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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

العوضي لـ «األنباء»: ٩٧٪ التزام موظفي 
«الصحة» من النسبة املقررة باملرحلة الثالثة

إداريو «الكهرباء» انتظموا بأعمالهم.. 
وامليدانيون لم يتوقفوا

حنان عبد املعبود

أكد مدير ادارة الســجل 
العام ومراقبة الدوام ورئيس 
جلنة التفتيــش في وزارة 
الصحــة جنيــب العوضي 
أن نسبة احلضور ملوظفي 
الوزارة في أول يوم دوام بعد 
اجازة عيد االضحى املبارك 
أمس بلغت ٩٧٪ من النسبة 
املقررة للعمــل في املرحلة 
الثالثة، الفتا الى ان النسبة 
املتبقية لديهم اجازات طارئة 

مثل اجازة وضع او رعاية معاق وغيرها، 
مبينا ان الوزارة تتبع قانون اخلدمة املدنية 
بحذافيره وكل القوانني واللوائح اخلاصة 

باحلضور واالنصراف.

فــي  العوضــي  وقــال 
تصريح خاص لـ «االنباء» 
انه منذ بداية الدوام شهدت 
الــوزارة اقباال حاشــدا من 
العاملــني التزامــا باوقــات 
الرســمية، وبالرغم  العمل 
مــن كثــرة عــدد العاملــني 
والــذي يبلــغ حوالي ١٥٠٠ 
النظــام  ان  اال  شــخص 
املعمــول بــه واالجــراءات 
االحترازيــة جعلت دخول 
العاملني وفحصهم حراريا 
يتم بسالسة ودون ازدحام 
حرصا على قواعد التباعد االجتماعي، مشددا 
على ان الوزارة تطبق االجراءات االحترازية 
حيث متنع دخول اي شخص الى املبنى ما 

لم يكن مرتديا الكمام.

دارين العلي

عادت عجلة العمل في وزارات وجهات 
الدولــة بعد عطلة عيــد االضحى املبارك 
ولكن ضمن النسب التي حددتها املرحلة 
الثالثــة لعودة احليــاة والتي ال تتجاوز 

نسبة ٥٠٪ من طاقة العمل.
وشهدت وزارة الكهرباء واملاء أمس عودة 
موظفيها االداريني للعمل في مبنى الوزارة 
بالطاقة احملددة دون تسجيل غيابات فيما 
لم يتوقف مهندسو وفنيو االدارات الفنية 
عن العمل طوال مدة االجازة لتأمني ايصال 

اخلدمة الى اجلميع.
وقالــت مصادر مطلعة فــي الوزارة لـ 
«األنباء» ان العمل يســير بشكل طبيعي 

وفق اشتراطات وزارة الصحة مع التشديد 
على االلتزام بالكمام واملعقمات خاصة بعد 

العودة من االجازة.
واوضحــت ان العمل امليداني ملوظفي 
الوزارة ال يتوقف أيام العطل وخصوصا 
فــرق الطــوارئ في ظــل موســم الذروة 
احلالي الذي يشهد انقطاعات متفرقة في 
مختلــف املناطق بســبب ارتفاع االحمال 
وشدة درجات احلرارة، الفتة الى ان فرق 
الوزارة تعاملت مع عدد من احلاالت خالل 
االجازة وتستمر كذلك في تبديل املولدات 
باكثر من منطقة لتقوية التيار ووضع حد 
لالنقطاعــات الناجتة عن ارتفاع االحمال 
الــذي يحدث غالبا بســبب املخالفات في 

البناء.

فحص جميع العاملني حرارياً قبل الدخول

فنيو الوزارة استمروا في إصالح األعطال وتبديل احملوالت خالل اإلجازة

جنيب العوضي

«العدل»: مباشرة العمل في ٧ مراكز خدمة إضافية

«السكنية»: دوام بالنسبة املقررة والتزام بالتباعد
عادل الشنان

باشــرت املؤسســة العامة للرعاية السكنية 
أعمالهــا أمس بعــد انتهاء عطلــة عيد األضحى 
وفق قــرارات مجلس الوزراء األخيرة، حيث مت 
اســتدعاء عدد من املوظفني الســتئناف أعمالهم 

