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جهاز رقابي ملخالفة غير امللتزم باالشتراطات الصحية

عودة للعمل.. بال مراجعني

أثبتت أزمــة كــورونــا قــدرة احلكومة على إيجاد 
احللول والبدائل في أكثر من مناسبة ، ولكن لم نتوقع 
أن تلزم احلكومة كافة الــشــركــات بتوفير مساكن 
ملوظفيها حال إصابتهم بفيروس كورونا ، خاصة في 
حال الشركات الصغيرة محدودة اإلمكانات، كيف لها 
أن تتصرف عند حدوث طارئ ال قدر الله؟ ، هل تراهن 
احلكومة على وعي الناس وحسن تصرفهم؟ أم تترك 

األمر للظروف؟!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد 

فيما أوصت وزارة الصحة بعدة اشتراطات صحية للعودة 
إلــى العمل ، منها ضــرورة إنشاء جهاز رقابي مؤقت يتولى 
التدقيق على مــدى االلــتــزام باالشتراطات الصحية ولديه 
صالحية مخالفة غير امللتزم ، مع إيجاد احللول للعمالة الغير 
منظمة  واالستغناء عن الغير ضــروريــة منها ، إضافة إلى 
تشجيع الكويتيني على االكتفاء الذاتي في اخلدمات األساسية 
ــى ديــوان اخلدمة املدنية أن تكون الــعــودة خالل  ، فقد أوص
األسبوعني املقبلني بال مراجعني نهائيا ، على أن يتم جتهيز بيئة 

العمل صحيا خالل تلك الفترة.
من جهته أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن املجلس 
ال يتدخل في القرارات التنفيذية ملجلس الــوزراء ، الفتا الى ان 
رئيس احلكومة ووزيــري الصحة والداخلية وبثينة املضف 
وبدر احلمد شرحوا التوجهات العامة للحكومة على أن يتم 

بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وقــال الــغــامن فــي تصريح أمــس عقب االجتماع املشترك 
بحضور 32 نائبا و 6 وزراء لعرض اخلطوط العريضة خلطة 
احلكومة بعد 30 مايو فيما يخص العودة للحياة الطبيعية ،أن 
احلكومة ترى اننا حاليا في املرحلتني الثالثة والرابعة ولذلك 
مت اتخاذ قرار االنتقال إلى احلظر اجلزئي والــذي لم يتم بعد 
حتديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة وستتم دراسة هذا املوضوع 

في مجلس الوزراء بناء على مذكرات السلطات الصحية .

ارت��������ف��������اع ج�����م�����اع�����ي مل������ؤش������رات 
البورصة بعد عطلة العيد
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مستلزمات  حتمل  طائرات   3 حيات: 
طبية متجهة إلى الكويت و3 أخرى 

نهاية األسبوع

2

اشتراطات »الصحة« للعودة إلى العمل
عرضت وزارة الصحة خالل االجتماع عددا من االشتراطات الصحية للعودة 
الى العمل منها: اشتراطات التباعد ، يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى ال 
تقل املسافة بني العاملني عن مترين ،  منع التجمعات في غرف االستراحة و 
دور العبادة، منع االكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل،  توفير اللوحات 
اإلرشادية للتباعد واألدوات البصرية في كل محل عمل »مثل امللصقات األرضية 

امللونة«، واحلد من االتصال اجلسدي ما بني العاملني وكذلك مع املراجعني
 طرق احلماية الشخصية: يجب ان يكون لباس الكمامات إلزامي طوال 
الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة غير امللتزم ،  منع مشاركة أسطح 
العمل »املكاتب و الطاوالت و السبورات وغيرها« ،  االلتزام بتعقيم األسطح 
كثيرة االستخدام واحلمامات بشكل مستمر مع االلتزام بتوفير وسائل احلماية 
الشخصية الكمامات واملالبس الواقية ، وتوفير املنظفات والصابون ومعلمات 
األيدي في أماكن العمل دون انقطاع واالستغناء عن وسائل التواصل والدفع 
امللموسة مثل الورق والعمالت النقدية واالعتماد على التواصل اإللكتروني 

عدمي اللمس

جانب من االجتماع النيابي احلكومي أمس مبجلس األمة

1 82 6666 5082 6666

انفجار استهدف قافلة تركية في إدلب

دوي انفجار عنيف خالل مرور القافلة العسكرية

 أفادت وكالة »رويترز«، أمس أن قنبلة انفجرت على 
طريق إم 4 السريع في إدلب السورية لدى مرور قافلة 

تركية، مشيرة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.
وقالت وكالة أنباء »دمييرورين« التركية إن قنبلة 
مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلــب شمال 

غرب سوريا، مع مرور قافلة عسكرية تركية.
وأضافت أن جنودا أصيبوا في االنفجار على الطريق 

السريع M4 وأن بعضهم في حالة حرجة.
مــن جهته، قــال موقع »املــرصــد الــســوري« إن دوي 
انفجار عنيف سمع في محيط طريق حلب – الالذقية 
الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، 
ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها 

آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.
ــار املرصد السوري إلــى أن االنفجار أسفر عن  وأش
إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه 

خطيرة.
وأوضح أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى املشافي 

التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

اق����������ت����������راح ن������ي������اب������ي ل����ت����ع����دي����ل 
التركيبة السكانية..  

