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عودة متفائلة للحياة بعد رفع نسب الدوام وازدياد «التطعيم»

انتظــم العمل فــي جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
بشكل مميز أمس، حيث التزم 
اجلميع بقرار احلكومة برفع 
نسب دوام املوظفني والعاملني 
إلى ٦٠٪، في إشارة إلى حتمل 
الكثيــر مــن التفــاؤل بعودة 
احلياة إلى طبيعتها الســيما 
مع ارتفاع نسب الذين تلقوا 
التطعيمــات ضــد ڤيــروس 
«كورونــا» وكذلــك االلتــزام 
باإلجراءات الصحية والوقائية 
املرافقة للجهــود التي تبذلها 
اجلهات املعنية وفي مقدمتها 
وزارة الصحــة، كما شــهدت 
معظم شوارع الكويت كثافة 
في حركة املرور وازدحاما في 
بعضها خالل أوقوات الدوام. 
وللوقوف على عودة العاملني 
وفق النســب اجلديــدة، فقد 
تابعت «األنباء» آلية الدوام في 
الوزارات والهيئات احلكومية، 

فإلى التفاصيل:
سار العمل في وزارة العدل 
ومرافــق القضــاء منذ صباح 
أمس االثنني بانتظام كما هو 
مخطط له بعد اجازة عيد الفطر 
السعيد ووصلت نسبة دوام 
املوظفــني ٦٠٪ وفقا لقرارات 
مجلــس الــوزراء وتعليمات 

السلطات الصحية.
املوظفــون  والتــزم 
واملراجعون بتطبيق اإلجراءات 
الصحية من ارتداء الكمامات 
والقفازات والتباعد اجلسدي 
وغيرها، واستقبلت مختلف 
ادارات وزارة العــدل ومرافق 
القضاء املراجعني وفق نظام 
املواعيد املسبقة لسرعة اجناز 
املعامالت وايضا منعا للتكدس.
وفي وزارة االوقاف كذلك 
انتظــم العمــل منذ ســاعات 
الصبــاح االولى، وخاصة في 
قطاع الشؤون املالية واالدارية، 
كما حرص الوكالء على متابعة 
ســير العمــل شــخصيا فــي 

مختلف االدارات.
الكهرباء واملاء

كما عــادت عجلــة العمل 
لتدور بشكل طبيعي في وزارة 
الكهرباء واملاء مع توجه لرفع 
نسب الدوامات إلى ٦٠٪ بدءا 

من اليوم الثالثاء.
وقالــت الوكيــل املســاعد 
ملراكز املراقبة والتحكم وكيل 
الشــؤون االداريــة بالتكليف 
م.مهى العسعوسي في تصريح 
لـ «األنباء» انه ســيتم اصدار 
تعميم من الوزارة لرفع نسبة 
الــدوام مــن ٥٠٪ إلى ٦٠٪ أي 
سيتم اضافة ١٠٪ على مجموع 
املوظفني املداومني اساسا في 

الوزارة.
ولفتت إلى انه سيتم اعداد 
كشوف املوظفني الذين سيتم 

ملباشرة العمل من بعد اإلجازة 
الرسمية لعيد الفطر املبارك، 
وتطبيق النسبة املقررة لدوام 
جميع املوظفــني عدا املعفني، 
وعلى أن تبدأ ســاعات العمل 
الرسمية ابتداء من الساعة ٨ 
صباحــا وحتى الســاعة ١:٣٠ 

ظهرا.
وأشــارت في تصريح إلى 
أن نسبة حضور املوظفني في 
اليــوم األول مــن تطبيق هذا 
القرار قد وصلت لنسبة ٥٠٪ 
لوجود عدد من املوظفني ضمن 
اإلعفاءات الطبية أو لتمتعهم 

باإلجازات الدورية.
وأوضحــت املزيــد مــدى 
احلــرص على التــزام جميع 
الهيئة باالشتراطات  موظفي 
الصحيــة مــن لبــس الكمام 
ومنــع  التباعــد  وتطبيــق 

االحترازية للوقاية من ڤيروس 
«كورونا». كما كشف املصدر 
لـ «األنباء» عن اعادة العمل في 
كافة اللجــان الطبية بالهيئة 
بدءا من الساعة ٣ عصرا وفقا 
جلدول املواعيد، وبني ان تسليم 
أرقام الدخول للجان يبدأ من 