بطاقة ال تتجاوز ٥٠٪ ، باإلضافة إلى االلتزام بلبس 
القفازات وأغطية الوجه واستخدام املعقمات مع 
احلرص على التباعد االجتماعي مبا اليقل عن ١ متر 
ونصف املتر  بني املراجع واملوظف وبني املوظفني 
وعدم االجتماع داخل املكاتب. وقالت مصادر لـ 
«األنباء» ان املؤسسة استدعت املوظفني الذين ال 

يعانون من اي أمراض مزمنة، بعيدا عن املوظفات 
احلوامل أو املوظفني الذين قاموا باجراء عمليات 
جراحية خالل الفترة املاضية كما سيبقى العمل 
كما هو عليه في املرحلة األولي، دون اســتخدام 
البصمة واالكتفاء بإثبات التواجد عبر التوقيع 

وحتت مسؤولية كل مدير ادارة وقسم.

أسامة أبو السعود

أعلــن وكيل وزارة العدل 
التطوير  املســاعد لشــؤون 
اإلداري ومراكز اخلدمة الشيخ 
ضرار ســعود املالــك عودة 
العمل واســتقبال  مباشــرة 
املراجعني بباقي مراكز اخلدمة 
وعددها ٧ وهي: حكومة مول 
جليــب الشــيوخ، وحكومة 
مول القريــن ومركز صباح 
األحمد واليرموك والصديق 
واألڤنيــوز والرميثيــة مــن 
إجمالي ١٣ مركزا، حيث باشرت 
العمل سابقا باملرحلة الثانية 
٦ مراكــز وهي: حكومة مول 
ببــرج التحريــر، وصبحان 
وحكومــة مــول باجلهــراء 

املراجعون بتســجيل موعد 
للمراجعة مبراكز اخلدمة على 
املنصة املركزية إلدارة املواعيد 
احلكومية اإللكترونية «متى» 
موضحــا   ،Meta.e.gov.kw

التزم املوظفون واملراجعون 
بتطبيق االجراءات الصحية 
من ارتــداء الكمام والقفازات 
وغيرهــا، حيــث اســتقبلت 
الــوزارة  إدارات  مختلــف 
ومرافــق القضــاء املراجعني 
وفق نظام املواعيد املســبقة 
لسرعة اجناز املعامالت ومنعا 

للتكدس.
دوام «األوقاف»

وفي وزارة األوقاف أيضا، 
سار العمل بانتظام الساعات 
األولــى، وخاصة فــي قطاع 
الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
وحرص الوكالء على متابعة 
سير العمل شخصيا مبختلف 

االدارات. 

اســتقبال كبار السن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة دون 
موعد، وذلك من خالل مكتب 

أولوية مبراكز اخلدمة.
ولفــت الى إطــالق خدمة 
الواتساب للتواصل والرد على 
استفســارات املراجعني على 
الرقــم ٢٢٤٩٣٤٠٢، داعيا إلى 
ضرورة االلتزام باالشتراطات 
الصحيــة واحلــرص علــى 
التباعــد االجتماعي  تطبيق 
وارتــداء الكمامات الوقائية، 

وذلك لسالمة اجلميع.
وكان العمل قد انتظم في 
وزارة العدل ومرافق القضاء 
منذ ســاعات الصباح األولى 
ليوم أمس ووصلت نســبة 
دوام املوظفني إلى ٥٠٪، كما 

العمل انتظم أمس مع االلتزام باإلجراءات االحترازية

الشيخ ضرار سعود املالك

وحكومــة مول جابــر العلي 
ومبارك العبداهللا والعارضية 
لتصبــح كل مراكــز اخلدمة 
قد باشــرت عملها الستقبال 
املراجعني وتقدمي كل خدماتها 
وهي:التوثيــق والتســجيل 
العقاري والتوثيقات الشرعية 
والتنفيــذ اجلنائي والتنفيذ 
القضائي  املدني واالستعالم 
القضائية، وذلك  والرســوم 
متاشــيا مع املرحلــة الثالثة 
التدريجيــة للحياة  للعودة 
الطبيعيــة للعمــل باجلهات 

احلكومية.
وذكر الشيخ ضرار سعود 
املالــك أن أوقــات اســتقبال 
املراجعني من الساعة ٩ صباحا 
حتى ١٢ ظهرا، على أن يقوم 

