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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«اجلمارك» تطلق نظام حجز 
املواعيد إلكترونيًا اعتبارًا من األحد

إغالق «التسجيل العقاري» اليوم

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك عن تدشــني خدمة حجز 
املواعيد إلكترونيا، الستقبال املراجعني بدءا من يوم األحد 
املقبل. وأشارت اإلدارة العامة للجمارك إلى ضرورة االلتزام 
بلبــس الكمام عند احلضور واملراجعــة، وااللتزام باملوعد 
املتخذ إلكترونيا. ولفتت إلى أن البيانات ستكون موضحة 
على رابط احلجز، مشددة على أنه لن يسمح إال باملعامالت 
املوجودة علــى املوقع للمراجعة فيها، وأما باقي املعامالت 

فستكون آليا عن طريق املوقع اإللكتروني لها.

أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة العدل عن تعطيل الــدوام اليوم اخلميس 
بإدارة التسجيل العقاري بعد إصابة احد املوظفني بڤيروس 
كورونا. وقالت الوزارة في بيان لها، تلقت «األنباء» نسخة 
منه، انه «حرصا على سالمة مراجعي وموظفي الوزارة تعلن 
وزارة العدل عن إصابة كورونا ألحد موظفيها بإدارة التسجيل 
العقاري مبجمع الوزارات». و«تعلن عن إغالق اإلدارة، وذلك 

للتعقيم على أن يتم استئناف العمل فيها األحد املقبل».

مصادر لـ «األنباء»: «األوقاف» تدرس فتح املساجد مبختلف 
املناطق في الصلوات اليومية واُجلمع بدءًا من ١٧ اجلاري

«املوانئ» تنظر في رسوم األرضيات خالل فترتي احلظر
كرمي طارق 

أصــدرت مؤسســة املوانــئ 
الكويتية تعميما موجها للشركات 
أو األفراد مــن موردين البضائع 
الذيــن لــم يتمكنــوا من تســلم 
بضائعهم إثر فرض احلظر اجلزئي 
أو الكلي على البالد، مما ترتب عليه 
فرض رســوم أرضيات، مناشدة 
إياهم مراجعتها لدراســة اإلعفاء 

من تلك الرسوم.
وقالت املؤسســة في تعميمها 
املنشور في حساباتها اإللكترونية، 
انه على خلفية انتشــار ڤيروس 
كورونا وإلحكام السيطرة عليه 
واحلــد مــن تفشــيه فــي البالد 
وحفاظــا على ســالمة املواطنني 

واملقيمني، أصدر مجلس الوزراء 
املوقر القراريــن رقمي (٨/٣٩١/أ) 
املتخذ في اجتماعه االســتثنائي 
رقــم (٢٠٢٠/١٤) املنعقــد بتاريخ 
٢٠٢٠/٣/١١ بشــأن فــرض حظــر 
التجوال اجلزئي في البالد، والقرار 
رقم (٤٨٠/أوال/أ) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ 
بفرض حظر التجوال الكلي على 
البــالد، وقد اســتمرت مؤسســة 
املوانئ خالل فترتي احلظر اجلزئي 
والشــامل بالعمــل بكامل طاقتها 
لتأمــني توافر الســلع واخلدمات 
في األسواق السيما بعد التوقف 

اجلزئي للشحن اجلوي.
وقــد حرصــت املؤسســة على 
تسهيل عمل الشــركات واملوردين 
للبضائــع خــالل فتــرات احلظــر 

وقامت مبخاطبــة اجلهات املعنية 
الستثناء عمالة املنظومة اللوجستية 
من إصدار تصاريح عدم التعرض 
لضمان استمرار تدفق السلع ومنع 
تكدسها في املوانئ وأصدرت التعميم 
اإلداري رقم (م م ك/م ع/٣٨٨-٢٠٢٠) 
بشــأن تســهيل حركــة املنظومــة 
اللوجســتية املتكاملــة أثناء فترة 
احلظر بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
الشــركات واملورديــن  باســتثناء 
واألفراد العاملني بالتفريغ والشحن 
والتخليص اجلمركي من تصاريح 

عدم التعرض،
وبنــاء علــى هذه اإلجــراءات 
التــي اتخذتها مؤسســة املوانئ 
لتســهيل حركة عمالة املنظومة 
اللوجستية خالل فترتي احلظر 

استمرت عمليات توريد وتفريغ 
البضائع الواردة للموانئ التابعة 
للمؤسسة تتم بصورة طبيعية، 
وانعكــس ذلك بصــورة إيجابية 
على األسواق التي لم تعان من أي 
نقص في السلع واخلدمات خالل 

فترتي احلظر.
ودعــت املؤسســة الشــركات 
الــى تقــدمي  البضائــع  ومــوردي 
املستندات الدالة على حدوث الضرر 
شريطة أن يكون ناجما عن أسباب 
راجعة إلى تدابير فرض احلظر سواء 
اجلزئي أو الكلي، وذلك خالل عشرة 
أيام من تاريخ صدور التعميم حتى 
يتسنى للمؤسســة دراسة اإلعفاء 
من رســوم األرضيــات على ضوء 

املستندات املقدمة.