الساعة الثانية بعد الظهر.
وزارة املواصالت

وبالتزامــن والتوافــق مع 
قرارات مجلس الوزراء االخيرة، 
باشــرت وزارة املواصــالت 
االيعــاز جلميــع قطاعاتهــا 
بتنظيم وزيادة اعداد املوظفني 
حســب قرار مجلس الوزراء 
االخير فــي كل جهات الدولة 
احلكومية واخلاصة لتحديد 
نسبة العاملني في مقار العمل 
العام واخلاص مبا ال يتجاوز 

٦٠٪، حيــث تتولــى كل جهة 
حكومية حتديد النسبة املالئمة 
لها مبا ال يجاوز هذه احلدود 
وفقا ملقتضيات املصلحة العامة 
وظــروف العمــل وفــي حالة 
احلاجة للزيادة يتم التنسيق 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
وقد باشرت «املواصالت» 
اداء أعمالها املنوطة بها خلدمة 
املواطنني واملقيمني منذ صباح 
اليوم األول للدوام بعد اجازة 
عيد الفطر السعيد واستقبلت 
املراجعني وفق حجز املواعيد 
املسبق على منصة «متى» في 
جميــع االدارات والقطاعــات 

التابعة لها.
الرعاية السكنية

كما باشرت املؤسسة العامة 
اعمالهــا  الســكنية  للرعايــة 

واســتئناف نشــاطها بعــد 
اجازت عيد الفطر السعيد وفقا 
لتوصيات وقــرارات مجلس 
الوزراء وتبعا للنظام املعتمد 
ألخذ موعد مسبق للمراجعة 
التزاما بالتعليمات احلكومية 
انتشــار  الصــادرة لتجنــب 

ڤيروس «كورونا».
وشــهد أمس االثنني إقباال 
واسعا من قبل املراجعني وفق 
املواعيد احملددة مســبقا عبر 
منصة «متى» إلجناز معامالتهم 

لدى الرعاية السكنية.
األشغال العامة

مــن جهتــه، أكــد الناطق 
الرسمي باسم وزارة األشغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
البــري م.عبــداهللا  والنقــل 
العجمــي االلتــزام بتعليمات 
الــوزراء  وقــرارات مجلــس 
بشأن عودة العمل في الوزارات 
واجلهات احلكومية في الدولة 
بنسبة ٦٠٪ من املوظفني عمال 
بتوجيهات السلطات الصحية 
املنظمــة للعمــل خــالل فترة 

جائحة كورونا.
الــى  وأشــار م.العجمــي 
االلتــزام الواضــح مــن قبــل 
إدارات وزارة األشغال العامة 
وكذلــك الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري على عودة العمل 
وفق االجراءات واالشتراطات 
الصحيــة وبنســبة العاملني 
املطلوبــة مــع عــودة الدوام 
الرسمي بعد اجازة عيد الفطر 
املبــارك وفق تعاميــم ديوان 
اخلدمة املدنية ولوائح تنظيم 
العمل، من أجل تيسير اجراء 
الواجبــات واألعمال  مختلف 
لتحقيق ما تستوجبه مصلحة 

العمل والشأن العام.
الطرق والنقل البري

وقالت مصادر في تصريح 
لـ «األنباء» إن موظفي الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
قــد التزمــوا باحلضــور في 
مكاتبهــم ومقــرات أعمالهم 
في أول يوم دوام بعد عطلة 
عيد الفطر املبارك. واضافت 
املصادر أن مدير عام الهيئة 
م.سهى أشــكناني قد عممت 
قرارا على املوظفني يتضمن 
التأكيد على حضور ٦٠٪ من 
املوظفني وااللتزام بالشروط 
الصحية وبعدم تواجد اكثر 
من ٦٠٪ مــن املوظفني وذلك 
لتحقيق التباعد االجتماعي مبا 

يضمن سالمة جميع املوظفني 
من جائحة «كورونا» وكذلك 
إجناز أعمال الهيئة بالشــكل 

املطلوب.
التجارة والصناعة

التجــارة  وزارة  وفــي 
والصناعة، كانت نسبة حضور 
املوظفــني أقل مــن ٥٠٪، وقد 
أرجعت مصادر لـ «األنباء» ذلك 
بسبب قيام كثير من املوظفني 
باحلصول على إجازات خالل 
اســبوعني بعد العيد ملتابعة 
امتحانات ابنائهم في الثانوية 
العامة ما نتج عنه حضور اقل 
من الطبيعي للموظفني. ولفتت 
املصادر إلى أن موظفي الوزارة 
ينفذون تعليمات القياديني التي 
تتضمن التشديد على التباعد 
االجتماعي وااللتزام بتعليمات 
ديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
الصحــة حرصا على ســالمة 

املوظفني.
أمــا عــن عــدد املراجعني، 
فقد ذكرت املصــادر أن إقبال 
املراجعني في الوزارة في أول 
يوم عمل بعد العطلة كان اقل 
من الطبيعي وهو املعتاد عادة 
في أول يوم دوام بعد األعياد.

