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العجيل :تجربة «بيتك»
في أملانيا ...ناجحة
ص 13

وقف منح تصاريح عمل ملا دون  40عامًا

املغربيات والتونسيات واللبنانيات
ْ
َ
َ
ال يعملن في الكويت ...إال بمحرم

| كتب إبراهيم موسى |
أوق ـفــت الـهـيـئــة الـعــامــة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة مـ ـن ــح ت ـ ـصـ ــاريـ ــح ع ـمــل
ْ
الجنسيتن املغربية
للنساء من
والـتــونـسـيــة مــا دون ال ـ ــ 40عــامــًا،
إال فـ ــي حـ ـ ــال وج ـ ـ ــود مـ ـح ــرم مــن
األق ـ ــارب م ــن ال ــدرج ــة األولـ ــى (أب

وال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـلـ ـ ــواتـ ـ ــي ت ـقــل
أعـ ـم ــاره ــن ع ــن  40ع ــام ــًا ،إال فــي
حال وجود قريب لهن من الدرجة
األول ـ ـ ـ ـ ــى» ،م ــوض ـح ــًا أن «ال ـ ـقـ ــرار
ص ـ ــادر بــالـتـنـسـيــق ب ــن ال ـكــويــت
وك ــل م ــن امل ـغ ــرب وت ــون ــس تلبية
لطلبهما».
وإذ ل ـف ــت إل ـ ــى أن «اسـ ـتـ ـق ــدام

أو أخ أو زوج) ،وذل ــك بـنــاء على
طلب الــدولـتــن ،وكــذلــك السيدات
مــن الجنسية اللبنانية اللواتي
يـحـتـجــن مــواف ـقــة أم ـن ـيــة ،إضــافــة
إلى املحرم.
وك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــدر مـ ـ ـس ـ ــؤول أن
«الـهـيـئــة لــم تـعــد تمنح تصاريح
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ل ـ ـ ـل ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــات

املـ ـغ ــربـ ـي ــات وال ـت ــون ـس ـي ــات دون
األرب ـعــن عــامــًا ،مسموح بــه فقط
كالتحاق بعائل للزوج أو األب»،
ب ـ ـ ّـن امل ـ ـصـ ــدر أن «الـ ـ ـق ـ ــرار نـفـســه
يـنـطـبــق ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــات ولـكــن
يضاف إليه أخذ املوافقة االمنية»،
مؤكدًا أن «شرط املحرم ال ينطبق
إال على الجنسيات الثالث فقط».

«املركزي» يقترح
مشروع قانون منفصالً
إلفالس املصارف ُيجيز
دمج بنك في آخر
ص 12

لولوة املال لـ«الراي»:
سأدخل السجن
 ...بسبب «العذراء»!

ص 19

إسرائيل تفاجئ «حزب الله»
وتطلق «درع الشمال» ضد أنفاقه

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
«حريصة على استمرار عالقاتها
ال ــوث ـي ـق ــة م ــع دول ال ـع ــال ــم ك ــاف ــة،
ال س ـي ـمــا الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ودول
الـجــوار ،خصوصًا في ما يتعلق
بالتعاون املــرتـبــط بـســوق العمل
والـ ـسـ ـي ــاح ــة ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
سيادتها وخصوصيتها».
آليات إسرائيلية تستكشف أنفاق «حزب الله»

الكوادر الوطنية تفرُّ من العمل في «التربية»

9

القادسية يستعيد «حقه» ...في أرض الملعب

24

املجارير ّ
تلوث الجون و«البيئة» تطلب  20مليون دينار

شهران إلنجاز تقرير «الغرقة»
| كتب فرحان الشمري |
فيما أفادت الهيئة العامة للبيئة
أن «هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر م ــن  58مـ ـج ــرورًا
لتصريف مياه االمـطــار في البالد،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى م ـ ـجـ ــاريـ ــر ال ـ ـصـ ــرف
ال ـص ـح ــي الـ ـت ــي ت ــرم ــي مـخـلـفــاتـهــا
ف ــي ج ــون ال ـكــويــت ،م ـه ــددة ال ـثــروة
السمكية» ،أعلنت لجنة التحقيق
ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي ت ــداع ـي ــات االم ـط ــار
أن ـهــا تـحـتــاج ال ــى شـهــريــن إلنـجــاز

ال ـت ـح ـق ـي ــق ووضـ ـ ــع تـ ـق ــري ــره ــا فــي
«الغرقة».
وقــال مقرر اللجنة النائب خالد
العتيبي إن «الـحــاجــة الــى شهرين
إلن ـج ــاز ال ـت ـح ـق ـيــق ،يـمـلـيـهــا تـنــوع
امللفات املتعلقة بتداعيات األمطار
وتطاير الحصى» ،معلنًا ان «هناك
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـق ـي ــادي ــن ال ــذي ــن تــم
استدعاؤهم لسماع افاداتهم».
واجتمعت لجنة البيئة البرملانية
أمس بحضور مدير الهيئة العامة

للبيئة وممثلن عن بلدية الكويت،
وقال مقرر اللجنة مبارك الحجرف
إنه تم التباحث في الوضع البيئي
فــي الـكــويــت بشكل ع ــام ،ومناقشة
ق ـض ـي ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات امل ـت ـخ ـل ـف ــة مــن
س ـقــوط االم ـط ــار ،مـبـيـنــًا أن «هيئة
البيئة طلبت مبلغ  20مليون دينار
لتعزيز امليزانية ملعالجة كثير من
األمور ،ومنها املجارير ،حتى ال يتم
القاء املخلفات في جون الكويت».
| التفاصيل ص | 10

