
أعلن وزي��ر الدولة لشؤون 
البلدية وليد اجلاسم أول أمس 
إط���اق بلدية ال��ك��وي��ت خدمة 
السجل العام إلكترونيا عبر 
موقعها الرسمي بهدف متكني 
األفراد والشركات تقدمي الكتب 
وامل��راس��ات )أون��اي��ن( دون 
ح��اج��ة ل��ل��ح��ض��ور شخصيا 
ت��س��ه��ي��ا ع���ل���ى امل���واط���ن���ني 

واملقيمني.
وق�����ال ال����وزي����ر اجل��اس��م 
ل���� )ك���ون���ا(: إن إط����اق ه��ذه 
اخلدمة ج��اء حرصا من بلدية 
الكويت على تطوير اخلدمات 
اإللكترونية للمراجعني وسعيا 
منها إلى تطوير جميع اخلدمات 

واملعامات وتقدمي احللول الرقمية احلديثة 
لتطوير سير العمل ولتقدمي خدمات متميزة 

بهدف التسهيل على املواطن واملقيم.
وأوض��ح أن هناك عدة خطوات على املراجع 
القيام بها لاستفادة من هذه اخلدمة أولها دخول 
 )www.baladia.gov.kw( موقع البلدية
ثم الضغط على رابط )اخلدمات اإللكترونية( 
ثم )نظام السجل العام( ولتسجيل من خال 
تعبئة البيانات الرئيسية ملستخدم اخلدمة للمرة 

األولى.
وأش���ار إل��ى أن على امل��راج��ع أن ي��ق��وم بعد 

ذلك بتعبئة البيانات املتعلقة 
بالكتاب أو املراسلة )العنوان 
والوصف و املرفقات( وإرسالها 
للسجل العام في بلدية الكويت 
على أن يتم الحقا إرسال رسالة 
نصية للمراجع باملوافقة أو 
رف����ض ال��ط��ل��ب وك���ذل���ك في 
ح��ال وج���ود نقص الستكمال 
املتطلبات امل��رف��ق��ات موضحا 
أن��ه ميكن للمراجع التواصل 
مع البلدية عبر رقم الواتساب 
)24727732( لاستفسار أو 

للمساعدة.
وأك���د ال��وزي��ر اجل��اس��م أن 
ه��ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة سوف 
تساهم في تقليل االعتماد على 
احلضور الشخصي للمراجع إذ ستتم املراسات 
واخلطابات وغيرها )أوناين( بتطبيق احللول 

احلديثة في هذا القطاع املهم.
وأفاد أنه سيتم خال فترة قليلة قادمة إضافة 
خدمات جديدة للبلدية تتعلق مبتابعة املعامات 
عن طريق اخلدمات اإللكترونية )أوناين( دون 

احلاجة إلى مراجعة البلدية.
 وأكد حرصه على تطوير منظومة اخلدمات 
اإللكترونية لتصبح جميع اخلدمات التي تقدمها 
عن بعد توفيرا للوقت واجلهد وحرصا على 

تقدمي خدمات أفضل للمواطنني واملقيمني.
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وليد اجلاسم
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سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

اجلاسم: ستسهم في تقليل االعتماد على احلضور الشخصي للمراجع 

البلدية: خدمة السجل العام إلكترونيًا 
لتقدمي الكتب واملراسالت »أونالين«

سموه يعزي إمبراطور اليابان بضحايا الفيضانات في جزيرة كيوشو

أمير البالد يهنئ رئيسي »القمر املتحدة«
و »مالوي« بالعيد الوطني لبلديهما

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان 
غزالي رئيس جمهورية القمر املتحدة الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده، متمنيا سموه لفخامته 
موفور الصحة ومتام العافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
الزاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ماوي 
ال��ص��دي��ق��ة، ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده، راجيا سموه 
لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من الرقي والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس عثمان غزالي 
رئيس جمهورية القمر املتحدة الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده متمنيا سموه لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
الزاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ماوي 
ال��ص��دي��ق��ة ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده، راجيا لفخامته 

دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد ببرقيتي تعزية 
إلى جالة اإلمبراطور ناروهيتو إمبراطور 
اليابان الصديقة وإل��ى شينزو آب��ي رئيس 
وزراء اليابان أعرب فيهما سموه عن خالص 
تعازيه وص���ادق م��واس��ات��ه لهما وللشعب 
الياباني الصديق بضحايا األمطار الغزيرة 
والفيضانات في جزيرة كيوشو جنوبي غرب 
اليابان، راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء 
وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقيتي تعزية إلى جالة األمبراطور 
ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى 
شينزو آب��ي رئ��ي��س وزراء ال��ي��اب��ان ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لهما 
وللشعب الياباني الصديق بضحايا األمطار 
ال��غ��زي��رة والفيضانات ف��ي ج��زي��رة كيوشو 
جنوبي غرب اليابان متمنيا سموه للمصابني 

سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلة.
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أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهال 
األحمر الكويتي الدكتور ه��ال الساير 
أمس االثنني دعم اجلمعية جلهود الدولة 
الرسمية واملدنية ملكافحة وباء فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(. 
  جاء ذلك في تصريح للساير ل� )كونا( 
عقب تسليم الوكيل املساعد لشؤون قطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون 
االجتماعية مسلم السبيعي 45500 
ك��م��ام تبرعا م��ن برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية ملجمع دور الرعاية 

االجتماعية. 
  وأض�������اف أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ول��ي 
اهتماما كبيرا ل��ن��زالء دور الرعاية من 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة واملسنني 
وكذلك توفير كافة املستلزمات الصحية 

للمحافظة على صحتهم. 
  وذك��ر أن م��ب��ادرات اجلمعية تعكس 
حرصها على تعزيز مكانتها كجزء ال 
يتجزأ من النسيج االجتماعي الكويتي، 
موضحا أن اجلمعية دعمت العديد من 

مؤسسات الدولة باملستلزمات الصحية 
من كمامات ومعقمات وقفازات.   وبني أن 
هذا الظرف الطارئ يتطلب تضافر جهود 
املؤسسات الرسمية واألهلية والعمل معا 
على توفير االحتياجات واملستلزمات 

والبرامج الداعمة جلهود مكافحة الوباء. 
  ومن جانبه قال الوكيل املساعد لشؤون 
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة االجتماعية ف��ي وزارة 
الشؤون االجتماعية مسلم السبيعي: إن 
الهال األحمر الكويتي تقوم مبجهودات 
كبيرة في مجال العمل اإلنساني واإلغاثي 
ليس فقط على املستوى احمللي أو اإلقليمي 

بل في أماكن كثيرة من دول العالم. 
  وأع���رب السبيعي ع��ن ب��ال��غ شكره 
وتقديره للتبرع السخي من قبل الهال 
األحمر الكويتي وبرنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية ملجمع دور الرعاية 

االجتماعية خدمة للنزالء واملوظفني. 
  ونوه بالدور الرئيسي للجمعية في 
خدمة ن��زالء دور الرعاية مؤكدا أهمية 
ال��ت��ع��اون ال سيما ف��ي ال��وض��ع ال��راه��ن 

ملكافحة فيروس كورونا املستجد.
وأش�����ار إل���ى ات���خ���اذ دور ال��رع��اي��ة 
االجتماعية كافة اإلج����راءات الوقائية 
لتعزيز مكافحة هذا الوباء في هذه الدور 

حماية للنزالء واملوظفني.

د. هال الساير

45500 كمامًا للشؤون من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية سلمت 

 الساير: »الهالل األحمر« تدعم جهود الدولة 
الرسمية واملدنية ملكافحة »كورونا« 

“الهال األحمر” و”الشؤون” خال مراسم تسليم الكمامات لدور الرعاية االجتماعية مسؤولو 

»أمانة األوقاف« نفذت مشروع مصرف والئم اإلفطار 
2020 من خالل اجلهات اخليرية الكويتية

