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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

كونا: حافظ ســعر صــرف الدينار الكويتــي مقابل الدوالر 
األميركي على مستويات مستقرة بلغت ٣٠٣٫٢٥ فلوس بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢٠، مقابل مستوى ٣٠٣٫٠٥ فلوس بنهاية ديسمبر 
٢٠١٩، بنسبة تغير ال تكاد تذكر وقدرها ٠٫٠٦٦٪، وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي. وتعتمد سياســة ســعر الصرف 
لدى بنك الكويت املركزي على ربط الدينار بســلة موزونة من 
العمــالت األجنبية التي تربطها بالكويت عالقة مالية وجتارية 
مؤثرة، حيث يدرك املتابع إلدارة السياسة النقدية لدى «املركزي» 
التوجهات القوية لتعزيز قوة سعر صرف الدينار في ظل نظام 

سلة العمالت.

«نفط الكويت» ترسي عقود
٣١ برج حفر بـ ١٫١٥ مليار دوالر

أحمد مغربي

حســمت شــركة نفط الكويت نهاية األسبوع املاضي ترسيات 
عقود توريد ٣١ برج حفر مع ١٠ شركات محلية وعاملية بقيمة ٣٥٠ 
مليون دينار (ما يعادل ١٫١٥ مليار دوالر) وملدة ٥ سنوات. وقالت 
مصادر نفطية رفيعة املستوى في شركة نفط الكويت لـ «األنباء»، 
إن منصات احلفر متعددة األحجام تتراوح بني (٥٥٠ HP) و(١٠٠٠ 
HP)، ومت تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية 
في تقدمي األبراج، حيث فازت شركة سينوبيك الصينية بتوريد ١٠ 
منصات حفر، وستقوم شركتا برقان حلفر اآلبار والشركة الكويتية 
للحفريات (كي دي سي) بتوريد ٤ أبراج لكل منهما، فيما ستقوم 

التفاصيل ص ٧١٩ شركات بتوريد برجي حفر فقط لكل منها.

التفاصيل ص ٢٠

 اقتصاد

طالل املال وعماد فليحان وهشــام فقيه حلظة قص شــريط افتتاح 
الصالة اجلديدة       (متني غوزال)

بطاقة «هيبة» اجلديدة

«ACURA» املال» ترحب بعمالء»
في مقرها اجلديد

«برقان» يطلق بطاقة «هيبة» اجلديدة 
حصريًا لعمالئه النخبة
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تأمني الدعم لـ ٣٠ ألف مبادر كويتي
مرمي بندق

توقعــت مصــادر مطلعــة فــي تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء»، أن تعمل احلكومة على توفير متطلبات احلّد 
املقبول واملطلوب الستمرار دعم ما يقارب ٣٠ ألف مبادر 
كويتي من أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
وأوضحــت املصــادر أن خطــة احلكومــة التي يبدأ 
تطبيقها اعتبارا من اليوم تقضي بالتوســع في مراكز 
تطعيم اللقاح ضد ڤيروس كورونا، موضحة أن العمل 
يتم بشأن التوسع تدريجيا في تخصيص هذه املراكز 

بالتزامن مع تسلم الكميات املتعاقد عليها. 
وبينت أن مجلس الوزراء اعتمد ميزانية اللقاحات، 
وأن احلكومة ممثلة بوزارة الصحة تبذل جهوداً مضاعفة 
إلمتام تســريع احلملــة الوطنية للتطعيــم، مؤكدة أن 
«الصحة» تسعى إلى إعالن جداول زمنية لتغطية الفئات 
املطلوبة بنســبة تتراوح بني ٧٠ و٧٥٪ لتكوين املناعة 
املجتمعية، مطمئنة اجلميع بأنه سيتم تنفيذ ذلك حتى 
ال يتم متديد اإلجراءات االحترازية من إغالق وخالفه. 
وردا على سؤال حول اإلجراءات االحترازية املعتمدة 
مــن مجلس الوزراء األربعاء املاضــي، أجابت املصادر: 
قرار إغــالق الصالونات ومحالت احلالقة ومنع دخول 
غيــر الكويتيني يدخل حيــز التنفيذ اعتبارا من اليوم، 
وال تراجــع عــن هــذه اإلجــراءات الوقائيــة املعتمــدة 
مــن مجلــس الــوزراء، والتــي تهــدف إلــى احملافظــة 
علــى صحة اجلميع، مشــيرة إلى ان إعــادة النظر في 
تعليــق دخول غير الكويتيني ســتكون في ٢١ اجلاري 
وإغالق األنشــطة ٧ مارس املقبل، واحلجر املؤسســي

