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ّ
الطيارون العسكريون ...كويتي وأفتخر

تخريج  22طيار «أباتشي» و« 6أف  »18و« 4طائرات نقل» الشهر املقبلّ ...دربتهم أطقم وكوادر وطنية

| كتب منصور الشمري |

• اللواء الفودري لـ «الراي» :توفير  2مليون دوالر
كلفة تدريب الطيار الواحد في الخارج
  4آالف شاب تقدموا لكلية أحمد الجابر للطيرانسيتم اختيار  300منهم
بني «بصمة الديوان» واملرض املهني الياباني ...مجرد شعرة

«كاروشي» ...بالغترة والعقال!

• اليابانيون ينتحرون من اإلفراط في العمل ويتحاشون الحصول على كامل
رصيد إجازاتهم وال يغادرون مقر العمل قبل مغادرة املدير!
| كتب غانم السليماني |

فيما ال تزال ارتدادات قرار ديوان
الخدمة املدنية بتعميم البصمة على
جميع املوظفني ،بمن في ذلك شاغلو
املـ ـن ــاص ــب الـ ـقـ ـي ــادي ــة مـ ــن م ــراق ـب ــني
ومــديــريــن ومــن أمـضــى فــي الخدمة
 25س ـن ــة ،اس ـت ـح ـضــر ال ـب ـعــض من
مــؤيــدي ال ـق ــرار م ـفــردة «ك ــاروش ــي»
اليابانية ،والتي تعني بالعربية «املوت
من ضغط العمل» ،واقترحوا إلباس
العبارة الغترة والعقال لتتواكب مع
ق ــرار ديـ ــوان الـخــدمــة ال ـجــديــد ،الــذي

يبدو أن الجدل في شأنه سيستمر،
إل ـ ــى م ــوع ــد ت ـن ـف ـيــذه ف ــي سـبـتـمـبــر
املقبل ،وربما بعد املوعد أيضًا.
وي ـ ـ ــرى مـ ـن ــاص ــرو ق ـ ـ ــرار ديـ ـ ــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ــي إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـبـ ـصـ ـم ــة أن
مصطلح «كاروشي» ال بد أن يرتدي
الـغـتــرة والـعـقــال ويتفانى فــي عمله
ويقدمه بكل إخالص ،تأسيًا بثقافة
العمل اليابانية ،التي أدهشت العالم،
خ ـصــوصــًا لـجـهــة اإلن ـ ـجـ ــازات الـتــي
تـتـحـقــق ف ــي ال ـج ــام ـع ــات واملـ ـ ــدارس
واملـ ـص ــان ــع وال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ال ـنــاج ـمــة
ع ـ ــن ح ـ ــب الـ ـعـ ـم ــل والـ ـتـ ـف ــان ــي ف ـي ــه،

مـسـتـشـهــديــن بــال ـث ـقــافــة الــوظـيـفـيــة
فــي الـيــابــان ،التي تنظر إلــى املوظف
املستنفد رصيد إجــازاتــه بالكامل،
ع ـلــى أنـ ــه «ش ـخ ــص ض ـع ـي ــف» ،إلــى
درج ــة أن املــوظــف يـحـتــاط الستياء
زمـ ــالئـ ــه م ـن ــه إن هـ ــو ح ـص ــل عـلــى
اإلجازة أو أفرط فيها.
وت ـم ـي ــل ال ـث ـق ــاف ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة فــي
ال ـيــابــان إل ــى االسـ ـت ــزادة ف ــي الـعـمــل،
حتى لــو كــان الـفــائــض عــن ساعات
الـ ــدوام طــوعـيــًا ،غـيــر مــدفــوع األج ــر،
إذ م ــن امل ـص ـط ـلــح ع ـل ـيــه أال ي ـغ ــادر
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وزير العمل ماسوكا 72 :لم يتم ترحيلهن

زيمبابوي بانتظار عودة
بقية نسائها من الكويت
| كتب أحمد زكريا |
«مـ ـ ـ ــا زال هـ ـ ـن ـ ــاك املـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
الــزي ـم ـبــابــويــات ال ــات ــي تقطعت
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
والسعودية ،وبانتظار املساعدة
إلعادتهن لبادهن».
ه ـ ــذا مـ ــا ذك ـ ـ ــره وزي ـ ـ ــر ال ـع ـمــل
والــرفــاه االجتماعي الزيمبابوي
نـغــونــي مــاســوكــا ،خ ــال حديثه
أم ـ ــام اح ـ ــدى ال ـل ـج ــان ال ـبــرملــان ـيــة

ف ــي ب ـ ـ ــاده ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى ان «72
زيمبابوية لم يتم ترحيلهن من
الـكــويــت وذل ــك مــن أص ــل  200كن
عالقات منذ العام املاضي».
وتـ ــابـ ــع ،وفـ ـق ــًا ل ـت ـقــريــر نـقـلـتــه
ال ـص ـحــافــة ال ــزي ـم ـب ــاب ــوي ــة« ،ع ــاد
إلينا  128زيمبابوية من الكويت،
بــاإلضــافــة إل ــى أس ــرة مـكــونــة من
خمسة أشخاص كانت تقيم في
السودان».
وأشار التقرير إلى ان «اللجنة

