
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

األربعاء
  ٢٣Wednesday March 18, 2020 - Issue No.15799 من رجب ١٤٤١ املوافق ١٨ مارس ٢٠٢٠

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

الكويت متّد يد العون للعالم مبواجهة «كورونا»
توازيا مع املبادرات اخليرة 
ألبناء الكويت في دعم اجلهود 
احلكومية ملواجهة وباء كورونا، 
جاءت توجيهات صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
بتقدمي الدعم واملساعدة لبلدان 
عبــر منظمة الصحــة العاملية 
وأجهزتهــا املختصــة، حيــث 
وجه صاحب السمو بتقدمي ٤٠ 
مليــون دوالر ملنظمــة الصحة 
العاملية دعما جلهودها البناءة 
فــي مكافحــة الوبــاء علــى ان 
تتولــى املنظمــة توزيــع هــذا 
التبرع لدعــم برامجها في هذا 
املجال، إضافــة الى دعم الدول 
التي تتطلب أوضاعها الصحية 
تقدمي املساعدة في هذا اإلطار.

وقد أجرى وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد الناصر اتصاالت 
هاتفيــة مع نظرائــه في إيران 
والعراق وفلسطني، حيث بحث 
معهــم املســتجدات باملنطقــة 
وتداعيــات تفشــي وانتشــار 
كورونــا املســتجد، ونقل لهم 
توجيهات صاحب السمو بتقدمي 
الدعم لدولهم ملواجهة تفشي هذا 
الوباء، وقد عبر الوزراء الثالثة 
عن شكر وتقدير بالدهم قيادة 
وشعوبا للمبادرة اإلنسانية التي 

تقدمت بها الكويت.

توجيهات سامية بالتبرع بـ ٤٠ مليون دوالر لـ «الصحة العاملية» لدعم برامجها والدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقدمي املساعدة

 سامح عبداحلفيظ

قال  رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن إنــه مت نقل الرغبة النيابية 
في تأجيل األقساط واالستحقاقات 
املالية ملدة تصل إلى ٦ أشــهر الى 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، مشيرا الى ان 
هذه الرغبة الهدف منها رفع احلمل 
عــن كاهل املواطن إلى أن تســتقر 

األوضــاع االقتصادية في الكويت، 
«ونتمنى أن تكون اإلجابة إيجابية 

إن شاء اهللا». 
حديث الغامن جاء بعد االجتماع 
الذي عقد في مكتبه أمس بحضور 
الوزير الصالح و٢٠ نائبا، حيث مت 
تناول املستجدات في اجلانب األمني 
وكل ما يتعلق به. وأوضح الغامن أن 
االجتماع كان مثمرا، حيث استعرض 
فيه الوزير اإلجراءات األمنية التي 

تقع في صميم اختصاصاته. 

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وضع خطط 
لألسوأ في إدارة أزمة «كورونا»، 
مؤكــدا االســتعداد ألي طــارئ، 
وأن إمكانــات الدولة من املخزون 
الغذائي والطبــي مطمئنة. وقال 
سمو الشيخ صباح اخلالد خالل 
اجتماعه مع قيادات وزارة الدفاع 
أمس إن الوزارة كانت رافدا أساسيا 
في خطة الطوارئ التي اعتمدتها 
الدولة، مشــيرا إلى الدعم الكبير 

الــذي قام به ســالح اجلــو بنقل 
املعــدات احليويــة والضروريــة 
بأســرع وقت، معربا عن تقديره 
للمساهمة واملساندة التي تلقتها 
احلكومــة مــن القطــاع اخلاص 
وتعاونه في تطبيــق اإلجراءات 
االحترازية ملواجهــة الوباء. كما 
ترأس اخلالد اجتماعا أمنيا موسعا 
في احلرس الوطني، مقدرا دوره 
وجهــود رجاله لبســط األمن في 

ربوع البالد. 

«املالية» حّولت رواتب مارس إلى البنوك
 البنك املركزي يطمئن: األموال «ُمعّقمة»

الغامن: نقلنا إلى احلكومة رغبة نيابية 
في تأجيل األقساط ملدة ٦ أشهر

رئيس الوزراء: مستعدون ألي طارئ 
ووضعنا خططًا لألسوأ

مرمي بندق 

أعلنت وزارة املالية امس االنتهاء من 
حتويل رواتب موظفي اجلهات والهيئات 
احلكومية لشــهر مــارس لتبدأ البنوك 
عمليــة حتويلها إلــى املوظفني اعتبارا 
من اليــوم األربعاء. وتؤكد الوزارة في 
الوقت ذاته العمل على تلبية كل متطلبات 
الدولــة في ظل هذه األيام التي متر بها 
البــالد. وكان البنــك املركزي قد انتهى 
من إجنــاز إحالة الرواتــب الى البنوك 
في الوقت املتفق عليه. وطمأنت مصادر 
مطلعة املوظفني بأن األموال املتوافرة في 

