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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

د.رنا الفارس تشرف على أعمال صيانة وسفلتة الطرق مساء أمس 

وزيرة األشغال 
تنّفذ توجيهات 

صاحب السمو وتتابع 
استغالل فترة حظر 
التجول في تسريع 

صيانة الطرق 
11

ال استثناءات من قرارات احلكومة الحتواء«كورونا» 
تأكيدًا ملا انفردت «األنباء» بنشره: احلكومة تدرس كل األوضاع االقتصادية لدعم الكويتيني ماليًا والصرف سيتم وفق قرارات أو ضوابط أو تشريع جديد 

حاالت فردية ال تتعدى أصابع اليد الواحدة اخترقوا حظر  التجول عمدًا ومت حتويلهم حملاكمة عاجلة 

تسجيل ١٩ ألف متطوع بوزارة الشباب والدفاع املدني  وتشكيل فرق من املتطوعني لتوصيل الطلبات للمنازل 
دعم أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة التي وصلت مبيعاتهم إلى صفر ويتحملون رواتب وإيجارات 

رحالت ملخالفي اإلقامة ومطالبات بتفعيل التوصيل للمطاعم خالل ساعات حظر التجول وتوزيع األدوية 

الوزير أنس الصالح والفريق عصام النهام والفريق خالد املكراد واللواء جمال الصايغ خالل جولة تفقدية 
لالطمئنان على التنفيذ الكامل لفرض حظر التجول اجلزئي

وحدة التصاريح األمنية.. شكرًا كبيرة
جهــود كبيرة تســتحق الشــكر 
والتقدير لوزارة الداخلية وعلى رأسها 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق 
عصام النهام والوكيل املساعد لشؤون 
املــرور اللواء جمــال الصايغ ومدير 

وحدة التصاريح األمنية العقيد أحمد 
العازمــي، والضبــاط واألفراد الذين 
واصلــوا الليل بالنهار لإلســراع في 
إجنــاز التصاريح األمنيــة للجهات 
احليويــة.. شــكرا كبيــرة لكم على 
تعاملكم الراقي.. وكان اهللا في عونكم.

اقتصاد

أنور جواد بوخمسني

م.حسني ميرزا

د.محمود عبدالرحمن مترئسا عمومية شركة االتصاالت الكويتية (stc) أمس

جتهيز مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة

«وربة للتأمني»: ١٫١٧ 
مليون دينار أرباح ٢٠١٩.. 
وتوصية بتوزيع ٧٫٥٪ نقدًا 

و٢٫٥٪ منحة

ميرزا: تطبيق التدابير 
واالحترازات الصحية يوميًا  

عبر الفحص والتعقيم

«طيران اجلزيرة»: 
إجراءات 

احترازية للتحصني 
أمام حتديات 

تفشي «كورونا»

 «٥G» متتلك أكبر شبكة «stc» :عبدالرحمن
بتغطية ١٠٠٪ للمناطق املأهولة.. وعمومية 

الشركة تقر توزيع ٥٠٪ نقدًا 

هيئة اخلدمات الطبية تتولى جتهيز مستشفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة وتخصيص مواقع كمحاجر 

طبية في اجلهراء وصبحان 

محليات

مرمي بندق 

أكدت مصادر وزارية رفيعة 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد يدعم ويساند 
قرارات وتعليمات أعضاء احلكومة 
من الوزراء والقياديني بامليدان في 
رفض أي استثناءات من تطبيق 
القوانــني واللوائــح والقرارات 
والتعاميم التي يعمل بها الحتواء 
املســتجد.  كورونــا  ڤيــروس 
وأضافت املصادر ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء يتابع كل صغيرة 
وكبيرة ويدعم ويوجــه الوزراء 
لعبــــور اجلميع أزمــة كورونا 
الــى  ســاملني، داعيــة اجلميــع 
االلتزام بالتعاميـــم والتوجيهـات 
الصادرة حلمايتهم شخصيا من 
اإلصابة بڤيروس كورونا. وعن 
القرارات التي ستتخذها احلكومة 
لتوجيهــات صاحــب  تنفيــذا 
الســمو األميــر الشــيخ صباح 
الكويتيني، كشفت  االحمد لدعم 
املصادر عن أنه مت تشكيل فريق 
اقتصادي برئاسة وزير التجارة 
والصناعــة خالد الروضان ضم 
ممثلي بعض اجلهات احلكومية 
وممثلي القطاع اخلاص لدراسة 
األوضــاع االقتصاديــة احلالية 
ووضــع تصــورات ملعاجلتهــا. 
 وبحسب تصريح معمم من الوزير 
الروضان فالبداية ســتكون مع 
أصحاب املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة ممن وصلت مبيعاتهم 
الى الصفــر، وألن الكويت  دولة 
مؤسسات فأي خطوات ال بد أن 
تتم بضوابط وقرارات أو بتشريع 
من مجلس األمة. وكشفت املصادر 
عــن أن مجلــس الــوزراء ينظم 
اآلن ترتيبــات إلبعــاد املخالفني 
لقانــون اإلقامة من اجلنســيات 
املختلفة ســواء من الزائرين او 
مــن قانون اإلقامــة وان الكويت 