«الشؤون»: يوم عمل طبيعي والتزام تام وال غياب غير مبرر
بشرى شعبان

يوم عمل طبيعي شهدته 
وزارة الشؤون االجتماعية 
أمــس عقــب إجــازة عيــد 
األضحى، حيث التزم اجلميع 
باحلضور في املكاتب وفق 
قرار مجلس الوزراء وبنسبة 
ال تتجاوز ٥٠  ٪  ولم تسجل 
حــاالت غياب مــن املكلفني 
بالدوام وفق قرارات ديوان 
املدنيــة، باالضافة  اخلدمة 
الى تنفيذ كامل لالشتراطات 

الصحية. 
وفي هذا السياق كشفت 
مصــادر خاصة لـ «األنباء» 
ان جميع املوظفني املدرجة 
اسماؤهم للعمل في املرحلة 
الثالثة ملتزمون ولم تسجل 

حلماية املوظفني واملراجعني، 
مشــيرة الى انتظام العمل 
بكل قطاعات الوزارة مبا فيها 
«الرعايــة االجتماعية» من 
ناحية تنظيم استقبال الزوار 
وفق موعد مســبق وملدة ال 

بتنظيم األمور بني العمل عن 
بعد والدوام داخل القطاعات 
وفق النسب احملددة، الفتة 
الــى ان الهيئة حققت قفزة 
نوعية من ناحية ميكنة ما 
يقارب  ٨٠٪ من اإلجراءات مع 
السعي للوصول الى ١٠٠٪ 

مع نهاية العام احلالي. 
ايضا لم تختلف الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
عــن «الشــؤون» و«القوى 
العاملة» وباشرت استقبال 
مراجعــي اللجــان الطبيــة 
وفق حجز مسبق عبر موقع 
منصة «متــى» ومبعدل ١٠ 
حــاالت فــي اليــوم، حيث 
شــهدت التزامــا كبيــرا من 
املوظفني وال تسجل حاالت 

غياب غير مبررة.

تتجاوز ســاعة واحدة وال 
يزيد عــدد الزائرين على ٣ 
اشــخاص ولم تســجل في 
القطاع اي حالة غياب غير 

مبررة للموظفني.
وقالت املصادر ان متابعة 
اجناز املعامالت عبر مراكز 
خدمــة املواطــن باملواعيــد 
املســبقة حــدت كثيــرا من 
مراجعــي الوزارة في مبنى 
مجمع الوزارات او االدارات 

اخلارجية.
الوضع في الهيئة العامة 
للقــوى العاملة لم يختلف 
عــن وزارة الشــؤون مــن 
االلتــزام باحلضور  ناحية 
للموظفــني املكلفني بالعمل 
ولم تســجل حــاالت غياب 
الســيما ان الهيئة مستمرة 

إجناز املعامالت في مراكز خدمة املواطن مبواعيد مسبقة حّد من االزدحام

جانب من املراجعني وسير العمل في «ذوي اإلعاقة» أمس

أي حاالت غياب غير مبررة، 
الفتة الى أن يوم أمس كان 
عاديــا ولــم يطــرأ اي خلل 
في نظام الدوام املعتمد من 
ناحية التباعــد االجتماعي 
وااللتزام بالوسائل الوقائية 

بدالة «املواصالت» خارج اخلدمة 
حتى ظهور مسحات موظفيها

«االئتمان» يخصص رقمًا هاتفيًا
 خلدمة كبار السن وذوي اإلعاقة

عادل الشنان

استأنفت وزارة املواصالت العمل أمس بعد انتهاء عطلة 
العيد بطاقة استيعابية ال تتجاوز  ٪ ٥٠ من إجمالي املوظفني 
وفق قرارات مجلس الوزراء االحترازية واخلاصة باملرحلة 
الثالثة من مراحل العــودة التدريجية للحياة الطبيعية، في 
حني اضطرت الى ايقاف العمل بقســم استعالم الدليل ١٠١ 
لتعقيم القسم كامال وعمل مسحات جلميع املوظفني بالقسم 
بسبب إصابة احد العاملني وذلك وفقاً لالجراءات والتعليمات 
الصادرة عن وزارة الصحة. وفي هذا الســياق اكد مصدر 
في وزارة املواصالت لـ «األنباء» ان وزير الدولة لشــؤون 
اخلدمات ووزير املواصالت مبارك احلريص وجه بالتماشي 
مع اخلطة احلكومية الســتئناف العمــل مبختلف قطاعات 

الوزارة مع مراعاة التعليمات الصحية.

