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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

خطة لعودة احلياةالطبيعية تدريجيًا
ماضي الهاجري - أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» عن أن مجلس الوزراء 
طلب من اجلهــات احلكومية بتاريــخ ١٠ اجلاري إعداد 
دراسة لكيفية عودة األنشطة االقتصادية واالجتماعية، 
وذلــك في بادرة تفاؤل نحــو عودة احلياة تدريجيا في 
البــالد بعد انتهــاء فترة احلظر الكلي فــي ٣٠ اجلاري، 
متوقعا ان تبدأ الوزارات في تزويد احلكومة بالتصورات 

النهائية قريبا.
وقال املصدر ان مؤسسة البترول الكويتية طلبت من 
الشركات النفطية التابعة وضع مالمح خطة عودة العمل 
املبدئية سواء للموظفني اإلداريني أو املهندسني في احلقول 
النفطية واملصافي واملشــاريع اجلــاري تنفيذها متهيدا 
حلصرها وإرسالها في صيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء.
وذكر املصدر أن اللجنة التي مت تشــكيلها في شــركة 
نفط الكويت عقدت اول اجتماعاتها ومت اخلروج ببعض 

التصورات، وهي كالتالي:
١- تخفيض ساعات العمل إلى ٤ ساعات فقط لإلداريني.

٢- عودة الدوام لكل املديرين ورؤساء الفرق.
٣- تخفيض أعداد العاملني في العمل الصباحي.

٤- تطبيق نظام املجموعتني للعاملني بالدوام الصباحي 
(مع عدم االختالط).

٥- ارتداء الكمام والقفازات (إجباري).
٦- تقليل األعمال الورقية.

٧- إغالق األندية واخلدمات االجتماعية.
٨- تطبيق نظام املواعيد ملراجعات شؤون العاملني.

٩- تعقيم جميع املكاتب عند انتهاء الدوام من قبل خدمات 
األحمدي.

تنّفذها الوزارات والهيئات احلكومية وترفعها إلى «الوزراء» قريباً.. والقطاع النفطي يضع مقترحات أولية تتركز في تقليص ساعات العمل إلى ٤ ساعات فقط وتقليل األعمال الورقية.. وارتداء الكمامات والقفازات «إجباري»

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

إمساكية شهر رمضان

اإلمساك : ٣:١٥ 
اإلفطار : ٦:٣٣

الفارس لـ «األنباء»: تأجيل أقساط «االئتمان» 
للمستفيدين من البنك فقط

اخلاضعون للعالج من  «كورونا» يقاربون الـ ١٠ آالف
حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة عن تســجيل ٩٤٢ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا خالل ٢٤ ساعة 
املاضية وزعت كالتالي: ٢٥١ ملقيمني من اجلنسية 
الهندية و٢٠٨ ملواطنني كويتيني و١٥٦ ملقيمني 
مصريني و١٢٤ ملقيمني بنغالديشيني، والبقية 
من جنسيات مختلفة. وقالت الوزارة في بيان 
أمس إن ١٦٩ حالــة تتلقى الرعاية الطبية في 

العناية املركزة، فيما جرى تسجيل ١١ حالة وفاة، 
وبذلك يصبح العدد اإلجمالي ملن يتلقون الرعاية 
من املرض ٩٨٥٢ حالة بعد شفاء ٣٨٤٣ حالة.

من جانب آخر، شكلت وزارة الصحة فرقا 
ملتابعة اشغال اســّرة العناية املركزة حلاالت 
كورونا، واقتراح تطويرهــا وزيادة طاقتها 
االســتيعابية وتوزيع الكوادر الطبية حسب 
حاجة العمل، برئاسة استشاري العناية املركزة 

د.عبدالرحمن الفارس.

الفاضل لـ «األنباء»: مخزون املياه 
اإلستراتيجي آمن وفي مستوياته القصوى

رشيد الفعم

أكدت وزيرة األشغال واإلسكان د.رنا الفارس لـ «األنباء» 
ان قرار تأجيل أقســاط بنك االئتمان يخص من استفاد من 
قــروض البنك فقط، وال يشــمل أي قــروض أخرى خارج 

نطاق بنك االئتمان.
وأشارت الفارس الى ان القرار يضمن عدم زيادة القسط 
الشــهري املســتحق مقابل التأجيل ويتعلق بجميع أنواع 

قروض بنك االئتمان الكويتي فقط.
يذكر ان قرار التأجيل يشمل نحو ١٥٠ ألف مواطن ومواطنة 

بقيمة مالية إجمالية تقدر مبا يقارب ١٠٠ مليون دينار.

