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  إلدارة اجلودة

تسريع «التوظيف» من دون انتظار
مرمي بندق 

كشــفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
عن أن احلكومة بالتنسيق مع اجلهات ذات الشأن، تعمل على 
تســريع التوظيف احلكومي مــن دون انتظار اخلريجني فترة 

زمنية من الوقت.  
وأوضحت أن العمل يتم وفق استراتيجية مؤسسية تتضمن 
عدة محاور، أهمها أن يتم توفير اخلريجني في التخصصات ذات 
االحتياجات الفعلية للوزارات واجلهات واملؤسسات احلكومية. 
واستطردت املصادر قائلة: لذلك اعتمدنا استراتيجية ال تتأثر 
بتغيير الوزراء تقوم على إبالغ مؤسسات التعليم العالي مثل 
جامعة الكويت والهيئة العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
واجلامعــات اخلاصة بنوعية التخصصات التي مازالت نادرة 
وتوجد لها فرص وظيفية من دون أي مدة انتظار لتوفير الوظائف 
التي تتناســب مع التخصصــات. وزادت: نواصل أيضا العمل 
على ان تتواءم تخصصات البعثات اخلارجية مع االحتياجات 
املطلوبــة بقدر كبيــر، اذ ال ميكن فــرض تخصص معني على 
أي خريــج دعما حلرية التعليم والبحث العلمي، ولكن حققنا 
خطوات جذرية إيجابية في ربط البعثات باحتياجات الوزارات 
واملؤسسات واجلهات احلكومية.  وأضافت: تابعنا النهج ذاته 
مع خطط البعثات في اجلامعات اخلاصة احمللية، مشيرة إلى 
أننا نتطلع من خالل هذه االســتراتيجة إلى تسريع التوظيف 
احلكومي من دون أي مدد انتظار، وبالفعل فقد حتقق ذلك اآلن 
مع بعض التخصصات النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل مثل 
األطباء والوظائف الطبية الفنية وبعض التخصصات األخرى.

إستراتيجية جديدة ال تتأثر  بتغيير الوزراء لتوفير الفرص الوظيفية للخريجني وتوجيه اجلهات التعليمية إلى التخصصات املطلوبة لتلبية االحتياجات الفعلية 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل تسلمه دعوة خادم احلرمني من سمو األمير سلطان بن سعد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم رسالة العاهل األردني من السفير األردني صقر أبو شتال

ولي العهد تسّلم دعوة لصاحب السمو من خادم احلرمني للمشاركة في القمة اخلليجية الـ ٤٣
ورسالة من ملك األردن حول العالقات الثنائية وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

ترقية ٧٠ ديبلوماسيًا في وزارة
اخلارجية.. منهم ٢٤ إلى درجة 
إلى درجة وزير مفوض سفير و٤٦
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اقتصاد

جواد بوخمسني وعماد بوخمسني يرحبان بسفيرنا لدى مصر غامن الغامن

«بيتك» يتّوج 
أداءه القوي خالل 

٢٠٢٢ بحصد 
٢٣ جائزة مرموقة 

«أبراج مصر العاملية» دّشنت ٦٣ وحدة 
فندقية من «هوليداي إن آند سويتس»

إيران تشدد قبضتها األمنية.. اعتقال 
نائب مدير وكالة «فارس» وتوقيفات وأحكام 

إعدام وسجن باجلملة تطول أطفاًال

«القوى العاملة» تلغي قيد زيادة الراتب 
في إذن العمل بـ ٥٠ دينارًا سنويًا

بشرى شعبان

كشــف مصــدر خاص فــي الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
لـــ «األنبــاء» أن مدير عام الهيئة بالتكليــف د.مبارك العازمي 
ألغــى القيد املســجل على أذونــات العمل بشــأن حتديد قيمة 
زيادة الرواتب الشــهرية ٥٠ دينــارا كل عام. وقال املصدر إنه 
بناء على املصلحة العامة، فقد مت إلغاء القيد الوارد على زيادة 
أجــر العامل فــي إذن العمل احملدد بـ ٥٠ دينارا، على أن تلتزم 
اإلدارات املختصة بزيادة الراتب الشهري وفق االتفاق ورؤية 

صاحب العمل دون حد أعلى لذلك.

