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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة األولى)

العيدان: مؤمتر «التكنولوجيا في خدمة الكويت»
أكبر جتمع داعم للتكنولوجيا في مختلف املجاالت

اجلمعيــــة  تنظــــــــم 
الكويتيــة لتقنيــة املعلومات 
افتراضيــا بعنــوان  مؤمتــرا 
فــي خدمــة  «التكنولوجيــا 
الكويت» عبر «الويب»، والذي 
بدأ مساء أمس ويستمر حتى 
١ يوليــو املقبل في الســاعة ٩ 
مساء على مدى ٤ أيام متتالية.
رئيــس  نائــب  وصــرح 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
الكويتيــة لتقنيــة املعلومات 
واملشرف على املؤمتر م.ناصر 
العيدان بأن اجلمعية تســعى 
لتحقيق أهدافها التي أنشــئت 
من أجلها، ومــن تلك األهداف 
تنظيــم املؤمتــرات املتعلقــة 
بالتكنولوجيا ملواكبة األحداث 
التي مير بها العالم ومن ضمن 
تلك األحــداث جائحة كورونا 
وكيفية االســتفادة واستغالل 
التكنولوجيا خالل هذه الفترة، 
كما سيشارك باملؤمتر كوكبة 
من اخلبراء واملتخصصني في 
شــتى املجاالت. وبني العيدان 
أن املؤمتر يتنــاول ١١ محورا، 
اليــوم األول يناقــش  ففــي 
التكنولوجيا  املؤمتــر تأثيــر 

املؤمتر محاور التكنولوجيا في 
القانون واجلرائم االلكترونية، 
وسيتطرق أيضا الى االنتخابات 
االلكترونية من نواٍح مختلفة، 
املــرأة فــي عصــر  ومتكــني 
التكنولوجيا، وسيشــارك في 
هذا احملور اخلبير الدستوري 
د.محمد الفيلي وأستاذ العلوم 
السياسية في جامعة الكويت 
د.غامن النجار والوزير والنائب 
اخلرافــي  م.عــادل  الســابق 
واحملامــي حســني العبــداهللا 
األعلــى  املجلــس  وعضــو 

للتخطيط م.أشواق املضف.

اثر  الــى  ســيتطرق املؤمتــر 
التكنولوجيــا علــى الرياضة 
وتقنيــة التحكيم باســتخدام 
الڤيديــو VAR، وسيشــارك 
وزيــرة  احملــاور  هــذا  فــي 
الســابقة د.أمانــي  التجــارة 
بورســلي، ورئيــس مجلــس 
إدارة شــركة «إال» لالستثمار 
التكنولوجيــا د.ســعد  فــي 
البراك ورئيس الهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري، 
والالعب الدولي السابق الكابنت 
جاسم يعقوب، رئيس جمعية 
املشروعات الصغيرة السابق 
وداود معرفي. وختاما شــكر 
العيدان جميع املشاركني على 
اهتمامهم في دعم التكنولوجيا 
في مجاالتهم املتنوعة، وأثر ذلك 
اإليجابي فــي دعوة اجلمهور 
لتبني احللول االلكترونية في 
شتى املجاالت، ودعم كل اجلهود 
الرسمية لتوسيع االعتماد على 
التكنولوجيــا لتصبح منهج 
حياة فــي وجــود األزمات أو 
في عدمها، كما أكد العيدان أن 
هذا التجمع املجتمعي هو األول 

من نوعه.

وفــي اليوم الثالث يناقش 
التكنولوجيا  املؤمتر محــاور 
في تربيــة األبنــاء والوالدية 
الرقمية، وكذلك قضايا الوعظ 
اإللكتروني، وأيضا سيتطرق 
املؤمتــر لقضيــة التعليم عن 
بعــد خصوصــا خــالل وبعد 
وثــورة  كورونــا،  جائحــة 
اإلعــالم االلكترونــي وأثرها 
على املجتمع، وسيشــارك في 
هذه احملاور اخلبير األســري 
د.إبراهيــم اخلليفــي وعميــد 
كلية الشريعة السابق د.محمد 
الطبطبائــي، ورئيس جمعية 
الكويتيــة مطيــع  املعلمــني 
العجمــي، وسيشــارك أيضا 
اإلعالميــان بــركات الوقيــان 
وعادل عيدان. وأخيرا يناقش 
املؤمتر في اليوم الرابع محاور 
التكنولوجيــا فــي االقتصاد 
واملشاريع الصغيرة والتجارة 
االلكترونية، وكذلك سيتطرق 
املؤمتر لثورة الذكاء الصناعي 
وأثرها على املجتمع، وسيناقش 
املؤمتر أثر التكنولوجيا على 
حياة الشــباب ودور وســائل 
التواصــل االجتماعــي، كمــا 

