
04
اخلميس ٢١ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

يســـر مجـــس إدارة شـــركة البريـــق القابضـــة )ش.م.ك.ع( دعـــوة الســـادة المســـاهمين الكـــرام لحضـــور 
ـــوم  ـــن ي ـــرًا م ـــر ظه ـــة عش ـــاعة الثاني ـــام الس ـــي تم ـــا ف ـــرر إنعقاده ـــة، المق ـــة العادي ـــة العام ـــاع الجمعي اجتم
ـــدور  ـــو ال ـــرج كيبك ـــهداء - ب ـــارع الش ـــرق - ش ـــت - ش ـــن بالكوي ـــر الكائ ـــق 2020/05/31 بالمق ـــد المواف األح

)45 (، وذلـــك لمناقشـــة البنـــود المدرجـــة بجـــدول األعمـــال اآلتـــي:-

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:
البند األول: سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019،  والمصادقة عليه.

ـــه. ـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019، والمصادقـــة علي ـــة المنتهي ـــق عـــن الســـنة المالي ـــة التدقي ـــر لجن ـــر الحكومـــة وتقري ـــد الثانـــي: ســـماع تقري البن
البنـــد الثالـــث: ســـماع تقريـــر مراقـــب الحســـابات عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019، والمصادقـــة عليـــه.

البند الرابع: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإعتمادها.
ـــنة  ـــن الس ـــة ع ـــات الرقابي ـــل الجه ـــركة قب ـــى الش ـــا عل ـــم توقيعه ـــي ت ـــات الت ـــزاءات والمخالف ـــر الج ـــماع تقري ـــس: س ـــد الخام البن

ـــمبر 2019.  ـــي 31 ديس ـــة ف ـــة المنتهي المالي
البند السادس: سماع تقرير التعامالت التي تمت أو ستتم مع طراف ذات صلة.

البند السابع: مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
ـــغ  ـــادة 225 أي مبل ـــًا للم ـــي طبق ـــاري القانون ـــي االختي ـــاح لالحتياط ـــن األرب ـــبة 10 % م ـــتقطاع نس ـــة اس ـــن: مناقش ـــد الثام البن

ـــر. ـــار الغي ـــة دين ـــف ومائ ـــون أل ـــة وخمس ـــط ثماني )58,100.000( د.ك فق
البنـــد التاســـع: مناقشـــة اســـتقطاع نســـبة 10 % مـــن األربـــاح لالحتياطـــي االختيـــاري طبقـــًا للمـــادة 225 أي مبلـــغ )58,100.000( 

د.ك فقـــط ثمانيـــة وخمســـون ألـــف ومائـــة دينـــار الغيـــر.
البنـــد العاشـــر: مناقشـــة توصيـــة المجلـــس بعـــدم صـــرف مكأفـــاة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة  فـــي 31 

ديســـمبر 2019.
البنـــد الحـــادي عشـــر: تفويـــض مجلـــس اإلدارة بشـــراء أو بيـــع أســـهم الشـــركة بمـــا ال يتجـــاوز 10 % مـــن عـــدد أســـهمها وذلـــك 

وفقـــًا  لمـــواد القانـــون رقـــم 7 لســـنة 2010 والئحتـــه التنفيذيـــة وتعديالتهمـــا.
ــام بإبـــرام جميـــع االتفاقيـــات الالزمـــة مـــع البنـــوك  ــر: الموافقـــة علـــى تفويـــض مجلـــس اإلدارة بالقيـ البنـــد الثانـــي عشـ
ـــات  ـــارف والمؤسس ـــوك والمص ـــع البن ـــل م ـــراء والتعام ـــات الش ـــل عملي ـــك لتموي ـــة وذل ـــة واالجنبي ـــة والمحلي ـــات المالي والمؤسس

الماليـــة المحليـــة واالجنبيـــة وإبـــرام عقـــود التمويـــل.
البنـــد الثالـــث عشـــر: مناقشـــة إبـــراء ذمـــة الســـادة / أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن كل مـــا يتعلـــق بمســـئولياتهم القانونيـــة 

