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كورونا خطر داهم ..اخلميس ٩ ابريل ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

سر عظمة الكويت اآلن في التصدي لوباء كورونا يرجع 
إلى «قائد تاريخي» عرف بحكمته وحنكته أن االقتصاد 
عمل «استراتيجي» في (زمن كورونا) فأعطى القرار ملن 
هم بعده (أنفقوا)، واملهم عنــدي «أمن املواطن وغذاؤه 
ودواؤه»، وكان الفريق املشكل من سمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزرائه بالفعل على قدر املســؤولية التاريخية 
وألول مرة أنا وغيري من الشعب الكويتي «نصفق» لألداء 

احلكومي املتميز يقابله انكسار برملاني غير مسبوق.
اليوم الكويت في ظل سيطرة وباء كورونا على سياق 
األحداث والقرارات أراها بفريقها املوحد في تطبيق «خارطة 
طريــق صحية فقهية جديدة» ضمن أداء كويتي صحي 
وقائي إجرائي احترازي لفت أنظار العالم بإعجاب منقطع 

النظير، وهللا احلمد.
الكويت اليوم بأميرها وولي عهدها األمني وســمو 
رئيس مجلس الوزراء والشــعب يعطون قضية «إجالء 
املواطنني من اخلارج» أولويــة قصوى ولوال العراقيل 

اخلارجية لكان هذا األمر في حكم املنتهي.
الشعب الكويتي أيضا وفي فهم الفقه الواقع املعيش 
(صار) يفهم ان االشاعات تستهدف وطنه فكان الرقيب 
األول وأعرف الكثير من املواطنني والوافدين بدأوا يتفهمون 
هذه اإلشاعة ويقبرونها ويطالبون حكومتنا مبزيد من 
العقوبات على مروجي هذه (اإلشاعات) وهذه مهمة الناس 
الشــرفاء الذين يتعاونون معنا لفرض «حصار على كل 
شيء فاسد بدءا من الوباء الى كل هذه الصور الڤيروسية 

التي ظهرت مع هذا الوباء».
مثلما في الدين فقه وله (املكانة) الالئقة لتنظيم احلياة 
املعيشية املعاصرة جاء إلينا وباء كورونا اليوم بفقه طبي 
وال تزال األبحاث جارية على قدم وساق ومنها األمصال 
اخلاصة اآلن جترب للقضاء على هذا «الڤيروس املميت» 
الصغير احلجم الذي أذهل العالم بنتائجه املروعة، ما جعل 
باب االجتهاد الفقهي (الطبي) مفتوحا حلاجة البشــرية 
اليوم إلى «لقاح مجرب» مجاز من منظمة الصحة العاملية 
الستخدامه على وجه السرعة إلنقاذ حياة املاليني من البشر.

اليوم فقه الطب املبني على األصول العلمية هو املطبق 
بعيدا عن االرجتال والتجريب وإن كان مسموحا بتجريب 
األدوية اجلديدة على املتبرعني من البشر وعالج املرضى 

الذين أصابهم هذا الوباء القاتل.

ومضة: ما يريحنا أن «عيالنا» من التخصصات الطبية 
هم الذين في الصدارة مثل الشيخ د.باسل الصباح ود.علي 
الســند وغيرهما الكثير، اهللا يكثر من (أمثالهم األبطال) 
كل في مجاله، فلقد عانينا طويال من إســناد األمر إلى 
غير أهله، هذا شيء طبيعي ويشكر عليه األخ الوافد في 
الزمان الذي مضى.. اليوم نفرح ونثق بالطبيب الكويتي، 
ونقول لكل «عيالنا» األطباء: رب ضارة نافعة انتم ذخرنا 
للمستقبل وبال عالج باخلارج لقد اثبتم انكم فخر العرب 
واملسلمني واإلنسانية، فلقد تصديتم وجنحتم في حتجيم 
هول هذه الكارثة بتمكنكم الطبي في حني تهاوت منظومات 
طبية عاملية مشهود لها بالكفاءة والتفوق غير ان الواقع 

كشف زيف هذا كله.
ما يقلق الشــعب الكويتي اآلن هــو ضرورة وقف 
اســتنزاف ما يســمى بصندوق األجيال لتغطية العجز 
املؤقت بعــد ان عجزت املوازنات، مــا يجعل املواطنني 
يصرخون أوقفوا الهدر خاصة بعد ظهور عدد هائل من 
جتار اإلقامات الذين يحتاجون اآلن الى التسريع بتطبيق 
القانون عليهم وحجرهم وحتويل أرصدتهم الى صندوق 
الدولة واستقطاع جزء من املبلغ لتسفير املتضررين من 

العمال واملكفولني.

