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حظر كلي اليوم.. وبدء عزل املناطق الـ ٤
الصالح: إحالة جميع األطراف ذات العالقة بشبهات الصندوق املاليزي إلى النيابة

محتجون أضرموا النار في احد محالت بيع اخلمور في مدينة منيابوليس بوالية مينيسوتا   (رويترز)

18نار االحتجاجات في منيابوليس تتسع والسلطات تستعني باحلرس الوطني األميركي

جاسم التنيب
 ابن «األنباء» البار.. في ذمة اهللا

فقــدت أســرة 
«األنبــاء» أمس ابنا 
بارا من أبنائها وقلما 
صادقا مــن خيرة 
أقالمها الزميل جاسم 
التنيــب مســؤول 
القسم األمني، تاركا 
إرثا إعالميا تفخر به 
الصحافة الكويتية.

«أبو محمد»  بدأ 
مسيرته في «األنباء» 
منذ أكثر من ٣٠ عاما، 
حيث اشتهر مبقاله 

«من بالدي» الذي بدأه في تســعينيات القرن املاضي 
واستمر به حتى أيامه األخيرة.

وصعق اخلبر األســرة اإلعالمية الكويتية، حيث 
تداعى محبوه إلى نعيه عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

مستذكرين مسيرته املهنية واإلنسانية.
عرف التنيب - رحمه اهللا - خالل تاريخه الصحافي 
الطويــل ككاتب بكلمته الوطنية احلرة وبحرصه على 
إبراز احلــق واحلقيقة وكان مقاتال ومدافعا شرســا 
عن الوطن واملواطن وعن القيــم والثوابت والتقاليد 

الكويتية العريقة.
وشهدت مسيرة الزميل اإلعالمية إصدار كتاب «من 
بالدي» عام ٢٠١١ من ٨٠ صفحة، والذي جمع فيه نخبة 

من مقاالته التي كتبها في الصحافة الكويتية عموما.
وبهذه املناســبة األليمة تتقدم «األنباء» إلى ذوي 
الفقيد الراحل بأحر التعازي، سائلني املولى عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم 

الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الفقيد جاسم التنيب يرحمه اهللا

وداعًا جاسم التنيب  ص٨ و٩

مصلون اتراك يستمعون الى خطبة اجلمعة في مسجد الفاحت بإسطنبول بالكمامات ومع احلفاظ على التباعد االجتماعي       (أ.ف.پ) 

«كورونا».. دول املنطقة تخفف إجراءاتها لتعود حلياتها الطبيعية تدريجيًا
عواصم - وكاالت: سرعت أوروبا والعديد من دول 
املنطقة إجراءات تخفيف العزل التي فرضتها ملواجهة 
تفشي ڤيروس كورونا، مع بدء انحسار الڤيروس، 
وعودة احلياة الى طبيعتها بشكل تدريجي ومتأن. 
وسجلت السعودية أمس انخفاضا لليوم السابع 
على التوالي أقل مــن ١٫٦ ألف حالة يومية جديدة 

للڤيروس.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن ١٥٨١ إصابة، 
مقابل ١٦٤٤ إصابة أمس األول. وأصبح بذلك إجمالي 
عــدد اإلصابات بالڤيروس التاجي التي مت رصدها 

في اململكة حتى اآلن ٨١٧٦٦.
وقالت وكالــة أنباء اإلمارات إن الســلطات 
ستخفض ابتداء من اليوم حظر التجول الليلي بواقع 
ساعتني. وسيبدأ حظر التجول الذي يسمى «برنامج 
التعقيم الوطني» في العاشرة مساء ويستمر إلى 
السادسة صباحا، بينما كان يبدأ في الثامنة مساء 

إلى السادسة صباحا. وأعادت مساجد  ويستمر 
لبنان، فتح أبوابها أمام املصلني بعد إغالق استمر 
أكثر من شهرين، فيما أدى الفلسطينيون في غزة 
صالة اجلمعة لألســبوع الثاني، ضمن إجراءات 
وقائية ضد ڤيروس كورونا. وبعد انحسار موجة 
كورونا، سمحت تركيا أمس بإقامة صالة اجلمعة 
في املساجد واألسواق واملالعب والساحات العامة 
مع مراعاة مسافة التباعد االجتماعي، وكذلك تبدأ 
تركيا تخفيف املزيد من إجراءاتها، وسترفع قيود 
الســفر بني املدن وستسمح بإعادة فتح املطاعم 
واملقاهي واملتنزهات واملنشآت الرياضية اعتبارا 
من بعد غد األول من يونيو. وسيستأنف موظفو 
احلكومة أعمالهم اعتبارا من ذلك التاريخ، على أن 
القيود ستظل قائمة على حركة األفراد فوق سن 