يومياً الساعة ٩ مساًء وعلى مدى ٤ أيام متتالية عبر «الويب»

م.ناصر العيدان

على الهندسة والطب واملعاقني، 
حيث ســتتم مناقشــة أهمية 
األمن السيبراني على استخدام 
املواطنني واملؤسسات وأيضا 
ســيناقش أهميــة احلكومــة 
االلكترونية باإلضافة الى أثر 
التكنولوجيا على تطور األجهزة 
الطبية خالل أزمة «كورونا»، 
باإلضافة الى دور التكنولوجيا 
املهــم فــي تعبيــد احملتــوى 
االلكتروني ملواقع التطبيقات 
لتكون ســهلة الوصول لذوي 
اإلعاقــة، وسيشــارك في هذا 
محــاور اليوم األول نخبة من 
املسؤولني واملختصني كرئيس 
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة 
األذينــــــة  املعلومات م.سالم 
واألكادميـــي واملتخصص في 
علوم الكمبيوتر د.أحمد املنيس 
ونائب رئيس اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات السابق 
م.قصي الشطي وعضو اجلمعية 
األميركيــة لألمــراض املعدية 
د.غــامن احلجيــالن ورئيــس 
اجلمعيــة الكويتيــة ألوليــاء 
أمور املعاقني رحاب بورسلي. 
أما اليــوم الثاني فســيناقش 

«التوثيقات الشرعية» في «العدل» أجنزت
٦٩٦١ معاملة خالل فترة اإلجازة الطارئة

أسامة أبوالسعود

اصدرت وزارة العدل إحصائية باالجنازات التي قامت 
بها إدارة التوثيقات الشرعية في فترة اإلجازة الطارئة 
خــالل الفترة مــن ٢٠٢٠/٣/١٥ حتــى ٢٠٢٠/٦/٢٨ والتي 
تضمنت العديد من املعامالت التي تقوم بها االدارة مثل 
تصديق عقود الزواج والطالق واشهار االسالم وحصر 

الوراثة وغيرها من املعامالت االخرى.
وقامت ادارة التوثيقات الشــرعية خالل تلك الفترة 
بالتصديق على ١٣٢٤ عقد زواج، كما اصدرت ٢٠٧ إذونات 
زواج على يد مـــــأذون خــــارج اإلدارة (طرف غيـــــر 

كويتي).
ومن اجنازات االدارة أيضا تســليم وتسلم ٥٥ دفتر 
مأذون، و٩٩٥ إعالما رســميا، و٢٢٢ حصر ورثة، و٣٣٨ 

قسام شرعي، و٨٧ اثبات طالق.
كمــا اجنزت االدارة ١٥ مراجعــة زوجية، و٩ حاالت 
إشهار إســالم، و٧٥ صورة طبق األصل، و١٩١ مخاطبة 
جهات رســمية (التأمينات، اخلارجية، شؤون القصر) 
و٣٤٣٣ ردا على استفســارات املراجعيــــن وحتديـــــد 
املواعيد عــن طريـــــق خدمــة الـ WhatsApp بإجمالي 

٦٩٦١ معاملــة.

من ١٥ مارس املاضي حتى ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ بينها ٨٧ إثبات طالق

فتح املقابر من ٥٫٣٠ حتى ٨٫٣٠ صباحًا

الكويت هنأت رئيسي جمهوريتي
أيسلندا وماالوي مبناسبة انتخابهما

دائرة التأشيرات والهجرة في اململكة املتحدة 
تستأنف خدماتها في ٤ دول عبر الشرق األوسط

فــي اطــار االنتقــال من 
املرحلة األولى إلى املرحلة 
الثانية ضمن مراحل العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
ومتاشــيا مع قرار مجلس 
الوزراء بشأن انتهاء املرحلة 
األولى والبــدء في املرحلة 
الثانيــة مــن يــوم الثالثاء 
البلديــة  قــررت  املقبــل، 
حتديــد مواعيد فتح املقابر 
أمام اجلمهور خالل املرحلة 
الثانيــــة مــــن الساعة ٥٫٣٠ 
صباحــا حتى الساعـــة ٨٫٣٠ 

صباحا.
وفي هذا الســياق، أكد مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي ضرورة التقيد باالشتراطات 
الصحية ولبس الكمامات والقفازات وااللتزام 
بالتباعد االجتماعي خالل زيارة املقابر، مشير 

إلى أنه مت حتديد مدة الزيارة 
بنصف ساعة.

