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رصد حاالت نفوق كبيرة لألسماك .. و»البيئة« تتابع

»اجلون« في خطر

إعـــادة فتح مسجد آيــا صوفيا بعد حتوله 
إلى متحف في عهد اليهودي املتخفي باإلسالم 
مصطفى كمال أتــاتــورك، يعد نصراً لإلسالم 
وعــودة إلى وجه تركيا احلقيقي، حيث كانت 
دولة للخالفة اإلسالمية .. املسجد كان كنيسة 
باعها النصارى إلــى السلطان محمد الفاحت 
ولم يغتصبها ووثيقة البيع ما زالت موجودة 
وحولها السلطان إلى مسجد و له أوقاف كثيرة 
حوله .. الكارثة حتويل النصارى للعديد من 
املساجد التي اغتصبوها إلى كنائس وخاصة 
في إسبانيا .. نسأل الله أن يعيد مساجدنا 

ويرفع فيه اآلذان !

بني السطور

رصد مواطنون حــاالت نفوق كبيرة لألسماك في جون 
الكويت ، وتعليقا على ذلــك أكــدت الهيئة العامة للبيئة 
رصدها نفوقا لألسماك في املياه املجاورة ملنطقة الدوحة 
والصليبخات، ومن املمكن امتداده ملياه السواحل األخرى في 

جون الكويت.
وقــالــت الهيئة فــي بيان لها إنــه مــن منطلق التعاون 
والتنسيق مع برنامج إدارة األزمات لدعم متخذي القرار في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية واملنظمة اإلقليمية حلماية 
البيئة البحرية ومن خالل برامج الرصد للمناطق التي تتكرر 
بها ظواهر املد األحمر والتي يصاحبها ظاهرة نفوق األسماك 
فقد مت رصد ارتفاع في نسب الكلوروفيل من خالل حتليل 
ودراسة صور األقمار الصناعية في جون الكويت، والتنبؤ 
في األيــام املاضية حسب ما مت التعرف عليه بالدراسات 
والرصد السابق حلــدوث ظواهر نفوق األسماك في هذه 
املناطق حيث تبني من التحاليل زيادات كبيرة فوق معدالتها 
الطبيعية في أعــداد العوالق النباتية حيث بلغت عشرات 

املاليني خلية في اللتر الواحد. 

ب��امل��ئ��ة   2 ت���ت���ج���اوز  ال���ن���ف���ط  م���ك���اس���ب 
خسائر  يسجل  لكنه  التسوية  عند 

أسبوعية
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وزير »الصحة« يعلن حصول مركز 
جائزة  على  »ال��ع��دان«  ف��ي  اإليكمو 

ذهبية من »االيلسو« العاملية

3

دول   4 ب�����  ت���ش���ي���د  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ص���ح���ة 
وتستبعد اختفاء كورونا

14 ألف ميغاواط مؤشر الكهرباء تخطى 

ـــالك  ـــه ـــت ـــل مــــؤشــــر االس ـــج س
الكهربائي أمــس ارتفاعا قياسيا 
بلغ 14190 ميغاواط بعدما بلغت 

درجات احلرارة 50 درجة مئوية.
وتوقعت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان تشهد األيام املقبلة 
ارتــفــاعــا مــطــردا فــي االســتــهــالك مع 
عودة احلياة الى طبيعتها ، منوهة 

الــى ان االســتــهــالك األعــلــى املتوقع 
15600 ميغاواط بينما تبلغ القدرة 
املركبة لإلنتاج احمللي للمحطات 

أكثر من 18000 ميغاواط.
ــق كبير  ــري ـــك انــدلــع ح ـــى ذل إل
مساء أمــس فــي مستودع ومخزن 
للبطانيات واحلقائب وكماليات 
اخــــرى مبنطقة امـــغـــرة، واســفــر 

ـــذي تــعــامــل مــعــه أكثر  احلــــادث ال
من فريق اطفاء عن خسائر مادية 

جسيمة حلقت باملوقع.
وقال مدير ادارة العالقات العامة 
واالعــالم بـــاالدارة العامة لالطفاء 
العميد خليل االمير ان غرفة عمليات 
االدارة تلقت بــالغــا مــســاء امــس 
يفيد بــانــدالع حريق في مستودع 

ــرة مــشــيــرا الـــى انــه  ــغ مبنطقة ام
وفور تلقي البالغ مت حتريك مراكز 
اطفاء اجلهراء احلرفي، والتحرير، 
والعارضية الصناعي، وصبحان 
الصناعي، واالسناد الى موقع البالغ 
بقيادة مساعد مدير عــام االدارة 
العامة لالطفاء لشؤون املكافحة 

اللواء جمال البليهيص.

