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عددهم انخفض مبقدار  26ألف ًا خالل 2018

 644ألف مصري ًا في الكويت
مجلس الوزراء يستعجل إنشاء املدن العمالية

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

عقد مجلس ال���وزراء اجتماعه
األس��ب��وع��ي ب��ع��د ظ��ه��ر أم���س في
قصر السيف برئاسة سمو الشيخ
ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي��س مجلس
الوزراء ،وبعد االجتماع أكد نائب
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر
الدولـة لشئون مجلس ال��وزراء
أنس الصالح أن املجلس تدارس
توصية جلنة اخل��دم��ات العامة
بشأن مشروع املدن العمالية في
جنوب اجل��ه��راء  ،وق��رر املجلس

تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع
كل من وزارة املالية  ،الهيئة العامة
للقوى العاملة  ،واجلهات األخرى
املعنية للمضي قدماً في إجراءات
إن���ش���اء امل���ش���روع وتخصيص
األراض��ي الالزمة إلقامة مساكن
م��ؤق��ت��ة ل��ع��م��ال ال��ش��رك��ات التي
تنفذ مشاريعها خ��ارج املناطق
احلضرية وذل���ك ضمن مساحة
التشوين املخصصة للمشروع ،
على أن تتولى بلدية الكويت رفع

تقرير كل ثالثة أشهر إلى مجلس
الوزراء مبا مت في هذا الشأن  ،كما
قرر املجلس تكليف الهيئة العامة
للقوى العاملة بالتنسيق مع كافة
اجلهات احلكومية بشأن السماح
للشركات املتعاقدة معها على
مشاريع حكومية بتوفير السكن
املناسب لعمالها ضمن مساحة
التشوين املخصصة للمشروع ،
وذلك حتى االنتهاء من إجناز مدن
العمال  ،على أن تتولى الهيئة

تفعيل دورها في الرقابة والتدقيق
في ه��ذا الشأن  ،مع التأكيد على
كافة اجلهات احلكومية بضرورة
ت��ض��م�ين ال���ش���روط امل��رج��ع��ي��ة
لعقودها ب��ن��دا ً ي��ل��زم الشركات
التي سيتم التعاقد معها والتي
يبلغ عدد عمالتها الالزمة لتنفيذ
التزاماتها التعاقدية مع اجلهة
أكثر من ( )1000عامل بإسكان
العمالة التابعة لها ف��ي امل��دن
العمالية .

البشير أمام احملكمة متهم بالفساد وقتل متظاهرين

ظهر الرئيس السوداني السابق عمر
البشير أمس ألول م��رة ،وهو داخ��ل قفص
االتهام ،أثناء أول جلسة حملاكمته عقدت
في العاصمة اخلرطوم تتعلق بتهم بالفساد
وإساءة استخدام املال العام.
وارت�����دى ال��ب��ش��ي��ر ال����زي ال��س��ودان��ي
التقليدي ،وبدا في بعض الصور مبتسما،
وفي أخرى يحيي بعض احلاضرين داخل
قاعة احملكمة ،وفي ثالثة وهو يتحدث على
ما يبدو مع أحد محاميه.
وبعد االستماع إلى أقوله ،قضت احملكمة
بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق
إلى السبت املقبل ،في تهم تتعلق بالفساد
خالل فترة حكمه التي استمرت  30عاما.
وك���ان وك��ي��ل ن��ي��اب��ة مكافحة الفساد
والتحقيقات امل��ال��ي��ة ،ق��د ق��ال ف��ي يونيو
امل��اض��ي إن البشير متهم “بحيازة امل��ال
األج��ن��ب��ي واس��ت�لام ه��داي��ا ب��ص��ورة غير
رسمية» .ووجهت للبشير أيضا في شهر
مايو املنصرم اتهامات بالتحريض على
قتل احملتجني والضلوع فيه ،ويريد املدعون
كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل األموال
ومتويل اإلرهاب.

دمشق تندّ د بدخول رتل
عسكري تركي إلى إدلب
ندّدت دمشق أمس بدخول رتل عسكري تركي
إلى جنوب محافظة إدلب ،غداة دخول قوات النظام
أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في
املنطقة ،فيما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان
عن قصف سوري وروسي ملنع الرتل من التقدم.
وق��ال مصدر في وزارة اخلارجية السورية،
وف��ق ب��ي��ان نقلته وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية ،إن
“آليات تركية محمّلة بالذخائر ..في طريقها إلى
خ��ان شيخون لنجدة اإلرهابيني املهزومني من
(جبهة النصرة) ،األمر الذي يؤكد مجددا ً استمرار
الدعم ال��ذي يقدمه النظام التركي للمجموعات
اإلرهابية”.