التدابيــر  أن  وأضــاف 
التــي تتخذهــا  الوقائيــة 
البلدية في إلزام زوار املقابر 
وأهالي املتوفني واملشيعني 
القفازات والكمامات  بلبس 
اشــتراطات  وتطبيــــق 
االجتماعــي  التباعــــــد 
وتشديدها على العاملني في 
املقابــر بالتقيد باإلجراءات 
والتدابير تأتي من حرصها 
على صحة وسالمة اجلميع، 
فضال عن دعمها لكافة اإلجراءات االحترازية 
والوقائية التي تتخذها الدولة ملكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد ومراعاة متطلبات السالمة 
وتعليمات وزارة الصحـــة الصادرة في هذا 

اخلصـــوص ملنـــع انتشـــار الڤيـــروس.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
آيســلندا الصديقــة غودني ثورالســيوس 
جوهنيســون، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة إعــادة انتخابه رئيســا 
جلمهورية ايســلندا لفترة رئاســية جديدة 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحــة والعافيــة وللعالقــات الطيبة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ايسلندا 
الصديقة غودني ثورالسيوس جوهنيسون 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إعادة 
انتخابه رئيســا جلمهورية ايســلندا لفترة 
رئاسية جديدة متمنيا سموه له كل التوفيق 
والسداد ودوام الصحة والعافية. كذلك بعث 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس املنتخب جلمهورية 
ماالوي الصديقة الزاروس تشاكويرا، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه 
رئيسا جلمهورية ماالوي الصديقة، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافيــة وللعالقــات الطيبة بــني البلدين 
الصديقيــن املزيـــد مـــن التطـــور والنمـــاء. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس املنتخب جلمهورية 
ماالوي الصديقة الزاروس تشاكويرا ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة انتخابه رئيسا 
جلمهوريــة مــاالوي، متمنيا ســموه له كل 
التوفيق والســداد ودوام الصحة والعافية. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

أعلنت دائــرة التأشــيرات والهجرة في 
اململكة املتحدة عن استئناف مرحلي لتقدمي 
خدماتها في مراكز تقدمي طلبات التأشــيرة 
فــي البحريــن (املنامة) والكويــت (مدينة 
الكويت) واململكة العربية السعودية (اخلبر 
وجدة والرياض) واإلمارات العربية املتحدة 
(أبوأبوظبــي ودبي)، اعتبــارا من أمس ٢٨ 

يونيو ٢٠٢٠.
وكجزء من التدابير االحترازية والصحية، 
ميكن للعمالء الذين قاموا بحجز موعد مسبق 
فقــط زيارة املراكز احملددة لتقدمي طلباتهم 

وتسجيل بياناتهم احليوية.
وسيتمكن العمالء الذين لم يتمكنوا من 
حجز موعد مســبق في املركز قبل اإلغالق، 
تسجيل الدخول إلى حساباتهم حلجز موعد 
جديد. كما ميكن للعمالء الذين أكملوا طلبهم 
على GOV.UK قبل اإلغالق، لكنهم لم يقوموا 
بحجز موعد مســبق في أحــد مراكز تقدمي 

طلبات التأشيرة، التقدم بحجز موعد.
ولن يتم تقدمي اخلدمــات التالية حاليا 
وحتى إشعار آخر: خدمات تأشيرة األولوية 
الفائقة، والتأشــيرة األولوية (لتأشــيرات 
الزيارة)، والتأشيرة األولوية لإلقامة، وخدمة 

تقدمي الطلب بدون موعد.
وينصح العمالء باالحتياط عند السفر إلى 

اململكة املتحدة، نظرا للعديد من اإلجراءات 
والتدابير اجلديدة التي مت وضعها عند دخول 
اململكة املتحدة بســبب االنتشــار املستمر 
جلائحة «كوفيد-١٩»، ومن املفضل التحقق 
https:// من أحدث املعلومات قبل السفر على