خسائر بالغة في أحد املستودعات مبنطقة أمغرة
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أردوغان يرفض انتقاد قراره بتحويل آيا 
صوفيا مسجدًا: هذا حق سيادي لتركيا

مئات األتراك يحتفلون بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

وزير التربية: إلغاء عقود 
السيارات واملستشارين

أكد وزير التربية وزير التعليم 
الــعــالــي الــدكــتــور ســعــود هــالل 
احلربي التزامه بتوجيهات مجلس 
الوزراء اخلاصة بترشيد االنفاق 
واقتراحات وزارة املالية في هذا 
الشأن، منها الغاء عقود السيارات 
واملستشارين باستثناء العاملني 
على أنظمة IT ، وتخفيض عقود 

النظافة والضيافة وغيرها.
وأشار احلربي إلى حرصه على 

تنفيذ توصيات أعضاء مجلس 
األمة في شأن القضايا التعليمية 
املختلفة، والتي استلمها رسمياَ 
ــدا أن  ــؤك ــي ، م ــاض األســـبـــوع امل
الــــوزارة بكافة قياديها تسعى 
خــالل الفترة القليلة املقبلة إلى 
االستعجال في تسكني الوظائف 

االشرافية الشاغرة.

»أسهل« لتحويل 
   18 عمالة املادة 

أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع 
ــؤون العمالة عبدالله املطوطح، استئناف خدمة  ش
التحويل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر )مادة 

18( من خالل خدمة »أسهل«.
وأكــدت الهيئة أنه يشترط إلجــراء هذه املعامالت ان 
يكون صاحبا العمل »طرفا التحويل« لديهما اشتراك 
في خدمة »أسهل« وسيتم االعتماد بعد التدقيق من قبل 

موظفي اإلدارة.
وأوضحت الهيئة أن البدء في إجــراء هذه املعامالت 

سيتم اعتبارا من اليوم األحد.

رفــــض الــرئــيــس الــتــركــي 
ـــب طــيــب اردوغــــــان أمــس  رج
اإلدانات الدولية لقراره حتويل 
كاتدرائية آيا صوفيا السابقة 
في اسطنبول مسجدا، معتبرا 
ان ذلــــك مـــن »حـــقـــوق بـــالده 

السيادية«.
ــالل حفل  وقــال اردوغــــان خ
افتراضي »الــذيــن ال يحركون 
ساكنا في بلدانهم حيال معاداة 
اإلسالم ينتقدون رغبة تركيا في 

استخدام حقوقها السيادية«.
وأضــاف »اتخذنا هذا القرار 
ليس استنادا إلــى ما سيقوله 
ــرون بل في ضوء حقوقنا  اآلخ
كما فعلنا في سوريا وليبيا وأي 

بلد آخر«.

»اخلارجية«  تستأنف التصديقات 
في »برج التحرير« و»صبحان«

أعــلــنــت وزارة اخلــارجــيــة 
الكويتية أنــه سيتم استئناف 
الــعــمــل ملــركــز الــتــصــديــقــات في 
ــول »بـــرج التحرير«  حكومة م
ومركز خدمة املواطن في منطقة 
ـــك خـــالل ســاعــات  صــبــحــان وذل
العمل الرسمية اعتبارا من اليوم 

األحد.
ــــــوزارة فـــي بــيــان  ــــت ال ودع
ــني إلــى  ــع ــراج صــحــفــي امـــس امل
ضــرورة الدخول ملوقع الــوزارة 

لترتيب حجز موعد احلضور.
وكــــانــــت الـــــــــوزارة ممــثــلــة 
بــالــشــؤون القنصلية أطلقت 
قبل أيام رابطا إلكترونيا حلجز 
املواعيد املسبقة جلميع معامالت 
ــات تسهيال  ــق ــدي ــص ــت ــم ال ــس ق
للمواطنني واملقيمني نحو إجناز 
معامالتهم بشكل أفــضــل على 
أن يقتصر العمل على املبنى 
الرئيسي فــي منطقة الشويخ 

اإلدارية.

»طيران اإلمارات«
9 آالف وظيفة تلغي 

ذكــر رئيس مجلس إدارة طيران اإلمـــارات في بيان 
امس، أن الشركة أنهت خدمة 10 في املئة من موظفيها 
بسبب فيروس كورونا املستجد، لكن نسبة الوظائف 
التي سيتم إلغاؤها قد تصل إلى 15 في املئة، أي تسعة 

آالف وظيفة.
وعلقت أكبر شركة طيران في الشرق األوســط تدير 
أسطواًل من 270 طائرة من احلجم الكبير، رحالتها في 

أواخر مارس بسبب فيروس كورونا املستجد.
استأنفت بعد ذلك بأسبوعني نشاًطا مخفًضا وتخطط 
لتسيير رحالتها إلى 58 مدينة بحلول منتصف أغسطس، 

مقابل 157 قبل األزمة الصحية.
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