ســترتب رحالت جويــة لنقلهم 
الــى دولهــم، وجــار التنســيق 
مع الســفارات املمثلة لهم. هذا، 
وشددت املصادر على إيجابيات 
قرار حظر التجول، مشــيرة الى 
انه ميكن القول بأن اهم ايجابيات 
قرار احلظر ان املواطنني واملقيمني 
أدركــوا ان هنــاك شــيئا خطرا، 
وكأن القــرار أيقظهم الى أهمية 
االلتــزام بالتعليمات حماية لهم 
شخصيا من اإلصابة بالڤيروس. 
وردا على ســؤال حول مخترقي 
حظر التجــول، أجابت املصادر: 
مــن يخترق عمدا يتــم حتويله 
الى املخفر لعمل احملضر الالزم 
ومن ثــم تقدميهم الــى محاكمة 
عاجلة، موضحة ان هناك تعليمات 
لرجال الشرطة بتقدمي كل الدعم 
للحــاالت اإلنســانية الطارئــة، 
ولذلــك تقــوم الدورية بالســير 
أمام ســيارة اي مواطن او مقيم 
لديه حالــة طارئة وإيصاله إلى 
هدفه حتــى ال توقفه اي دورية 
اخرى، مشيرا الى انه ال نية لدى 
احلكومة لتمديد ساعات احلظر 
حاليا. وعن تنفيذ خدمة التوصيل 
حتى البيوت، قالت املصادر: مت 
تســجيل ١٩ ألف متطوع بوزارة 
الشباب والدفاع املدني وتشكيل 
فــرق مــن املتطوعــني لتوصيل 
طلبات املواطنــني واملقيمني من 
أهالي كل منطقة سكنية، اضافة 
إلــى ان بعض اجلمعيات فتحت 
  .Online التســوق الضــروري
وطالبــت مصادر أخــرى بفتح 
التوصيــل للمطاعــم  خدمــات 
بحيــث تكــون متاحــة خــالل 
ساعات حظر التجول عن طريق 
االتصال بالتلفون او عن طريق 
املوقــع على اإلنترنت.  وطالبت 
أيضــا بتعميم توزيــع األدوية 
على املرضــى أصحاب األمراض 
املزمنة حتى ال يضطروا للذهاب 

الى املستشفيات.

إيقاف إحدى املركبات للتأكد من حيازة صاحبها هوية عدم التعرض أثناء حظر التجول              (هاني الشمري) 

معرفي: جتديد إقامات مادة ١٨ ملن هم خارج 
البالد شريطة انتفاء القيد األمني

العجمي لـ «األنباء»: انخفاض معدالت استهالك 
البنزين إلى ٥ ماليني ليتر يوميًا بعد فرض احلظر

الراجحي لـ «األنباء»: بحث مشاركة «الكويتية» 
و«اجلزيرة» في نقل املصريني الراغبني بالسفر

نواف الصباح لـ «األنباء»: عمليات «كوفبيك»
تسير على ما يرام.. و١٠٨ آالف حجم اإلنتاج

كشــف الوكيل املســاعد لشؤون 
اإلقامــة اللــواء طــالل معرفــي عــن 
إمكانية تقدمي طلبات «تســجيل أول 
مرة» للشركات واملؤسسات للحصول 
على «اسم مستخدم» خلدمة جتديد 
اإلقامــة حلملــة املــادة ١٨ للعاملــني 
بالقطاع األهلي عن طريق موقع وزارة 
الداخلية اإللكتروني، كما أكد أنه ميكن 
ألصحاب العمل جتديد إقامة العاملني 
لديهــم بالقطاع األهلي وفق املادة ١٨ 
والعمالة املنزلية ومن في حكمهم وفق 
املادة ٢٠ وهم خارج البالد شــريطة 
أال يكون لديهم قيد أمني مينع جتديد 

اإلقامة.