عادل الشنان

أعلن بنك االئتمان عن استئناف العمل صباح أمس وفق 
قرارات مجلس الوزراء واستقبال املراجعني في فرع غرناطة 
من الساعة ٩:٣٠ صباحا وحتى ١ ظهرا وفقا ملواعيد مسبقة 
من خالل منصة متى وذلك خلدمات توقيع العقود وشطب 
الرهن وتسليم الشيكات اخلاصة بالبنوك التجارية والشيكات 
اخلاصة بقروض الشراء وتسليم IBAN للبنوك وسداد كامل 
رصيد املديونية. ولفت البنك إلى اســتقبال املراجعني وفقا 
ملواعيد مسبقة من خالل االتصال الهاتفي على ٢٢٣٠٣٣٣٣ 

لكبار السن فوق ٦٥ سنة عاما ولذوي اإلعاقة.

دوام اجلهات احلكومية بعد العيد.. انتظام والتزام
تنفيذا لتعليمات مجلس 
الوزراء واجلهات املختصة 
انتشــار ڤيروس  مبكافحة 
كورونا املستجد، والتزاما 
العــودة  مبراحــل خطــة 
التدريجية للحياة الطبيعية، 
وعقــب انتهاء إجــازة عيد 
األضحــى املبارك، شــهدت 
عــودة الــدوام فــي معظم 

مبعظم اجلهات إال من لديه 
إجازات طارئة أوعذر طبي، 
حيث وصلت نسبة حضور 
املوظفني في بعض الوزارات 
٩٧٪ من النســبة املسموح 

بها.

بــني  التباعــد االجتماعــي 
املوظفني واملراجعني، وعدم 
جتمع العاملني داخل املكاتب، 
وســعت إلنهــاء املعامالت 
بأقصى ســرعة وأقل وقت 
ممكن لتقليل فترات مكوث 

الشــديد علــى  وحرصهــا 
التكنولوجيا في  استخدام 
تســريع إجنــاز املعامالت 
وتوفيــر الوقــت واجلهــد 
على املواطنــني واملقيمني، 
وآخرها إطالق منصة «متى» 
اإللكترونية حلجز املواعيد 
املســبقة ملراجعــة اجلهات 
احلكومية، لم يشــهد دوام 

وحرصت جميع مقرات 
العمل على تطبيق اإلجراءات 
الصحيــة االحترازيــة من 
الكمامات والقفازات  ارتداء 
وقيــاس درجــات احلرارة 
للجميــع وتطبيــق قواعد 

املبانــي  داخــل  املراجــع 
احلكومية وبالتالي جتنب 

إصابته بالعدوى.
وبفضل اخلطوات التقنية 
املتســارعة التــي طبقتهــا 
احلكومة منذ بداية األزمة، 

أمــس تكدســا أو ازدحامــا 
للمراجعني وســاده الهدوء 
واالنتظام في آليات العمل 

مبختلف املواقع.
«األنباء» رصــدت دوام 
املوظفــني واملراجعــني في 
أول أيام العمل عقب إجازة 
عيــد األضحــى وفيما يلي 

التفاصيل:

مقار العمل شهدت أمس انضباطاً وتقيداً بالنسبة املقررة للدوام في املرحلة الثالثة وتطبيقاً لإلجراءات االحترازية

واملؤسســات  الــوزارات 
والهيئــات احلكومية أمس 
انضباطا والتزاما كبيرين 
املقــررة للعمــل  بالنســب 
في املرحلــة الثالثة خلطة 
العودة بنســبة ال تتجاوز 
٥٠٪ مــن الطاقة اإلجمالية 
للعاملني، ولم يتم تسجيل 
أي حاالت غياب غير مبررة 

حجز املواعيد املسبقة خفف زحام املراجعني مع االلتزام بالتباعد واالشتراطات الصحية


