
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

االثنني
  ٢٥Monday May 18, 2020 - Issue No.15852 من رمضان ١٤٤١ املوافق ١٨ مايو ٢٠٢٠

صفحة24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

حتصيل ٤٫٣٧ مليارات دينار  عبر
نظام الدفع اإللكتروني «تسديد» في ١٢ عامًا
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نصف «املشاريع الصغيرة» لن يصمد ٦ أشهر
املنيفي: نحو ألفي موظف كويتي مبحفظة الصندوق موزعني على ٨٧٠ مشروعا ٣٠٪ منهم قد يتم االستغناء عن خدماتهم في ظل األزمة احلالية

الغامن: وفقًا لتقارير ديوان احملاسبة ما يثار حول تعاقدات احلكومة
بعضه إما غير صحيح أو لم تتم املوافقة عليه من الديوان

الرئيس مرزوق الغامن ورئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع خالل االجتماع في مجلس األمة أمس
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سلطان: ٨٩٫٩٪  نسبة التكويت 
في «نفط الكويت».. و٢٦٫٦٪ في العقود

السماح ملتعددي الزوجات
باخلروج مرتني أسبوعيًا 

ملدة ساعة

طارق عرابي

كشف مدير عام الصندوق 
وتنميــة  لرعايــة  الوطنــي 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
مناف املنيفــي عن ان ٥٣٪ من 
رواد األعمــال احلاليــني غيــر 
قادرين على االســتمرار ملدة ٦ 
أشهر، مشيرا الى أن هناك نحو 
ألفي موظــف كويتي مبحفظة 
الصنــدوق موزعــني على ٨٧٠ 
مشــروعا، ٣٠٪ منهــم قد يتم 

االستغناء عن خدماتهم، وذلك في ظل األزمة احلالية نتيجة 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا املستجد. وأضاف املنيفي 
خالل جلسة حوارية إلكترونية عبر «انستغرام»، حتت 
عنوان «التحديات واالجنازات»، إن املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة تعتبر من أكثر القطاعات املتضررة من األزمة، 
وبالتالي فإن األمــر يتطلب تدخال عاجال وبوتيرة عمل 
أســرع لدعم هذا القطاع احليوي، السيما في ظل حاجة 
الكويــت لتنويع مصادر الدخــل، خاصة في ظل تراجع 

أسعار النفط.
التفاصيل ص ١٨

أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت عماد 
سلطان ان الشركة متكنت من رفع نسب العمالة الكويتية 
إلى ٨٩٫٩٪ من إجمالي العاملني في الشركة، وكذلك رفع 
نسبة التكويت في العقود القابلة للتكويت إلى ٢٦٫٦٪.

وذكر سلطان، في كلمة للموظفني باملوجز االخباري، 
والذي حصلت «األنباء» على نســخة منه، ان الشركة 
حققت ارتفاعا في مستوى إنتاج الغاز غير املصاحب، 
حيث فاق معدل اإلنتاج الفعلي (٤٩٠ مليون قدم مكعبة 
يوميا) املعدل الســنوي املســتهدف (٤٥٠ مليون قدم 

مكعبة يوميا).
التفاصيل ص ١٧

مراعاة لظروف متعددي الزوجات تقرر السماح 
لهم باخلروج بإذن مرتني خالل األسبوع من خالل 

التسجيل وذلك ملدة ساعة واحدة.
وسيتم تثبيت عنوان الزوجة للتصاريح القادمة.
على أن يكون طلب التصريح من خالل الرابط 

https://curfew.paci.gov.kw/familycare :التالي

مناف املنيفي

جدل كبير بسبب احتفال العب هيرتا برلني بهدف فريقه 
الثاني في شباك هوفنهامي                         (أ.ف.پ)

وزير الصحة: فتح املجال اجلوي مرتبط بااللتزام

محمد راتب

أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
أن بحث فتح املجال اجلــوي وعودة حركة 
الطيران لوضعها الطبيعي كما كانت قبل أزمة 
«كورونا» سيكون بعد انتهاء احلظر الشامل. 
وأضاف الشيخ د.باسل الصباح، ردا على سؤال 
لـ «األنباء»: سيتم النظر في النتائج واألعداد 
ومدى التزام اجلميع باالشتراطات الصحية، 

مضيفا: كلما زاد االلتزام كان اإلســراع في 
تقليل القيود والعودة للحياة من جديد.