أحمد مغربي

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع 
الناطق الرســمي لشركة البترول الوطنية 
الكويتية عبداهللا فهــاد العجمي ان معدل 
االستهالك اليومي للجازولني (البنزين) قبل 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد في الكويت 
كان يبلغ ١٣ مليون ليتر يوميا، وهبط الى 
١٠ ماليني ليتر يوميا بعد تعطيل املدارس 
والكليات. وذكر العجمي في تصريح خاص 
لـ «األنباء» أنه بعد تعطيل الدوائر احلكومية 
هبط االســتهالك الى ٨ ماليني ليتر تقريبا 
وبعد فرض احلظر اجلزئي هبط االستهالك 

الى ما بني ٥ و ٦ ماليني ليتر.

أحمد مغربي

قال مدير إدارة النقل اجلوي في اإلدارة 
العامة للطيران املدني عبداهللا الراجحي 
لـــ «األنباء» إنه مت الطلب من الطيران 
املدنــي املصري مشــاركة «الكويتية» 
و«اجلزيرة» في نقل املصريني الراغبني 
في السفر من الكويت من خالل توفير 
الرحــالت املطلوبــة، خاصــة أن أعداد 

اجلالية املصرية بالكويت كبيرة.
وبني الراجحي ان املشاركة لم حتدد 
أي فئة من العاملني في الكويت، وإمنا 
ســيكون لكل فئات اجلاليــة املصرية 

دون استثناء.

أحمد مغربي

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة 
البترول الكويتيــة العاملية والرئيس 
التنفيذي بالوكالة للشــركة الكويتية 
لالستكشــافات البتروليــة اخلارجية 
«كوفبيك» الشيخ نواف سعود الصباح 
عن أن عمليات الشــركتني التشغيلية 
املنتشــرة في العديد مــن دول العالم 
تسير على ما يرام بعد انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، مشيرا إلى أن حجم 
إنتــاج االستكشــافات يبلــغ حاليــا

١٠٨ آالف برميل يوميا.

اللواء طالل معرفي

عبداهللا فهاد العجمي

عبداهللا الراجحي

الشيخ نواف سعود الصباح

تأجيل النشاط الرياضي حتى سبتمبر املقبل

عمادي لـ «األنباء»: صرفنا رواتب «األوقاف» ولن ُنقّصر مع أي موظف
السفير الصيني في مقال بـ «األنباء»: بعد الغيوم تشرق الشمس

صيحات تكبير وتسبيح ودعوات مبناطق خيطان وحولي والفروانية 
لرفع الوباء وردود فعل مؤيدة ومعارضة

«التشريعية»: عدم احتساب مدة التعطيل املقررة من مجلس الوزراء حلماية 
األمن ضمن املواعيد اإلجرائية في «املرافعات املدنية والتجارية»

«كورونا» يضع أوملبياد طوكيو حتت الضغط

تغطية شاملة لتداعيات الڤيروس 
إلىفي الكويت والعالم 0212
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«األنباء» تنفرد بنشر مقترح اإلفراج عن بعض السجناء بعد تصنيفهم إلى ٣ فئات

«التربية»: السماح للمعلمني واإلداريني املقيمني بالسفر دون احلصول على «اخلروجية»

تنفرد «األنباء» بنشر اقتراح اإلفراج عن بعض 
السجناء وفق ضوابط محددة وذلك مراعاة لما 
تمر به البالد من أزمة انتشار وباء كورونا حسب 

التقسيم التالي:
٭ الفئة األولى: أصحاب األحكام النهائية الذين 

قضوا نصف املدة ويتــم اإلفراج عن املواطنني 
وإبعاد املقيمني.

٭ الفئة الثانية: املشمولون بأحكام االستئناف.
٭ الفئة الثالثة: احملالون من النيابة إلى السجن 
املركزي كعقوبة مؤقتة وهؤالء ينظر في أوضاعهم.

أعلنت وزارة التربية السماح ألعضاء الهيئتني 
التعليمية واإلدارية من املقيمني بالســفر إلى 
بلدانهم دون احلصــول على (إذن اخلروجية) 
من املــدارس أو املناطق التعليمية التابعني لها. 
وقالت «التربية» في تغريدة بثتها عبر حسابها 
الرســمي مبوقع التواصل االجتماعي (تويتر) 
إن القرار الذي جاء بنــاء على تعليمات وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية يستهدف احلرص 
على سالمة موظفيها وتنفيذا لقرارات مجلس 
الوزراء وتوجيهــات وزارة الصحة باحلّد من 
التجمعات. وأوضحت أنه فيما يتعلق باملعلمني 
واإلداريني الذين تنتهي صالحية إقامتهم خالل 
فترة اإلجازة وهم خارج البالد فسيتم التنسيق 
مع سفارة الكويت داخل بلدانهم حلل أي عائق 

قد يواجههم.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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