آخر الــكالم: التجربة التي خاضتهــا وزارة الصحة 
ضمن الفريق الواحد هي اليوم «علم غير مسبوق» في 
اإلجراءات واالحترازات الوقائية واالستقصائية، ما جعل 
منظومتنا تأتي بعد الصني وهذا «عمل إنساني» يصلح 
لفقه الواقع الصحي املعيش، ما جعل وبكل الفخر منظومتنا 

الصحية األعلى عامليا.

زبدة احلچي: ليذكر التاريخ واألجيال القادمة ان الكويت 
جنحت يوم اعطت شبابها الفرصة ليقوموا بتطبيق «فقه 
صحي» جديد غير موجود في اجلامعات وإمنا مستمد من 
جتربة احلياة ووجود «مايسترو» قاد املنظومة بالتفوق 

الطبي الوقائي العصري.
بدأت الكويت في محاربة وباء كورونا «موحدة القرار» 
وعبر خطوات وقائية حازمة صارمة بتوفير املستشفيات 
واملراكز اخلاصة بإيواء املرضى واملصابني بالوباء بالعزل 
الطبي املباشــر وتاله االحترازي في املنزل ثم التقصي 
الوبائي، وهكذا يســجل التاريخ احترام شــعوب العالم 
لبلدي قيادة وشــعبا بعد ان جنحــوا في كل خطواتهم 
احلضارية التي طبقت وفق (اجتهاد فقهي صحي وقائي 
إجرائــي)، ليذكر كل باحث عــن نتائج وباء كورونا عام 
٢٠٢٠ ان الشعب الكويتي يأتي وراء جناح جتربة الصني 
مباشــرة وأن الدولتني قدمتا يد العون للبشرية جمعاء 

دون قيود ومجانا.
في أمان اهللا.. واهللا حافظ اجلميع.

ومضات

 .. فقٌه صحيٌّ
واألولويات!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

سفير اليونان لـ «األنباء»: لدينا ١٧٣٥ إصابة بـ «كورونا» و٧٣ حالة وفاة

أجرى احلوار: أسامة دياب

اليونانــي  الســفير  أكــد 
لدى البالد كونستانتينوس 
بيبريجــوس أن الكويت لم 
تدخر جهدا في حماية املواطن 
واملقيم على أرضها، الفتا إلى 
أن احلكومة الكويتية اتخذت 
إجراءات استباقية حاسمة في 
مواجهة ڤيروس كورونا منذ 

بداية األزمة.
وكشف بيبريجوس في 
لقاء خاص مع «األنباء» عن 
عدد قليل جدا من الكويتيني 
ال زالوا موجودين حاليا في 
اليونان يلقون دعم واهتمام 
الســفارة الكويتيــة هناك، 
موضحــا انه متــت بالفعل 
إعادة عــدد غيــر قليل من 
أبناء اجلالية اليونانية إلى 
وطنهم، كما يفكر بعض آخر 
منهم بالعودة إلى اليونان في 
املستقبل القريب، موضحا 
ان الســفارة تتواصــل مع 
اجلاليــة اليونانية بشــكل 
مستمر من خالل اإلعالنات 
الرسمية والبريد اإللكتروني 
وخطوط الهاتف املخصصة 

لذلك.
وقــال ان إجمالــي عــدد 
اإلصابــات بفيروس كورونا 
في اليونان يبلغ ١٧٣٥ حالة، 
إلــى أن احلكومــة  مشــيرا 
اليونانيــة اتخــذت التدابير 
الالزمة واإلجراءات احلاسمة 