.www.gov.uk/uk-border-control
وكجزء من تدابير «في إف إس غلوبال» 
االحترازية للصحة والسالمة الهادفة للوقاية 
من «كوفيد-١٩»، بالتماشــي مع توصيات 
منظمة الصحة العاملية والسلطات واملراجع 
احمللية املختصة، قد يطلب من العمالء الذين 
يزورون مراكز تقدمي طلبات التأشيرة لدينا 
االلتزام باحلفاظ على املسافة مع اآلخرين، 
فصح درجــات احلرارة أو ارتــداء كمامات 

الوجه.
كما ميكن للعميل أيضا اختيار ميزة إعادة 
املستندات عبر خدمة البريد السريع (متوافر 
برسوم رمزية)، دون احلاجة لزيارة مركز 
تقدمي طلبات التأشيرة الستعادة جوازاتهم 
بعد اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرة أو عدمه.

وبالنسبة للعمالء الذين يرغبون بالعودة 
إلى املركز لتسلم جوازات سفرهم بعد اتخاذ 
القرار، سيتم االتصال بهم من قبل «في إف 
إس غلوبال» لترتيب عملية تسلم جوازات 
سفرهم، عن طريق حجز موعد مسبق فقط.

املنفوحي شّدد على ضرورة تطبيق اشتراطات الوقاية والتباعد االجتماعي فيها

للمسافرين من البحرين والكويت والسعودية واإلمارات

م.أحمد املنفوحي

إحصائية إدارة التوثيقات الشرعية في فترة اإلجازة الطارئة 
خالل الفترة من ٢٠٢٠/٣/١٥ حتى ٢٠٢٠/٦/٢٨

العددنوع العملم
١٣٢٤تصديق عقود الزواج١
٢٠٧إذن زواج على يد مأذون خارج اإلدارة (طرف غير كويتي)٢
٥٥تسليم واستالم دفتر مأذون٣
٩٩٥إعالم رسمي٤
٢٢٢حصر ورثة٥
٣٣٨قسام شرعي٦
١٥مراجعة زوجية٧
٩٧إثبات طالق٨
٩إشهار إسالم٩
٧٥صورة طبق األصل٠١
١٩١مخاطبة جهات رسمية (التأمينات ـ اخلارجية ـ شؤون القصر)١١
٢١WhatsApp ٣٤٣٣الرد على استفسارات املراجعني وحتديد املواعيد عن طريق خدمة

٦٩٦١املجموع

إجمالي أعداد املوظفني (كويتي/ غير كويتي) العاملني في اجلهاز احلكومي بالكويت موزعني حسب املجموعات الوظيفية حتى ٢٠٢٠/٥/١٨

املجموعات الوظيفية

مجموع املوظفني العاملني 
بجميع اجلهات احلكومية

اإلجمالي

نسب املوظفني العاملني 
النسبة املئوية املستهدفة لعدد بجميع اجلهات احلكومية

املوظفني الكويتيني من إجمالي 
قوة العمالة بعد خمس سنوات غير كويتي

غير كويتيكويتي
كويتي

ـ٦٨٪٣٢٪١٦٫١٢٠٣٤٫٣٧٥٥٠٫٤٩٥وظائف اخلدمات الطبية والصحية
٧٠٪٢٧٪٧٣٪٦٤٫٢٣٩٢٤٫١٨٤٨٨٫٤٢٣وظائف التدريس والتعليم والتدريب

٨٥٪٤٩٪٥١٪٨٫٠٤٠٧٫٨١٧١٥٫٨٥٧وظائف اخلدمات
٩٧٪٥٪٩٥٪٤٨٫٤٦٠٢٫٥١٦٥٠٫٩٧٦الوظائف الهندسية

١٠٠٪٢٪٩٨٪٦٠٫٩٧٢١٫٢٥٩٦٢٫٢٣١وظائف الدعم اإلداري
٩٥٪٤٪٩٦٪٢٨٫٤٩٨١٫٠٧٧٢٩٫٥٧٥الوظائف املالية واالقتصادية والتجارية

٩٧٪٥٪٩٥٪١٣٫٥٣٣٦٤٤١٤٫١٧٧وظائف اخلدمات االجتماعية والتربوية والرياضية
٨٠٪٣٦٪٦٤٪١٫٠٩٢٦٢٥١٫٧١٧الوظائف احلرفية

١٠٠٪٣٪٩٧٪١٦٫٠٥٨٤٩٩١٦٫٥٥٧وظائف نظم وتقنية املعلومات
١٠٠٪٣٪٩٧٪١٠٫٤٢٧٣٥٣١٠٫٧٨٠وظائف اآلداب واإلعالم والفنون والعالقات العامة