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصــادر خاصة 
عن ان وزارة األوقاف تدرس 
فتح املساجد مبختلف مناطق 
البالد في الصلوات اخلمس 
اليومية وصالة اجلمعة ابتداء 
مــن ١٧ اجلــاري باســتثناء 
املساجد في املناطق املعزولة 
ووفق الشروط واإلجراءات 

الصحية.
وأوضحــت املصــادر أن 
إدارات املســاجد خاصة في 

مناطق الســكن االستثماري 
على أهبة االســتعداد إلعادة 
فتح املساجد وفق تعليمات 
الوزارة والضوابط الصحية 

خاصة في املساجد.
إلــى  ولفتــت املصــادر 
أن الــوزارة جتــري تقييما 
شامال لعملية فتح املساجد 
النموذجيــة  املناطــق  فــي 
خالل الفترة املاضية، حيث 
تشــير املصادر إلى االلتزام 
الكبيــر من جانــب املصلني 
باإلرشــادات والتعليمــات 

أســد عمــادي قــرارا إداريــا 
ملتابعــة  جلنــة  بتشــكيل 
ومراقبــة تنفيــذ اإلجراءات 
واالشــتراطات الصادرة عن 
السلطات الصحية املختصة، 
واملتعلقة مبكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد. وقد شكلت 
اللجنة برئاسة وكيل الوزارة 
املســاعد إبراهيــم عبــداهللا 
صالح اخلزي، وباشرت عملها 
أمس في متابعة مدى التزام 
اإلدارات والقطاعات املختلفة 

بالتعليمات الصحية.

الصادرة من وزارة األوقاف 
واجلهات الصحيــة وهو ما 
يبشــر بفتــح مســاجد تلك 
املناطــق في صــالة اجلمعة 
إضافة إلى فتح املساجد في 
مناطق الســكن االستثماري 
التي ستخضع أيضا لعملية 
تقييم مســتمر ملــدى التزام 
املصلــني فيهــا باإلجــراءات 

واإلرشادات الصحية.
من جانــب آخــر، أصدر 
األوقــاف  وزارة  وكيــل 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 

ما عدا املناطق املعزولة ووفق اإلجراءات والتعليمات الصحية

دعت املوردين إلى تقدمي املستندات الدالة على حدوث الضرر شريطة أن يكون ناجماً عن تدابير فرض احلظر

م. فريد عمادي

«الشؤون القنصلية» باخلارجية ُتطلق رابطًا إلكترونيًا 
حلجز مواعيد معامالت التصديقات

تسهيالً للمواطنني واملقيمني إلجناز معامالتهم بشكل أفضل

أعلن مســاعد وزيــر اخلارجية 
للشؤون القنصلية الوزير املفوض 
سامي احلمد أمس عن إطالق رابط 
إلكتروني حلجز املواعيد املســبقة 
جلميع معامالت قسم التصديقات.

وقال احلمد في تصريح صحافي 

إن ذلك يأتي انطالقا من حرص وزارة 
اخلارجية على التطوير اإللكتروني 
خلدماتهــا وتســهيال للمواطنــني 
واملقيمني إلجناز معامالتهم بشكل 

أفضل.
وأضــاف أنــه نظــرا للظروف 

احلالية جلائحة كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩)، فإن العمل يقتصر 
علــى املبنى الرئيســي في منطقة 
الشــويخ اإلدارية، وعلى الراغبني 
بحجز موعــد الدخول إلــى موقع 

سامي احلمدالوزارة اإللكتروني للقيام بذلك.

«الكهرباء» تستأنف اختبارات 
الوظائف اإلشرافية األربعاء املقبل

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء إن الوزارة 
حصلت على موافقة وزارة الصحة باستئناف اجراء االختبارات 
التحريرية للمرشحني للوظائف اإلشرافية، حيث من املقرر أن 
تبدأ األربعاء املقبل. وقالت املصادر إن االختبارات ستستمر 
بشــكل يومي حتى ٣ أغســطس املقبل، لتغطية ٤٤ وظيفة 
إشرافية شاغرة. وأكدت املصادر حرص قياديي الوزارة وعلى 
رأسهم الوزير د.خالد الفاضل على تسكني جميع الوظائف 
االشرافية الشــاغرة بالكوادر الوطنية التي تستحق شغل 
تلــك الوظائف لدفع عجلة اإلنتــاج. وأوضحت املصادر أن 
الوزارة ســتبدأ اعتبارا مــن األحد املقبل أو الذي يليه على 
أقصى تقدير اإلعالن عن املناصب اإلشرافية الشاغرة التي 
لم يسبق ان مت اإلعالن عنها، الفتة إلى أن الوزارة ستعلن 
عن تلك الوظائف عبر موقع الوزارة االلكتروني، كما سيكون 

التقدمي متاحا للموظفني أونالين.

وزير الدفاع عّزى ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي بوفاة األمير خالد بن سعود

بعــث نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الشـــيخ أحمــد  الـدفـــاع 
املنصــور ببرقيــة تعزية 
إلى ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية السعودية 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان، ضمنها 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى صاحب 

السمو امللكي األمير خالد 
بن سعود.

الشــيخ أحمــد  ودعــا 
املنصور في بيان صادر عن 
التوجيه املعنوي  مديرية 
والعالقــات العامة بوزارة 
الدفــاع املولــى عــز وجل 
أن يتغمــد الفقيد بواســع 
رحمته ويســكنه فســيح 
جناته، وأن يلهم األســرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر 

الشيخ أحمد املنصوروحسن العزاء.