والوقاية منه؟
٭ اتخذت احلكومة اليونانية 
التدابير الالزمة واإلجراءات 
احلاســمة ملواجهة ڤيروس 
كورونا املســتجد في الوقت 
املـناســــب، واملــــواطنون 
اليونانيــون يلتزمون بهذه 
التدابيــر واإلجــراءات مــن 
منطلق الوعــي مبا تفرضه 
الظروف احلالية، ويقبلون 
حقيقة أن تقييد أنشــطتهم 
النــاجت عن هــذه اإلجراءات 
ضــروري جــدا ويصب في 
صالــح وقايتهــم وأمنهــم 

اتخذتها احلكومة الكويتية في 
مواجهة ومكافحة الڤيروس 

والوقاية منه؟
٭ الكويــت اتخذت إجراءات 
استباقية حاسمة في مواجهة 
ڤيروس كورونــا منذ بداية 
األزمــة فــي مختلــف أنحاء 
العالــم، ولم تدخــر أي جهد 
فــي حماية املواطــن واملقيم 

على أرضها.

ما عدد أبناء اجلالية اليونانية 
في الكويت؟ وهل لديكم أي 

نية إلجالئهم في القريب 
العاجل؟

٭ هناك حوالي ٣٥٠ مواطنا 
يونانيا يعيشون في الكويت، 
ومصطلح اإلجــالء للجالية 
اليونانية غير قابل للتطبيق 
واألوضاع بالكويت مطمئنة، 
ولكن مت بالفعــل إعادة عدد 
غير قليل من اليونانيني إلى 
وطنهــم، ويفكر بعض أبناء 
اجلالية في العودة إلى اليونان 
فــي املســتقبل القريب متى 

سنحت الظروف.

كيف تتواصلون مع أبناء 
اجلالية اليونانية في الكويت؟ 

وإلى أي مدى يشعرون 
باألمان هنا؟

٭ نتواصــل مــع اجلاليــة 
اليونانية بشكل مستمر من 
خــالل اإلعالنــات الرســمية 
والبريد اإللكتروني وخطوط 

الهاتف املخصصة لذلك، وعادة 
ما نؤكد على ضرورة احترام 
التــي اتخذتهــا  اإلجــراءات 
الكويــت وااللتزام  حكومــة 
بها واستقاء معلوماتهم من 
اجلهــات املختصة واملصادر 
الرسمية التي تقدمها احلكومة 

وأخذها بعني االعتبار.

ما أهم التغيرات التي طرأت 
على عمل السفارة في هذه 

الظروف؟
٭ تســتمر ســفارة اليونــان 
وقســمها القنصلي في العمل 
مــع االلتــزام التــام بالتدابير 
التــي اتخذتهــا  واإلجــراءات 
حكومة الكويت ويحترم موظفو 
الســفارة متاما حظر التجول 
املفروض من قبل الســلطات 
الكويتية ولكن الســفارة غير 
مفتوحة للجمهور، ما لم تظهر 

حالة طارئة قصوى.

كيف تقضي وقتك خالل هذه 
الفترة أو ما يعرف بزمن 

الكورونا؟
٭ عندما ال أكون في السفارة، 
أقضي معظم الوقت في املنزل، 
فبفضل اإلنترنت، من املمكن 
القيام بقــدر كبير من عملي 
اليومي من املنزل والبقاء على 
اتصال مع العائلة واألصدقاء 
والزمالء، أستمع إلى املوسيقى 
وأشــاهد األفالم وأقرأ الكتب 

وألعب البلياردو.

وأمانهم على املدى الطويل.

ماذا عن آخر أخبار الكويتيني 
في اليونان؟ وهل لديكم 

إحصائية بأعدادهم؟
٭ على حد علمي، يوجد حاليا 
عدد قليل جدا من الكويتيني 
فــي اليونــان يلقــون دعــم 
واهتمام الســفارة الكويتية 
هنــاك، ولــم يتــم إلــى اآلن 
اإلبالغ عن تعرض أي منهم 

ألي مشكلة.

