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غير مخصص للبيع

٤ ضوابط لـ «التركيبة السكانية».. و٦ لسقف اجلنسيات
حددت الئحــة آليات معاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية، التي 
أصدرها رسميا مجلس الوزراء،

٤ ضوابط شملت املجال األمني على 
رأسها قصر التوظيف في اجلهات 
والوظائف األمنية على املواطنني 
من خالل التعيني املباشــر أو من 
خالل العقود، الى جانب وضع آلية 
فعالة ملراقبة ومتابعة املخالفني مع 
تطبيق الغرامات املقررة قانونا.

وفي املجال التعليمي والتدريبي، 
شــددت الالئحة على إقرار خطة 
زمنية لربط مخرجــات التعليم 
والتدريب مبتطلبات سوق العمل، 

أما اقتصاديا فقد أشارت الى أهمية 
التنسيق بني اجلهات احلكومية 
ذات العالقة بالتركيبة السكانية 
واعمال الربط اإللكتروني لتفعيل 
القــرارات املتعلقة بهذا الشــأن. 
ولفتــت الالئحــة الى التنســيق 
بني اجلهــات ذات الصلة بشــأن 
املتعلقــة  الضوابــط واملعاييــر 
باستقدام عمالة العقود احلكومية 
وأصحاب سمات الدخول للعقود 
احلكوميــة املؤقتة. وبخصوص 
حتديد السياسات املتعلقة بالسقف 
املناسب جلنسيات العمالة، فإنه 
يتم االستناد إلى ٦ ضوابط منها: 

أعداد املقيمني من العمالة وأنواع 
اإلقامات وتصنيف العمالة ومدى 
حاجة سوق العمل واحلاجة إلى 
خلق ســوق عمل متجدد وأوجه 
القصور في التركيبة الســكانية 
واحللول املطروحــة للمعاجلة. 
وشــددت الالئحة علــى ضرورة 
التعليــم  مخرجــات  مراعــاة 
القطاع  للكويتيني واحتياجــات 
اخلاص عند حتديد السياســات 
العامة بشأن إحالل العمالة الوافدة 
في القطاعات املختلفة مع تفعيل 

الرقابة على التوظيف الوهمي.

مراعاة اجلوانب األمنية والتعليمية واالقتصادية و«العقود احلكومية» وحتديد سياسات اإلحالل في القطاع األهلي وتفعيل الرقابة على التوظيف الوهمي

«القبس» و«Forbes» تكشفان عن قائمة أقوى ٢٠ رائد 
أعمال بالكويت.. في حدث ُينظم للمرة األولى محليًا

الزميل وليد النصف يتوسط املكرمني ضمن قائمة «القبس» و«Forbes» ألقوى ٢٠ رائد أعمال في الكويت                 (فريال حماد)

صاد
عمومية بنك الكويت الوطني تقّر توزيع اقت

٣٥٪ نقدًا.. و٥٪ أسهم منحة عن ٢٠٢٢
 حمد البحر: «الوطني» 

وّزع ١٫٨ مليار دينار 
نقدًا في ١٠ سنوات

 عصام الصقر: األرباح 
القياسية تؤكد جناح 
مسار النمو املستدام

جاسم مصطفى بودي: 
أرباح «اخلليج» مستدامة 

ونركز على االبتكارات الرقمية.. 
وعمومية البنك أقّرت توزيع 

١٠٪ نقدًا و٥٪ منحة عن ٢٠٢٢ حمــد البحر وعصــام الصقر وشــيخة البحر وصــالح الفليج 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية لبنك الكويت الوطني

جاســم مصطفــى بــودي ووليــد خالــد مندني وضــاري الرشــيد البدر 
خالل اجلمعية العمومية الـ ٦٤ لبنك اخلليج
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اخلالد يوّجه بإبقاء التسجيل مفتوحًا 
لدورتي ضباط الصف واألفراد باجليش 

طوال العام بعد قبول ٢٠٠٠ متقدم
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشــيخ طالل اخلالد تعليماته للمعنيني في رئاســة األركان العامة 
للجيــش بالعمل على إبقاء باب التســجيل لدورتــي ضباط الصف 
واألفراد مفتوحا طوال العام. والحقا، أعلنت رئاسة األركان إبقاء باب 
التطوع مفتوحا للدورتني طوال العام مع تعديل اإلجراءات اجلديدة 
اعتبارا من اليوم األحد. وكان اخلالد قد أصدر تعليماته بقبول جميع 
املتقدمني للدورتني والبالغ عددهم ٢٠٠٠ متقدم ممن اجتازوا جميع 

االختبارات والفحوصات الطبية املقررة.
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير 

الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد

«الدستورية»..  احلكم 
بـ ٣٥ طعنًا انتخابيًا اليوم

عبدالكرمي أحمد

تتجه األنظار السياسية والشعبية اليوم 
نحو احملكمة الدســتورية التي من املقرر 
أن تصــدر حكمها بـ ٣٥ طعنا انتخابيا في 
جميع الدوائر، بعدما قررت اجللسة املاضية 
حجزها جميعا للحكم في تاريخ اليوم، ما لم 
تقرر مد أجل احلكم فيها إلى تاريخ الحق.

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٢

ترامب ُيشعل مواقع التواصل االجتماعي: «لقد ُعدت»
واشنطنـ  وكاالت: عاد الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب ليشــعل مواقع التواصل االجتماعي 
بعد ســاعات قليلة من رفع احلظر عن حسابه في 
«يوتيوب»، ونشر في موقعي «فيسبوك» و«يوتيوب» 
ألول مرة منذ تعليق حســاباته عليهما اثر اقتحام 
أنصــاره الكونغــرس قبــل عامني. وكتــب الزعيم 
اجلمهوري السابق، الذي يسعى إلى الترشح لوالية 
ثانية في عام ٢٠٢٤، «لقد عدت!»، إلى جانب مقطع 

ڤيديو مدته ١٢ ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد 
انتخابات ٢٠١٦، ويقول فيه «آسف جلعلكم تنتظرون 
ـ عمل معقد». وآثر ترامب أن يكتب في حسابه على 
منصته «تروث سوشيال» «سيجري توقيف املرشح 
اجلمهوري الرئيســي والرئيس السابق للواليات 
املتحــدة األميركية الثالثاء، تظاهروا! اســتعيدوا 
بالدنا!»، متحدثا عن «تسريب» معلومات من مكتب 

املدعي العام في مانهاتن. التفاصيل ص٢٢صورة حساب دونالد ترامب على فيسبوك وعليه أول تعليق وڤيديو منذ عامني  (أ.ف.پ)


