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 ٪٦٩
يرفضون غلق األسواق 

املركزية

 ٪٣١
يؤيدون

فكرة إغالق األسواق املركزية بسبب تفشي اإلصابات بـ «كورونا»

٦٩٪ من رؤساء «التعاونيات»: «ال» إلغالق األسواق املركزية
٤٠٪ ممن يحجزون مواعيد التسوق ال يحضرون.. اتخذوها ذريعة لـ «التنفس» أو لزيارة األصدقاء أو ارتياد الديوانيات

أجرى االستبيان محمد راتب

١٠ وزارات و٣ جهات تدّشن عودة الدوام ٣١ اجلاري
جاسم التنيب

توقعت مصادر حكومية في تصريحات خاصة
 لـ «األنباء» ان يتم حتويل احلظر الكلي املستمر 
حتــى ٣٠ اجلاري الــى حظر جزئي مــع تواصل 
تطبيق كل اإلجراءات واخلطوات الوقائية والصحية 

واألمنية للحد من انتشار «كورونا».
وأكــدت املصــادر ان احلكومــة عازمة وجادة 

فــي مســاعيها إلعــادة 
احليــاة الــى طبيعتها. 
ولفتــت الــى ان من أهم 
العمل  اشتراطات عودة 
بالدوائـــر احلكوميــــة 
إلغاء البصمة واحلفاظ 
التباعد اجلســدي  على 
واحلرص على عدم وجود 
مراجعني وفحص حراري 
املكاتــب  علــى مداخــل 
وإلــزام اجلميع بالكمام 

والقفازات. وأوضحت املصادر ان املعامالت الذكية 
ستكون عبر املواقع اإللكترونية، والتواصل سيتم 
عبر بريد إلكتروني أو عبر خدمة «واتساب» لكل 
وزارة مــع توفير خدمة باركود بديال عن األختام 

والرسوم بحيث يتم مسحه إلكترونيا.
وقالت املصادر: سيكون العمل عن ُبعد في الفترة 
األولى وبنظام النوبــات وعلى فترتني صباحية 
ومســائية، مشيرة الى أنه ســيتم توحيد الربط 
بني ١٦ جهة حكومية وفق 
نظام آلي واحد مع حجز 
إلكتروني مسبق  موعد 
ملــن ال يجيــد التعامــل 
الذكي عبر حتديد موظف 
مختص إلجناز املعاملة. 
وزادت املصادر: ســيبدأ 
العمل بعد ٣٠ اجلاري في

١٠ وزارات الــى جانــب 
٣ جهات وهــي هيئتان 

ومؤسسة.

مصادر لـ «األنباء»: بالتزامن مع فرض حظر جزئي وااللتزام بكل اإلجراءات االحترازية والوقائية والصحية واألمنية

توقعات بعودة احلظر اجلزئي بعد ٣٠ اجلاري   (هاني الشمري)

«األبحاث»: اإلصابات بـ «كورونا» في يوليو املقبل صفر

فتح «العبدلي» أمام الشاحنات الكويتية العالقة

دارين العلي  -  حنان عبداملعبود

«الكويت شارفت على  الوصول الى قمة املنحنى 
في معــدل اإلصابات اليومية بڤيروس كورونا»، هذا 
ما خلصت إليه دراسة أجراها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، وأكدت ان الكويــت اآلن في فترة املعدالت 
القياسية لإلصابات اليومية والتي حددتها ما بني ١٠٥٠ 
و١١٠٠ إصابة. وقالت الدراســة، التي أعدها الباحثون 
في إدارة االقتصاد التقني حتت عنوان «بارقة أمل في 
األفق»، ان املعدالت ستتجه لالنخفاض نتيجة سياسات 

العزل واحلجر، مشيرة الى ان الرسوم البيانية تؤكد ان 
بداية منحنى تسجيل اإلصابات كانت مع أوائل الشهر 
اجلاري، متوقعة ان تصل الى الذروة أواخر الشــهر 
اجلاري وحتى منتصف يونيو املقبل لتبدأ باالنحدار 
بعد تسجيل معدل إصابات يصل الى ١١٠٠ حالة باليوم 
وصوال الى تسجيل صفر حالة في يوليو. هذا وأعلنت 
وزارة الصحة عن تســجيل ١٠٤١ إصابة جديدة خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية جميعها ملخالطني أو حتت البحث 
والتقصي، اضافة إلى رصد ١٨١ حالة في العناية املركزة 

وتسجيل ٥ وفيات.