٢١ منه.
وحول إجراءات محاسبة مخالفي االحترازات الصحية، 
أكدت املصادر أنه ســيتم التشدد في تطبيق العقوبات 

املنصوص عليها في قانون األمراض السارية.

إجراءات الوقاية من «كورونا» تدخل حيز التنفيذ اليوم.. ومحاسبة مخالفي االحترازات

خليفة حمادة سليمان املرزوق

سليمان املرزوق: 
«الوطني» مستعد القتناص 

الفرص مبرحلة التعافي 
من «كورونا» 

خليفة حمادة: 
أوجه قصور عدة بنظام 

الضريبة احلالي 
في «املالية» 

الدينار يحافظ على قوته في ٢٠٢٠

2120

فحص جميع املخالطني.. وتعليق دوامهم بانتظار تعليمات القيادات

«كورونا» تضرب إدارة التوريدات واملخازن بـ«التربية»
عبدالعزيز الفضلي

اقتحم ڤيــروس كورونا 
إدارة التوريــدات واملخــازن 
التربيــة  لــوزارة  التابعــة 
مبنطقة صبحــان، حيث مت 

اكتشــاف إصابــة عــدد من 
العاملني باإلدارة يوم اخلميس 
املاضــي. وكشــفت مصادر 
تربوية مطلعــة لـ«األنباء»، 
أنه مت أمس الســبت تعقيم 
اإلدارة بالكامل، مشيرة إلى أنه 

سيتم فحص جميع املخالطني 
من املوظفني اليوم األحد وأخذ 

مسحات لهم.
وبينت املصادر أن عملية 
مباشرة املوظفني الدوام في 
اإلدارة اليوم ستبقى معلقة 

بانتظار تعليمات من القيادات 
العليا فــي الــوزارة، داعية 
اجلميع الى االلتزام والتقيد 
باالحترازات واالشــتراطات 
التي أعلنت عنها الســلطات 

الطبية في البالد.

الغامن تفاعل والتقى املتضررين: رئيس الوزراء وافق على إعادة 
بحث «املشاريع الصغيرة واملتوسطة».. وجلنة الطوارئ تلتقيهم اليوم

أحمد احلمد دعاهم لالجتماع بـ «املالية» الثالثاء املقبل.. والطريجي لالستماع إلى مقترحاتهم.. والساير: قرارات احلكومة عشوائية

سامح عبداحلفيظ

كان لتفاعل رئيس مجلس 
األمــة مرزوق الغــامن وعدد 
النــواب األثــر الواضح  من 
في التــدارك الســريع آلثار 
القرارات احلكومية األخيرة 
على أصحاب بعض القطاعات 
واألنشطة االقتصادية. وأمس، 
أعلن الرئيس مرزوق الغامن، 
أنه حتدث مع ســمو رئيس 
الــوزراء الشــيخ  مجلــس 
صبــاح اخلالد «الــذي وافق 
مشــكورا» على إعادة بحث 
قضيــة اصحــاب املشــاريع 
الصغيـــــرة واملتوســطة، 
«وسيكون هناك اجتماع اليوم 
بني جلنة الطوارئ الوزارية 
وممثلي أصحاب املشروعات 
الصغيــــرة واملتوسطــة». 

