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االربعاء

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

حكومة انتقالية إلجناز امليزانيات واالنتخابات
ولي العهد بدأ املشاورات التقليدية لتشكيلها باستقباله الغامن والسعدون واحملمد واخلالد واتصاله باملبارك

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالدسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون

رشيد الفعم

كما أشارت «األنباء» في عددها الصادر 
أمــس، بدأ بالفعل ســريان عجلة تشــكيل 
احلكومة املقبلة، بدءا بتكليف رئيس وزراء 
للمرحلة املقبلة، وذلك باستقبال سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن، ورئيس مجلس األمة 
األسبق أحمد السعدون، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء األســبق الشيخ ناصر احملمد، كما 
أجرى ســموه اتصاال هاتفيا بسمو رئيس 
مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر املبارك، 
كما اســتقبل ســموه ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صباح اخلالــد، وذلك في 

إطار املشاورات التقليدية اجلارية لتشكيل 
احلكومة اجلديدة.

هذا، وكشــف مصــدر نيابي أن املشــاورات 
ركزت على تشكيل احلكومة املقبلة مع األخذ في 
االعتبار التوافق مع مجلس األمة احلالي إلجناز 

بعض اجللسات العالقة كجلسة امليزانيات.
وبني املصــدر أن األهم فــي املرحلة املقبلة 

هو وجود حكومــة انتقالية قادرة على وضع 
اخلطوات الالزمــة لالنتخابات املقبلة حتى ال 
ندخل في عوار دستوري، مضيفا أن احلكومة 
املقبلة من املتوقع أال تختلف بعناصرها كثيرا عن 
احلكومة احلالية، إلى أن يتم إجراء االنتخابات 
البرملانية املقبلة، والتي ستأتي حسب تعليمات 
القيادة السياســية بحكومة تتوافق واملرحلة 

املقبلة احلساسة. وأكد أن املشاورات لن تستغرق 
وقتا طويــال نظرا لوضوح الرؤيــة للمرحلة 
املقبلة، ومن احملتمل أن تؤدي احلكومة اليمني 
الدستورية أمام القيادة السياسية يوم االثنني ما 
بعد املقبل متهيدا للقسم الدستوري في مجلس 
األمة بعــد ذلك، ثم حتديد اجللســة املختصة 

بامليزانيات.

فتح التسجيل لدفعتي الطلبة 
الضباط في اجليش

رفع احلظر عن عمل املرأة 
في أنشطة عدة منها النفطية

عمولة «الدليڤري»
 حتت مجهر «التجارة»

«مجلس اجلامعات»: إعفاء 
ذوي اإلعاقة من الرسوم الدراسية

عبدالهادي العجمي

أعلنت رئاســة األركان العامــة للجيش عن فتح باب 
التسجيل بكلية علي الصباح العسكرية لاللتحاق بشرف 
اخلدمة العسكرية كطلبة ضباط من الدفعة (٢٣) حلملة 
الشــهادة اجلامعية ودفعة الطلبة الضباط (٤٩) حلملة 

شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.
وقالــت رئاســة األركان فــي بيان صحافــي أمس، إن 
التســجيل ســيكون إلكترونيا على املوقع خالل الفترة 

اعتبارا من اليوم األربعاء حتى ٢٣ الشهر اجلاري.
وأوضحت رئاسة األركان في بيانها أنه حتقيقا ملبدأ العدالة 
وإتاحة الفرص للجميع، ســيتم قبــول من اجتاز املقابالت 
واالختبارات والفحوصات الطبية كطلبة ضباط عن طريق 
القرعة. وأشارت إلى أنه ملعرفة الشروط العامة واملستندات 
والتخصصــات املطلوبة، يرجى مراجعــة موقع كلية علي 
sc.kuwaitarmy.gov.kw :الصباح العسكرية على اإلنترنت