كيف ترى اإلجراءات التي 

أكد وجود عدد قليل جداً من املواطنني الكويتيني في اليونان يحظون بدعم واهتمام سفارتهم هناك

السفير اليوناني كونستانتينوس بيبريجوس

فــي  الڤيــروس  ملواجهــة 
املناسب واملواطنون  الوقت 
اليونانيــون يلتزمون بهذه 
التدابيــر واإلجــراءات مــن 
منطلــق الوعي مبــا تفرضه 
الظروف احلالية، وفيما يلي 

التفاصيل:

في البداية حدثنا عن آخر 
أخبار ڤيروس كورونا 

املستجد في اليونان وما هي 
األرقام املسجلة هناك؟

٭ مما ال شك فيه أن ڤيروس 
كورونا تهديــد خطير يجب 
أن تتكاتــف جهــود املجتمع 
الدولي ملكافحته، وفي اليونان 
نخــوض معركــة شرســة 
ملواجهتــه، أمــا بخصــوص 
آخر اإلحصاءات في اليونان 
فهــي كاالتي: العدد اإلجمالي 
للحاالت املصابــة حتى اآلن 
١٧٣٥ حالة، ويشكل املرضى 
الذكور ٥٤٫٩٪ من إجمالي عدد 
احلاالت، ولألسف سجلنا ٧٣ 
حالــة وفاة، متوســط أعمار 
املرضــى املتوفني يقدر بـ ٧٤ 
ســنة، ٩٣ مــن إجمالي عدد 
املرضى يعيشون على أجهزة 
التنفس (٧٧٫٤٪ منهم ذكور).

كيف تتعامل احلكومة 
اليونانية مع هذا الڤيروس 

اخلطير؟ وما مدى استجابة 
املواطنني للتعليمات 

وإجراءاتها في مكافحته 

الكويت اتخذت إجراءات استباقية حاسمة في مواجهة الڤيروس وال تدخر جهدًا حلماية املواطن واملقيم
٣٥٠ يونانيًا يعيشون في الكويت عاد عدد منهم وآخرون سيعودون إلى الوطن متى سنحت الظروف

حيدر لـ «األنباء»: ١٧ مصابًا باكستانيًا يتلقون الرعاية الكاملة

«التربية»: صرف الرواتب املعلقة قبل حلول شهر رمضان

«الفتوى» راجعت ١٤١ عقدًا مرتبطًا باإلجراءات االستثنائية لـ«كورونا»

محمد اخلالدي

جمهوريــة  ســفير  أكــد 
باكستان في الكويت سيد سجاد 
حيدر تعــاون ســفارة بالده 
مــع احلكومــة الكويتية فيما 
يتعلق باجلالية الباكستانية 
في البالد، الفتا إلى وجود أكثر 
من ١٠٢ ألف باكستاني حاليا 
مسجلني بشكل قانوني، ولديهم 

إقامات عمل صاحلة.
وأضاف حيدر في تصريح 
خاص لـ «األنباء»أن ســفارة 

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
أن موظفــي وزارة التربية املعلقة رواتبهم 
ســتصرف لهم قبل شــهر رمضان املبارك، 
مشــيرة الــى ان ذلك يأتي نظــرا للظروف 

االستثنائية التي متر بها البالد.
وفــي هذا الســياق وجه وزيــر التربية 
ووزيــر التعليم العالي د.ســعود احلربي، 

الوكيل املساعد لقطاع الشؤون املالية يوسف 
النجار لصرف رواتب املوظفني املتوقف صرف 
رواتبهــم احتياطيا ما لــم تترتب على ذلك 
مشاكل قانونية، وذلك حلني استئناف العمل 
وإعادة تسوية أوضاعهم املالية،على أن يأخذ 
املوضوع صفة األهمية  واالستعجال،  وذلك 
في إطار سعي وزارة التربية لتنفيذ توصيات 
صاحب الســمو األمير وتوجيهات مجلس 
الوزراء بشأن تيسير األمور على املوظفني 

في ظل توقف العمل املؤقت بسبب الظروف 
التي متر بها البالد وجميع أجهزة الدولة.

في ســياق آخر، أكدت املصادر ان وزارة 
التربية تتابع عن كثب احتجاجات حراس 
بعض مدارسها خاصة املدارس التابعة ملنطقة 
الفروانيــة التعليمية، مشــيرة الى ان عدم 
صرف رواتبهم من الشركة املختصة مشكلة 
تواجه الوزارة رغم اجلهود التي تبذلها في 

هذا اجلانب.