وفي تصريح خاص لـ «األنباء»، نفى وزير 
الصحة ما أثير مؤخرا من ان وزارة الصحة 
ستتوقف عن إجراء مسحات في اجلمعيات 
التعاونية على املوظفني والعاملني فيها، مؤكدا 
ان «الصحة» ماضية ومستمرة في إجراء هذه 
املســوحات امليدانية. وكان وزير الصحة قد 
دشــن أول موقع للفحص عبر املركبات في 

مواقف طيران اجلزيرة والذي يُعد األكبر في 
الشرق األوسط بحضور رئيس مجلس إدارة 
شركة طيران اجلزيرة مروان بودي ووكالء 
«الصحة» ومسؤولني، حيث عبر عن أمله في 
ان يكون املركز إضافة حقيقية وقيمة لعمل 
الفحوص عبر السيارات املتنقلة التي تقوم بها 
الوزارة واملراكز واملستشفيات، وبالتالي زيادة 
الفحوصات حملاصرة الڤيروس والسيطرة عليه.

وأضاف: نحن في اليوم السادس من احلظر 

الكلي، وسيجرى بعد أيام تقييم للمرحلة وعدد 
املصابني واملتعافني وسير العمل.

من جانبه، أكد رئيــس طيران اجلزيرة 
مروان بودي ان القطاعــني العام واخلاص 
في مركب واحد والتكاتف بينهما ال مناص 
منه، السيما في ظل األزمة احلالية، معربا عن 
أمله في أن يعود املطار الى احلركة الطبيعية 

بتاريخ ١٣ يونيو املقبل.
التفاصيل ص٣

افتتح مركز طيران اجلزيرة للفحص عبر املركبات وأكد أن إجراء الفحوصات في اجلمعيات التعاونية مستمر

الشيخ د.باسل الصباح وفريق عمل مركز طيران اجلزيرة للفحص عبر املركبات خالل عملية التدشني   (قاسم باشا)

الصالح لـ «األنباء»: ٢٠ شكوى يوميًا 
من مشاكل زوجية ونفسية وسلوكية

«البوندسليغا».. كسر حاجز الرعب

أسامة أبوالسعود

كشــفت مديرة إدارة االستشارات األسرية 
بوزارة العدل إميان الصالح عن استقبال اإلدارة 
٨٧٣ اتصاال هاتفيا ملشــاكل زوجية ونفســية 
وسلوكية خالل ٤٠ يوما، تضمنت أيضا مشاكل 
األطفــال واملراهقني مثل االكتئــاب وصعوبة 
التكيــف مع ظروف الوبــاء واحلظر ونوبات 
الذعر والهلع، وأن هناك ٢٠ شكوى يوميًا من 

مشاكل زوجية ونفسية وسلوكية.
وقالت الصالح لـ «األنباء» ان إغالق املقاهي 
وغيرها من األماكن حرم البعض من االستمتاع 

وقضاء أوقات الفراغ في أماكن ترفيهية، لكنه 
في الوقت ذاته أدى الى اجتماع أفراد األســرة 
وتقاربهم. وحذرت الصالح من ان إغالق املرافق 
واألماكن الترويحية قد يؤدي الى تولد ضغوط 
نفسية، مستدركة بالقول: إنها إجراءات مؤقتة 

ويجب حتملها حتى زوال الوباء.
وزادت: لدينا فريق يضم ١٠ من ذوي اخلبرة 
واالختصاص في مجال اإلرشاد األسري وموثق 
مــن إدارة التوثيقات للرد على االستشــارات 
الشــرعية، مبينــة ان تعطيل مراكــز الرؤية 

سيستمر حلني حتسن الظروف.
التفاصيل ص٤

هادي العنزي

١٦ هدفا جميال شهدها «سبت» أملانيا الرياضي االجمل 
في ٢٠٢٠، ومتابعة (تلفزيونية) هي األكبر في تاريخه، 
بعدما اجته العالم بأســره إلى رصد ومشاهدة العودة 
املظفرة للدوري األملاني بعد توقف قسري دام شهرين.

ولعل ما أجنح «السبت السعيد» هو التعامل االحترافي 
مع كل صغيــرة وكبيرة من اجلميع دون اســتثناء، 
فالكمامات كانت سيدة املشهد، والكرة اجلميلة أخذت 
نصيبها وعقمت اكثر من مرة، والتباعد بدا واضحا على 
مقاعد البدالء وأيضا من املدربني واألجهزة اإلدارية، وكان 

الالعبون على قدر عال من املســؤولية أثناء احتفالهم 
باالهداف باستثناء بسيط من احد العبي هيرتا برلني 
عندما عانــق زميله وهو ما أثار اجلدل، ولكن االحتاد 
األملاني علق فورا قائال: «االحتفال ال يستدعي توقيع 
عقوبة عليهم». األمر لم يتوقف عند ذلك، فاألجهزة الطبية 
بدورها راعت التباعــد أثناء تدخلها ملعاجلة املصابني، 
حتى انها «رشت» العضلة املصابة عن بعد، كما كانت 
تصريحات األجهزة الفنية الصحافية قبل وبعد املباريات 
بشــكل مدروس ومبا يتطابق مع التوصيات الصارمة 

