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«Ooredoo» ضمن أفضل 
٥٠ عالمة جتارية لشركات 

االتصاالت في العالم

اجلاسم لـ «األنباء»: برنامج زمني لتنفيذ اإلحالل بالبلدية
يترأس اجتماعاً للقياديني للتباحث في اآللية دون حدوث ارتباك بالعمل ويؤكد إعداد كشوفات بأسماء جميع املوظفني الوافدين والعاملني
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ألول مرة في الكويت

بداح العنزي

أعلن وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم عن 
عقد اجتماع اليوم مع مدير 
عام البلدية م.احمد املنفوحي 
ورؤساء القطاعات للتباحث 
في عمليــة تنفيذ سياســة 
االحالل واملقرر تطبيقها على 

املوظفني الوافدين.
وقال اجلاسم لـ «األنباء» 
انه ســيتم حتديد برنامج 
زمنــي للمضي فــي تنفيذ 
القرار دون حدوث اي ارتباك 

بالعمل. 
وأشار إلى أنه حرص على 
عقد هذا االجتماع لالستماع 
الــى آراء جميــع القياديــني 
خاصة أنه مت اعداد كشوفات 
بأســماء جميــع املوظفــني 
الوافديــن والعاملــني بــكل 
البلديــة واملجلس  قطاعات 
البلدي متهيدا للبدء في حصر 
االسماء التي سيتم االستغناء 
عن خدماتها بحيث يتم ذلك 
وفق خطــة زمنية واضحة 

املراحل.

١٤فن ورياضة١٢اإلميان ١٣املطبخ

أرز باخللطة وكبدة الغنم

سلطة اخلضراوات
املخللة

سهر الصايغ 
.. أم كلثوم صنعت 

شهرتها

احتكار السلع واستغالل 
وباء «كورونا»  لرفع 

األسعار ُمحّرم شرعًا

نوافـذ 
رمضـانية

نوافـذ 
رمضـانية

إمساكية شهر رمضان

اإلمساك : ٣:١٣ 
اإلفطار : ٦:٣٥

خالد الصباح لـ «األنباء»: عالقة «البترول»  
مع عمالئها متينة.. وتنسيق خلفض شحنات النفط

أحمد مغربي

قال نائب العضو املنتدب ملبيعات التسويق العاملي في مؤسسة 
البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح، إن قطاع التسويق العاملي 
قام خالل الفترة املاضية بالتنسيق مع الزبائن والعمالء النفطيني 
في مختلف دول العالم لتخفيض كميات النفط، وذلك متاشيا مع 
قرارات منظمة «أوپيك» واملنتجني املســتقلني، مشددا على عمق 
ومتانة العالقة بني «البترول» وعمالئها. وأضاف الشيخ خالد الصباح 
في تصريح لـ «األنباء»، أن قطاع التسويق العاملي جنح في تأمني 
كميات ضخمة من الكمامات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس احلرارة.
الشيخ خالد الصباحالتفاصيل ص١٧

الفارس لـ «األنباء»: إصالح الطرق على مدار الساعة

اإلصابات بـ«كورونا» تتجاوز األلف للمرة الثالثة
حنان عبداملعبود

سجلت حاالت الشفاء من «كورونا» في ٢٤ 
ساعة أعلى عدد منذ بدء رصد انتشار الوباء، 
حيث بلغت ٣٤٢ حالة، ليصبح مجموع حاالت 
الشفاء ٤٦٨١، فيما رصدت ١٠٧٣ إصابة جديدة 
فــي ثالث مرة يتجاوز فيهــا عدد اإلصابات 

حاجز األلف بالنظر إلى اســتمرار وتوسيع 
دائرة الفحوصات واملسحات.

وفــي العناية املركزة يتلقى الرعاية ١٧٩ 
حالة، فيما ســجلت ٣ وفيــات امس، وأعلن 
عن أن مجموع احلاالت التي تتلقى الرعاية 

بلغ ١١٩٦٢.
التفاصيل ص٢

فرج ناصر

أكــدت وزيرة األشــغال ووزيرة الدولة لإلســكان د.رنا 
الفارس، أن خطة إصالح الطرق تسير وفقا للبرنامج املعد 
لها منذ فترة احلظر اجلزئي وامتدادا للحظر الكلي. وقالت 
د.الفــارس لـ «األنبــاء» ان الوزارة مع هيئة الطرق تعمالن 
وفــق جدول زمني إلصالحات الطرق وفرش االســفلت في 
العديد من املواقع فضال عن الطرق الرئيسية وخطوط النقل 
البري، الفتة إلى تسريع خطوات التنفيذ خالل هذه الظروف 
االستثنائية لتكون مستمرة طوال الـ ٢٤ ساعة باألسبوع. 
وأشارت إلى االستجابة السريعة ألي أعمال طارئة من خالل 

االتصال على اخلط املباشر ١٥٠. .

أكدت تسريع خطوات التنفيذ في هذه الظروف االستثنائية بالعديد من املواقع

آل الـمــــــــــــــــــــــال
واألســـــــــى  احلـــــــــزن  بــبـــالــــــــــــــغ  ينـــــعــــــــــــون 

وقــــــدره  الله  بـقــضــــاء  مؤمــــنــــة  وبقلـــــوب 

تعــالــــــــى الله  بإذن  الـغـــالــــــي  فــقـيـــــدهـــــــم 

عبد الله عبد الرحيم محمد املال
الـــثـــــــــرى  جــــــثــمانــــــه  ووري  وقـــــد 

   2020/5/19 الـمـــوافــــــق  الـثــالثــــاء  يــــــوم 

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته نظرًا للظروف الراهنة إقتصر العزاء فــي املقــــبرة
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

تعالـــــــى  الله  بــإذن  املرحــــــوم  أبـــنـــــــاء 

نــاصـــــــر مــحـــــمــــــــد اخلـــــرافــــــــي
مــن املـواســـاة  وصـــادق  العـــزاء  بخالـص  يتـــقــدمون 

آل الـمـــــــــــــــال الكــــــــــــــرام
تعالـــى الله  بإذن  لــه  املــغــفـــور  فــقــيــدهـــم  لوفـــاة 

عبد الله عبد الرحيم محمد املال

م.وليد اجلاسم

زيارة لرجال «الداخلية» في إحدى النقاط األمنية
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

«بيتك» يدعم اجلهود احلكومية ويثمن دور العاملني 
1918بالصفوف األمامية

18شالش احلجرف للمؤجرين في عمارات «األوقاف»: ترقبوا أخبارًا طيبة قريبًا

د.رنا الفارس التفاصيل ص٥

(قاسم باشا) تسلم ادوية املرضى من الصيدليات  

«اإلطفاء» والدواء.. مالحم إنسانية
ترقية ٤٨٨ ضابط صف بعد اجتياز االختبارات في «اإلطفاء»
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   «القوى العاملة» 

تشّكل فريق عمل 
متكامًال لتنفيذ 

قرارات مجلس 
الوزراء بدعم العمالة
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لـ «األنباء»: معاجلة 
التركيبة السكانية 
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