وأوضحــت املصــادر أن هنــاك عــدة 
مقترحات مطروحة لسد النقص في حراسة 
املدارس حال توقف احلراس عن العمل منها 
االستعانة في املتقاعدين أو سحب حراس 
من مدارس مناطق تعليمية اخرى، مشيرة 
الى ان كل مدرسة فيها يوجد حارسا امن، 
لذلك من الوارد القيام بسحب حارس واحد 
واالكتفاء باآلخر حلني االنتهاء من الظرف 

االستثنائي.

أعلنــت ادارة الفتــوى والتشــريع التابعة 
ملجلــس الــوزراء أمس أن العقــود احلكومية 
املرتبطة باإلجراءات االستثنائية ملكافحة ومنع 
انتشــار ڤيروس كورونا املستجد والتي متت 
مراجعتها من الناحيــة القانونية حتى اليوم 
بلغت ١٤١ عقدا. وقال عضو «الفتوى والتشريع» 
ورئيس فريق عمل الطوارئ ملراجعة مشروعات 

العقود احلكومية املستشار د.مرسال املاجدي 
لـ«كونا» إن فريق العمل باشر عمله مبراجعة 
تلك العقود فور صدور قرار تشكيله بتاريخ ١١ 
مارس املاضي. وأضاف املاجدي أن عدد العقود 
موزعة بواقع ٨٦ عقدا لوزارة الصحة بنسبة 
٦١٪ و٣١ عقدا لوزارة الدفاع بنســبة ٢١٪ و١٢ 
عقدا لــوزارة الداخلية بنســبة ٨٪، و٥ عقود 

لوزارة املاليــة بنســبة ٤٪، و٤ عقود للهيئة 
العامة للطرق والنقل البري بنسبة ٣٪ وعقدين 
ملجلس الوزراء بنسبة ٢٪ وعقد واحد لوزارة 
االشــغال العامة بنسبة ١٪. وأوضح أن فريق 
عمل الطوارئ يتولى املراجعة القانونية عقب 
ورود مشــروعات العقود من اجلهات صاحبة 
الشأن وإرسالها بذات التاريخ ملا تتطلبه املرحلة 

احلالية من ســرعة ودقة اإلجناز بهدف التأكد 
من صحة النصــوص القانونية الــواردة في 
مشــروعات العقود قبل إبرامها مــع القوانني 
واملراسيم واللوائح السارية في البالد، مؤكدا 
أن ذلك يأتي ضمانا حلقوق الدولة وإعماال لنص 
املادة رقم ٥ من املرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة 
١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

بــالده ومنــذ بدايــة أزمــة 
«كوفيد-١٩» تتابــع باهتمام 
الباكستانية  أوضاع اجلالية 
في الكويت، وتعمل بالتعاون 
مع املنظمات اخليرية الكويتية 
للوصول إلى احملتاجني منهم 
لتقدمي املساعدة لهم بعد تعطل 
وظائفهم وأعمالهم، كما تقوم 
السفارة بتوزيع حصص من 
املــواد الغذائية للعاطلني عن 

العمل منهم.
وفي رده على سؤال فيما 
إذا كانــت هنــاك أي خطــط 

ثبــوت إصابة ١٧ باكســتانيا 
بالڤيروس حسب تأكيد وزارة 
الصحــة الكويتيــة، مضيفــا 
ان حالتهم مســتقرة، مشيدا 
باخلدمــات الصحيــة الراقية 
التــي تقدمهــا وزارة الصحة 
جلميــع املرضــى واملصابني. 
وأكد تعاون سفارة بالده مع 
حكومة الكويت، مشددا على أن 
سفارة بالده كانت سباقة في 
التواصل مع اجلهات الرسمية 
وتأكيد تعاونها، كما قامت منذ 
البدايــة بالتواصل مــع أبناء 

الباكستانية وطلبت  اجلالية 
منهــم التعــاون مــع اجلهات 
الرسمية في الكويت وااللتزام 
باإلجراءات والقوانني. وثمن 
جهود الكويت التي تبذلها من 
أجــل حماية صحة جميع من 
يعيش على أرضها دون متييز، 
مشيدا بدور املؤسسات اخليرية 
التي هبت لنجــدة احملتاجني 
واملتضررين بسبب هذا الوباء 
العاملي، وقدمت لهم املساعدة 
والتعليمات التي تصدرها من 

أجل صحة وسالمة اجلميع.