٦٥ عاما ودون الثامنة عشرة.
التفاصيل ص ١٨

استمرار انخفاض اإلصابات في السعودية منذ أسبوع وتخفيف احلظر الليلي في اإلمارات وصلوات اجلمع تقام في تركيا ولبنان وغزة

«تشجيع االستثمار»: إعفاءات 
ضريبية وجمركية للمستثمرين 

األجانب احلاليني واجلدد

٣ مقترحات أمام «البترول» 
لصرف املكافأة التشجيعية 

للعاملني في «النفط»

تزويد املناطق املعزولة 
بأسطوانات الغاز على مدار الساعة

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

أعلنت هيئة تشجيع االستثمار األجنبي املباشر، عن 
عدد من اإلجراءات لدعم املستثمرين اجلدد املتقدمني بطلب 
احلصول على الترخيص االستثماري في الكويت، وذلك 
تشجيعا للمستثمر األجنبي، في ظل تداعيات «كورونا» 
السلبية. وتضمنت اإلجراءات متديد تواريخ بدء التشغيل 
الفعلي لكل الكيانات االستثمارية حتى يناير ٢٠٢١، واإلعفاء 
من ضريبة الدخــل والضرائب اجلمركية على الواردات 
ملدة سنة للكيانات اجلديدة، وتقدمي تخفيضات بنسبة 
٥٠٪ جلميع رســوم خدمات الهيئة املقدمة للمستثمرين 

حتى نهاية العام احلالي. 
كما شهدت اإلجراءات تقدمي تسهيالت لدعم الكيانات 
االستثمارية املرخصة من قبل الهيئة، ممثلة في إعفاءات 
ضريبية عن العام املالي ٢٠٢٠ للكيانات املشــغلة فعليا 
قبل ٢٠٢٠، وإعفاء هذه الكيانات من الرســوم اجلمركية 
على الواردات ملدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة 

اإلعفاء اجلمركي.
التفاصيل ص ١٤

أحمد مغربي

قال مصــدر نفطي مســؤول لـ «األنبــاء» إن املكافأة 
التشــجيعية لعمال القطاع النفطي، لم تصرف الى اآلن 
عن السنة املالية املاضية ٢٠٢٠/٢٠١٩، والتي جرت العادة 
أن تصرف مع راتب شهر مايو في كل عام أو يتم إيداعها 

منفصلة في حسابات املوظفني مطلع شهر يونيو.
وأوضــح أن التأخير يعود الى عدم اجتماع مجلس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية العتماد التخفيض وفقا 
لقرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بتقنني 
املصروفات التشغيلية في القطاع النفطي خالل السنة 
املالية احلالية. وأشــار املصدر الى أن هناك ٣ بدائل أو 
مقترحات العتماد املكافأة التشجيعية هذا العام، وهي 
اال تتجاوز سقف راتبني كحد أقصى للصرف بدال من ٤ 
رواتب كما هو معمول في السابق، واالقتراح الثاني أن 
يتم صرف ٥٠٪ من امليزانية املقدرة للمكافأة التشجيعية، 

وثالثا عدم صرف أي مكافأة للعاملني وإلغاؤها.
التفاصيل ص ١٥

أحمد مغربي

مع اقتراب العزل الشامل لـ ٦ مناطق في الكويت اعتبارا من 
غد األحد، قال مصدر مسؤول في شركة ناقالت النفط الكويتية 
لـ «األنباء» إن الشركة مستعدة جيدا لتوفير اسطوانات الغاز 
لهــذه املناطق، وذلك من خالل أفرع الغاز وســيارات محملة 
باالسطوانات عند أسواق اجلمعيات املركزية في تلك املناطق، 
وذلك لتغطية االستهالك الذي يتوقع أن يبلغ معدالت قياسية 
خالل اليومني القادمني. وذكر أن أفرع بيع اسطوانات الغاز في 
املناطق املعزولة مليئة باملخزون وسيتم تزويدها على مدار 
الساعة وفقا لالحتياج، مبينا أن موظفي شركة ناقالت النفط 
سيكونون متواجدين في األفرع للوقوف على كل املشاكل التي 

قد حتدث في األيام األولى من تنفيذ عزل املناطق اجلديدة.