والماليـــة واإلداريـــة الناتجـــة عـــن قيامهـــم بواجباتهـــم خـــالل الســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019.
ـــابات  ـــي الحس ـــماء مراقب ـــدة بأس ـــة المعتم ـــن القائم ـــن ضم ـــابات م ـــب الحس ـــن مراق ـــادة تعيي ـــن أو إع ـــر: تعيي ـــع عش ـــد الراب البن
لـــدي هيئـــة أســـواق المـــال، مـــع مراعـــاة مـــدة التغييـــر االلزامـــي لمراقـــب الحســـابات، للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 

ديســـمبر 2020 وتفويـــض مجلـــس اإلدارة بتحديـــد أتعابهـــم. 
ـــق الشـــروط  ـــي( وف ـــي المال ـــة )ســـوق دب ـــر كويتي ـــي بورصـــة غي ـــى إدراج أســـهم الشـــركة ف ـــة عل ـــد الخامـــس عشـــر: الموافق البن
واألحـــكام المنصـــوص عليهـــا فـــي الكتـــاب الثانـــي عشـــر )قواعـــد االدراج( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للقانـــون رقـــم 7 لســـنة 
ـــاذ  ـــس اإلدارة باتخ ـــض مجل ـــا، وتفوي ـــة وتعديالتهم ـــاط األوراق المالي ـــم نش ـــال وتنظي ـــواق الم ـــة أس ـــاء هيئ ـــأن إنش 2010 بش

ـــأن. ـــذا الش ـــي ه ـــة ف ـــة المعني ـــات الرقابي ـــن الجه ـــادرة م ـــرارات الص ـــب الق ـــة بحس ـــات الخاص ـــراءات والتعليم ـــة اإلج كاف

ــي   ــد االلكترونـ ــي البريـ ــل علـ ــم التواصـ ــور أو مـــن ينـــوب عنهـ ــاهمين الراغبيـــن فـــي الحضـ ــادة المسـ ــذا يرجـــي مـــن السـ لـ
ـــم. ـــة بك ـــالت الخاص ـــليمكم التوكي ـــا تس ـــني لن ـــى يتس ـــف حت ـــم الهات ـــوان ورق ـــم والعن ـــر اإلس ـــع ذك manar@elbareeq.com م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشـــركة البريـــق القابضـــة »ش.م.ك.ع«

إعالن تذكيري

العبداهللا يدعو الشركات واألفراد أصحاب البضائع الواردة 
في «املوانئ» إلى سرعة التخليص اجلمركي واإلفراج عنها

الروضان: الكويت دائمًا صاحبة اليد العليا في اخلير

كرمي طارق

ناشد املدير العام ملؤسسة 
يوســف  الشــيخ  املوانــئ 
العبداهللا الشركات واألفراد 
أصحــاب البضائــع الواردة 
واملخلصني اجلمركيني سرعة 
تسلم بضائعهم، وذلك وفقا 
لقرار مجلس الوزراء والقاضي 
بتكليــف كل مــن وزارتــي 
الصحــة واإلعــالم وبلديــة 
الكويــت وهيئــات الصناعة 
والزراعــة والبيئــة والغذاء 
والتغذية بالتواجد على مدار 
الـ ٢٤ ساعة في جميع منافذ 
الدخول من أجل اإلسراع في 
عملية اإلفراج اجلمركي عن 

السلع املستوردة.
وأكــد الشــيخ يوســف 
العبداهللا أهمية جتاوز الروتني 
لتسريع عجلة نقل البضائع 
والسلع الى املخازن خصوصا 
في ظل الظروف االستثنائية 
التي تعيشها الكويت والتي 
تتطلب زيادة تأمني املخزون 
االستراتيجي للبالد من جميع 
السلع والبضائع واملواد على 

مختلف أصنافها.
وأشــار املديــر العــام لـ 
«املوانئ» الى ان رجال املوانئ 
يبذلون كل جهــد ويصلون 
الليــل بالنهــار للعمــل على 

رفع عميد عائلة الروضان 
روضان الروضان إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى الشعب الكويتي 
الوفــي لقيادته أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول عيــد الفطــر املبارك، 
أعــاده اهللا علينــا باخليــر 
واليمن والبركات، متمنيا أن 
يلطف اهللا بالبالد والعباد في 
أيام العيد املباركة بزوال غمة 
وباء كورونا، وأن يعم اخلير 

حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٨٠٤ إصابات جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) خــالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٧٥٦٨ حالة، في 
حني مت تسجيل ٣ حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ١٢٤ حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند في 
املؤمتر الصحافي اليومي إن 
جميع احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتهــا باملرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لهم. 
وأوضح السند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ٨٠٤  اإلصابــة 
تضمنت (١٧٠ حالة ملواطنني 
كويتيني) و(٢٦١ حالة ملقيمني 
من اجلنسية الهندية) و(١٤٠ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
املصرية) و(٦٧ حالة ملقيمني 
من اجلنسية البنغالديشية) 
وبقية احلاالت من جنسيات 

أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب 

للمساءلة القانونية. وأوضح 
ان شركات املناولة املعتمدة 
العاملــة باملوانئ الى جانب 
شركات النقل البري والتخزين 
والشركات والوكاالت املالحية 
للسفن والبواخر تعمل على 
مــدار الســاعة، فيمــا تعمل 
شــركات وأفــراد التخليص 
اجلمركي والشركات املوردة 
للبضائع مــن ٨ صباحا الى 

٥ مساء.
الشــيخ يوســف  ودعــا 
العبداهللا الشركات واألفراد 
الــى  البضائــع  أصحــاب 
التواصل مع اجلهات املعنية 
في املؤسســة واجلهات ذات 
العالقة باإلفراج اجلمركي في 
حال وجود أي صعوبات او 
معوقات أمام تسريع اإلفراج 
عن البضائع والســلع، الفتا 
الى انه مت اإلعالن عن أسماء 
موظفي اجلهات ذات العالقة 
املختصة باإلفراج اجلمركي 
عــن البضائع الواردة للبالد 
املنافــذ  واملتواجديــن فــي 
البحريــة وأرقــام هواتفهــم 
واملنتســبني الــى مؤسســة 
املوانئ وهيئة الغذاء والتغذية 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
الزراعــة والهيئــة  وهيئــة 
العامة للصناعة وهيئة البيئة 

ووزارة اإلعالم.

والســالم على وطننا الغالي 
وشعبنا الكرمي.

وأضــاف الروضــان فــي 
تصريحه بخصوص إجراءات 
احلماية التي اتخذتها الدولة 
جتاه وباء كورونا، أن سمو 
األميــر اتخذ كل االحتياطات 
واإلجراءات التي حتفظ حياة 
الشعب الكويتي وكذلك حياة 
كل مقيم على أرض الكويت، 
وهــو أمر ليــس بجديد على 
أمير اإلنسانية والقائد احلكيم 

الرعاية الطبيــة في العناية 
املركــزة ١٦٧ حالــة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض (كوفيد- ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٢٥٥٩ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
اإللزامي  الصحي املؤسســي 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ٨٤٧ 
شخصا، وذلك بعد القيام بكل 
اإلجــراءات الوقائية والتأكد 
من خلــو جميع العينات من 
الڤيروس، على أن يستكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
املنزلــي  احلجــر الصحــي 
اإللزامــي اعتبــارا من تاريخ 
مغادرة مركز احلجر املؤسسي.

وذكــر أن عدد املســحات 
التــي مت القيام بهــا خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغت ٣٦١٨ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٥٦٫٣١٤ ألف فحص.
وكانــت وزارة الصحــة 
الكويتية أعلنت شــفاء ٢٠٤ 
حاالت مــن املصابني مبرض 
(كوفيد- ١٩) ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت 
للشــفاء في البالد إلى ٤٨٨٥ 

حالة.

واختتــم عميــد عائلــة 
الروضــان تصريحــه بأنــه 
يتمنى أن يكون العيد عيدين، 
وأن تكون فرحتنا بعيد الفطر 
هــي فرحتنا بالقضــاء على 
وباء كورونا، وعودة احلياة 
لطبيعتها، لنســتكمل خطة 
ســمو األميــر فــي النهوض 
بالكويــت، لتتقدم الصفوف 
وتظل كويت الرخاء والتقدم 
والعلم، لينعم شعبنا دائما 

بالسالم واألمان.