وقــال الغــامن فــي تصريح 
صحافــي: أطالــب مجلــس 
الــوزراء وبشــكل واضــح 
بالوقــف الفوري لإلجراءات 
التي مست هذا القطاع ملا له من 
آثار أسرية واجتماعية ومالية 
الســوء  واقتصاديــة بالغة 
على أصحاب تلك املشــاريع 
الصغيرة.  وفي هذا اإلطار، 
تفاعــل النواب فــي أكثر من 
موقع تضامنا مع املتضررين 
مــن املواطنني، حيــث وجه 
رئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النائب م.أحمد 
احلمد دعوة لوفد من ممثلي 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة للحضــور إلى 
مقــر اللجنــة فــي مجلــس 
األمــة للتباحــث والتدارس 
بخصوص القرارات احلكومية 

األخيرة لإلغالق واالستماع 
للخــروج  همومهــم  إلــى 
بحلــول مناســبة لهم وذلك 
يوم الثالثاء املقبل، مشــيرا 
إلى أن هناك ١٧ ألف متضرر 

من القرارات. 
مــن جانبه، دعــا النائب 
د.عبــداهللا الطريجي ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
الشــيخ صباح اخلالــد إلى 
التدخــل بتجميــد تطبيــق 
قــرارات اإلغــالق التــي من 
املفترض أن تبدأ اليوم، وذلك 
حلني االستماع مباشرة إلى 

مقترحات املواطنني.
وفي السياق ذاته، طالب 
النائب مهند الساير مجلس 
الوزراء بالتراجع عن قراراته 

العشوائية غير املدروسة. 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى استقباله عددا من املتضررين من قرارات إغالق األنشطة التجارية

مركز النسيم مبحافظة اجلهراء ومركز املسايل في األحمدي يستقبالن الراغبني في تلقي اللقاح بدءاً من اليوم

«الصحة»: لقاح «أسترازينيكا» في مراكز التطعيم اجلديدة 
ودفعة من «فايزر» تصل الشهر اجلاري

عبدالكرمي العبداهللا

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصــادر صحيــة مطلعة أن 
وزارة الصحة ستقوم اليوم 
األحــد بتزويــد جميع مراكز 
التطعيــم ضــد (كوفيد-١٩)

الـ ١٥ بلقاح «استرازينيكا». 
وأفــادت املصادر بــأن لقاح 
استرازينيكا يخزن في ثالجات 

عاديــة بدرجة حرارة ما بني 
٢ و ٨ مئويــة، حيث ســيتم 
وضعــه في ثالجــات املراكز 
الصحية. وكشفت املصادر عن 
دفعة جديدة ستصل الشهر 
اجلــاري من لقــاح «فايزر»، 
مشــيرة في الوقت ذاته إلى 
أن هنــاك اجتماعــا لبحــث 
آلية وصــول الدفعة الثانية 
من لقاح اســترازينيكا عبر 

التنسيق مع الشركة املصنعة 
والوكيــل احمللي. من جانب، 
آخــر، اعتمدت وزارة الصحة 
١٥ مركزا لـ«التطعيم» بجميع 
محافظات البالد، حيث سيعمل 
منهــا اثنان اليــوم هما مركز 
النســيم مبحافظــة اجلهراء، 
ومركــز املســايل مبحافظــة 
األحمــدي، وســيكونان على 
فترتني صباحية ومســائية. 

وذكرت مدير اإلدارة املركزية 
للرعايــة الصحيــة األوليــة 
د.دينــا الضبيب في تصريح 
لـ«األنبــاء» أن املراكــز الـ ١٣ 
األخرى ســتعمل في القريب 
العاجــل، وجــار االنتهاء من 
الراغبني  جتهيزها الستقبال 
في التطعيم، وستعمل خالل 

الفترة املسائية.