كوادر «الصحة»

كذلك أكدت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء» 
اســتمرار وزارة الصحــة في 
العمل بطاقتها الكاملة وبنسبة 
الطبيــة  الكــوادر  ١٠٠٪ مــن 
والفنيــة واملعاونة واإلدارية 
فــي أداء العمل املنــوط اليها 
مع االلتزام بكل االشــتراطات 
الصحية واإلجراءات الوقائية 
واالحترازية. جاء هذا بعد قرار 
ديوان اخلدمة املدنية بزيادة 
نســبة الدوامــات في اجلهات 

احلكومية ٦٠٪.
التربية والكشافة

وزارة  التزمــت  وأيضــا 
التربية بقرارات مجلس الوزراء 
في أول يــوم دوام بعد عطلة 
عيــد الفطر الســعيد بشــأن 
رفع نســبة دوام العاملني في 
اجلهــات احلكومية إلى ٦٠٪، 
حيث بدأ الدوام كما هو مقرر 
له من الساعة الثامنة والنصف 
صباحا للعاملني في ديوان عام 
الــوزارة واملناطق التعليمية 
وشــهدت الساعات االولى من 
إقبال مــن املراجعني  الــدوام 
الجناز معامالتهم وقد اشرف 
علــى تنظيم عمليــة الدخول 
وفــق االشــتراطات الصحية 
الفرق التطوعية من التوجيه 
الفني للكشافة بوزارة التربية 
والذي يقوده موجه عام التربية 

الكشفية ابراهيم العيد.
تربــوي  مصــدر  واكــد 
لـ «األنباء» أن دخول الوزارة 
ســيكون في احلجز املســبق 
حســبما كان معمــوال به في 
الفترة الســابقة، مشــيدا في 
الوقت نفسه بتفهم املراجعني 
تلــك  التنفيــذ  وجتاوبهــم 
التعليمات والتــي تصب في 

صالح املصلحة العامة.

التجمعــات وقيــاس درجــة 
احلــرارة، وذلــك حرصا على 
املصلحــة العامــة للموظفني 

واملراجعني.
«ذوي اإلعاقة»

أما في هيئة شــؤون ذوي 
االعاقة، فكان االلتزام كليا في 
احلضور وفق النسبة احملددة 

من قبل مجلس الوزراء.
وبــني مصــدر فــي الهيئة 
أن اســتقبال املراجعــني وفق 
مواعيد مســبقة مــع االلتزام 
فــي اإلجــراءات الوقائية وان 
املســجلة  الغيــاب  حــاالت 
بســبب احلاصلني على إعفاء 
من الدوام لظروف صحية او 
لرعاية معاق وهناك عدد قليل 
لديهم إجــازات دورية، مؤكدا 
التزام اجلميع بكل االجراءات 

انتظام العمل في الوزارات واجلهات احلكومية بنسبة ٦٠٪  تقريباً وفق قرارات مجلس الوزراء وااللتزام بتعليمات السلطات الصحية

املراجعون ملتزمون بالتعليمات الصحية

احلفاظ على التباعد عند املداخل

استقبال املراجعني مع االلتزام باالشتراطات الصحية

العمل يسير بكل انسيابية مع أول يوم بعد عطلة العيد املمرات خالية من املراجعني

مجمع الوزارات في أول يوم دوام بعد عطلة العيد       (زين عالم)كثافة في حركة املرور مع تطبيق نسبة دوام الـ ٦٠٪

اضافتهــم إلــى نســب الدوام 
واخطارهم بضرورة احلضور 
إلى الــوزارة للقيام بأعمالهم 

كاملعتاد.
وفيمــا يتعلــق بالعــودة 
للدوام بعد اجازة عيد الفطر 
السعيد، قالت أن هناك التزاما 
تاما مــن قبل املوظفني، حيث 
تواجد اجلميع فــي مراكزهم 
ومكاتبهــم اال من لديه اجازة 
دوريــة او مرضية رســمية، 
وكذلــك املعفون من الدوامات 
قــرارات مجلــس  مبوجــب 

الوزراء.
وأوضحــت العسعوســي 
ان العمــل في الوزارة يســير 
كمــا هــو مطلوب مــع التقيد 
باالجــراءات الصحية الالزمة 
حلمايــة املوظفني اثناء تأدية 

