 
وقت سابق عبر وزارة الدفاع إن اجليش 
ال��س��وري أس��ق��ط ال��ط��ائ��رة العسكرية 

الروسية فوق سورية.
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دعت إلى جتاوز اخلالفات إزاء ملف كوريا الشمالية

الكويت تطالب املجتمع 
الدولي بدعم تسوية سياسية 

شاملة في أفغانستان
أكدت الكويت أهمية وحدة ومتاسك مجلس األمن حول ملف كوريا 
الشمالية، معربة عن أسفها وقلقها من إمكانية فقدان وحدة املجلس 

جتاه هذه القضية.
وفي كلمة خالل جلسة مجلس األمن حول كوريا الشمالية مساء 
أمس ا، دعا مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي أعضاء 
املجلس الى جتاوز اخلالفات واالضطالع مبسؤولياتهم في احملافظة 

على السلم واألمن الدوليني.
وأكد تفهم الكويت ملشاغل جميع األطراف املعنية إال ان ما دار من 
نقاشات في اللجنة املعنية خالل األسبوعني املاضيني وما آلت اليه 
األمور بعد ذلك أمر مؤسف ويشكل مصدر قلق لدى الوفد الكويتي من 

إمكانية فقدان وحدة املجلس جتاه هذه القضية.

لضلوعه في »إبادة« بحق مسلمي الروهينغا 

األمم املتحدة تطالب بإقصاء اجليش 
البورمي عن احلياة السياسية

 دعا محققون من األمم املتحدة امس الى إقصاء اجليش البورمي 
الذي ال يزال يحظى بنفوذ قوي في البالد رغم تشكيل حكومة مدنية، 
عن احلياة السياسة وإقالة قادته الضالعني في »إب��ادة« بحق أقلية 

الروهينغا املسلمة.
وق��ال التقرير النهائي للمحققني الواقع في 444 صفحة ونشر 
أمس الثالثاء إن احلكومة البورمية املدنية »يجب أن تواصل العملية 
الهادفة إل��ى سحب العسكريني من احلياة السياسية« وان تقوم 

مبراجعة للدستور في هذا االجتاه.

البابطني: على وزير النفط حتمل مسؤولياته 
السياسية ويغادر منصبه فورا 

الفضل : نواب سيلتقون 
وزير الداخلية لضبط 
مسألة تردي احلريات

ربيع �صكر 

قال النائب أحمد الفضل في مؤمتره مبجلس األمة أمس: تناقص 
احلريات العامة في البالد يحدث بطريقة غريبة جدا بدءا من املواطن 
مرورا بوسائل التواصل وانتهاء باملسؤول. وتابع الفضل : تردي 
احلريات ملسناه في منع الكتب ألسباب عجيبة واضاف الفضل : أنا 
كويتي  مسلم ابن مسلم..سني ابن سني..لكن هل قوانيننا ناخذها من 

إدارات اإلفتاء ومن املشايخ.

»الكهرباء » تؤيد اقتراح
فهاد باستخدام الطاقة 

الشمسية في املساجد
ربيع �صكر 

وافقت شركة البترول الوطنية الكويتية على اقتراح النائب عبدالله 
فهاد على تخصيص 6 محطات تعبئة وقود في محافظة اجلهراء فضالً عن 

تخطيط الشركة إلنشاء 11 محطة جديدة مستقبالً في محافظة اجلهراء .
وكان فهاد قدم اقتراح برغبة بشأن إنشاء 4 محطات وقود في محافظة 
اجلهراء بجانب مبنى احلكومة مول وأمغرة ومعهد القوة البرية والنعيم 

ووافقت جلنة املرافق العامة على اإلقتراح برغبة .
وفي اقتراح ثان للنائب فهاد خاطبت وزارة الدولة لشئون مجلس األمة 
البرملان مبوافقة وزارة الكهرباء واملاء على اقتراح فهاد باستخدام الطاقة 
الشمسية في املساجد وق��ال وزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء بخيت 

الرشيدي في رده لقد بادرت الوزارة.