دارين العلي

أكــد وزير الكهرباء واملاء بالوكالــة د.خالد الفاضل، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، أن املخزون االستراتيجي للمياه 

آمن وهو عند مستوياته القصوى.
ونفى أن يشكل استخدام املخزون االستراتيجي لتعويض 
الفارق بني االستهالك واالنتاج أي تهديد على هذا املخزون أبدا.
ولفت الــى أن االســتعانة باملخزون االســتراتيجي أمر 
اعتيــادي وعــادة ما يحصــل على مدار الســنة وحتى أيام 
الشتاء، حيث تتم االستعانة باملخزون أثناء أعمال الصيانة 

والتنظيف وغيرها.

انتقــل إلــى رحمة اهللا 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
محمد الشيخ صالح اإلبراهيم 
الباحث واألديب واملؤلف، وهو 
من أسرة معروفة باهتمامها 
بدعم العلم والعلماء والثقافة، 
فأول كتاب طبع ووزع في 
الكويت كان نيل املآرب الذي 
صدر عام ١٨٧١ ميالدي من 
بالقاهرة على  مطابع بوالق 
نفقة املرحــوم علي محمد 
اإلبراهيم، كما ساهمت األسرة 
مساهمة كبيرة في إنشاء أول 

مدرسة كويتية (املدرسة املباركية).
ومن أهم مؤلفات املرحوم محمد الشيخ 
صالح اإلبراهيم كتاب «خصائص القرآن» 
وكتاب «اخليل عند العرب»، وله ثالث رسائل 
منها: أما آن لهذه األمة أن تستيقظ، وبلدي 
الكرمي ووطني األشم. كان للمرحوم مكتبة 
خاصة، والتي خصــص لها منزال خاصا، 
وقد كتب على مدخلها «رأس احلكمة مخافة 
اهللا»، وكانت تعتبر محرابا ملقتنيات األدب 
واملخطوطات النــادرة، حيث جمع األديب 
الراحل الكتاب تلو اآلخر خالل ســنوات 
عمره األدبيــة. وتضم املكتبة ٧٠٠٠ كتاب 
وتقريبــا ٨٠٠ مخطوطة نادرة فقدت منها 
٣٠ مخطوطة أثناء الغزو العراقي الغاشم. 
وقيمة هــذه املخطوطات تأتي من ســنة 
الطباعة واسم املؤلف، وهي القيمة احلقيقية 
للمخطوطات، ومن هذه املخطوطات النادرة 
كتاب «الطريقة احملمدية» للمؤلف تقي الدين 
علي البركوي الرومــي احلنفي عام ٩٢٩ 

هجري وأيضا رواية عن 
قصة موسى گ بخط 
النسخ، وأيضا مصحف 
شريف نادر غالف من 
اجللد في وســطه طرة 
نادر  ذهب، ومصحف 
آخر عــام ٩٧٠ هجري 
مغلف باجللد وفواصل 
اآليات وقد خط اإلطار 

اخلارجي مباء الذهب.
 حب املرحوم محمد 
الشيخ صالح اإلبراهيم 
للعلــم كان منذ الصغر 
قبل تعلم القراءة والكتابة، من خالل االستماع 
الى أبيات الشعر العربي من األدباء والشعراء 
الذين كانوا يأتون الى ديوان والده، رحمه 
اهللا. وبعد تعلم القراءة والكتابة كان حني يلعب 
مع أقرانه في صغره يتركهم فترة من أجل 
قراءة «تاريخ املسعودي»، كما كان يشتري 
الكتب من املكتبات الكويتية، والتي في ذلك 
الوقت كان عددها ال يتعدى ٣ مكتبات، وبعد 
ذلك أصبحت القراءة والكتابة مبنزلة طقس 

ثابت يوميا.
الشيخ  الصالح..محمد  العالم  رحم اهللا 

صالح اإلبراهيم وأسكنه فسيح جناته.
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» 
بأحر التعازي وأصدق املواســاة الى أهل 
الراحل، سائلني املولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

املغفور له بإذن اهللا محمد الشيخ 
صالح اإلبراهيم

(قاسم باشا) مغادرات من اجلالية البنغالديشية يخضعن للفحص خالل انهاء إجراءات السفر باملطار 

صاد
اقت

أرباح «البورصة» 
تقفز ٣٠٧٪ إلى 

٩٫٦ ماليني دينار 
في ٢٠١٩.. 