لترحيل عدد من أبناء اجلالية 
الباكســتانية في الكويت إلى 
بالدهم، أوضــح حيدر أنه لم 
يتقدم أحد مــن أبناء اجلالية 
بطلب مغادرة الكويت، إال أن 
هناك عــددا منهم من مخالفي 
اإلقامة الذين يريدون االستفادة 
من العفو الذي أصدرته حكومة 
الكويت بإعفــاء املخالفني من 
الغرامات، مشــيرا إلى وجود 
تنســيق مع احلكومة لتأمني 

ترحيلهم حسب ترتيباتها.
من جهة ثانية، أكد حيدر 

السفير الباكستاني: جاليتنا أكثر من ١٠٢ ألف ولم نتلّق أي طلبات لإلجالء.. واملخالفون سيستفيدون من قرار العفو

السفير سيد سجاد حيدر

سالم العجمي يطلق مبادرة «الكويت تستاهل»  ملساعدة العاملني في القطاع النفطي
انطالقــا من املســؤولية وتفعيال للواجب 
الوطني في ظل الظروف االســتثنائية ودور 
املؤسسات في مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيد-١٩»، أعلن مستشار احتاد 
القطاع اخلاص ورئيس نقابة القطاع النفطي 
اخلاص ســابقا سالم عبدالهادي العجمي عن 
إطــالق مبادرة التطــوع للعاملني في القطاع 
النفطي اخلاص حتت عنوان «الكويت تستاهل».

وقـال الـعجمي إن املــبادرة تــأتي تــزامنا 
مــــع احلس الوطني والشــعور بأن الكويت 
تستاهل ومهما قــــدمنا لها فلن نوفيها حقها 
كمبادرة من العاملني في القطاع النفطي اخلاص 

حتى يكونوا في الصف األول مساعدين ومعينني 
إلخوانهــم في قطاع النفط احلكومي ما دعت 

احلاجة لذلك.
وشدد العجمي على أن الفريق التطوعي من 
القطاع النفطي اخلاص على أهبة االستعداد 
لتحمل املســؤولية ومد يد العون واملساعدة 
في الشركات النفطية احلكومية وقت احلاجة، 
مؤكدا فتــح باب التطوع للزمــالء من جميع 
الشــركات النفطيــة اخلاصــة للوقوف صفا 
واحدا وداعما للقطاع النفطي الذي ميثل عصب 
االقتصاد الوطني، وحمى اهللا الكويت وأرضها 

وشعبها من كل مكروه.

أعلن عن فتح باب التطوع ملوظفي الشركات النفطية اخلاصة

الوزارة أكدت االستعانة باملتقاعدين في حراسة املدارس

سالم العجمي

«التجارة»: إغالق ٧ محال 
جتارية لم تلتزم باإلجراءات 

االحترازية من «كورونا»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس األربعاء عن إغالق ٧ 
محال جتارية لم تلتزم باإلجراءات االحترازية املعمول ملواجهة 
تداعيات انتشــار عــدوى ڤيروس كورونا املســتجد (كوفيد 
١٩). وقالت التجارة في بيان لـ «كونا» إن فرقها التفتيشــية 
رصدت ٤١٥ جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال جتارية 
وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها واحملافظة 
على ثبات أســعار املنتجات. وأضافت أن الفرق التفتيشــية 
راقبت ٨٠ فرعا متوينيا ومخبزا واحدا تابعا لشركة املطاحن 
الكويتية للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم 
املواد الغذائية ملستحقيها فضال عن حترير ١٥ محضر ضبط 
حملال جتارية مخالفة، مشيرة إلى إعادة فتح ٣ محال جتارية. 
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل ٢٩٥ شكوى عبر 
اخلط املباشر (١٣٥) و٢٨ شكوى عبر مراكز الرقابة في حني مت 
جتديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد ٢٥٨ معاملة. وشددت 
وزارة التجــارة والصناعة على ضرورة االلتزام بالقوانني ملا 
متر به البالد من ظرف اســتثنائي، مؤكــدة أن فرقها املعنية 
مستمرة في جوالتها التفتيشية حرصا على سالمة األسعار 

واخلدمات املقدمة للمستهلكني.