كشفت وزي��رة الشؤون االجتماعية 
وال��ع��م��ل وزي�����رة ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون 
االقتصادية هند الصبيح عن مؤشرات 
إيجابية تصب في صالح تعديل التركيبة 
السكانية في البالد وانخفاض أع��داد 
الوافدين وتقنني االستقدام ليشمل فقط 
العمالة املدربة واملؤهلة التي يستفيد 

منها سوق العمل الكويتي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة 
الصبيح على ه��ام��ش رعايتها حفل 
إع��الن الفائزين ف��ي مسابقة التحدي 
ال��ت��ي تنظمها »م��ه��ن��دس��ون ب��ال ح��دود 

- الكويت« .
ك��م��ا كشفت الصبيح ع��ن اجتماع 
مرتقب بني مجلس ادارة الهيئة العامة 
للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة 
السكانية سيسفر عن ق��رارات جديدة 
سوف حترز تقدما جديدا في عالج خلل 
التركيبة السكانية، عازية تأخير عقد 

ه��ذا االجتماع ال��ى االنتهاء من تشكيل 
جديد ملجلس إدارة الهيئة العامة للقوى 
العاملة وامل��ت��وق��ع ص���دور ق���راره في 

القريب العاجل.
من جهة أخ��رى، أعلنت الصبيح أن 
العمل جار لالنتهاء من نظام الربط اآللي 
مع اجلهات ذات العالقة بإدارة العمالة 
املنزلية في وزارة الداخلية التي من 
املقرر نقلها للهيئة العامة للقوى العاملة، 
مبينة أن املسؤولني عن النظام اآللي 
اجلديد وع��دوا بإمتام الربط الكترونيا 
بدءا من أول اكتوبر املقبل، مشيرة إلى أن 
إجراءات الربط حتتاج بعضا من الوقت 
نظرا لوجود معامالت إداري��ة وأخرى 
فنية ترتبط بالعملية مما يحتاج جهودا 

متنوعة وبعضا من الوقت.
وفي سؤال حول شركة ال��درة وآخر 
التطورات فيها، قالت الصبيح إن الوزارة 
تتعاون مع كافة اجلهات ومنها الشركة 

واحتاد التعاونيات ملتابعة مسؤولياتها 
في ظل استقالة رئيس مجلس إدارتها 
ومديرها، معلنة عن وجود توجه قريب 
إلع��ادة هيكلتها، الفتة أن فترة الصيف 
شهدت حتركات مفيدة لوضع هياكل 
تنظيمية وترتيبية لعدد م��ن األم��ور 
أبرزها ما يرتبط باالتفاقيات اخلاصة 
بالعمالة املنزلية املقرر توقيعها قريبا 
مع بعض ال��دول في ظل وجود تنسيق 
تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع 

وزارة اخلارجية.
وأش������ارت إل����ى أن ت��أخ��ر ت��وق��ي��ع 
االتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول 
ذاتها بتأجيل األمر حتى امتام كافة ما 
يرتبط باالتفاقيات من طرفهم، متوقعة 
أن يشهد الشهران املقبالن مخرجات 
ل��أم��ور التي مت جتهيزها خ��الل فترة 
الصيف ال سيما م��ا يرتبط بالهياكل 

التنظيمية والقرارات املختلفة.

ملشاهدة الصفحات
PDF »السكنية«: ال تهاون مع »املقاولني املقصرين«

في تنفيذ مشروع مدينة املطالع
أكدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
الكويتية حرصها على إجن���از )مدينة 
امل��ط��الع( وف��ق اخل��ط��ة الزمنية احمل��ددة 
للمشروع، مبينة انها لن تتهاون في تطبيق 
شروط التعاقد على »املقاولني املقصرين« 

في تنفيذ املشروع.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للمدير العام 

للمؤسسة ب���در ال��وق��ي��ان نقله ب��ي��ان ل� 
)السكنية( امس مبناسبة االجتماع الدوري 
مع مقاولي مشروع مدينة املطالع ملتابعة 
سير أعماله والوقوف على ما يستجد من 

عوائق امام تنفيذه لتذليلها امام املقاولني.
وقال الوقيان ان مجلس ال��وزراء يتابع 
بشكل مباشر سير العمل مبشروع )مدينة 

امل��ط��الع( ع��ب��ر ت��ق��اري��ر دوري����ة ترفعها 
املؤسسة كل ثالثة شهور.

وأض��اف ان )السكنية( طالبت مقاول 
العقد ال��ث��ان��ي املنفذ للضواحي )إن 5( 
إل��ى )إن 12( في مشروع مدينة املطالع 
بضرورة بذل اقصى اجلهود لتنفيذ االعمال 
وف��ق اجل���دول ال��زم��ن��ي احمل���دد م��ع تقدمي 

تقارير اسبوعية ملتابعة نسب االجناز.
وأوض���ح ان )السكنية( طالبت نفس 
امل��ق��اول ب��ض��رورة ب��ذل مزيد م��ن اجلهود 
فيما يخص الضاحية )إن 11( لتحقيق 
نسب االجناز املطلوبة بها لوجودها ضمن 

املرحلة االولى لتسليم 

املبارك يترأس اجتماع املجلس األعلى للبترول
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