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 20صفحة  100فلس

قوة العمل بني الكويتيني قفزت إلى  350ألفًا وبني الوافدين وصلت إلى مليون و 450ألفًا

إلغاء  56ألف إذن عمل

 2.4مليون عدد القوة العاملة في القطاعني العام والخاص بينهم  657ألف مواطن
كتب عبدالرسول راضي

أل�غ��ت هيئة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة 56 ،أل��ف اذن
عمل النتهاء اقامات اصحابها وهم خارج
البالد ،مؤكدة ج��واز الغاء اذن العمل آليًا
ف��ي ح ��االت ع��دي��دة ،منها م�ض��ى اك�ث��ر من
س�ت��ة اش�ه��ر متتالية ع�ل��ى وج ��ود العامل
خ��ارج البالد ما لم يكن ذلك بتصريح من
االدارة العامة لشؤون االقامة.
واوض �ح��ت ك��ذل��ك ج ��واز ال �غ��اء االذن متى
انتهت اقامة العامل خ��ارج البالد ،وكذلك

اذا تم ابعاد العامل ألي سبب من األسباب،
مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء
الرسوم املقررة.
ال � ��ى ذل � ��ك ق� �ف ��زت ق � ��وة ال �ع �م��ل خ � ��الل ال � � � 6
سنوات املاضية بني الكويتيني من %25.2
الى  %32.1اي من  217ألفا و 131مواطنا
وم ��واط� �ن ��ة ال� ��ى  350أل �ف��ا و 220م��واط �ن��ا
وم��واط �ن��ة م�ن�ق�س�م��ني ب��ني  200أل ��ف رج��ل
و 150ألفا و 214امرأة ،فيما قفزت النسبة
بني غير الكويتيني من  %52.3الى ،%58.7
ح �ي��ث ك ��ان ��وا  929أل �ف��ا و 245أل ��ف واف ��دا

م��وزع��ني على  715أل��ف و 475رج��ال و213
ألفا و 770امرأة ثم اصبحوا مليونا و449
ألفا و 813وافدا بينهم  455ألفا و 651امرأة
و 994ألفا و 162رجال.
وك� �ش ��ف ت �ق ��ري ��ر امل �ج �م��وع ��ة االح �ص��ائ �ي��ة
السنوية في االدارة املركزية لالحصاء في
اص��داره االخيرعن ارتفاع ع��دد املتعطلني
ال� ��ذي س �ب��ق ل �ه��م ال �ع �م��ل ال ��ى أل �ف��ني و409
مواطنني ب��واق��ع أل��ف و 474للرجال و935
لالناث ،في حني ارتفع من أل��ف و 849الى
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حمالت أمنية لضبط املخالفني
كتب منصور السلطان

تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصني في حالة سكر
وأرب�ع��ة مخالفني لقانون اإلق��ام��ة وخمسة م��ن املنتهية إقاماتهم
و 19ب��دون اث�ب��ات شخصية ،واح��ال�ت�ه��م إل��ى ج�ه��ات االختصاص
التخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحق كل منهم .وقالت ال��وزارة انه
في إطار الحمالت األمنية املستمرة لقطاع األمن العام لفرض هيبة
القانون وضبط املخالفني واملطلوبني وال�خ��ارج��ني على القانون

قامت مديرية أمن محافظة العاصمة بالتعاون مع اإلدارة العامة
ل�خ�ف��ر ال �س��واح��ل ب�ح�م�ل��ة أم�ن�ي��ة م�ف��اج�ئ��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة
«نقعة الشمالن» أسفرت عن القاء القبض على املذكورين .واكدت
أن الحمالت األمنية واملرورية املفاجئة مستمرة على مدار الساعة
وف��ي جميع املحافظات لضبط املخالفني واملطلوبني والخارجني
على ال�ق��ان��ون .وأه��اب��ت ب��امل��واط�ن��ني واملقيمني ال�ت�ع��اون م��ع رج��ال
األم��ن بعدم اي��واء أو التستر على أي مخالف للقوانني أو مطلوب
للعدالة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

تهادن «نوويًا» وتدرس عرضًا فرنسيًا إلنقاذ االتفاق

عودة «الحضانات»
إلى عهدة «الشؤون»

إيران :لن نبدأ الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا
عواصم -الوكاالت :قال وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف امس إن بالده لن تبدأ حربا
في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.
وأض ��اف ف��ي كلمة باملعهد ال�ن��روي�ج��ي للشؤون
ال ��دول� �ي ��ة «ه � ��ل س �ت �ن �ش��ب ح � ��رب ف � � ��ي ...ال �خ �ل �ي��ج؟
بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب ...لكننا
سندافع عن أنفسنا».
في سياق متصل ،أعلن الوزير اإليراني أن طهران
مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية إلنقاذ
االت �ف��اق ال �ن��ووي ال��دول��ي ،ال��ذي وقعته إي ��ران مع
القوى العاملية عام .2015