رشيد الفعم -  هادي العجمي  

حســم مجلس الــوزراء اجلدل حول 
توقيت بدء احلظر اجلزئي ونهاية احلظر 
الكلي، حيث مت متديد احلظر الشامل من 
٨ صباح اليوم السبت حتى ٦ مساء على 
ان تبدأ فترة السماح بالتنقل من الساعة 

٦ صباح غٍد األحد حتى ٦ مساء.
وقــد باشــرت األجهــزة املختصة في 
اجليــش والداخليــة واحلــرس الوطني 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعزل مناطق 
حولي وميدان حولي والفروانية وخيطان، 
وشــرعت في وضع احلواجز وتســكير 
املخارج ونشر النقاط األمنية في مواضع 

محددة.
إلــى ذلك، أعلن نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن 
انتهاء وحدة التحريات املالية من فحص 
املعامالت اخلاصة بشبهات في «الصندوق 
املاليزي» وتقــدمي بالغ الى النائب العام 
لوجود شــبهة مخالفة للقانون رقم ١٠٦ 
لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
وقال الصالــح ان البالغ أحال جميع 
األطــراف ذات العالقــة بتلــك املعامالت 
والشــركات الى النيابة العامة الستكمال 
اإلجراءات القانونية، مشيرا الى استمرار 
ديوان احملاسبة بفحص ومراجعة املعامالت 
املشار اليها وبيان اذا ما كان ثمة مساس 
باملال العام او مســاس مبصالح اي جهة 
حكومية كويتية في هذه املعامالت وكذلك 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد. وشدد على 
ان اإلجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء 
حلماية األموال العامة تنطلق من قناعة 
راسخة بالواجبات الدستورية وعلى رأسها 

حرمة املال العام وحمايته.
التفاصيل ص٢ و٣ و٦

هكذا حتسب «يومية» مكافأة الصفوف األولى 
ومنحهم املواد التموينية مجانًا ملدة ٦ أشهر

حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

أوضح مجلس الوزراء تفاصيل احتساب 
مكافــأة العاملني فــي الصفــوف األمامية 
مبواجهــة كورونا، حيث يحتســب األجر 
اليومي بتقســيم املرتب الشهري الشامل 
على ٣٠ يوما، مشيرا الى ان املرتب الشامل 
يتضمن الراتب األساسي مضافا إليه العالوة 
االجتماعية أو املكافأة الشهرية والبدالت 
واملكافآت والعالوات وأيضا بدل اخلفارة 

ومكافأة التدريب وبدل السكن وبدل النوبة 
واملزايا األخرى التي تصرف للموظف وهو 
على رأس عمله. الــى ذلك، أصدر مجلس 
الوزراء قرارا يقضي بصرف املواد التموينية 
مجانــا ملدة ٦ أشــهر للعاملني في وزارتي 
الصحة والداخلية املصنفني كصفوف أمامية.

من جهة ثانية، عادت حصيلة اإلصابات 
اليومية بڤيروس كورونا لتتجاوز األلف 
وذلك بعد عمليات فحص مســحات بلغت 
٤٠١١، فيما رصدت «الصحة» ٩ حاالت وفاة 

و١٩١ حالة في العناية املركزة وشفاء ٥٧٥ 
حالة، ليبلغ مجموع احلاالت التي تتلقى 

الرعاية والعناية من املرض ٩٢٧٣ حالة.
هذا، واعتمدت وزارة الصحة املراكز التي 
ستبدأ العمل غدا األحد باملناطق الصحية، 
وقسمت الى مراكز تعمل من ٧ صباحا الى 
٢ ظهرا وأخرى تعمل من ٧ صباحا الى ٩ 
مســاء ومراكز تعمل طوال الـ ٢٤ ســاعة 

ومراكز تعمل بنظام اخلفارات.
التفاصيل ص٥

حتديد املراكز الصحية العاملة بدءاً من غٍد األحد.. و اإلصابات بـ «كورونا» ١٠٧٢ رغم انتهاء احلظر الكلي

«احتاد املصارف»: البنوك لن تباشر العمل 
غدًا وستستمر في تقدمي خدماتها إلكترونيًا .. 