أكد األمني العام لألمانة العامة لألوقاف 
باإلنابة منصور الصقعبي أن األمانة 
نفذت مشروع مصرف والئم إفطار الصائم 
داخل الكويت لهذا العام سيرا على نهجها 
وإنفاذاً لشروط الواقفني بصفتها ناظرة 
على هذه األوقاف املشروط صرف ريعها 
على إفطار الصائمني، مبيناً أن األمانة 
العامة لألوقاف قد حرصت كعادتها على 
تنسيق اجلهود مع املؤسسات اخليرية 
الكويتية الرسمية التي لديها خبرة في 
م��ج��ال العمل اخل��ي��ري وخ��اص��ة والئ��م 
اإلفطار، حيث قدمت األمانة دعماً إجماليا 
لتنفيذ امل��ش��روع ق���دره مليوناً وثاثة 
وسبعون أل��ف دينار كويتي، من خال 
عدة جهات خيرية حكومية وأهلية هي 
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة، وجلنة 
التعريف باإلسام، واجلمعية الكويتية 
للعمل اإلنساني، ومناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية التابعة جلمعية االص��اح 
االج��ت��م��اع��ي، وجمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلس��ام��ي واجلمعية اخليرية العاملية 
للتنمية وال��ت��ط��وي��ر، وجمعية الشيخ 

عبدالله النوري، وجمعية صندوق إعانة 
املرضى. باإلضافة إلى وزارة اخلارجية 
التي أشرفت على تنفيذ املشروع خارج 

دولة الكويت.
وأكد الصقعبي التزام األمانة واجلهات 
اخليرية املنفذة للمشروع بتعليمات 

وزارة الصحة الكويتية بضرورة التباعد 
االجتماعي للوقاية واحل��د م��ن انتشار 
فيروس كورونا حيث مت حتويل مشروع 
والئ��م إفطار الصائم إل��ى مشروع سال 
اإلفطار، التي تعد أهم احللول األساسية 
التي نساعد من خالها العائات واألفراد 
ومن��د لهم ي��د ال��ع��ون ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف 
الصعبة، حيث قامت هذه اجلهات بتوزيع 
آالف م��ن س��ات إف��ط��ار ال��ص��ائ��م لألسر 
املتعففة ولألفراد، وشمل التوزيع معظم 
مناطق الكويت التي تتواجد بها هذه 
اجلهات واجلمعيات واللجان، ووصل عدد 
املستفيدين من هذا الدعم إلى مئات اآلالف 

داخل الكويت وخارجها.
يذكر أن مكونات سلة إفطار الصائم 
ضمت أه��م االحتياجات األساسية التي 
حتتاجها األس��ر من شتى أن��واع الطعام، 
حيث احتوت على كرتون دج��اج واألرز 
والسكر واملعكرونة والزيت ومعجون 
الطماطم والبقوليات والدقيق وغيرها من 
االحتياجات األساسية األخرى التي تكفي 

األسرة قرابة الشهر الكرمي كاماً.

منصور الصقعبي

األمانة العامة للمجلس 
البلدي تستقبل موظفيها 

بإجراءات احترازية

فحص أحد املوظفني

أعلن األم��ني العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي 
أنه بناء على القرارات الصادرة من مجلس ال��وزراء 
ودي���وان اخل��دم��ة املدنية ب��ش��أن ات��خ��اذ اإلج���راءات 
التنفيذية الازمة للعودة التدريجية للعمل للموظفني  
فقد قامت األم��ان��ة العامة للمجلس البلدي بوضع 
خطة لعودة املوظفني ملقرات العمل تدريجياً، وبدأت 
استقبال املوظفني للعمل بنسبة %30  كحد أقصى 

وفقاً الحتياجات العمل.
وأوضح أن األمانة العامة للمجلس البلدي حرصت 
على إتباع التدابير واإلج��راءات االحترازية الازمة     
وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي في املكاتب وفي 
جميع املراسات وتعامات املوظفني خال تواجدهم 
في مبنى املجلس البلدي واحلرص على ضرورة التزام 
املوظفني بالتعليمات الصحية الوقائية وتطبيق قواعد 
التباعد االجتماعي ولبس الكمام حرصا على سامة 
اجلميع، مشيرا ال��ى ان��ه لن يتم استقبال اجلمهور 
واملراجعني في املرحلة احلالية إلى حني صدور قرار 

بذلك.