كتب عبدالرسول راضي

وأض� � ��اف أن «ه� �ن ��اك م �ق �ت��رح��ات ع �ل��ى ال �ط ��اول ��ة..
وسنعمل عليها».
وع� ��رض ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي إي �م��ان��وي��ل م��اك��رون
األرب� �ع ��اء إم ��ا ت�خ�ف�ي��ف ال �ع �ق��وب��ات ع�ل��ى إي� ��ران أو
توفير «آلية تعويض لتمكني الشعب اإليراني من
العيش بشكل أف�ض��ل» ف��ي مقابل االم�ت�ث��ال التام
ل��الت �ف��اق ال ��ذي ان�س�ح�ب��ت م�ن��ه ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ال �ع��ام امل��اض��ي .وك ��ان ظ��ري��ف أع�ل��ن أول م��ن ام��س
إن ب��الده «ل��ن تنسحب م��ن االت �ف��اق ال �ن��ووي ألنه
اتفاق جيد ،والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم»،
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أعاد نشر تغريدة تلقبه بـ«ملك إسرائيل»!

واشنطن -الوكاالت :أعاد الرئيس
األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب نشر
تغريدة على حسابه في «تويتر»
ل��إع��الم��ي امل �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل ،واي ��ن
ألني روت ،الذي لقبه فيها ب�«ملك
إسرائيل».
ووص��ف روت املعروف بترويجه
لنظرية امل��ؤام��رة في تصريحاته
امل �خ �ت �ل �ف��ة ت� ��رام� ��ب ب ��أن ��ه «أع �ظ ��م

رئاسات العراق :لن يجرنا
أحد إلى حرب بالوكالة
بغداد -الوكاالت :ناقش رئيس الجمهورية
ال �ع��راق �ي��ة ب��ره��م ص��ال��ح ورئ �ي��س ال � ��وزراء
عادل عبد املهدي ورئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي أم��س ،ال��وض��ع األمني
ف��ي ال �ع��راق وخ�ص��وص��ًا ال�ت�ف�ج�ي��رات التي
تعرضت لها مخازن أسلحة قوات الحشد
الشعبي خالل األيام القليلة املاضية.
وب� �ح� �س ��ب ب � �ي� ��ان ل ��رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة
ال�ع��راق�ي��ة ،أك��د االج�ت�م��اع اس�ت�م��رار ال�ع��راق
ب��االل �ت��زام ب�م��ا ج��اء ف��ي وث�ي�ق��ة «السياسة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة امل � ��وح � ��دة ب� �ش ��أن امل �س �ت �ج��دات
األمنية اإلقليمية» ،وما أكدته الوثيقة من
أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي
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سحب منتجات «»ice breaker gum
الحتوائها على جيالتني الخنزير
أع�ل�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة اح�ت��واء
علكة « »ice breaker gumعلى جيالتني الخنزير
غير الحالل.
واك��دت عقب جلسة طارئة عقدتها اللجنة العليا
لسالمة االغ��ذي��ة صحة م��ا ت��م ن�ش��ره عبر وسائل
التواصل االجتماعي ح��ول احتواء املنتج املشار
اليه على جيالتني الخنزير ،الفتة الى ان منتجات
العلكة « »ice breaker gumبجميع انواعها غير
م �ن��اس �ب��ة ل ��الش �خ ��اص ال ��ذي ��ن ي �ت �ب �ع��ون االغ ��ذي ��ة
الحالل الحتوائها على جيالتني الخنزير.

واوصت اللجنة في جلستها بتكليف نائب املدير
ال �ع��ام ل �ش��ؤون التفتيش وال��رق��اب��ة س�ح��ب املنتج
من االس��واق ،وات�خ��اذ االج ��راءات املناسبة حسب
النظم واللوائح.
وكلفت اللجنة ممثل وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة
ب�م�ت��اب�ع��ة واص� � ��دار ق � ��رار ي �ح �ظ��ر امل �ن �ت��ج بجميع
ال �ن �ك �ه��ات واالن� � � � ��واع ،ك �م��ا ك �ل �ف��ت ادارة االغ ��ذي ��ة
امل �س �ت��وردة ات �خ��اذ ال ��الزم م��ن االج � ��راءات ال��الزم��ة
ل �ح��ني ص � ��دور ق � ��رار ال �ح �ظ��ر م ��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة.
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«األشغال» تطالب بتسريع العمل
بتطوير «الطريق الدائري »6.5