وشركات الصرافة ستبدأ عملها ضمن املرحلة 
15الثانية من خطة عودة احلياة الطبيعية

الكويت تشتري ٨٤ من أحدث صواريخ «باتريوت»
أعلنــت الواليــات املتحــدة األميركيــة 
أنهــا وافقت علــى بيع ٨٤ مــن أحدث جيل 
من صواريــخ باتريوت للكويت إضافة الى 
مجموعة معدات هادفة الى حتديث األنظمة 
املضادة للصواريخ في الكويت وذلك بإجمالي 
١٫٤٢٥ مليار دوالر. وقالت وزارة اخلارجية 
األميركيــة في بيــان ان عمليــة البيع هذه 
«ستدعم السياسة اخلارجية واألمن القومي 

للواليــات املتحدة من خالل املســاعدة على 
حتسني أمن حليف رئيسي من خارج حلف 
شمال األطلسي، ميثل قوة مهمة لالستقرار 
السياســي والتقدم االقتصادي في الشــرق 
األوســط. وأشــار البيان الــى ان صواريخ 
«باتريوت باكـ  ٣» ستحسن قدرة الكويت على 
االستجابة للتهديدات احلالية واملستقبلية 
وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز. 

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ ٨٤ واألجزاء 
املصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع 
األميركية «لوكهيد مارتن»، ٨٠٠ مليون دوالر، 
أما عقد الصيانة والتدريب واملساعدة التقنية 
التي ستقدمها «لوكهيد مارتن» ومقاول الدفاع 
«رايثيون» فتبلغ قيمته ٤٢٥ مليون دوالر، 
وُيضاف إليه عقــد تبلغ قيمته ٢٠٠ مليون 

دوالر إلصالح معدات قدمية.

في صفقة بقيمة ١٫٤٢ مليار دوالر وتشمل مجموعة معدات هادفة لتحديث األنظمة احلالية

ر: إتاحة التسوق  تعاونيات ُحتذِّ
للجمهور دون حجز.. خطر داهم

محمد راتب

اعتبر غير واحد من رؤســاء اجلمعيات التعاونية أن إتاحة 
األســواق املركزيــة التعاونيــة للجمهور بال قيــود ودون حجز 
مسبق ستعيد أجواء التزاحم والتدافع واالحتكاك بني املستهلكني 
وســتخلق فرصة مواتيــة لعودة الڤيروس إلى ذروة انتشــاره 
وحصد مزيد من اإلصابات بني املتسوقني واملوظفني واملتطوعني. 
وأعــرب التعاونيون في تصريح لـ «األنبــاء» عن مخاوفهم من 
التبعات السلبية لهذا القرار، مشددين على أن قصر التسوق على 
من يحجز املوعد إلكترونيا ساهم في تخفيف الزحام وتخفيض 
التوتر بني العمالة واملتسوقني والقائمني على التعاونيات، داعني 
اجلهات احلكومية إلى إعادة النظر في القرار، واإلبقاء على حجز 

املوعد إلكترونيا لدخول األسواق.

رجال احلرس الوطني يشرفون على تسكير أحد مداخل منطقة خيطان  (هاني الشمري)

ق قطعًا معزولة في خيطان «احلرس» يطوِّ
عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع 
لـ «األنباء» عن ان اجليش سيتولى مهام اإلشراف 
على منطقة جليب الشيوخ املعزولة صحيا حسب 
قرار مجلس الوزراء، كما كان معموال به بالسابق، 

مؤكدة ان اجليش على أمت االستعداد لتولي اإلشراف 
على أي مناطق أخرى متى ما طلب منه ذلك. وفي 
السياق نفسه قالت مصادر عسكرية مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان احلرس الوطني 
سيطوق بعض القطع املعزولة في منطقة خيطان 
وسيحظى قاطنو املنطقة بالرعاية الصحية الالزمة 

وتوفير جميع احتياجاتهم من مواد غذائية وغيرها 
خالل فترة العزل الصحي. ولفتت املصادر الى ان 
قوات احلرس املشاركة في تطبيق احلظر الشامل في 
مناطق محافظة اجلهراء ومنطقة القيروان ستعود 
الى معسكراتها في متام الساعة السادسة من صباح 

يوم غد األحد بعد انتهاء تطبيق احلظر الشامل.

التفاصيل ص٤