بتباعد أكبر عن الصحافيني. 
التفاصيل ص٢٣

إيداع رواتب املوظفني 
بالبنوك عن شهر مايو

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادرمصرفية مســؤولة أن 
البنــوك احمللية بــدأت في إيداع الرواتب واملســتحقات 
املالية للموظفني بالقطاع احلكومي في حسابات مستحقيها 

عن شهر مايو اجلاري.
وقالت ان البنوك تعمل على قدم وساق إليداع الرواتب 
بعــد وصول الكشــوفات من اجلهــات احلكومية، حيث 
ســيتم ايــداع كل الرواتب خالل األســبوع اجلاري قبل 
عطلة عيد الفطر. وذكرت ان البنوك قامت بإيداع املكافأة 

االجتماعية للخريجني.

إمساكية شهر رمضان 

اإلفطار : ٦:٣٤ اإلمساك : ٣:١٤ 

احلبس ٣ أشهر أو غرامة ٥ آالف دينار 
ملن ال يلتزم بارتداء الكمام

حنان عبداملعبود -  عبدالكرمي العبداهللا 

أكدت وزارة الصحة تطبيق العقوبات على 
من ال يلتزم بارتداء الكمام أو تغطية 

األنف والتي تتمثل في احلبس 
٣ أشهر وغرامة ٥ آالف دينار 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
من جهة اخرى، للمرة 
الثانية منذ رصد مدى 
انتشار «كورونا»، يقفز 
عدد احلــاالت اجلديدة 
بالڤيــروس  املصابــة 

فــوق األلــف خــالل ٢٤ 
ســاعة املاضيــة، حيــث 

بلــغ عدد احلــاالت ١٠٤٨ كلها 
ملخالطــني حلاالت مصابة وأخرى 

مت التعــرف عليها حديثــا ويجري التثبت 
من سبب العدوى. اإلصابات اجلديدة وزعت 

على ٢٤٢ ملقيمني من اجلنسية الهندية و٢٤٢ 
ملواطنني كويتيني و٢٣٨ ملقيمني مصريني و٥٣ 
ملقيمني بنغالديشــيني، فيما توزعت احلاالت 
الباقية على عدة جنسيات، وتصدرت 
حولــي املناطــق فــي حــاالت 
اإلصابــة بـــ ١٠٤ حاالت ثم 
اجلليب بـ ٨٦ ثم الساملية

بـ ٨٣ والفروانية بـ ٨١. 
ورصدت وزارة الصحة 
١٦٨ حالة فــي العناية 
املركــزة و٥ وفيــات، 
فيما بلغ املجموع الكلي 
لإلصابــات ١٤٨٥٠ حالة، 
فيما مت شــفاء ٤٠٩٣ حالة 
بعــد إعالن شــفاء ٢٥٠ حالة 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليصبح 

١٠٦٤٥ حالة تتلقى الرعاية حاليا. 

مروان بودي: نأمل أن تعود حركة الطيران في ١٣ يونيو.. و القطاعان العام واخلاص في مركب واحد والتكاتف بينهما ال مناص منه

٣٠ جمعية نفع عام تطالب بتكويت القضاء: 
ضرورة وطنية ودستوريةومطلب سيادي

طالبت ٣٠ جمعية نفع عام بسرعة تكويت 
القضاء بشكل كامل «حفاظا على سيادة الكويت 
وتكريسا لها». وأكدت هذه اجلمعيات في بيان 
مشــترك أن هذا القرار أصبح ضرورة وطنية 
ومطلبا سياديا جتاوبا مع أحكام الدستور الذي 
أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة 
والسلطات. وأكدت اجلمعيات أهمية التكوين 
الوطني للقضاء بسرعة تكويته كامال حفاظا 

على السيادة وتكريسا لها. 

وقالت: إننا إذ ندعو لتكويت القضاء بجعله 
وطنيــا خالصا في تكوينه، فإننــا ننوه بكل 
التقدير ملا قام به أبناء الدول العربية الشقيقة 
من دور في أداء مهام القضاء في رحلة مؤقتة 
استلزمت مساهمتهم فيها، أما وان اليوم أصبحت 
الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت 
الدولة على تعليمهم ألكثر من خمسة عقود فإن 
تكويت القضاء اليوم أصبح ضرورة وطنية.
التفاصيل ص٦
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مقترفون لذنب عظيم يقترب من مفارقة امللة

شوربة اللحم مع األرز
سلطة اجلرجير والباذجنان

أمير كرارة.. دراما رمضان 
قدمته لدنيا الفن والتمثيل

مونديال ٨٢..  حلم في بلد الوليد 

للمرة الثانية.. إصابات «كورونا»  في ٢٤ ساعة  فوق األلف  

التفاصيل ص٢

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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