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2800 فقط 730 ألف عامل منزلي بالبالد والشكاوى  العقيل: 

الفلبني: حظر شامل على إرسال العمالة للكويت

منذ فترة واحلكومة الفلبينية تضغط على 
الكويت باستخدام حظر العمالة اعتقاداً منها 
أن حاجتنا للعمالة سوف جتبرنا إلى زيادة 
رواتبهم.. الفلبينيون في الكويت يزيدون عن 
700 ألف ويعملون في شتى املجاالت والكويت 
لديها القدرة على جلب عمالة ماهرة من دول 
أخرى وبالتالي اخلسران هم عمالتهم، وهل 
ستوفر حكومتهم لهذا العدد الكبير وظائف 
بــديــلــة؟.. هــذا األســلــوب تكرر أكثر مــن مرة 
ولألسف احلكومة الكويتية هي التي تتراجع.. 

يبون عمالتهم خل ياخدونهم.

بني السطور

أعلنت وزارة العمل والتوظيف في الفلبني أمس أن إدارة 
التوظيف في اخلارج وافقت على قرار يفرض حظراً شامالً 

على إرسال العمالة للكويت.
وقالت إن احلظر الشامل مت بناًء على توصية وزير العمل 
في أعقاب وفاة العاملة الفلبينية جينيلني فيالفيندي مؤخراً 

في الكويت.
وتعقيبا على هذا القرار أكدت وزير املالية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية بالوكالة مــرمي العقيل، أن سياسة 
الكويت في املرحلة احلالية تهدف إلى افساح املجال الستقدام 
عمالة منزلية من أســواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند 
وإندونيسيا، وعدم حصر األمر أو االكتفاء بدولة أو اثنتني 

فقط.
وأوضحت ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع 
اجلهات املعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول 
تفاديا حلــدوث اي نقص في استقدام االعــداد املطلوبة من 

العمالة املنزلية في الكويت.

»امل����ي����زان����ي����ات«: م��ه��ل��ة ش����ه����ران أم����ام 
ال����داخ����ل����ي����ة ل���ت���س���وي���ة امل����الح����ظ����ات 
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حفتر  م��ل��ي��ش��ي��ات  ال��ل��ي��ب��ي��ة:  احل��ك��وم��ة 
ت����خ����رق وق�������ف إط��������الق ال�����ن�����ار ل���ل���ي���وم 

الثالث

برهم صالح: العراق لن يكون ساحة 
حلروب جديدة

الرئيس العراقي يلتقي وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

إصرار نيابي على إدراج 
»التسليح« ضمن امليزانية العامة   

ريا�س عواد 

اســـتـــغـــرب رئــــيــــس جلــنــة 
امليزانيات واحلــســاب اخلتامي 
النائب عــدنــان عبدالصمد نشر 
املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة قبل 
نقاشها كما جرت العادة بالسابق 

.
وقــال عبدالصمد في تصريح 
صحفي باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة: كان لدينا رغبة بالتنسيق 
مــع احلكومة السابقة بتضمني 

ميزانية التسلح ضمن امليزانية 
املقبلة وكانت هناك موافقة من 
وزارتــي املالية والدفاع على ذلك 
واالن فوجئنا بطرح امليزانية دون 

تضمينها ميزانية التسليح.
وأضــــاف “ يــبــدو أن وزيـــرة 
املالية ال تريد أن ترتفع سقف 
امليزانية في عهدها ألكثر من 22.5 

مليار دينار.

بريطانيا وأملانيا وفرنسا: 
ال يحق إليران تقليص 

التزاماتها النووية
أكد بيان أملاني فرنسي بريطاني مشترك تفعيل آلية 
حل اخلالفات بشأن االتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى 
أن هذا القرار اتخذ بسبب عدم احترام إيران التزاماتها 
مبوجب االتفاق النووي. وذكرت الدول الثالث أنها لم 
تنضم حلملة الضغوط القصوى التي متارسها الواليات 
املتحدة على إيــران، مشيرة إلى أنها لن تقبل القول إن 
إيــران لها احلق في تقليص التزاماتها مبوجب االتفاق 

النووي.

قــال الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
ــس ان بـــالده لــن تكون  صــالــح أم
ساحة حلروب جديدة بل ميكن ان 

تكون نقطة استقرار.
ونقل بيان للرئاسة العراقية 
عن صالح قوله ان العراق ميكن 
ان يكون عامال للتفاهم االيجابي 
ونقطة استقرار وسالم بني القوى 
االقليمية والــدولــيــة وانـــه يدعم 
توحيد اجلهود الرامية ملعاجلة 
االزمات احلالية لكي تنعم شعوب 

املنطقة بالسالم والرفاهية”.
ــر اخلارجية  ــدى لقائه وزي ول
ــد بــن  ــم ــح الـــقـــطـــري الـــشـــيـــخ م
عبدالرحمن، جدد صالح التاكيد 
على ان بالده لن تكون منطلقا الي 

اعتداء على اية 

تونس : مشاورات عسيرة 
لتشكيل احلكومة

ــس الــتــونــســي  ــي ــرئ ــري ال ــج ي
قيس سعيد لقاءات مع األحــزاب 
واالئــتــالفــات والكتل البرملانية 
للتشاور واختيار “الشخصية 
األقدر” من أجل تكليفها بتشكيل 
احلكومة فيما يــرى مراقبون أن 
هذه املشاورات ستكون “عسيرة”. 
وقــالــت الــرئــاســة التونسية في 
ــه كتابا إلى  بــيــان إن سعيد وج
ــات والكتل  ــالف ــت ــــزاب واالئ األح

البرملانية دعاهم فيه إلــى تقدمي 
مقترحاتها حــول الشخصية أو 
الشخصيات التي ترى أنها قديرة 
من أجل تشكيل احلكومة داعيا إلى 
التسريع في تقدمي هذه املقترحات 
“ما يتيح مـــدة كــافــيــة لتعميق 
املشاورات في احترام كامل للمدة 

التي نص عليها الدستور”.

السودان يحتوي
مترد »املخابرات«

ــس، أنــه سيتم محاسبة  أكــد اجليش الــســودانــي، أم
الضباط املتمردين الذين شاركوا في عملية التمرد التي 
وقعت الثالثاء، داخل جهاز املخابرات، والتي أسفرت 
عن مقتل جنديني وجرح 4 آخرين. وقال الناطق باسم 
اجليش السوداني، العميد الركن عامر محمد احلسن: 
سيتم محاسبة الضباط املتمردين مبقتضى القانون«. 
وأضــاف محمد احلسن، أن القوات املسلحة والشرطة 
وقــوات األمــن تعاملت مع عملية التمرد التي شهدتها 
اخلرطوم الثالثاء، مبرونة. مشيرا إلى أن األمور رجعت 

إلى طبيعتها في العاصمة ومناطق البالد األخرى.
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