منح الوكالء األوائل بقوة الشرطة 
آخر مربوط رتبتهم عند التقاعد

ماضي الهاجري

الداخلية  أحالــت جلنــة 
والدفاع البرملانية إلى مجلس 
األمــة تقريرهــا الســادس 
باملوافقة على اقتراح النائب 
ماجــد املطيــري حــول منح 
الوكالء األوائل بقوة الشرطة 
ممن استوفوا اخلدمة ٢٥ سنة 
فعلية وأمتوا العمر ٤٥ سنة 
فأكثر وحصلوا على ٣ عالوات 
دورية، آخر مربوط لرتبتهم 
ويحســب تقاعدهم على هذا 

األساس. وكان املطيري اقترح 
التالــي: تنص املــادة ١٠١ من 
القانون رقم ٢٣ لســنة ١٩٦٨

بشأن نظام قوة الشرطة على 
أنه «إذا أحيل أحد أعضاء قوة 
الشرطة إلى التقاعد وكان قد 
استوفى املدة الالزمة كحد أدنى 
للترقية، ولم يرق لعدم وجود 
شــواغر، منح الرتبة التالية 
لرتبته واحتسب تقاعده على 
هذا األســاس». وأضاف: وقد 
صدر القرار الوزاري رقم ٢١١
لســنة ٢٠٢١ من نائب رئيس 

واملالي. وأشار إلى أن قرار رفع 
ســعر اخلصم جاء فــي إطار 
النهج املتوازن واملتدرج الذي 
يتبعه «املركزي» لسياســته 
الهادفــة لتكريس االســتقرار 
النقدي واملالي لوحدات القطاع 
املصرفــي واملالي، واحملافظة 
على تنافسية العملة الوطنية 
مجــز  كوعــاء  وجاذبيتهــا 
وموثــوق للمدخرات احمللية، 
وتعزيز األجواء الداعمة للنمو 
االقتصادي املستدام. وذكر أن 
القرارات تســتند إلى القراءة 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ونصه: «إذا أحيل العسكري 
إلى التقاعد برتبة وكيل أول 
وكان قد استوفى مدة اخلدمة 
٢٥ ســنة فعليــة وأمت العمر 
٤٥ ســنة فأكثر وحصل على 
٣ عالوات دورية، مينح آخر 
مربــوط لرتبتــه ويحســب 

تقاعده على هذا األساس».
وتطبيقــا ملبــدأ العدالــة 
واملساواة بني رجال اجليش 
ورجال قوة الشرطة واحلرس 

الوطني قدم ذلك االقتراح.

البيانات  الفاحصــة ألحــدث 
واملعلومات االقتصادية محليا 
وعامليا، ويشمل ذلك معدالت 
األداء االقتصادي، مبا في ذلك 
مســتويات النمو والتضخم، 
والســيولة احملليــة، وحركة 
الودائع، وأسعار الفائدة على 
الدينار والعمــالت األجنبية، 
واجتاهاتها املتوقعة في ضوء 
مواجهة آثار وانعكاســات أي 
متغيــرات أو تطــورات قــد 

يشهدها االقتصاد احمللي.

ممن استوفوا اخلدمة ٢٥ سنة فعلية وأمتوا العمر ٤٥ سنة فأكثر وحصلوا على ٣ عالوات دورية

ماجد املطيري

باسل الهارون روسيا تستنفر أمنيًا بعد هجمات 
«مسّيرات» أوكرانية قرب موسكو

رئيس الوزراء 
زار قطر 

حلضور إحدى 
مباريات 

كأس العالم

عواصمـ  وكاالت: استنفرت القيادة الروسية بعد الضربات 
األوكرانية النوعية األخيرة التي استهدفت عمق األراضي الروسية 
قريبا من العاصمة موسكو بالطائرات املسيرة «الدرونز» ألول 

مـرة منذ بـدء الغزو الروسي في فبراير املاضي. 
وعقد الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني أمس اجتماعا ملجلس 
األمن ملناقشــة كيفية ضمان «األمــن الداخلي» للدولة، بعد أن 
اعتبر الكرملني الهجمات األوكرانية األخيرة بطائرات مســيرة 

خطرا على البالد. 
وفي وقت ســابق، أعلن رومان ستاروفويت، حاكم منطقة 
كورســك املتاخمة ألوكرانيا، أن هجوما بطائرة مســيرة على 
مطار في املنطقة أمس، أشعل النار في صهريج لتخزين النفط. 
ويأتي ذلك بعد يوم من هجمات بطائرات مسيرة على مطارين، 
األول في ريازان الواقعة على بعد ١٨٥ كيلومترا جنوب شرقي 
موســكو فقط، والثاني في ساراتوف في جنوب وسط روسيا 
على بعد ٦٠٠ كيلومتر عن احلدود االوكرانية، مما أســفر عن 
مقتــل ثالثة جنــود وإصابــة أربعة وإحلاق أضــرار بقاذفتني 
نوويتني بحسب وكالة «األناضول». وذكرت صحيفة نيويورك 
تاميز، نقال عن مســؤول أوكراني رفيع، أن الطائرات املسيرة 
املشــاركة في هجمات االثنني انطلقت من األراضي األوكرانية، 
وأن واحدة على األقل من الضربات متت مبساعدة قوات خاصة 