وتوصية بتوزيع 
محمد العثمان٢٥22٪ نقدًا  حمد احلميضي

محمد العثمان:  
البنك الوطني أقرب 

إليكم أينما كنتم 
بتقدمي اخلدمات 

املصرفية على مدار 
الساعة

...ورحل العالم الصالح.. محمد الشيخ صالح اإلبراهيم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

اقتصاديون لـ «األنباء»: 
عودة األنشطة االقتصادية واالجتماعية باتت مطلبًا ملحًا 
  عادل الصبيح: يجب أال يطول اإلغالق.. فكلما طال أمده زادت املشاكل

  يوسف العلي: اإلنسان العنصر األهم بالكويت وليس االقتصاد.. عكس الدول الرأسمالية
نبيلة العنجري21  براك الصبيح: ال ينبغي االستسالم.. نسبة الشفاء من «كورونا» أكثر من ٨٥٪

نبيلة العنجري
 لـ «األنباء»: ١٠٫٣ 

مليارات دوالر قيمة 
مشاريع الضيافة 

والسياحة والترفيه 
2320في الكويت

تشغيل نظام «سيتريك» في النفط
علمت «األنباء» من مصادر مســؤولة ان شركة 
نفط الكويت ســتبدأ األســبوع اجلاري في تطبيق 
نظام «سيتريك» لعمل املوظفني عن بعد في الشركة 

وذلك ملنع تعطيل العمل في الدوائر املهمة.

د.رنا الفارس  د.خالد الفاضل

عودة «البوندسليغا».. «فال خير»
زكي عثمان - ناصرالعنزي 

بعد شــهرين من التوقف.. 
عادت احلياة من جديد ملالعب 
الكبرى  البطوالت االوروبيــة 
بعد توقف طويل، باســتئناف 
االملانــي  الــدوري  مباريــات 
«البوندسليغا» امس بإقامة ٦ 
مباريات ضمن املرحلة الـ ٢٦، 
لكن أمام مدرجات دون جماهير 
ووســط إجــراءات احترازيــة 
شــديدة وبروتوكــول صحي 
صارم ســيغير بشــكل جذري 

املظاهر احمليطة باللعبة على املستطيل األخضر، 
مثل منع املصافحــات واالحتفاالت بصيغتها 
املعهودة لدى تسجيل األهداف وتعقيم الكرات 

بشكل مستمر.
قــرار االحتاد األملاني اجلريء الذي حتدى 
«كورونــا»، يعتبــر «فال خيــر» للبقية وفي 
مقدمتهــا إيطاليا وإســبانيا واجنلترا، أما في 
مالعبنا العربية فــإن احلذر مازال قائما رغم 
تواتر األخبار بتحســن احلالة مع نهاية مايو 

اجلــاري وهو ما سيســمح لبعض االحتادات 
بعودة النشاط احمللي قريبا.

هذا، وحســم بوروسيا دورمتوند «ديربي 
الرور» باكتساحه ضيفه وجاره شالكه ٤-٠، 
وفي باقي النتائج فاز هيرتا برلني على ضيفه 
هوفنهــامي ٣-٠، كمــا فاز ڤولفســبورغ على 
أوغســبورغ ٢-١، في حني تعادل اليبزيغ مع 
فرايبورغ ١-١، وتعادل سلبا دوسلدورف مع 

بادربورن.

«البوندسليغا».. أعاد الكرة إلى عشاقها وسط إجراءات صحية غير مسبوقة

إضاءات على مسيرة الراحل ص١٠
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هل تالوة القرآن مرتبطة
برمضان فقط؟

هل تفَسد الصالة بوجود املواد الكحولية 
على اجلسد واملالبس للوقاية من «كورونا»؟

الدجاج املشوي بالروزماري
شوربة الكزبرة بالكرمية
سلطة املوسم الصحية
زينة.. عنوان للمشاكل!

سوسن ميخائيل:  رمضان
شهر احملبة والتسامح

خالد الشمري: سمير
أفضل حارس زاملته .. والدخيل أخطر مهاجم

«األنباء» تواجدت في نقطة تفتيش «اجلوازات».. 
واالستعالم عن «عدم التعرض» لم يستثِن الوزير!