٩٥٪١٥٪٨٥٪١٫٧١٧٣١٢٢٫٠٢٩وظائف العلوم
٧٥٪٢١٪٧٩٪٨٢٢٢١٨١٫٠٤٠وظائف الثروة احليوانية والزراعية واألحياء املائية

٩٨٪٢٪٩٨٪٨٫٦٥٢١٥٤٨٫٨٠٦وظائف األدلة اجلنائية والوقاية واإلنقاذ
١٠٠٪٣٪٩٧٪١٫٢٣٧٣٢١٫٢٦٩وظائف التطوير واملتابعة اإلدارية واإلحصاء

١٠٠٪٢٪٩٨٪٥٦٢٩٥٧١الوظائف البحرية
٢١٪٧٩٪٢٩٧٫٣٣٥٧٧٫٤٢١٣٧٤٫٧٥٦املجموع

وفقًا لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١١ لسنة ٢٠١٧

٢٤ شهرًا إلنهاء خدمات الوافدين في احلكومة باستثناء األطباء

مرمي بندق

قالت مصادر حكومية رفيعة 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن أمام ديــوان اخلدمة املدنية 
سنتني فقط للوصول إلى النسب 
املعتمدة في ٢٠١٧بقضية إحالل 
الكويتيني محــل الوافدين في 
كثير من الوظائف والتخصصات 
باســتثناء الوظائــف الطبيــة 
وأوضحــت  والتمريضيــة. 
املصادر أنه مت تنفيذ النســب 
الواردة في قرار مجلس اخلدمة 
املدنية خالل السنتني املاضيتني 
وجــار تنفيــذ اإلحــالل خالل 
الســنة املاليــة احلالية كثالث 
سنة لتكون أمامنا سنتان فقط 
إلنهاء خدمات جميع الوافدين 
العاملني في احلكومة مبختلف 
اإلدارية والفنية  التخصصات 
والقانونية والتعليمية وغيرها. 
وكشــفت املصــادر عــن أن ٩ 
مجموعات وظيفية على األقل مت 
فيها خالل سنتني حتقيق نسبة 
إحالل الكويتيني محل الوافدين 
بنسبة أعلى من النسبة املقررة 
خالل مدة تنفيذ القرار وهي ٥ 

سنوات.
وأوضحت: على سبيل املثال 
بالنســبة لوظائــف التدريــب 
والتدريس والتعليم املطلوب 
في القرار بعد ٥ سنوات حتقيق 
نســبة ٧٠٪، وقد حققنا اليوم 
بعد مرور ســنتني فقط نسبة 
٧٣٪ أي ان الديــوان بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية املختصة 
اســتطاع حتقيق نســبة أعلى 
بعد ســنتني فقــط. وأضافت: 
بالنســبة لوظائــف القانــون 
فاملطلوب حتقيق نسبة ٨٨٪، 

اخلدمات االجتماعية والرياضية 
والتربويــة املطلوب ٩٧٪ وقد 
وزادت   .٪٩٥ الــى  وصلنــا 
املصادر قائلة: ولوظائف نظم 
وتقنيــة املعلومــات النســبة 
املطلوبة ١٠٠٪ وقد حققنا ٩٧٪، 
ولوظائف اإلعــالم والعالقات 
العامة واآلداب النسبة املطلوبة 
١٠٠٪ وقد حققنا نســبة ٩٧٪. 
وفي وظائــف العلوم املطلوب 

املطلوبة ١٠٠٪ وقد حققنا نسبة 
٩٧٪. وفي تخصص الوظائف 
البحرية املطلوب حتقيق نسبة 
١٠٠٪ وقــد وصلنا الى نســبة 
٩٨٪، فعدد الكويتيني يبلغ ٥٦٠ 

مقابل ٩ غير كويتي.
واختتمت املصــادر قائلة: 
أما وظائف األطباء واملمرضني 
فتم استثناؤهم من تطبيق آلية 

سياسة اإلحالل.