العمل.
مجمع الوزارات

وبالنسبة للدوام في مجمع 
الوزارات فإنه لم يختلف عما 
كان عليه سابقا، فكانت نسبة 
احلضور وفقــا لقرار مجلس 
الوزراء ٦٠٪ في جميع اجلهات 
والغياب املســجل للحاصلني 

على اعفاء رسمي.
«األنبــاء»  جالــت  وقــد 
في املجمــع وملســت االلتزام 
الكامل في تطبيق االشتراطات 
الصحية من ارتداء الكمامات 
ووضــع املعقمات في املمرات 
شبه اخلالية من الرواد والالفت 
وجود عدد قليل من املراجعني، 
وقد كشــف مصدر في وزارة 
الشــؤون ان الوزارة ملتزمة 
بالنســبة احملددة من مجلس 
الــوزراء كمــا أن املوظفــني 
ملتزمــون في جميع قطاعات 

الوزارة.
القوى العاملة

بدورها، أكدت مدير إدارة 
العامــة واإلعــالم  العالقــات 
الناطق الرسمي للهيئة العامة 
للقوى العاملة أســيل املزيد، 
أنه متاشــيا مع قرار مجلس 
الوزراء بشــأن زيادة نســبة 
العاملني في مقرات العمل في 
اجلهات احلكومية بنسبة ٦٠٪ 
وحتديد النســبة للجهة وفقا 
ملقتضيــات املصلحــة العامة 
وظــروف العمــل مــع التقيد 

باالشتراطات الصحية.
وقد اصدرت الهيئة تعميما 
اداريــا بتنفيــذ قــرار مجلس 
الوزراء اعتبارا من اليوم األول 

العسعوسـي: «الكهربـاء» تعـود للعمـل بــ ٦٠٪ مـن طاقتهـا بـدءًا مـن الثالثـاءالعمـل انتظـم فـي وزارة العـدل وبجميع مرافـق القضـاء.. وفـي «األوقـاف» أيضًا

٪٦٠ تتجـاوز  ال  مبـا  املوظفـني  أعـداد  زيـادة  تنظـم  «املواصـالت»  «التربيـة» فـي أول يـوم دوام بعـد العيـد: حضـور ٦٠٪ مـن العاملـني في الـوزارةقطاعـات 

ممـرات مجمع الوزارات شـبه خاليـة من الـرواد والتـزام «الشـؤون» بحضور ٦٠٪ كوادر «الصحة» مسـتمرة في العمل بطاقتها الكاملة بنسـبة ١٠٠٪ مع االشـتراطات

 «ذوي اإلعاقـة»: إعـادة العمـل فـي جميـع اللجـان الطبيـة مـن السـاعة ٣ عصرًااملزيد: «القوى العاملة» تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن العودة التدريجية ملوظفيها

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عبداهللا األحمد: نقل إطارات «ارحية» مستمر 
وتسليم األرض لـ «السكنية» نهاية أغسطس

دارين العلي

تواجــد مدير عام الهيئة العامة للبيئة صباح أمس في موقع 
اطارات ارحية لالشراف على ســير العمل فيه والتخلص من 
االطارات في املوقع متهيدا لتسليمه الى الرعاية السكنية. وقال 
األحمد في تصريح ان الهدف من التواجد في املوقع هو متابعة 
االعمال في اخالء املنطقة من االطارات سواء بنقلها الى الساملي 
او تصديرها للخارج. وكرر األحمد تأكيده على أن الهيئة ستقوم 
مبا يلزم لالنتهاء من نقل االطارات مع نهاية اغســطس املقبل 
لتسليم االرض الى الرعاية السكنية متهيدا لتوزيع القسائم على 
املواطنني. وأوضح ان الشركات املؤهلة للعمل في املوقع تقوم 
باالعمال املوكلة اليها، الفتا الــى ان التعاون بينها وبني الهيئة 
سيثمر ما يصبو اليه اجلميع بتحويل املنطقة الى منطقة سكنية.

مدير عام «البيئة» اطلع مع عودة الدوام على سير العمل باملوقع

الشيخ عبداهللا األحمد

ملشاهدة الڤيديو

فريق العمل

أسامة أبوالسعودـ  بشرى شعبان 
ـ دارين العلي ـ عادل الشنان 
ـ عاطف رمضان ـ عبدالكرمي 

العبداهللا ـ عبدالعزيز الفضلي

من أعمال نقل اإلطاراتالعمل متواصل لنقل اإلطارات 

ملشاهدة الڤيديو