الذي يحمي حياة كل البشر 
في أي مكان في العالم، فهكذا 
هي الكويت دائما صاحبة اليد 
العليــا في اخليــر. وأضاف 
الروضان: انه يجب علينا أال 
ننسى ما قام به سموه بسرعة 
عــودة املواطنــني الكويتيني 
العالقني في دول العالم ألرض 
الوطــن، ليؤكد مــرة أخرى 
أن ســموه ال يشــغل باله إال 
مصلحة املواطن الكويتي في 

أي مكان في العالم.

مدير املؤسسة أكد ضرورة تضافر اجلهود وجتاوز الروتني لتسريع دعم املخزون اإلستراتيجي للدولة

متنى أن يكون العيد عيدين وأن تكون فرحتنا بعيد الفطر هي فرحتنا بالقضاء على وباء كورونا

شفاء ٢٠٤ حاالت من املصابني ليرتفع العدد إلى ٤٨٨٥ حالة

الشيخ يوسف العبداهللا

روضان الروضان

إحصائية حديثة لتعينات في وزارة الصحة

د.عبداهللا السند

دفع وتيرة اســتقبال السفن 
التجاريــة وتنزيل البضائع 
وجتهيزها حتى يتم اإلفراج 
عنها من قبل أصحابها بهدف 
حتصني املخزون االستراتيجي 
من البضائع الواردة وبالذات 
األمــن الغذائــي والدوائــي، 
والشيء املهم انه مت إصدار هذا 
اإلعالن بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية وذلك لتسهيل مرور 
املعنيني باإلعالن دون تأخير 
في نقاط التفتيش املتنوعة 
أثناء فترة احلظر الكلي وتقدمي 
اإلثباتات الالزمة املذكورة في 
القرار لنقاط التفتيش كهوية 
العمل، أو ما يدل على تخليص 
البضائــع او إجناز معامالت 
التخليص والشحن أو تسلم 
البضائع وتســليمها، جتنبا 

املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
(٣٣٩ حالة مبنطقة الفروانية 
الصحيــة) و(٢٠٧ حــاالت 
مبنطقــة األحمدي الصحية) 
و(١٢٦ حالــة مبنطقة حولي 
الصحية) و(٨٦ حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية) و(٤٦ حالة 
مبنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى املناطق السكنية 
مــن حيث تســجيل اإلصابة 
بالڤيــروس، فقــد ذكــر أنها 
جــاءت علــى النحــو التالي: 
(منطقة الفروانية ١٠٨ حاالت) 
و(منطقة خيطــان ٧١ حالة) 
و(منطقة جليب الشيوخ ٦٦ 
حالــة) و(منطقــة حولي ٤٧ 

حالة).
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفــت إلى أن عــدد من يتلقى 

«الديوان»: تعيني ٩٠ كويتيًا في وظائف 
الطب والطب املساعد والتمريض

عادل الشنان

أعلن ديوان اخلدمة املدنية 
عن تعيينــات للكويتيني في 
وظائف الطب والطب املساعد 
والتمريض في وزارة الصحة 
في الفترة من ١٢ مارس حتى 

١٩ مايو.
وقال الديوان في حسابه 
على تويتر: مت تعيني ٢٨ من 
األطبــاء البشــريني وأطبــاء 
األســنان و٥ فــي «األطــراف 
الصناعية» و٩ صيادلة و٣٣ 
في املختبرات الطبية و٥ في 
التمريــض و٢ في املعلومات 
الصحيــة و٨ فــي «التغذية» 
بعدد إجمالي بلغ ٩٠. وحول 
رواتب العاملني مبكتب اإلمناء 
االجتماعي، أفاد ديوان اخلدمة 
املدنية بأن العمل جار إلجناز 
اإلعدادات الفنية الالزمة على 
النظــم اآللية لتمكــني وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة مــن 
حتويل رواتب العاملني مبكتب 
اإلمناء االجتماعي واملنقولني 
للوزارة بشهر ابريل املاضي 
مبوجــب املرســوم رقم ٢٩٤ 

لســنة ٢٠١٩ قبل حلول عيد 
الفطــر املبــارك. وأكد ديوان 
اخلدمــة املدنية انــه عار عن 
الصحــة ما يتــم تداوله عبر 

التواصل االجتماعي  وسائل 
بأن هناك ربطــا آليا لديوان 
اخلدمة املدنيــة مع أي دولة 

أخرى.

