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للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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الثالثاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ـ  منيره عبدالرحمن اجليعان، أرملة عبداهللا منير املهنا: ٨٢ عاما 
ت: ٦٥٠٥٠٥٩٥ ـ ٩٩٠٢٢٩٤٢ ـ شيعت.

صالح عبدالوهاب يوسف احلجي: ٥٩ عاما ـ ت: ٦٦٦٢٣٦٣٢ ـ 
٦٦٨٧٠٣٠٦ ـ شيع.

عجنان قبالن داحــي العازمي: ٨٢ عامــا ـ ت: ٩٩٨١٥٥٢٥ ـ 
٩٩٧٧٧٢٣٧ ـ شيع.

يوسف خلف عبدالعالي الرامزي: ٨٢ عاماـ  ت: ٩٧٧٧١٥٠٠ـ  شيع.

أبعد من الكلمات

«الصين سببت ضررًا بالغًا للواليات المتحدة 

وللعالم»

الرئيس ترامــب مهاجما الصني 
عبر «تويتر»، ومشيرا إلى تأثير 

ڤيروس كورونا.

«التظاهرات العنيفة تصب غالبًا في صالح 

اليمين»

الناشط السياسي وعالم اللسانيات 
األميركي ناعوم تشومسكي.

«انتخبنا أوباما لقدراته وليس لمجرد لون 

بشرته»

املعلق السياسي األميركي باكاري 
سيلرز، منتقدا إعالن كانيه ويست 

ترشحه لرئاسة أميركا.

«عندما فتحنا االقتصاد، تصرف الناس كما 

لو أن الڤيروس لم يعد موجودًا»

عمدة ميامي، فرانسيس سواريز.
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تابعونا وتواصلوا معنا

واحد أبواللطف

مستشفيات أميركا 
شبه ممتلئةمبرضى «كورونا» 

والصني تستنفر بوجه 
«الطاعون الدملي»

وردتنا شكاوى من مواطنني 
حول عدم وجود بعض عالجات 

السرطان لدى «الصحة».

  متى تنتهي هذه القصة؟!
  ومنا إلى الوزارة.

السعودية تعلن ضوابط احلج: تباعد وجمرات معقمة ومنع ملس الكعبة
الرياض - وكاالت: أعلنت 
السلطات الصحية السعودية 
أمــس االثنــني الضوابــط 
واملعاييــر الصحيــة التــي 
سيتم اتباعها في موسم احلج 
للعام اجلاري في ظل استمرار 
جائحة كورونا. والتي غطت 
كل حتركات احلجاج أثناء أداء 
فريضة احلج منذ وصولهم 
الى األراضي املقدسة، وحتى 
االنتهــاء من أداء الشــعائر 

وعودتهم إلى ديارهم.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
السعودية (واس) عن املركز 
الوطني للوقاية من األمراض 
ومكافحتها (وقاية) أن هذه 
البروتوكــوالت الصحيــة 
تتضمــن منع الدخــول إلى 
املشــاعر املقدســة (منــى، 
مزدلفــة، عرفــات) بــدون 
تصريح بدءا مــن األحد ٢٨ 
يوليــو)   ١٩) القعــدة  ذي 
حتى األحد ١٢ ذي احلجة (٢ 
أغســطس)، فضال عن منع 
ملس الكعبة واحلجر األسود 
وارتداء الكمامات واستخدام 

السجادات الشخصية.
وشــددت الضوابط على 
حرص اجلميــع على ارتداء 
الكمامات في جميع األوقات، 
من القائمني على مسار احلج 
العمال،  واحلجاج وجميــع 
والتخلــص منهــا بالطريقة 
السليمة وفي املكان املخصص 
لذلك. وتقرر منع أي شخص 
مــن القائمــني علــى مســار 
احلج، لديه أعراض مشابهة 
لإلنفلونزا مــن العمل حتى 
زوال األعــراض واحلصول 
على قــرار التعافي حســب 

تقرير الطبيب املعالج.
كما يسمح بصالة اجلماعة 
مــع التشــديد علــى ارتداء 
القماشــية خــالل  الكمامــة 
الصالة، وإبقاء مسافة التباعد 

خاصة مثل نقاط االستقبال، 
ومقاعــد اجللــوس، وأماكن 
االنتظار، ومقابض األبواب 

وطاوالت الطعام.
جمرات معقمة

كما تقرر توزيع احلجاج 
على اخليــام بحيث ال يزيد 

احلجــاج بحصــى جــرى 
تعقيمهــا مســبقا ووضعها 
أو تغليفهــا فــي أكياس من 
قبل اجلهة املنظمة، مع وجود 
جدول حلركــة احلجاج إلى 
منشأة رمي اجلمرات، حتى 
ال يتجاوز عدد احلجاج الذين 
يرمــون اجلمرات فــي ذات 

الوقت ٥٠ حاجــا، لكل دور 
من أدوار منشأة اجلمرات.