«اخلدمة العسكرية» تدعو
مواليد 2000-1999
ملراجعتها خالل  30يوم ًا
دع��ت هيئة اخل��دم��ة الوطنية
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي وزارة ال��دف��اع
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ك��ل��ف�ين ب��اخل��دم��ة
الوطنية العسكرية لاللتحاق
بالدفعة ( )48الى مراجعة الهيئة
خالل  30يوما وذل��ك اعتبارا من
األحد املقبل.
وق���ال���ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه
امل��ع��ن��وي وال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة

ب��ال��وزارة في بيان صحفي أمس
ان املكلفني باخلدمة هم من مواليد
 10مايو  1999ولغاية مواليد
 31مارس  2000مبينة ان إلتحاق
املكلفني املطلوبني للخدمة العاملة
بالدورة سيكون في السابع من
ديسمبر املقبل.
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«اجلامعات اخلاصة» :التسجيل بخطة
البعثات الداخلية  24اجلاري
أع��ل��ن مجلس اجل��ام��ع��ات اخل��اص��ة بدء
فترة التسجيل في خطة البعثات الداخلية
للحاصلني ع��ل��ى ال��ث��ان��وي��ة االجن��ل��ي��زي��ة
الكترونيا في  24أغسطس اجل��اري على أن
تنتهي يوم  28من الشهر نفسه.
وأكد األمني العام باألمانة العامة ملجلس
اجل��ام��ع��ات اخل��اص��ة ال��دك��ت��ور حبيب أبل
في تصريح صحفي أم��س أن��ه على الطلبة

الراغبني بالتسجيل في البعثات تقدمي اختبار
القبول في املنشأة التعليمية التي يودون
التسجيل فيها كرغبة أولى واحلصول على
ورق��ة القبول وحتميل املعلومات املطلوبة
على نظام التسجيل اإللكتروني اخل��اص
بالبعثات الداخلية .وأوضح أبل أن أولوية
القبول للطلبة احلاصلني على أعلى املعدالت
وفي حدود ما هو متاح من مقاعد مشددا على

ضرورة اتباع إرشادات التسجيل املوضحة
على موقع األمانة العامة ملجلس اجلامعات
اخلاصة (.)www.puc.edu.kw
وأض��اف أن ميكن للطالب التعرف على
برامج الكليات واجلامعات وأدن��ي نسبة
مئوية مطلوبة للتقدمي ف��ي ك��ل تخصص
بزيارة املوقع اإللكتروني متمنيا التوفيق
للطلبة املتقدمني.

أعلنت اإلدارة املركزية لإلحصاء أن إجمالي أذون��ات العمل
الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة الستقدام عمالة مصرية
خالل العام  ،2018بلغت  62ألفاً و 191إذن عمل فقط ،على عكس
األرقام التي مت تداولها مؤخرا ً.
وأوضحت االدارة في بيان أمس  ،أن أذون��ات العمل الصادرة
في  2018الستقدام عمالة مصرية ،مت إلغاء  23ألفاً و 883منها،
مشيرة إلى أن العدد املتبقي منها يبلغ  38ألفا ً و 308إذن عمل فقط
للعمل في القطاع االهلي.
وأضافت اإلدارة أن إجمالي العمالة املصرية التي مت تعيينها
في القطاع احلكومي خالل العام املاضي ،بلغ  577عامالً ،أغلبهم
يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.
وأشارت إلى أن العدد االجمالي للجالية املصرية في دولة الكويت
انخفض خالل العام املاضي مبقدار  26ألفاً و 551شخصاً ،ليصبح
 643ألفا ً و 977بانخفاض بنسبة  3.95في املئة مقارنة ببداية العام
نفسه ،من بينهم نحو  10آالف فرد حتت سن اخلامسة عشرة.
ووفقا ً لإلدارة  ،فإن العدد االجمالي للعمالة املصرية في القطاع
احلكومي بلغ في نهاية العام املاضي 40 ،ألفا ً و 897عامالً ،بواقع
 26ألفا ً و 545عامالً من الذكور ،و 14ألفا ً و 352من اإلناث ،الفتة
إلى أن إجمالي العمالة املصرية في القطاع اخلاص بلغ  451ألفاً
و 960عامالً ،بينهم  434ألفا ً و 500من الذكور و 17ألفا ً و 460من
اإلناث.
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فهد األنصاري يعود لقائمة «األزرق»
أمام نيبال وأستراليا

بني السطور
سوف تكرر وزارة التربية نفس األع��ذار التي
ترد بها على منتقديها منذ أربعة عقود في عدم
اكتمال االستعدادات الستقبال العام الدراسي
اجل��دي��د  ..ش��ب��ه��ات تنفيع م��ق��اول��ي الصيانة
وإعفائهم م��ن ال��غ��رام��ات املتفق عليها كجزاء
للتأخير  ..نفس شركات صيانة التكييف وبرادات
املياه تتكرر سنويا ً  ..رحمة باألطفال .
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