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن مجلس إدارة الهيئة 
قرر إضافة فقرة للمادة ٢٦ من الئحة قواعد وإجراءات منح 
اإلذن بالعمل بالقرار رقم ١٥٦ لســنة ٢٠٢٢، باستثناء املرأة 
الكويتية من احلظر املتعلق بتشــغيل النســاء في مجاالت 
األعمال، ومنها النفطية بهدف حتقيق االســتفادة القصوى 
من طاقتها املتميزة، أي اســتثناء من احلظر بشــأن أعمال 
اإلشراف واإلدارة واملتابعة والتشغيل التي ميكن أن تباشرها 
املهندسات والعامالت الكويتيات، والتي ال تتطلب مجهودا 
بدنيا شاقا، كما أقر املجلس احلساب اخلتامي للهيئة للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة، أن وزارة التجارة 
والصناعة تضع نصب أعينها حاليا عمولة شــركات توصيل 
الطلبات وارتباطها بزيادة األسعار، إذ إن وزير التجارة والصناعة 
فهد الشريعان، وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك 
نحــو إجراء دراســة عاجلة وإفادته في شــأن شــكوى تتعلق 
بـ«املبالغة في عمولة شــركات توصيــل الطلبات وأثرها على 
املستهلك وزيادة األسعار». يأتي ذلك فيما تطرقت الشكوى إلى 
أن شركات التوصيل حتصل على نسب كبيرة من قيمة فاتورة 
املطاعم التي تســتخدم مواقعها لتســويق منتجاتها باإلضافة 
إلى دينار مقابل توصيل الطلب، أي حتصل على مكاســب من 
املطعم والعميل في الوقت نفسه، وذلك على الرغم من أنها تقدم 
خدمة بسيطة بأقل اإلمكانات والتكلفة، وذلك على العكس من 

املطاعم التي تتكبد تكلفة تشغيلية عالية. 
وشــددت الشــكوى على ضرورة وجود تدخل رقابي، إذ ال 
ميكن ترك السوق في تلك احلالة، إذ إن األمر بات أشبه باالحتكار 
وال عالقــة له بعوامل العرض والطلب مما يتســبب في زيادة 

األسعار على املستهلك.

آالء خليفة - ثامر السليم

عقد مجلس اجلامعــات احلكومية اجتماعه رقم (٢٠٢٢/٢) 
مساء االثنني برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي د.علي املضف، وبحضور أعضاء املجلس.
وعقــب االجتماع، أوضــح األمني العام ملجلــس اجلامعات 
احلكومية د.مثنى الرفاعي في بيان رســمي، أن املجلس ناقش 
فــي اجتماعه البنود املدرجة على جــدول أعماله، حيث صّدق 
املجلس على محضر االجتماع رقم (٢٠٢٢/١) الذي عقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٢/٦، كمــا أحيط املجلــس علما بتقريــر متابعة قرارات 
املجلس في اجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) املنعقد في تاريخ ٢٠٢٢/٢/٦.
وأفــاد الرفاعي بأن املجلس قد اعتمد اقتراح كلية الدراســات 
العليا بجامعة الكويت املعتمد من مجلس جامعة الكويت بشــأن 
إعفاء غير املقيدين من ذوي اإلعاقة من الرســوم الدراســية، ورد 
مــا مت حتصيله من رســوم دراســية من غيــر املقيدين من ذوي 
اإلعاقة عن الفصل الدراســي األول للعام اجلامعي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) 
استنادا ألحكام القانون رقم (٢٠١٠/٨) في شأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

محليات

اقتصاد

عربية وعاملية

03

13

14

«ريكونسنس»: 
إستراتيجية الكويت 

النفطية ٢٠٤٠..
 تبدو حلمًا يصعب حتقيقه!

أوكرانيا تصد تقدمًا روسيًا نحو «الهدف 
التالي» في دونباس..  و«الناتو» يدشن 

إجراءات عضوية السويد وفنلندا

توزيع بطاقات «عافية» للمتقاعدين 
في املراكز الصحية بعد العيد

دخان كثيف متصاعد نتيجة القصف الروسي 
على منطقة «دونيتسك» أمس         (رويترز)

السعودية.. األمن اإلنساني والتحول الرقمي 
لسالمة احلجاج وخدمتهم

الرياض - واس: تواصل اململكة 
العربيــة الســعودية بــكل أجهزتها 
ومؤسســاتها العمل من أجل توفير 
أعلى درجات األمن حلجاج بيت اهللا 
احلــرام وضمان ســالمتهم وتوفير 
أفضل اخلدمات لهم تيسيرا ألدائهم 
املناسك بطمأنينة وخشوع، وذلك عبر 
تبني مفهوم «األمن اإلنساني» للحج 
وتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 
فــي احلرمني الشــريفني واملشــاعر 
املقدسة، فقد أكد مساعد وزير الصحة 
السعودي محمد العبد العالي خالل 
«نــدوة احلــج الكبرى» أمــس على 
«األمن اإلنســاني في احلج»، مشددا 
على أن اململكة بذلت جهودا واسعة 