«منع ملس الكعبة»

وفيما يخص زيارة احلرم 
املكي، تقرر اتباع جدول لنقل 
احلجاج إلى صحن الطواف، 
مبا يضمن مسافة متر ونصف 
املتر على األقل بني كل شخص 

وآخر، وتقليل االزدحام.
كما تقرر منع ملس الكعبة 
املشرفة أو احلجر األسود، أو 
تقبيلهما، مع وضع حواجز 
ومشرفني ملنع االقتراب من 
هــذه احلواجــز، فضال عن 
منع التزاحــم «عند برادات 
ماء زمزم، ووضع ملصقات 
التباعــد  أرضيــة لضمــان 
االجتماعــي، ومنع احلجاج 
من استخدام أدوات تخزين 
املياه، والعلب املســتخدمة 

لتخزين مياه زمزم.
وحــددت الضوابط رفع 
الســجاد اخلــاص باحلــرم 
املكي واستخدام السجادات 
الشخصية للحجاج، على أن 
يجري تطهير منطقة الصحن 
ومنطقة املسعى بشكل دوري 
قبــل وبعد كل طــواف فوج 

احلجاج.
وفيمــا يتعلق بإجراءات 
اإلبــالغ واملراقبــة، نصــت 
الضوابــط علــى عمل نقطة 
فحــص عند جميــع املداخل 
نقــاط  الســكن،  (مدخــل 
التجمــع للحافالت، واحلرم 
املكــي وغيرهــا)، تتضمــن 
قياس درجة احلرارة بجهاز 
معتمــد مــن الهيئــة العامة   
للغــذاء والدواء، والســؤال 
عن األعراض التالية: احلمى، 
الكحة، ضيــق التنفس، ألم 
احللق، فقدان مفاجئ حلاستي 
الذوق والشم، سيالن األنف، 

وذلك جلميع احلجاج.

عددهم علــى ١٠ حجاج لكل 
٥٠ مترا مربعا من مســاحة 
اخليام، واحلفاظ على مسافة 
متر ونصف املتر على األقل 
بــني كل حــاج مــن جميــع 

اجلهات.
«رمــي  شــعيرة  أمــا 
اجلمــرات» فســوف يــزود 

نقاط فحص عند جميع املداخل تتضمن قياس درجة احلرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء

البروتوكوالت الصحية والضوابط هدفها حماية احلجيج من «كورونا»

بني املصلــني، والرجوع في 
ذلك للبروتوكوالت اخلاصة 

باملساجد.
إلى  وأشــارت الضوابط 
االلتــزام بتطهير  ضــرورة 
األسطح بشــكل دوري، مع 
التركيــز علــى األماكن التي 
يكثر فيها احتمالية التالمس 

فجأة أصبح العمل
من املنزل أفضل للجميع!

أظهر استطالع أجري لصالح صحيفة «إندبندنت» ان 
كثيرين من موظفي املكاتب باتوا يحبذون فكرة العمل من 
املنزل بعد جتربة االغالق التي فرضها انتشــار ڤيروس 
كورونا. وأشارت الصحيفة الى أن احلكومة البريطانية 
شجعت على ذلك حيث دعت أرباب العمل الى بذل كل جهد 
لدعم العمل من املنزل. وجاء رد فعل أرباب العمل ايجابيا 
بالرغــم من تردد بعضهم أول األمر، فقد أعرب الكثيرون 
منهــم عــن اعتقادهم أن ذلــك قد يكــون منوذجا ناجحا 
ملا بعد االنفتاح. وقال معظم املشــاركني في االســتطالع 
ان العمــل مــن املنزل يوفر لهم مزيدا من الوقت بســبب 
عدم اضطرارهم لالنتقال الى أماكن عملهم. وترتب على 
ذلك حصولهم على وقت اضافي إلجناز اعمالهم املنزلية 
وللتريض أكثر ولتمضية وقت أطول مع األسرة. وحتدث 
مشــاركون باالستطالع عن مزايا العمل من املنزل ومنها 
توفيره فرص أكبر للتريض وممارسة التمارين، كما أن 
قبــول أرباب العمل بهذا النظام يعني ثقتهم مبوظفيهم، 
ومنهــم من أشــار إلى ازدياد في انتاجيتهم بســبب عدم 

التعرض للمقاطعة من زمالئهم.