٩٥٪، وقــد وصلنا إلى نســبة 
٨٥٪. ووظائف الثروة احليوانية 
والزراعيــة واألحيــاء املائيــة 
املطلوب حتقيق نسبة ٧٥٪ وقد 
متكنا من حتقيق نســبة ٧٩٪. 
وفي وظائف األدلــة اجلنائية 
واإلنقاذ تبلغ النسبة املطلوبة 
٩٨٪ ووصلنا إلى نسبة ٩٨٪، 
وفي تخصص التطوير واملتابعة 
اإلدارية واإلحصاء بلغت النسبة 

«األنباء» تنشر سياسة إحالل الكويتيني محل الوافدين.. والديوان حقق خالل سنتني نسبة أعلى من النسب املقررة خالل الـ ٥ سنوات

وقــد حققنا اآلن نســبة ٨٣٪، 
والوظائف الهندســية مطلوب 

٩٧٪ وقد حققنا ٩٥٪.
واستطردت: لوظائف الدعم 
اإلداري النسبة املطلوبة ١٠٠٪ 
وقد حققنا خالل سنتني ٩٨٪، 
وللوظائف املالية واالقتصادية 
والتجارية النسبة املطلوبة ٩٥٪ 

وقد حققنا نسبة ٩٦٪.
وتابعت: وبالنسبة لوظائف 

حققنـا فـي وظائـف « التربية « نسـبة ٧٣٪ خالل سـنتني مـع أن النسـبة املطلوبة ٧٠٪ بعد ٣ سـنوات

العفاسي ُيعيد العمل بالقرار الوزاري
١٠٣٩ بدوام موظفي «العدل» بالتناوب

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
العفاسي  املستشــار د.فهد 
قــرارا بإعادة العمل بالقرار 
الــوزاري رقم ١٠٣٩ لســنة 
٢٠٢٠ والصادر يوم ١٥ يونيو 
املاضي بشــأن عودة العمل 
بقطاعات وزارة العدل بنسبة 
٣٠٪، ويعمل به ابتداء من غد 
الثالثــاء ٣٠ اجلاري. وجاء 

في القرار:
٭ مادة أولى: تكلف قطاعات وإدارات الوزارة 
بالعــودة للعمــل التدريجي وفقــا للمراحل 
املوضحة بقرار مجلس الوزراء مع ضرورة 
االلتزام باالشتراطات واإلجراءات الصحية 

والتقيد بالضوابط اآلتية:
١ـ  يكون دوام املوظفني بالتناوب فيما بينهم 
وبنســبة ال تزيد باملرحلة األولى على ٣٠٪ 
مــن إجمالي عدد املوظفــني داخل كل وحدة 
تنظيميــة في املبنــى الواحد، على أن تزداد 
أعداد املوظفني وفقا للنسب املوضحة في كل 

مرحلة من املراحل.
٢ ـ يجــوز في حالــة الضرورة زيــادة عدد 
املوظفــني في أي من القطاعات عن النســبة 
املوضحــة في البنــد (١) بناء على طلب من 
رئيس القطاع موجه إلى وكيل الوزارة ألخذ 
موافقة ديــوان اخلدمة املدنية والســلطات 

الصحية املختصة.

٣ـ  يتولى رؤساء القطاعات 
تســمية املوظفــني املكلفني 
بالعمل واســتبدالهم خالل 
هــذه الفترة حســب حاجة 
ومتطلبات العمل داخل كل 
قطاع أو إدارة، ويجوز تكليف 
بعض املوظفني لالستمرار في 
مباشرة العمل دون استبدال 
إذا دعت احلاجة لذلك، على أال 
يزيد عدد املوظفني في اليوم 
الواحد على النسبة املذكورة 
في البند رقــم (١)، ويكون 
شاغلو الوظائف اإلشرافية 

مكلفني بصفة دائمة.
٤ ـ علــى املصابني بأحد األمراض املزمنة أو 
اخلطيرة أو ذوي اإلعاقة الشديدة أو املتوسطة 
أو املرأة احلامل أو من لديه تخفيف ساعات 
عمــل أو من جتــاوز عمره الـــ ٤٥ عاما، أن 
يتقدمــوا للوزارة مبا يفيــد بذلك للنظر في 

إعفائهم من العمل خالل تلك الفترة.
٥ ـ تكــون فترة الدوام الرســمي خالل أيام 
العمل التدريجي من الساعة الثامنة والنصف 

صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
٦ـ  يستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون 
إثبــات احلضــور واالنصــراف عــن طريق 
التوقيــع بالكشــوف املعدة لذلــك داخل كل 

وحدة تنظيمية.
٭ مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة في اإلعفاء 
من العمل ألي من املوظفني املنصوص عليهم 

في البند رقم (٤) من املادة األولى.

د.فهد العفاسي