العميد ماجد العدواني ومحمد املطيري ونايف احلربي وعبدالرحمن جمعة 
وعبداهللا العجمي وسعود اجلميلي

04

«الصحة» تشّكل فرقاً ملتابعة إشغال أسّرة العناية املركزة

العميد إياد احلداد

احلداد لـ «األنباء»: 
وصول ٥٠٨ مواطنني  

عبر منفذ النويصيب
06 في اليوم اخلامس

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٥

«التربية»: إيقاف تسجيل الطلبة 
املستجدين في املدارس 

عبر املوقع اإللكتروني
عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية تســجيل الطلبة املســتجدين في 
مدارسها عن طريق املوقع االلكتروني، وذلك بسبب الظروف 

االستثنائية التي متر بها البالد حاليا.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان الــوزارة أوقفت عملية تســجيل التالميذ فــي االبتدائي 
ورياض األطفال عن طريق املوقع اإللكتروني «أون الين» او 
عن طريق املدرسة نفسها حتى اشعار آخر، مشيرة الى ان 
ذلك يأتي بســبب عدم وجود موظفني يعملون على املوقع، 
اضافة الى ان األمر يحتاج الى دوام االدارات املدرسية حتى 

يكون هناك تفاعل وجتاوب.
وبينت املصادر انه فيما يتعلق بالتسجيل لطلبة املنازل 
فإن األمر ال يدعو للقلق ويستمر حتى ٣١ يناير من كل عام، 
الفتة الى ان املجال مفتوح ملن يرغب وهناك متسع من الوقت.

وأضافت ان جميع األمور تبقى معلقة حلني إصدار تقومي 
دراسي جديد يوضح كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

 التفاصيل ص٢٧

مشاريع النفط عائق أمام تخفيض العمالة الوافدة
اخلطوط اجلوية الكويتية ُحتّول طائرة ركاب إلى «شحن»
20

22

محمد راتب 

كشف املدير املعني في جمعية 
جليب الشيوخ التعاونية علي 
حسن في تصريح لـ «األنباء» 
أنه وبالتنسيق مع رجال األمن 
مت الكشــف عن ســوق سوداء 
للغاز بعد ضبــط ١٥٠ متاجرا 
يتــرددون أكثر مــن مرة خالل 
اليــوم الواحد فيحصل الواحد 
منهم على أكثر من ٢٠ أسطوانة 

لبيعها بســعر ٨ دنانير لالسطوانة الواحدة، 
ومت عمل كمني لهم وتسليمهم للقيادات األمنية 
التخــاذ الالزم، مشــيرا إلى أن هنــاك مبالغة 
كبيرة في موضوع الغاز ومت اكتشاف احللقة 

املفقودة في العملية. 
وتابع بالقول: أن تبخر أسطوانات الغاز كان 
يتم بشكل غير طبيعي حيث نقوم يوميا بتوفير 
٦٠٠٠ أسطوانة تتالشى بسرعة البرق، ما دفعنا 
للبحث عن احللقة املفقودة واالستعانة ببعض 

املتطوعني ككاشيرية في فرع الغاز 
الستقبال املستهلكني، وبعد البحث 
واملراقبة والتقصي تبني أن بعض 
ضعاف النفوس يستأجرون عمالة 
مــن مختلف اجلنســيات مقابل 
نصــف دينار فــي كل مرة يقف 
بالــدور، فيقومون بالشــراء ثم 
يعودون بلباس مختلف لشراء 
أسطوانات أخرى يجري وضعها 
في هاف لوري. واشار حسن إلى 
أنه بعد اصطياد رجال األمن لهم 
متلبسني باجلرم املشهود أخذوا يهربون ويفرون 
تاركني وراءهم أسطوانات الغاز، مثمنا جتاوب 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل مرمي العقيل 
والوكيل عبدالعزيز الشعيب واجلهود املشكورة 
لقائد منطقة اجلليب العميد إبراهيم الدعي ومساعد 

قائد املنطقة العقيد مشعل املطيري. 
وأوضح حسن أن مدير أمن محافظة الفروانية 
العميد عبداهللا سفاح كان متواجدا في املوقع في 

حينه وقام بحجزهم وبالتحفظ عليهم.

احللقة املفقودة في أزمة الغاز ُعرفت.. سوق سوداء 
في اجلليب.. و٨ دنانير ثمن أسطوانة الغاز املدعوم

حسن لـ «األنباء»: يبدلون مالبسهم ويشترون أكثر من مرة ويضعونها في «هاف لوري»

علي حسن