15% للهند و10% ملصر
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل التركيبة السكانية، 
الفتني إلى أن اختالالت التركيبة السكانية أوضحت وجود اختالل 
بوزن عدد من اجلنسيات بالنسبة لعدد املواطنني، لدرجة أن بعض 
اجلنسيات اقترب عددها من عدد املواطنني، األمر الذي يحمل معه 
خطورة أمنية ومؤشراً على اختالل األمن القومي. واقترح النواب 
وضع قانون يحدد احلد األقصى لنسبة تلك اجلنسيات بالنسبة 
لعدد املواطنني، ويحظر استقدام أي شخص من هذه اجلالية للعمل 
في حال جتــاوز عدد جاليتها عدد املواطنني، وقد أرفــق باالقتراح 
بقانون اجلدول الذي يبني هذه النسب، بحيث ال تتجاوز اجلالية 

الهندية 15 في املئة، واملصرية 10 في املئة من عدد الكويتيني.
ورأوا أن االقتراح يأتي نظراً ملا تلمسه املشرع من تخوف من 
قيام بعض املوظفني العموميني، باملوافقة على استثناءات لتجاوز 
هذه النسب املنصوص عليها، الفتني إلى أنهم حرصوا على االقتراح 
بقانون على جترمي أفعال املوظفني العموميني ممن يخالف أحكام 

هذا القانون. 

ت���ط���ب���ي���ق���ات وت����غ����ري����دات 
م��������ف��������ب��������رك��������ة م������ن������س������وب������ة 

لشخصيات حكومية 
حذرت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
مستخدمي تطبيق التواصل االجتماعي )تويتر( من 
بعض التغريدات املنتشرة واملنسوبة لشخصيات 
حكومية تعمل على نشر أخبار مفبركة بغرض تضليل 

املواطنني عن األخبار احلقيقية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها رصدت بعض 
التطبيقات اإللكترونية التي تساعد مروجي اإلشاعات 
عــلــىإنــشــاء تــغــريــدات مزيفة وبــانــتــحــال حسابات 
شخصيات معروفة على تطبيقات وسائل التواصل 
االجتماعي.وشددت الهيئة على أنها ستقوم بدورها 
باتخاذ اإلجــراءات الالزمة نحو حجب تلك التطبيقات 
مؤكدة على مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
أهمية التأكد من صحة التغريدات واألخبار املنشورة 
ــن املــصــادر  واحلــــرص عــلــى أن يستقوا األخــبــار م

احلكومية.  

خطة أوروبية ب� 750 مليار 
يورو للتعافي من كورونا

اقترحت املفوضية األوروبية أمس األربعاء خطة تعاف من األزمة 
الناجمة عن فيروس كورونا املستجد، بقيمة 750 مليار يورو. 
وذكرت الذراع التنفيذية لالحتاد األوروبي في بيان، أنه بذلك املبلغ 
املقترح ، باإلضافة إلى التمويالت املوجهة مليزانية االحتاد األوروبي 
طويلة األمد من 2021 إلى 2027، سيبلغ إجمالي امليزانية 1.85 

تريليون يورو.
وقالت رئيسة املفوضية األوروبية أورســوال فون دير لني، إن 
خطة التعافي ستحول التحدي الهائل بسبب االزمة إلى فرصة من 
خالل االستثمار في املستقبل وعــدم االقتصار على اخلــروج منها 
فحسب. ويأتي االقتراح في وقت تكافح فيه أوروبــا التي فقدت ما 
اليقل عن 175 ألف شخص بسبب الفيروس، للخروج من الكارثة 

اإلنسانية وما جنم عنها من تداعيات اقتصادية.

ترامب يهدد بإغالق 
مواقع التواصل 

هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب، بتنظيم أو إغالق شركات 
وسائل التواصل االجتماعي، وذلــك بعد يوم واحــد توجيه موقع 
توتير انــذارا ألول مرة لسيد البيت األبيض بشأن تغريداته، مما 

يعني تقييد حسابه إذا تكررت »املخالفات«.
وكرر ترامب، دون تقدمي أي دليل، اتهاماته ملنصات التواصل 
االجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائالً: »يشعر اجلمهوريون أن 
منصات التواصل االجتماعي تعمل على إسكات أصوات احملافظني 
متاًما«. وأضاف متوعدا: »سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح 
لها بحدوث ذلك ».وتابع قائال موجها كالمه لتلك املواقع: »نظفوا 

أفعالكم اآلن«.

توقيت العودة واستقبال املراجعني
- يعود العاملون قليلي اخلطورة مثل األصغر سنا )اقــل من 50 سنة( ومن 
ليس لديهم امراض مزمنة. وفي البداية يجب اال تتعدى نسبة العاملني واملراجعني 
%30 من القدرة االستيعابية احملددة حتى بعد احتساب مساحات التباعد، ويعود 
العاملون على فترات متبادلة )اسبوعية( حتى ال يتعدى عدد العاملني %30 في ان 

واحد
- ميكن حتويل االعمال الى نظام النوبات ملنع االختالط بني العاملني في أماكن 

العمل
- تثبيت ذات األشخاص في ذات النوبات ملنع االختالط بغيرهم

- جدولة مواعيد الوصول واملغادرة للعمل حتى يقل احتكاك دخول و خروج 
العاملني واملراجعني الى احلد االدنى

- يتم التدرج في رفع النسبة مع مرور الوقت ومراقبة األوضاع 
- بعد ان يتم التأكد من جناح خطط التباعد في احلد من زيادة احلاالت تتم عودة من 
يليهم سنا للعمل »من ليس لديهم امراض مزمنة واحلوامل«.، ثم من يليهم من العاملني 
من كانت خطورتهم اعلى.، على ان ال تقل فترة التقييم بني كل مرحلة عن 4 الى 6 أسابيع.
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