أعلن آمر القوة الجوية اللواء
عبدالله ال ـفــودري ل ـ «ال ــراي» عن
ت ـخ ــري ــج  32طـ ـي ــارًا مـتـخـصـصــًا
ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل ف ــي ال ـك ــوي ــت ،من
بـيـنـهــم  22ط ـي ــارًا متخصصون
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات االبـ ــات ـ ـشـ ــي،
و  6ط ـ ـيـ ــاريـ ــن بـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات «أف
 »18وط ـ ـيـ ــاران اثـ ـن ــان ب ـطــائــرات
ن ـق ــل واث ـ ـنـ ــان آخـ ـ ـ ــران ب ـط ــائ ــرات
ن ـق ــل خ ـ ـ ــاص ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن هـ ــؤالء
الـ ـخ ــريـ ـج ــن هـ ــم أف ـ ـ ـ ــراد ال ــدف ـع ــة

األول ــى الـتــي تــم تدريبها بأطقم
وكــوادر كويتية وداخــل الكويت،
وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــزي ــد ال ـق ــوة
ال ـج ــوي ــة ف ــي ال ـج ـي ــش ال ـكــوي ـتــي
فخرًا بهذه الخطوة.
وأوضـ ـ ــح الـ ـل ــواء الـ ـفـ ــودري ان
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة جـ ـ ـ ــاءت ت ـن ـف ـي ـذًا
للخطة االسـتــراتـيـجـيــة للجيش
ال ـك ــوي ـت ــي ،حـ ــول ايـ ـج ــاد ق ــاع ــدة
لـتــدريــب الـعـنــاصــر الــوطـنـيــة من
الـطـيــاريــن داخ ــل الـكــويــت وبــأيــد
وط ـن ـي ــة ،ول ـت ــوف ـي ــر امل ـص ــاري ــف،
م ــؤك ـدًا ان كـلـفــة ت ــدري ــب الـطـيــار

من  4.4مليون دينار حاليًا إلى أضعاف الرقم

في الداخل

الحكومة تدرس البدائل املمكنة
لحماية أصحاب الدخل املحدود
من آثار «اإلصالح االقتصادي»

أنس الصالح :نجري تقييمًا ً
شامال ألثر
«القيمة املضافة» واستثناء سلع وقطاعات
لعدم املساس بمعيشة املواطن ص 3
«القوى العاملة» لعمالة الشركات الوهمية:
تعديل األوضاع أو مغادرة البالد ص 2
الفارس لـ «الراي» :خطة البعثات
تترجم رؤية الدولة في استثمار
رأس املال البشري

ص6

فرنسا تساند وساطة الكويت إليجاد حل
سريع لألزمة وتدعم «خريطة طريق»
اقترحها تيلرسون

ص 18

ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ــي
مـجــال حـقــوق االن ـســان استمعت
ل ـ ـش ـ ـهـ ــادات مـ ــن ال ــزي ـم ـب ــاب ــوي ــات
الـلــواتــي عملن فــي دول عربية»،
ً
ناقا عن ماسوكا القول «هــؤالء
الــزيـمـبــابــويــات الـتـحـقــن بالعمل
ع ــن ط ــري ــق األص ــدق ــاء واألقـ ـ ــارب
ال ــذي ــن ق ــدم ــوه ــن لـ ــوكـ ــاالت عـمــل
فــي زيـمـبــابــوي وال ـكــويــت ،ولكن
لــأســف اكتشفن بـعــد وصولهن
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ال ــواح ــد خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت ســابـقــًا
كانت تبلغ مليوني دوالر ،األمر
الـ ـ ــذي ي ـع ـنــي ف ــي هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
تـ ــوف ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــالـ ــغ طـ ــائ ـ ـلـ ــة ض ـمــن
سياسة تقنن املصروفات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــودري
إلـ ـ ــى أن ح ـف ــل الـ ـتـ ـخ ــرج س ـي ـقــام
ف ـ ــي اح ـت ـف ــال ـي ــة ي ــرع ــاه ــا ن ــائ ــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ال ـخــالــد،
وسـتـتـخـلـلـهــا عـ ــروض عسكرية
للطيارين الخريجن.
وث ـ ّـم ــن الـ ـل ــواء ال ـ ـفـ ــودري دعــم

وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ورئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
ونائبه اليجاد األرضية وتذليل
العقبات لتسهيل عملية تدريب
الطيارين بالكويت« ،األمــر الذي
لم يكن ليتم لوال دعمهم».
وفي موضوع آخر ،أعلن اللواء
الـ ـف ــودري أن ع ــدد م ــن ت ـقــدم إلــى
كلية احمد الجابر للطيران بلغ
ما يقارب  4آالف متقدم جار فرز
طلباتهم وتقدمهم لامتحانات،
مؤكدًا أن حاجة الكلية في الدفعة
الثانية لطلبتها سـتـتــراوح بن
 250إلـ ـ ــى  300مـ ـتـ ـق ــدم ،سـيـتــم

االعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـنـ ـه ــم حـ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـه ــاء
امتحانات املقابات خــال شهر
سبتمبر املقبل.
وقال اللواء الفودري إنه سيتم
إل ـحــاق ه ــؤالء بالكلية لـلــدراســة
ملـ ــدة  4سـ ـن ــوات ،تـتـضـمــن ع ــددًا
مــن التخصصات الـتــي تحويها
الـكـلـيــة م ـثــل ال ـط ـي ــران وهـنــدســة
الطيران وعددًا من التخصصات
امل ـ ـسـ ــانـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ،م ـثــل
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدي طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ومـ ـ ــاحـ ـ ــن
أرضين وابراج مراقبة وطائرات
من دون طيار.

ماكينزي» للبنوك:
أين ينفق الكويتيون قروضهم؟ ص 21
«القطاع النفطي» يسابق الزمن
لتأهيل قيادييه ...الجدد
الحجرف لـ «الراي» :تطورات كثيرة
في خارطة «هيئة األسواق»
ص 22

ُ
رجل األلفية الثالثة يخضع لعمليات
التجميل و«املوجة» ...عاملية ص 32

زيادة الرسوم على الخدمات
الصحية للوافدين
تضاعف إيرادات املستشفيات
| كتب عمر العالس |
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة
لـ«الراي» ان ايرادات املستشفيات
م ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
وبأضعاف مضاعفة ،بعد دخول
زيـ ـ ـ ــادة الـ ــرسـ ــوم ال ـص ـح ـي ــة عـلــى
الوافدين حيز التنفيذ قريبًا.
ولفتت املصادر إلى ان ايرادات
املستشفيات خــال السنة املالية

الحالية املقدرة بنحو  4.4مليون
دينار قد تصل الى أضعاف هذا
ال ــرق ــم ،م ــع م ــا ي ـتــوقــع تحصيله
عند تطبيق زي ــادة الــرســوم على
بعض الخدمات الصحية والتي
ت ـش ـم ــل االش ـ ـعـ ــة والـ ـفـ ـح ــوص ــات
الطبية.
وك ــان وزي ــر الـصـحــة الــدكـتــور
جمال الحربي حسم في تصريح
ل ـ ـ «الـ ـ ـ ــراي» م ــوع ــد دخ ـ ــول زيـ ــادة

رس ــوم ال ـخــدمــات الـصـحـيــة على
الـ ـ ــوافـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ــزائـ ـ ــريـ ـ ــن ب ـ ـكـ ــروت
زيـ ـ ــارة ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،مـعـلـنــًا أن
ذل ــك سـيـكــون خ ــال شـهــر يوليو
الجاري.
وكـ ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ـبــدأ
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم فــي
مـنـتـصــف ف ـب ــراي ــر امل ــاض ــي ،بعد
أن اع ـت ـمــد مـجـلــس وكـ ــاء وزارة
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تساؤالت عن موعد وكيفية خروجه مع توالي الفضائح

كم يصمد ترامب
في البيت األبيض؟
| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |

ل ــم ت ـعــد م ـســألــة ب ـقــاء الــرئـيــس
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي م ـن ـص ـبــه
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤل ،ب ـ ـ ــل ط ـغ ــى
عـلــى ألـسـنــة غــالـبـيــة األمـيــركـيــن
السؤال عن موعد خروج الرئيس
م ــن ال ـب ـيــت االبـ ـي ــض ،ب ـعــد تـكــاثــر
األدلــة التي تشير ،بشكل قطعي،

إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ــورطـ ـ ــه وم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــه مــع
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ــروسـ ـي ــة ،عـلــى
األقل في محاولة سرقة معلومات
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي
امل ـنــافــس واس ـت ـخــدام ـهــا إلل ـحــاق
األذي ــة بمرشحة الديموقراطين
للرئاسة هياري كلينتون.
آخ ـ ــر ت ـ ـطـ ــورات تـ ـ ــورط ت ــرام ــب
مع موسكو ترتبط باللقاء الذي
عـقــده نجله دونــالــد جونيور مع

ناتاليا فاسيلنتسكايا ،املحامية
ال ــروس ـي ــة امل ـق ـ ّـرب ــة م ــن الـكــرمـلــن،
لـلـحـصــول مـنـهــا عـلــى مـعـلــومــات
«فـ ـض ــائـ ـحـ ـي ــة» ض ـ ــد ك ـل ـي ـن ـت ــون.
ان ـك ـش ــاف أمـ ــر ال ـل ـق ــاء ،ال ـ ــذي كــان
أول من أوردت تفاصيله صحيفة
«نيويورك تايمز» ،وكيفية تعامل
تــرامــب االب واالب ــن مــع التقارير
االعامية حول اللقاء  -الفضيحة،
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