جاسم التنيب

كشــفت مصادر أمنيــة لـ «األنبــاء» عن أن 
العمل يجري التخــاذ اإلجراءات الكفيلة  بفتح 
منفــذ العبدلي البري أمام عدد من الشــاحنات 
الكويتية العالقة في منفذ سفوان العراقي منذ 
أواخر شهر فبراير املاضي. وقالت املصادر: هذه 

الشــاحنات لم تتمكن من دخول البالد بســبب 
إغــالق احلــدود بهدف املســاعدة على احلد من 
انتشــار كورونا، موضحــة أن اجلهات املعنية 
تقــوم اآلن بالترتيب لدخول نحو ٣٠ شــاحنة 
كويتيــة عالقة في احلدود بني البلدين. ولفتت 
املصــادر إلى أن األيام القليلة املقبلة ستشــهد 

انفراجة لهذه الشاحنات.

دوام «النفط» في العيد.. عمل إضافي
التنفيذي للشؤون  الرئيس  أصدر نائب 
اإلدارية في «نفط الكويت» قصي العامر تعميما 
حدد عطلة عيد الفطر ٣ أيام والتعويض عنها 
بالعمل اإلضافي. وقال انه بعد انتهاء عطلة 
العيد تصبح ساعات العمل للعاملني بالدوام 
النهاري من ٧ صباحا حتى ٣ ظهرا وتكون 

آلية العمل وفقا للتعميم رقم ٢٠٢٠/٩.

 ٧٨٪ من املشاركني في استبيان «األنباء» رأوا أن التسوق اإللكتروني والتوصيل للمنزل خالل احلظر بسبب «كورونا» وسيلة ناجعة إذا أتيحت أدواتها السليمة

١٠٤١ حالة جديدة و١٨١بالعناية املركزة و٥ وفيات

مكافآت «اجلمارك» في حسابات املستحقني قريبًا
قــال مدير عــام اإلدارة العامة للجمارك املستشــار جمال 
اجلالوي ان إدارة الشؤون االدارية وإدارة الشؤون املالية والفنية 
قامت بإجناز كشوفات املستحقني لألعمال املمتازة للعام ٢٠١٩ 
وجرى حتويل مكافآت ضبطيات املواد املخدرة واملشروبات 
الكحولية واملؤثرات العقلية وغيرها من املمنوعات الى البنك 
املركزي متهيدا لتحويلها الى حسابات املستفيدين في البنوك 
احمللية. وتوجه املستشار اجلالوي بالشكر الى جميع ابنائه 
واخوانــه في االدارة العامة للجمارك على جهودهم الكبيرة 
وذلك الســتمرار تدفق السلع واملواد الغذائية واملستلزمات 
الطبية، مؤكدا ان عطاء رجال «اجلمارك» املمتد ليس مستغربا 
على ابناء الشــعب الكويتي الكرمي، مشيرا الى أن ما نقدمه 

املستشار جمال اجلالويلدولتنا الغالية ال ميكن ان يوفي أفضالها الكبيرة.
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«الرؤية» جتتمع اليوم التماسًا لهالل شوال

أعلنــت هيئة الرؤية الشــرعية اجتماعها اليــوم اجلمعة ٢٩ 
رمضــان ١٤٤١ هجــري املوافــق ٢٢ مايو ٢٠٢٠ في متام الســاعة 
السابعة مساء التماسا لرؤية هالل شهر شوال لعام ١٤٤١ هجري. 
وتهيــب الهيئة باملواطنني واملقيمني ومن يثبت رؤيته لهالل 

شهر شوال للتواصل مع الهيئة على الرقم التالي: ٢٥٣٧٦٩٣٤.

ـ

التفاصيل ص٣ و٦