«وظائف ال يقبل املواطنون العمل بها»

إنهاء خدمات  28وافدًا في «املالية»
| كتب علي إبراهيم |

ك ـشــف وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة الــدك ـتــور
ن ـ ــاي ـ ــف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف ،عـ ـ ــن إن ـ ـهـ ــاء
خ ــدم ــات  28واف ـ ـ ـدًا ف ــي ال ـ ـ ــوزارة،
وذلــك منذ صــدور القرار الخاص
بتكويت الوظائف الحكومية.
ول ـف ــت ال ـح ـجــرف إل ــى أن عــدد
الــوافــديــن العاملن فــي «املــالـيــة»
مــن الــذيــن تـجــاوزت أعـمــارهــم 55
سـنــة بـلــغ  34مــوظـفــًا ،مبينًا أنــه
جار تدريب كوادر الصف الثاني
من الكويتين ألداء هذه األعمال،
ومشددًا على أن هناك وظائف ال
يقبل املواطنون العمل بها.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي رد عـ ـل ــى س ـ ــؤال
بــرملــانــي إل ــى أن ــه وم ـنــذ  1يناير
 2016وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ت ــم تعين

 23مــوظـفــًا وافـ ـ ـدًا لـجـمـيــع أن ــواع
العقود مقابل  682كويتيًا ،لتكون
بذلك نسبة تعين الوافدين إلى
الكويتين  3.4في املئة فقط.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لالستثمار أوقـفــت التعين على
ب ـن ــد ع ـق ــد خ ـ ــاص غ ـي ــر ك ــوي ـت ــي،
عـ ـ ـ ــدا ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة
التخصصية ،مــؤكـدًا أنـهــا قامت
بتعين  22كويتيًا خــالل السنة
امل ــالـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وت ـن ـه ــي اآلن
إجراءات تعين  7آخرين.
وأش ــار كذلك إلــى أن سياسية
اإلح ــالل التي يتبعها «املــركــزي»
آت ــت ثـمــارهــا ،حـيــث بلغت نسبة
ال ـك ــوي ـت ـي ــن م ـ ــن إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
العاملن في البنك  90.4في املئة.
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| واشنطن  -من حسين عبدالحسين
بيروت  -من ايليا مغناير |
ص ـع ــدت ف ـج ــأة م ـخــاطــر ان ـ ــدالع ح ــرب بن
الــدولــة العبرية و«حــزب الـلــه» مــع لقاء رئيس
حـكــومــة اســرائ ـيــل بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ووزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو فــي
بــروكـسـيــل لـيــل االث ـن ــن ،حـيــث أط ـلــق الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أم ـ ــس ،عـمـلـيــة «درع ال ـش ـمــال»
بـهــدف كشف وإحـبــاط أنـفــاق يحفرها «حــزب
الله» داخل األراضي املحتلةً ،وأرسل تعزيزات
بقوات خاصة.
إلى الجبهة الشمالية مدعومة
ٍ
وعلمت «ال ــراي» من مصادر في واشنطن،
أن «نتنياهو سعى الثبات أن ما تقوم به إيران
وحزب الله يرقيان الى إعالن حرب على الدولة
الـعـبــريــة» ،وانــه «ال يمكن الســرائـيــل االنتظار
أكـثــر مــن ذل ــك حـتــى ال يـفــوتـهــا األوان» ،فيما
أعـلــن البيت األبـيــض «دع ــم الــواليــات املتحدة
بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها».
وت ـه ــدف عـمـلـيــة «درع ال ـش ـمــال»  -بحسب
إسرائيل  -لتدمير األنفاق التي يعتقد الجيش

أن «حزب الله» بناها ّ
وهيأها للحرب املقبلة.
وقد قوبل هذا اإلجــراء باستنفار «حزب الله»
لقواته بشكل مــرئــي للقوات اإلسرائيلية في
رســالــةٍ واضـحــة بــأنــه على اسـتـعــداد فــي حال
َ
ت َد ْح َر َج ْت األمور نحو األسوأ.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ل ـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ــراي» إن
ّ
«إســرائـيــل تشعر مـنــذ مــدة بــأن األرض تهتز
َ ّ
ً
تحت أقدامها وأن عمال ما َيت َحضر له (حزب
ال ـل ــه) م ــن خ ــالل االس ـت ـع ــداد ل ـل ـحــرب املـقـبـلــة.
ّ
دفاعي ووقائي
وبالتالي فإن هذا اإلجراء هو
خ ــوف ــًا م ــن امل ـف ــاج ــآت ال ـت ــي وعـ ــد م ــن خــاللـهــا
األمن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
بانتقال املعركة إلــى الــداخــل اإلسرائيلي َبـ َـدل
ْ
حصرها فقط في لبنان».
وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـع ــد أن تـ ـك ــون ال ـق ـي ــادة
العسكرية قد أوصت «بعملية الدرع الشمالي»
سابقًا ،وأن توقيت تنفيذها كان بيد نتنياهو
الـ ـ ــذي اس ـت ـف ــاد م ــن ه ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة إلرس ـ ــال
جنوده إلــى الـحــدود في توقيت يوجد أجـ َ
ـواء
ٍ ِ
ّ
توت ٍر تخدمه داخليًا.
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