قريبة من القاعدة.
وقال معلقون روس على مواقع التواصل االجتماعي إنه إذا 
متكنت أوكرانيا من الوصول إلى هذا املدى داخل روســيا، فقد 

تكون قادرة أيضا على ضرب موسكو.

مخاوف روسية من ضربات مقبلة تطول العاصمة

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشــيخ خالد بن خليفة خالل استقباله 
رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة
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التفاصيل ص ١٦

«الصحة» ُتغلق باب تقدمي تظلمات 
«املمتازة».. والصرف قريبًا

عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب تقدمي التظلمات عن مكافآت األعمال 
املمتازة أمس الثالثاء. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
لـ «األنباء» أن الوزارة ســتقوم بفرز جميــع التظلمات والتدقيق 
عليهــا ورفعها إلى اللجنــة املختصة للبت فيها فــي أقرب وقت. 
وأفادت املصادر بأن الوزارة ستستبعد جميع التظلمات املخالفة 
للشــروط ولن تقوم بالبت فيها. وأشــارت املصادر إلى أن وزارة 
الصحة اشــترطت في البت بالتظلمــات أن يكون املوظف حاصال 
على تقدير «امتياز» سنة ٢٠٢١، فضال عن أال يكون قد وقعت عليه 
عقوبــة تأديبية. وأضافت: وتضمنت الشــروط أال يكون املوظف 
قــد جتاوزت إجازته املرضية خــالل ٢٠٢١ مدة ١٥ يوما عدا دخول 
املستشفى. وأفادت الشروط بأن تكون مدة املداولة الفعلية لعمل 
املوظف خالل الســنة امليالدية ٧٠٪ من عدد أيام النوبة و١٨٠ يوم 
عمل فعلي لباقي الفئات. ولفتت املصادر إلى أن من الشــروط انه 
يجــب أال يكــون مقدم الطلب قد حصل علــى أعمال ممتازة خالل 

٢٠٢١، حيث إن التظلم فقط ملن لم يحصل عليها.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

«أسود األطلس».. تقهر إسبانيا 
وتصل إلى ربع النهائي

(ا.ف.پ) فرحة العبي املغرب باإلجناز العربي التاريخي   

حــارس املغرب ياســني بونو تألق وقــاد املغرب 
إلى ربع نهائي املونديال        (أ.ف.پ)

16عربية وعاملية

عبدالوهاب الرشود

األربعاء
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غير مخصص للبيع

«املركزي» رفع سعر اخلصم نصف نقطة إلى ٣٫٥٪
رفــع مجلــس إدارة بنــك 
الكويت املركزي أمس ســعر 
اخلصم نصــف نقطة مئوية 
ليصبــح ٣٫٥٪ اعتبــارا مــن 
اليــوم. وأكــد محافــظ بنــك 
الكويت املركزي باسل الهارون 
مواصلــة «املركــزي» نهــج 
املتابعة لتطورات ومستجدات 
األوضاع االقتصادية والنقدية 
واملصرفية، واالستعداد للتحرك 
عند احلاجة لتوجيه مختلف 
أدوات السياسة النقدية من أجل 
احملافظة على االستقرار النقدي 

الهارون: مستعدون للتحرك عند احلاجة للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي

التفاصيل ص١٠
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اخلالد: وقف إصدار تصاريح العمل 
للعمالة املصرية منذ ١٧ سبتمبر

منصور السلطان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للقوى العاملة الشــيخ طــالل اخلالد، وجه أمس بوقف إصدار 
تصاريح العمل للعمالة املصرية، وذلك منذ ١٧ سبتمبر املاضي.
يأتي هذا القرار عطفا على توجيه النائب األول أمس األول 
االثنني باتخاذ إجراءات إيقاف العمل مبرسوم مذكرة التفاهم بني 
احلكومتني الكويتية واملصرية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة 
إلكترونيا، ألنه ال حاجة إلى الربط اآللي مع أي جهات خارجية.