النائبني د.عبداهللا  بحضور 
الطريجــي وم.أحمد احلمد، 
حيث شــرحوا لــه األضرار 

التي تكبدوها وسيتكبدونها 
خــالل الفتــرة املقبلة جراء 
القرارات احلكومية األخيرة.

والتقــى الغامن مســاء امس 
ممثلي حتالف رواد األعمال 
واملشاريع الصغيرة املتضررة 

نواب يقترحون إسقاط فوائد القروض االستهالكية عن املواطنني.. وتسدد على ١٢ سنة

«كتلة الـ ١١» رفضت لقاء رئيس احلكومة
سلطان العبدان

رغم كثرة القضايا وتعدد 
املسارات احمللية التي يتعاطى 
معهــا مجلس األمــة وعالقتها 
بالشــأن العــام تبقــى قضية 
العالقة بــني الســلطتني على 
رأس قائمــة أولويــات الكتــل 
البرملانية التي تترقب اإلعالن 

عن التشكيل احلكومي اجلديد. 
وفي هذا الشأن علمت «األنباء» 
من مصــادر نيابية مطلعة أن 
«كتلــة الـــ ١١» رفضــت طلبا 
حكوميــا للقــاء ســمو رئيس 
مجلس الــوزراء ضمــن إطار 
املشاورات التي يجريها لتشكيل 
احلكومة. وأضافت املصادر أن 
أحد الوزراء تواصل مع أعضاء 

الكتلة التي لم تكن متحمســة 
للقاء اجلانب احلكومي، حيث 
أوضحــت للوزيــر الوســيط 
أن مطالبهــا معروفة ومعلنة 
ورؤيتهــا حلل جميع القضايا 
واضحة للعلن. وأكدت املصادر 
ان «كتلة الـ ١١» ردت على الطلب 
احلكومي بالتأكيد على متسكها 
ببيــان عــدم حتصــني رئيس 

مجلس الــوزراء وان الطلبات 
النيابية والشعبية واضحة ال 
حتتاج الى اجتماعات كثيرة. 
من جانــب آخر، قــدم النواب 
محمد املطيــر وخالد العتيبي 
ود.بدر الداهوم وثامر السويط 
اقتراحا بقانون بشأن إسقاط 
فوائد القروض عن املواطنني مع 
إعطائه صفة االستعجال، ونص 

االقتراح على أن تقوم البنوك 
التمويل اخلاضعة  وشــركات 
لرقابــة بنك الكويــت املركزي 
بجدولة القروض االستهالكية 
للمواطنني حتى تاريخ ٣١ يناير 
٢٠٢١، وتســدد على ١٢ ســنة، 
على ان يبدأ الســداد في بداية 
السنة الثالثة بعد سنتّي سماح 
وعلى دفعات شهرية ملا تبقى 

من أصل الديــن ودون فوائد. 
وأضاف االقتــراح: كما يجوز 
للبنوك اإلسالمية جدولة أصول 
قروض املواطنني االستهالكية 
مع التنازل عن األرباح احملققة، 
على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة 
أصل هذه القروض لدى البنوك 
اإلسالمية بصفة وديعة من دون 

التفاصيل ص ٨أرباح.

التفاصيل ص ٢

أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة اعتصموا بـ «الثالثة»: 

نرفض قرار اإلغالق وقطع األرزاق.. 
«خسائرنا وصلت العظم»

املواطنون يلجأون للعودة 
املبكرة خوفًا من إغالق املطار 

وشركات الطيران جتدول 
رحالتها اعتبارًا من اليوم 

مطاعم املباركية 
تئّن من جديد..  
ارتفاع إيجارات 

وكثرة التزامات الصغيرة واملتوســطة  أصحــاب املشــاريع 
خالل اعتصامهم أمس        (ريليش كومار)

املطاعم في «املباركية» عادت لتتكبد اخلسائر 
كون عملها يعتمد على روادها  (قاسم باشا) 060702

بايدن يخالف التقاليد ومينع ترامب من احلصول على تقارير استخباراتية

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ٨و٩


