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12899 1513 حالة شفاء جديدة رفعت اإلجمالي إلى 

أبشــروا بالتعـافـي

ــال  محاصرة البيت األبــيــض مــن قبل املتظاهرين وإدخ
الرئيس ترامب إلى غرفة خاصة للحماية يدل على حجم 
الغضب املسيطر على الشعب األميركي بكل أطيافه ضد 
سياسته فــي معاجلة اجلــرميــة العنصرية التي ارتكبها 
شرطي أبيض ضد مواطن أسود ..هذه ليست احلادثة األولى 
ومحاوالت احلكومة األميركية امتصاص غضب الشارع باءت 
بالفشل ..األسلوب العنصري بالتعامل مع املواطنني يجب أن 

يتوقف متاماً وإال ستكون عواقبه وخيمة مستقبالً !

بني السطور

 أعلن وزيــر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
أمــس شفاء 1513 حالة من املصابني مبــرض كورونا 
املستجد ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي تعافت ومتاثلت 

للشفاء في البالد إلى 12899.
وقــال الصباح إن التحاليل والــفــحــوص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك احلاالت من املرض وسيتم 
نقلها إلــى اجلناح التأهيلي في املستشفى املخصص 
ــرض )كــوفــيــد - 19 ( متهيدا  الستقبال املــصــابــني مب

خلروجها من املستشفى خالل اليومني املقبلني
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 719 اصابة 
جديدة خالل 24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى 27762 حالة في حني مت تسجيل 8 
حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى امس 220 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله 
السند في املؤمتر الصحفي اليومي إن جميع احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها باملرض هي حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخــرى قيد البحث عن أسباب 

العدوى وفحص املخالطني لهم.

املـــنـــفـــوحـــي: احملـــــــات الـــغـــيـــر غـــذائـــيـــة 
متـــــــــــــارس نـــــشـــــاطـــــهـــــا عــــــبــــــر املـــــنـــــصـــــات 
اإللكترونية واالتصال الهاتفي فقط  
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أداء  استئناف  آلية  تعلن  »األوقاف« 
املساجد  بعض  فــي  اجلماعة  صــاة 

عدا اجلمعة
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أســـهـــم الـــصـــنـــاعـــة والــــبــــنــــوك تــصــعــد 
ببورصة الكويت عند اإلغاق

وكيل وزارة الداخلية يتفقد اإلجراءات األمنية بإحدى املناطق املعزولة

1 82 6666 5082 6666

نقل ترامب إلى مخبأ سري في البيت األبيض

احتجاجات واسعة ضد العنصرية طالت املدن األميركية

قالت صحيفة نيويورك تاميز، إن جهاز اخلدمة 
السرية نقل الرئيس األميركي دونالد ترامب، إلى مخبأ 
سري حتت األرض في البيت األبيض، وذلــك بعدما 
وصل احملتجون الغاضبون من تسّبب الشرطة بقتل 
مواطن من ذوي البشرة السوداء إلى أســوار البيت 

األبيض حيث مقر إقامة الرئيس، للتعبير عن غضبهم.
ــارت الصحيفة، إلــى إن ترامب أمضى قرابة  وأش
ساعة في املخبأ السري، وهو مكان ُبني في األصل 

حلاالت الطوارئ، مثل الهجمات اإلرهابية.
الــقــرار املفاجئ من عناصر اخلدمة السرية جاء 
بعد وصــول متظاهرين إلــى محيط البيت األبيض، 
وبعضهم رشقوه باحلجارة، وسحبوا احلواجز التي 
وضعتها الشرطة، رافعني الفتات ُمــنــددة بطريقة 
اعتقال الشرطة لألمريكي ذي البشرة السوداء، جورج 
فلويد، التي تسببت في النهاية في وفاته، وشهد مكان 
التظاهر صداماً ما بني املتظاهرين وعناصر اخلدمة 
السرية والشرطة التي عملت على إبعادهم عن مقر 

الرئيس.

مؤشر األحمال الكهربائي 
ألعلى مستوياته

 سجل املؤشر الكهربائي أمس أعلى مستوياته لهذا 
العام، حيث بلغت األحمال الكهربائية 11968 مع ارتفاع 
درجات احلــرارة الى 45 درجة وعودة عدد من األنشطة 

للعمل بعد انتهاء فترة احلظر الكلي.
وأكـــدت مــصــادر ان هــذه األحــمــال مرجحة لالرتفاع 
خالل اليومني املقبلني، حيث من املتوقع ان ترتفع درجات 
ــرارة الى 48 درجــة، مشيرة الى أن شهر يونيو من  احل
كل عام عادة ما يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات احلرارة 

وكذلك األحمال الكهربائية.
وأوضحت أن هذا االرتفاع يعتبر أمرا طبيعيا في هذا 
الوقت من العام، الفتة الى ان عودة بعض األنشطة للعمل 
بعد انتهاء احلظر الكلي لم يؤثر على حدة ارتفاع األحمال 

التي مازالت ضمن حدود توقعات الوزارة.