ترامب :اهلل اختارني لخوض
الحرب مع الصني
رئ �ي��س ل �ي��س ب��ال�ن�س�ب��ة ألم�ي��رك��ا
ف �ق��ط ،ب��ل ول�ل�ي�ه��ود وإلس��رائ �ي��ل،
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ب �ش��ري��ة» ،م�ض�ي�ف��ا:
«ال �ي �ه��ود ف��ي إس��رائ �ي��ل يحبونه
وكأنه ملك إسرائيل».
وان �ت �ق��د اإلع ��الم ��ي روت ال�ي�ه��ود
األم �ي ��رك �ي ��ني مل��واق �ف �ه��م األخ� �ي ��رة
امل � � �ن � ��ددة ب� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ت ��رام ��ب
امل�ن�ت�ق��دة ل�ل�ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي،

ع ��ادت «ال�ح�ض��ان��ات» م��رة أخ ��رى ل�ت�ك��ون ت�ح��ت مظلة
وزارة ال �ش��ؤون ،اس�ت�ج��اب��ة ل ��رأي ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
بالرغم من صدور قرار سابق من مجلس الوزراء بنقل
تبعيتها الى وزارة التربية.
وف��ور ص��دور ق��رار االع��ادة استحدثت وزارة الشؤون
ب �ع��د م��واف �ق��ة دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ادارة ج��دي��دة
ل�ل��رق��اب��ة ع�ل��ى ال �ح �ض��ان��ات ال �خ��اص��ة م�ه�م�ت�ه��ا ف��رض
الرقابة على تلك الحضانات التي ت�ج��اوز ع��دده��ا ال�
 600وربما يصل في وقت قريب الى اكثر من .750
وك �ش �ف��ت وك �ي �ل��ة ال � � ��وزارة ب��االن��اب��ة ه �ن��اء ال �ه��اج��ري،
ع��ن ال�ت��وج��ه ن�ح��و وق��ف اس�ت�ق�ب��ال اي ط�ل�ب��ات ج��دي��دة

كتب علي الفرحان

م �ش ��ددا ع �ل��ى أن ال��رئ �ي��س يعمل
من أجل «جميع اليهود والسود
وامل �ث �ل �ي��ني وأي واح� � ��د» ،وت��اب��ع:
«م��ن املهم أن��ه جيد لكل من يريد
العمل في أميركا».
وج��دد ترامب أم��س على حسابه
ف��ي «ت��وي �ت��ر» ش �ك��ره ل� ��روت على
ّ
ّ
«ك ��الم ��ه ال �ل �ط �ي��ف» .وأك� � ��د أن ما
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دعت وزيرة األشغال وزير الدولة لشؤون االسكان د.
جنان بوشهري الى تسريع وتيرة العمل ورفع نسبة
االن �ج��از لتحقيق ( )%5ع�ل��ى األق ��ل ش�ه��ري��ًا م��ن قيمة
عقد تطوير الطريق الدائري  6.5السريع ،مشيرة الى
ان على الشركة الصينية املنفذة االل�ت��زام باملحافظة
على هذه النسبة لتفادي أي تأخير وذلك بزيادة عدد
املعدات واآلالت والعمالة البشرية.
وطالبت خالل لقاء مع مدير الشركة الصينية املنفذة
ل�ل�م�ش��روع ب�ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر ش �ه��ري ع��ن س�ي��ر األع �م��ال
للتأكيد على االل �ت��زام بالنسبة املطلوبة والبرنامج
الزمني املعتمد.
واك ��دت ال��وزي��رة اهمية تطوير ال�ط��ري��ق ال��دائ��ري 6.5
ال �س��ري��ع ال� ��ذي ي �خ��دم م��دي�ن��ة غ ��رب ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك،
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«املواصالت» :انتهاء أزمة
التكدس في مراكز البريد
كتب فايز الزعل

أكدت وزارة املواصالت أن حركة البريد تسير بصورة
طبيعية ،مشددة على أن مشكلة التكدس في املراكز
البريدية انتهت ولم يعد لها أي وجود.
وأوض� �ح ��ت م��دي��ر ادارة ال �ح��رك��ة ال �ب��ري��دي��ة ص��دي�ق��ه
خاجة معالجة مشكلة تراكم البريد املسجل والطرود
والبريد املمتاز ،مشيرة الى انه ال يوجد اي تكدس في
مركز الفرز وتبادل االرساليات باملطار الدولي.
يذكر أن املواصالت عانت سابقا أزمات متكررة بسبب
مشكلة التكدس ،األم��ر ال��ذي دفعها الى ايجاد حلول
جذرية إلنهاء معاناة املواطنني.