ماكينات السحب اآللي معقمة ونظيفة 
وال حتمل أي ڤيروســات مثل ڤيروس 
كورونا. وذكــرت ان املبالــغ التي يتم 
ايداعها من قبل العمالء عن طريق مراكز 
اخلدمة اخلارجية للبنوك، ال يعاد وضع 
املبالغ ذاتها للســحب منها. مستطردة: 
إمنا يتم وضع مبالغ مالية لم يتم تداولها 
خــالل ١٤ يوما على األقل تكون خاللها 
محفوظــة داخل البنــك، وبحيث تبقى 
املبالغ املودعة من قبل العمالء فترة ال 
تقل عن أسبوعني ال يتم السحب منها، 
وتخضع لعمليات تعقيم وتطهير مبعرفة 

أشخاص مختصني. 

اقتصاد

حمد العميري

١٠٫٧ ماليني دينار أرباح 
«االستثمارات الوطنية» 
خالل ٢٠١٩.. وتوصية 

23بتوزيع ٩٪ نقدًا

تغطية شاملة لتداعيات 
ڤيروس كورونا  في الكويت 

والعالم

املؤسسات اإلصالحية تطلق سراح 
املدينني وتعليمات بالتوقف مؤقتًا 

عن ضبط املطلوبني ماليًا إلى 021115

العسعوسي: سنتخذ أقصى اإلجراءات بحق 
مروجي اإلشاعات وناشري األخبار الكاذبة

أكد النائب العام املستشار 
ضــرار العسعوســي اتخــاذ 
النيابة العامة أقصى اإلجراءات 
والقرارات وعدم التهاون ضد 
كل مــن يقوم بنشــر األخبار 
فــي  الكاذبــة  واإلشــاعات 
املواقع اإللكترونية أو شبكات 
التواصــل االجتماعــي أو من 
خالل وسائل اإلعالم املكتوبة 
أو املرئية أو املسموعة بشأن 
ڤيــروس كورونا املســتجد.  

وأضاف املستشار العسعوسي في تصريح صحافي: إن 
املساءلة القانونية ستطول كذلك كل من ينشر البيانات 
واألخبار الكاذبة لإلجراءات التي تتخذها اجلهات احلكومية 
ملواجهة هذا املرض، فضال عن نشر أو بث كل ما من شأنه 
إثــارة الفزع بني الناس والهلع واخلوف في املجتمع او 
إضعاف هيبة الدولة او املساس بالنظام واآلداب العامة.

وكشف العسعوسي عن تلقي النيابة العامة عدة بالغات 
من وزارة الداخلية ووزارة اإلعالم ضد بعض األشخاص 
واملواقع االلكترونية حول هذا املوضوع وأنها ســتقوم 
بالتحقيــق فيها وفقا ألحكام القانون.  ودعا املستشــار 
العسعوسي رجال االعالم وأصحاب املواقع اإللكترونية 
واحلسابات في وسائل التواصل االجتماعي إلى حتري 
الدقة وأخذ املعلومات من مصادرها الرســمية املختصة 

قبل النشر خشية الوقوع حتت املساءلة القانونية.

املستشار ضرار العسعوسي

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

من داخل القاعة املخصصة للفحص       (قاسم باشا)

بعد «إغالق الصالونات»..
 «حالقة البيت كلها جروح»

الصالونات مغلقة حتى إشعار آخر                     (ريليش كومار) جتاوب من املواطنني واملقيمني مع مطالبات بإيقاف استقطاعات القروض

١٠٠٠ شخص في اليوم األول لفحص القادمني من بريطانيا

مواطنون لـ «األنباء»: ننتظر التجاوب 
احلكومي مع تأجيل استقطاعات القروض

السعودية: إيقاف صالة اجلمعة واجلماعة واالقتصار على األذان باستثناء احلرمني

شركات األدوية العاملية تخوض سباقًا محمومًا لتطوير لقاح ضد «كورونا»

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديوالشيخ مشعل األحمد لدى استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوزير أنس الصالح خالل االجتماع  ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

27تأجيل بطولتي «يورو ٢٠٢٠» وكوبا أميركا  إلى صيف ٢٠٢١ 

أول طائرة حتمل 
العائدين إلى مصر اليوم 

أسامة أبو السعود 

علمت «األنباء» ان اول طائرة تابعة 
لشركة مصر للطيران ستغادر اليوم 
األربعاء في الســاعة ١٫١٥ بعد الظهر 
من مطار الكويت الدولي الى القاهرة، 
حيث حتمــل على متنها الراغبني في 
العودة الى بالدهم من حملة الزيارات 
بأنواعهــا. وتعد تلــك اول رحلة بني 
الكويت والقاهــرة منذ اعالن تعليق 
الطيران بــني الكويت ومختلف دول 
العالــم اعتبارا من فجر يوم اجلمعة 
١٣ مــارس ٢٠٢٠ بســبب مخاوف من 

انتشار ڤيروس كورونا.