العمل من املنزل يوفر الوقت ويزيد اإلنتاجية

فتح باب التسجيل للحج: ٧٠٪ من املقيمني باململكة والبقية سعوديون
أوضحت وزارة احلج والعمرة السعودية أن املعايير الصحية 
ستكون هي احملدد الرئيسي الختيار حجاج موسم حج عام 
١٤٤١هـ، إذ صدرت املوافقة على أن تكون نسبة غير السعوديني 
من املقيمني داخل اململكة هي ٧٠٪ من إجمالي حجاج هذا العام، 
وتكون نسبة السعوديني ٣٠٪ فقط من احلجاج، على أن يقتصر 
حج املواطنني السعوديني على املمارسني الصحيني ورجال األمن 
املتعافني من ڤيروس «كورونا» املستجد (كوفيد١٩). وأضافت 
الوزارة، في بيان نشرته وكالة األنباء السعودية (واس) أمس 
االثنني أنه سيتم اختيارهم من خالل قاعدة بيانات املتعافني 

من الڤيروس، ممن تتوافر فيهم املعايير الصحية، وذلك تقديرا 
لدورهم في رعاية شــرائح املجتمع في كل مراحل مواجهة 
اجلائحة. وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديني من املقيمني 
داخل اململكة ســتكون األولوية من بينهم ملن ال يعانون من 
 (PCR) أي أمراض مزمنة، وملن لديهم شهادة فحص مخبري
تثبت خلوهم من ڤيروس كورونا، ومن لم يســبق لهم أداء 
الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بني ٢٠ و ٥٠ ســنة، مع 
تعهدهم بااللتزام مبدة احلجر التي تقررها وزارة الصحة قبل 

وبعد أداء الشعيرة.

لويس أبي نادر مرشح املعارضة
لبناني األصل يفوز برئاسة الدومينيكان

سانتو دومينغو - أ.ف.پ: أعلن مرشح املعارضة لويس أبي 
نادر فوزه في االنتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، 
االمــر الذي اعترف به احلزب الذي يحكــم البالد منذ ١٦ عاما 
في الدولة الواقعة على البحر الكاريبي، بعد عملية انتخابية 

هيمن عليها ڤيروس كورونا املستجد.
وبحسب النتائج التي ظهرت بعد فرز ٥٦٫٥٪ من األصوات 
في انتخابات األحد، فإن أبي نادر مرشح احلزب الثوري املعاصر 
(يسار الوســط، معارض)، حصل على ٥٣٫١١٪ من األصوات، 

وفق ما أعلنت مفوضية االنتخابات املركزية.
وأبــي نــادر (٥٢ عاما) هو رجل أعمــال يتحدر من أصول 
لبنانية وقد أعلن في ١١ يونيو أنه أصيب بڤيروس كورونا.

وقال أمام عشرات املؤيدين الذين جتمعوا مساء األحد أمام 
مقر حملته في ســانتو دومينغو «لقــد فزنا، لقد فزنا اليوم، 
لكننا لن ننســى أبدا ملن ندين بهــذا النصر». واضاف «نحن 

مدينون به لكم، لشعب الدومينيكان».
وســيتولى أبي نــادر مهامه في ١٦ أغســطس، ليضع حداً 
لـ١٦ عاما من السلطة املطلقة حلزب التحرير (يسار الوسط) 
حــزب الرئيس املنتهية واليته دانيلو ميدينا والذي ال ميكنه 

الترشح بعد واليتني استمرتا ثمانية اعوام.

أبي نادر محتفال مع أنصاره بعد الفوز

منحوتة نادرة للبيع بـ ٣٫٥ 
ماليني يورو في مزاد باريسي

باريــس - أ.ف.پ: مــن املتوقــع أن تعرض منحوتة 
نادرة للفنان األميركي ألكسندر كالدر تقدر قيمتها فيما 
بــني ٢٫٥ و٣٫٥ ماليني يورو، للبيــع في مزاد علني يقام 

غدا في باريس، على ما أعلنت دار «آرتكوريال» أمس.
ويبلغ طول املنحوتة املصنوعة من الفوالذ ٣٫٥ أمتار، 
وهي مطلية باللون األســود. وتعود املنحوتة إلى العام 
١٩٦٣، وقد اســتخدمت بعد ست ســنوات لتزيني مدخل 

منتج للعطالت قرب مدينة كان في جنوب فرنسا.
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