احلجــاج واملعتمريــن لكيفيــة أداء 
املناسك واإلفتاء، مع إمكانية إضافة 
الترجمة الفورية للغات، والتواصل 
مــع العلماء عن بعد، وهذا الروبوت 

مدعوم بـ (١١) لغة.
في سياق متصل، أطلقت الهيئة 
امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر 
املقدســة مجموعــة مــن املعــارض 
املتخصصــة واملبــادرات اإلثرائيــة 
خالل موســم حج هــذا العام بهدف 
إثــراء جتربة احلجاج منذ وصولهم 
إلى الديار املقدســة حتى مغادرتهم 
ولتخليد هــذه الرحلة اإلميانية في 

ذاكرة احلجاج.

تخصيص ١٦ مركز طوارئ في «جسر اجلمرات» وإطالق «روبوت توجيهي» بـ ١١ لغة

رجال االمن السعودي في خدمة ضيوف الرحمن    (واس)

لتقــدمي أفضــل اخلدمــات الصحية 
لضيوف الرحمن بأعلى املستويات 
وأحدث التقنيــات، منها تخصيص 
٢٣ مستشفى خلدمة احلجاج، إضافة 
إلــى ١٤٧ مركزا صحيــا، و١٦ مركزا 
للطوارئ على جســر اجلمرات، كما 
أطلقت وزارة الصحة السعودية دليال 
توعويا يتضمن اإلرشادات الصحية 

للحاج.
من جهتها، أصدرت الرئاسة العامة 
لشؤون املسجدين احلرام والنبوي 
كتيبات رقمية بلغات عاملية لتعريف 
احلاج بطريقة أدائه للنسك بالطريقة 
الصحيحــة، كما أطلقــت «الروبوت 
التوجيهي»، الذي يعمل على توجيه 

04«ايسيسكو» تعتمد إدراج قصر نايف على قائمة التراث اإلسالمي العاملي

«التربية»: انطالق مشروع الفاقد التعليمي 
بجميع املناطق ١٧ اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً ملا نشــرته «األنباء» حول 
مشــروع الفاقد التعليمي في عددها 
أمس، أكد وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب، أن برنامج تعويض الفاقد 
الذي أعدته الوزارة لتعويض الطلبة 
عمــا فاتهم مــن دروس خالل جائحة 
«كورونا» يشــمل ٤ مواد رئيســية، 
هي: اللغتــان العربيــة واإلجنليزية 
والرياضيــات والعلــوم، للطلبة من 

الصــف الرابع االبتدائي حتى الصف 
الثامن املتوسط.

وذكر اليعقوب أن العمل يبدأ في 
١٢ مركــزا بواقع مركزين لكل منطقة 
تعليمية من يوم األحد ١٧ اجلاري وعلى 
مدى ٤ أسابيع بواقع ٤ حصص دراسية 

في اليوم وفقا للجدول املدرسي.
وفي ســياق آخر، اعتمــد الوزير 
د. علــي املضف ضوابط منح املكافأة 
املمتــازة  املاليــة مقابــل اخلدمــات 
للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، على أن 

يكون قد مضى علــى تعيني املوظف 
ســنتان داخل الوزارة أو لدى أي من 
اجلهات احلكومية األخرى. وتضمنت 
الضوابط أن يكون املوظف حاصال على 
تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن ســنة 
االستحقاق، وأال تقل مدة أيام العمل 
الفعلية للموظف عن سنة االستحقاق 
فــي املراحل التعليميــة املختلفة عن 
نسبة ٧٠٪  وهي املدة املنصوص عليها 

بقرار مجلس اخلدمة املدنية.

من ضوابط منح «األعمال املمتازة» أال يقل الدوام الفعلي  للموظف عن  ٧٠٪ 

التفاصيل ص ٠٢

التفاصيل ص ١٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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