»التطبيقي«: بدء 
مرحلة الدراسة 

التجريبية إلكترونيًا 
19 يوليو اجلاري 

أعلن مدير ع��ام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي امل��ض��ف أم���س ب��دء 
مرحلة الدراسة التجريبية بكليات 
ومعاهد الهيئة إلكترونيا في 19 

يوليو اجلاري.
 وقال املضف في تصريح صحفي: 
إن انطاق الدراسة إلكترونيا يعد 
متهيدا النطاق ال��دراس��ة الفعلية 
ل��ل��ع��ام ال����دراس����ي وال��ت��دري��ب��ي 
2020/2019 ف��ي ي��وم األح���د 9 

أغسطس املقبل.
 وأوض���ح أن مرحلة ال��دراس��ة 
التجريبية ستنطلق مبشاركة أركان 
العملية التعليمية كافة من أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب والطلبة 
ع��ب��ر اس��ت��خ��دام م��ن��ص��ات التعليم 
اإللكتروني وبرمجيات التواصل 

احلديثة املعتمدة.
 وأكد حرص الهيئة على مصلحة 
الطلبة ملواصلة العملية التعليمية 
وض��م��ان حقهم ف��ي التعليم خال 
الظروف االستثنائية التي متر بها 
الباد جراء جائحة فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
 وأش��ار إل��ى استعدادات الهيئة 
امل��ب��ك��رة خل���وض غ��م��ار التعليم 
اإللكتروني ومواكبة النظم التعليمية 
احلديثة حيث قامت بعمل دورات 
للتعليم عن بعد لكافة منسوبيها 
ليكون التعليم اإللكتروني مكما 

للتعليم التقليدي.
 ودعا طلبة الهيئة إلى املشاركة 
اجل����ادة وال��ف��اع��ل��ة خ���ال املرحلة 
التجريبية من ال��دراس��ة التي تعد 
تأهيا وت��دري��ب��ا ملرحلة ال��دراس��ة 

الفعلية.

تتمات

مجلس الوزراء
االنتظار على املواطنني وتسليم 
أذون��ات البناء لهم، وموافاة مجلس 

الوزراء مبا ينتهي إليه األمر.
كذلك استعرض املجلس محاور 
صحيفة االس��ت��ج��واب امل��وج��ه إلى 
وزير املالية براك الشيتان ، واستمع 
بهذا الصدد إلى شرح قدمه الوزير 
ح���ول احل��ق��ائ��ق املتعلقة مب��ح��اور 
االس��ت��ج��واب وأب���ع���اده ومجلس 
الوزراء إذ يسلم بأن االستجواب حق 
دستوري لكل نائب في مجلس األمة، 
فإنه يؤكد دعمه وم��ؤازرت��ه وثقته 
الكاملة بوزير املالية ملواصلة جهوده 

في عمله الوزاري بكل إخاص

»PCR« شهادة
غ��ي��ر ال��س��ع��ودي��ني م��ن املقيمني 
داخ��ل اململكة ستكون 70 في املئة 
م��ن إج��م��ال��ي ح��ج��اج ه���ذا ال��ع��ام، 
وال��س��ع��ودي��ني 30 ف��ي امل��ئ��ة فقط 
م��ن احل��ج��اج، على أن يقتصر حج 
املواطنني السعوديني على املمارسني 
الصحيني ورجال األمن املتعافني من 

فيروس كورونا املستجد.

»الداخلية«
احلجز عبر املوقع الرسمي لوزارة 
الداخلية واالحتفاظ )بالباركود( 
اخلاص باملعاملة إلبرازه عند الطلب 
تسهياً لسرعة اجناز انهاء املعامات 
حيث لن يسمح بدخول أي مراجع ال 

يحمل موعدا مسبقا.

تركيا
التكتل االوروبي لفرض عقوبات 
سياسية أمام عملية انضمام تركيا 
الى الكتلة االوروبية وكذلك فرنسا 
وقبرص لعرقلتهما جهود املصاحلة 

في العاقات بني أنقرة وبروكسل.

تتمات

اجلار الله بحث مع وزير 
شؤون الشرق األوسط 

البريطاني هاتفيًا 
العالقات الثنائية

خالد اجلار الله

تلقى نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلارالله أمس االثنني اتصاالً هاتفياً 
من وزير الدولة البريطاني لشؤون 
ال��ش��رق األوس���ط دومينيك راب مت 
خاله بحث عدد من أوجه العاقات 
الثنائية ب��ني البلدين إض��اف��ة إلى 
ت��ط��ورات األوض���اع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وأك���د اجل��ان��ب��ان خ��ال االت��ص��ال 
أهمية اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل ف��ي ظل 
الظروف الدقيقة التي مير بها العالم 
للتنسيق والتشاور في إطار الشراكة 
القائمة بني البلدين والتطلع لعقد 
اجلولة القادمة من جلنة التوجيه 

املشتركة بني البلدين برئاستهما.