رفع »البلوك« 
عن مخالفي 

»التصريحات«
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
ــوزارة الداخلية أنــه انطالقا من التيسير على  ب
املواطنني واملقيمني وتخفيف األعباء عليهم ، فإنها 
تعلن أنه سيتم خالل ال 24 ساعة القادمة رفع 
البلوك عن املخالفني واملتجاوزين الذين قاموا 
باستغالل واســتــخــدام التصريحات الصحية 
والطبية دون تأكيد حضورهم للمستشفيات 

واملراكز الصحية .
وأكدت اإلدارة إن قرار رفع البلوك جاء كمبادرة 
من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، 
مشددة على إنها ستقوم بإحالة املخالفني إلى 
جهات االختصاص وإقامة دعاوى قضائية بحقهم 
في حال تبني تكرار عملية عدم اثبات احلضور 

حيث سيتم رصد جيع أسماء املخالفني .

12 مليون كمام باجلمعيات 
90 فلسًا للمستهلك بسعر 

قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
أمس ان الــوزارة قامت بتسليم اكثر من 12 مليون كمام 
ــاد اجلمعيات التعاونية  خــالل املــوعــد املتفق عليه الحت
االستهالكية ليقوم بتوزيعها على التعاونيات بسعر 90 

فلسا للمستهلك.
واشار شعيب في تصريح صحفي الى اجلهود التي بذلتها 
الــوزارة لتنفيذ قرار مجلس الــوزراء بشأن تسلم الشؤون 
كمامات طبية من وزارة الصحة لتوزيعها على اجلمعيات 

التعاونية على اال يتجاوز سعر الكمام الواحد 100 فلس.
ــاد انــه مت التنسيق مع الشركة الكويتية للتموين  واف
ملعرفة كمية الكمامات املتوفرة لديها ومصدرها كما متت 
مخاطبة الهيئة العامة للصناعة ملعرفة عدد املصانع احمللية 
املنتجة للكمامات مع حتديد الوقت الزمني لالنتاج وحجم 

االنتاج اليومي.

النشاط الرياضي
يعود خال أيام

أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود 
فليطح، ان عودة استئناف النشاط الرياضي محلياً، وأداء 

الالعبني للتدريبات سيكون خالل األيام القليلة املقبلة.
وطمأن فليطح الرياضيني، عقب انتهاء اجتماع اللجنة 
الثالثية، الــذي ضم الهيئة واللجنة األوملبية الكويتية 
وزارة الصحة أمس، أن خطوات عودة النشاط الرياضي، 
تسير في االجتــاه الصحيح طبقاً الشتراطات السلطات 

الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
وكــشــف عــن اجتماع سيعقد الــيــوم، يجمع اللجان 
الفنية في الهيئة واللجنة من جانب ووزارة الصحة من 
جانب آخــر، لتحديد عــدد األلــعــاب الفردية واجلماعية 
التي سيسمح لها بالعودة للتدريبات، والفترات الزمنية 
ألدائها، مع وضع االشتراطات الصحية الواجب التقيد 
فيها، إذ ستكون هــذه املرحلة بداية لعودة املنافسات 

الرياضية مطلع شهر سبتمبر املقبل.

16 اجلاري »األمة« يستأنف جلساته 
ريا�س عواد

ــال الرئيس مـــرزوق الــغــامن،  ق
رئــيــس مجلس األمــــة، إن مكتب 
املــجــلــس قـــرر بــإجــمــاع احلــضــور 
ــداء من  ــت اســتــئــنــاف اجلــلــســات اب
يومي 16 و17 يونيو اجلــاري، 
فــي جلسات عــاديــة قــد متتد إلى 

اخلميس 18 يونيو.
وأوضـــــح الـــغـــامن أنـــه ستتم 

ــوة رؤســـاء اللجان البرملانية  دع
الستئناف االجتماعات ابتداء من 
ـــاري، مــؤكــداً اتخاذ  األســبــوع اجل
كافة اإلجـــراءات الصحية املمكنة 
أثناء عقد اجللسات، وأن املدة التي 
توقفت فيها اجللسات ستضاف 
لــدور االنعقاد وليس إلــى الفصل 
التشريعي، وأن عــدد اجللسات 
سيزيد عن العدد احملدد في اجلدول 

ــى أنه  املـــوزع. وأشـــار الــغــامن، إل
ــويــات،  ينتظر تقرير جلنة األول
لكنه هو من يضع جــدول األعمال 
بالتشاور والتنسيق مع النواب، 
مرجحا إجراء تعديل على بنوده، 
ومتوقعاً أن يكون البند األول في 
ــال هــو اســتــعــدادات  ــم جـــدول األع
احلكومة وإجراءاتها في التعامل 
مع أزمة كورونا، استنادا لطلب من 

الرئاسة وعدد كبير من النواب.
وأعــــرب عــن ثقته فــي تــعــاون 
ـــــدرة املــجــلــس على  ـــواب وق ـــن ال
ـــاز  ــه مـــن اإلجن ــات تــعــويــض مـــا ف
التشريعي، بعد الــتــوقــف الــذي 
حــصــل أخــيــرا للجلسات بسبب 

جائحة كورونا.

)طالع صفحة 3(

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 2(