إجناز اإلعدادات الفنية لتحويل رواتب موظفي مكتب اإلمناء االجتماعي قبل العيد

األمير هّنأ رئيس الكاميرون بالعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
بول بيــا رئيس جمهوريــة الكاميرون 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا 
رئيس جمهورية الكاميرون الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

رئيس الوزراء بحث مع نظيره العراقي 
العالقات الثنائية والقضايا املشتركة

تسيير آخر رحلة ملخالفي اإلقامة 
من الكويت إلى القاهرة اليوم

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى 

الكاظمي.

وجرى خــالل االتصال بحــث العالقات 
الثنائيــة الوثيقــة وســبل تطويرها وأهم 
القضايــا اإلقليمية والدوليــة ذات االهتمام 

املشترك بني البلدين الشقيقني.

أسامة أبوالسعود

أعلنت الســفارة املصرية لدى البالد ان 
شركة مصر للطيران ستقوم اليوم اخلميس 
بتسيير آخر رحلة ملخالفي اإلقامة، وعددهم 
حوالي ٣٠٠ شــخص، من مطار الكويت إلي 

مطار القاهرة. ووفق بيان للسفارة املصرية 
في البالد تلقت «األنباء» نسخة منه «يكون 
إجمالي من مت نقلهم بالتنسيق بني السفارة 
املصريــة والكويت الشــقيقة ٦٣٠٠ مواطن 
مصــري من اجلالية املصريــة على منت ٣٦ 

رحلة استثنائية.

٨٠٤ إصابات جديدة بـ «كوفيد - ١٩» وتسجيل ٣ حاالت وفاة

م.احمد احلمد

احلمد لـ «األنباء»: «كورونا» فضح خطورة «العمالة السائبة» واالعتماد على مورد واحد
دارين العلي

أكد املرشح السابق لعضوية مجلس األمة 
الناشط السياســي م.أحمد احلمد أنه مما 
ال شك فيه بأن اخللل الكبير في التركيبة 
الســكانية يعود باألصل إلى عدم متابعة 
هذه القضية اخلطيرة منذ بداياتها. وقال 
في تصريح لـ «األنباء» أن ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد - ١٩) كشف وفضح خطورة 
هذا امللف الشــائك، حيث إن وجود نسبة 
كبيرة وأعداد ضخمة من العمالة الهامشية 

والسائبة ساهمت إلى حد كبير في توسع 
انتشــار الوباء في الكويت، حيث إن هذه 
الفئة ال جتد نفسها مضطرة التباع القوانني 
والقرارات والتوجيهات ألن وجودها باألصل 
ال يقوم على القوانني والقرارات والتوجيهات! 
وأضاف: ان خطة احلكومــة لتقليل عدد 
العمالة الوافدة إلى النصف تقريبا لتصبح 
حوالي مليون ونصــف املليون من أصل 
حوالي ثالثة ماليني ونصف املليون وافد 
إذا متت بسالسة وعناية ودراسة، ستكون 
أمرا جيدا. وحول التحفيز االقتصادي، قال 

انه في هذه اجلائحة التي ضربت كل العالم، 
شــعرنا أكثر من أي وقت مضى بخطورة 
اعتماد االقتصاد على مورد واحد كما هو 
احلال في الكويت، حيث تدهورت أســعار 
النفط بشكل كبير وبدأت حكومتنا البحث، 
كما هي عادتها، في جيب املواطن عن بضعة 
دنانير بحجة العجز أو دعم جهود مواجهة 

كورونا وكأن املواطن ال ينقصه إال ذلك.
وشدد على أن الدولة مسؤولة عن حماية 
مواطنيها سياســيا واقتصاديا واجتماعيا 

في كل الظروف.


