
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
النبوي، عبر حسابها على موقع »تويتر«، عن 
اعتماد خطة فتح املسجد النبوي باملدينة املنورة، 

بداية من اليوم األحد. 
وقالت رئاسة شؤون احلرمني، »إنه بناًء على 
املوافقة الكرمية، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة 
ف��ي الفتح التدريجي للمسجد النبوي ف��ي ظل 

اإلجراءات االحترازية اعتبارا من اليوم األحد«. 
وف��ي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في 
وزارة الداخلية السعودية، اإلجراءات االحترازية 
والتدابير »البروتوكوالت« الوقائية للقطاعات من 

أجل احلد من انتشار فيروس كورونا اجلديد. 
وقال املصدر املسؤول إنه سيجري تطبيق هذه 
البروتوكوالت، املعّدة من وزارة الصحة، في الفترة 

من 31 مايو إلى 20 يونيو املقبل. 
وشملت البروتوكوالت الوقائية 13 قطاًعا، 
ه��ي: »امل��س��اج��د، القطاع ال��ع��ام، قطاع البترول 
والبتروكيماويات والغاز، الكهرباء، املقاوالت، 
املقاوالت - املشاريع القائمة، محالت جتارة اجلملة 
والتجزئة وامل��والت وامل��راك��ز التجارية، أس��واق 
النفع العام، دور اإليواء االجتماعية باستثناء دور 
رعاية املسنني، األعمال اإلدارية واملكتبية، املطاعم 
واملقاهي، التوصيل املنزلي، العمالة املنزلية بنظام 

الساعة«. 
كما تطرقت البروتوكوالت إلى الفئات املشمولة 
بالضوابط الصحية اخلاصة بتعليق احلضور 
ملقرات العمل خالل الفترة احملددة بالبروتوكوالت 

الوقائية.
يذكر أن الرئاسة عملت على تطبيق حزمة من 
االح��ت��رازات الوقائية، من بينها تطبيق التباعد 
االجتماعي بني املصلني، وتكثيف عمليات التعقيم 
اليومي، وإج��راء الكشف االح��ت��رازي على جميع 
املوظفني والعاملني في احل��رم، وتفعيل ع��دد من 

املبادرات، منها مبادرة »معاً محترزون«.
إل��ى ذل��ك طبقت أع��ل��ى املعايير االح��ت��رازي��ة 
والوقائية خلدمة احلرمني الشريفني، بالتعاون 

والتنسيق مع اجلهات املعنية واألمنية.
كما قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة 
احلرارية تعمل على ق��راءة قياس درجة احلرارة 
آلياً، تعمل على مدار الساعة، بإشراف ممارسني 
صحيني متخصصني من قبل وزارة الصحة، وذلك 

في عدد من أبواب ومداخل املسجد احلرام.
وكان قد مت تعليق التواجد والصالة في ساحات 
احلرم املدني الشريف، ضمن اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية ملنع انتشار كورونا منذ 20 

مارس 2020. 

اليوم من  اعتبارًا  تدريجيًا  النبوي  املسجد  فتح 
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20 باملئة في اليمن مسؤولة أممية: معدل وفيات كورونا بلغ 
أعلنت األمم املتحدة، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا 
في اليمن بلغ 20 باملئة، مقارنة باملتوسط العاملي البالغ 7 
باملئة. جاء ذلك في بيان صادر عن ليز غراندي، منسقة األمم 

املتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن.
وأوضح البيان، أن »كورونا ينتشر في اليمن دون رادع، 

منذ إع��الن أول إصابة بالفيروس في 10 أبريل املاضي«. 
وأض���اف أن »امل��أس��اة تتكشف ف��ي اليمن، ف��ب��دون وج��ود 
فحوصات كافية للكشف عن كورونا، من املستحيل معرفة 

عدد املصابني بدقة«.
وأردف: »ما نعرفه هو أن املستشفيات تضطر إلى عدم 

استقبال املرضى، وهناك نقص في كل شيء«.
وأف��اد ب��أن »التقارير األول��ي��ة ُتظهر أن معدل الوفيات 
بكورونا يبلغ حوالي 20 في املائة مقارنة باملتوسط العاملي 
البالغ 7 في املئة«. وأشار إلى وصول أكثر من 4 آالف و520 

طًنا من املعدات الطبية واألدوية إلى اليمن لغاية اجلمعة.

واشنطن حتذر من محاولة روسية إلقامة معقل في ليبيا

تنظم السعودية، بالشراكة مع األمم 
املتحدة الثالثاء املقبل مؤمتر املناحني 
لليمن 2020م افتراضًيا، لزيادة الوعي 

باألزمة اإلنسانية في اليمن واإلعالن 
عن تعهدات مالية لسد االحتياجات 
األساسية هناك، وذلك بتوجيهات من 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده.

وت��دع��و امل��م��ل��ك��ة ال����دول امل��ان��ح��ة 

باملبادرة ودعم اجلهود الرامية لنجاح 
هذا املؤمتر اإلنساني الكبير والوقوف 

مع اليمن وشعبه الكرمي.
ه���ذا وس��ي��ع��ق��د م��ؤمت��ر امل��ان��ح��ني 
الدوليني واملنظمات اإلغاثية افتراضًيا 
بالرياض، في متام الساعة الرابعة بعد 
الظهر بالتوقيت احمللي، وسوف يبث 
على شبكة اإلنترنت. كما سيلقي كلمة 
االفتتاح في املؤمتر األمني العام لألمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما 
سيلقي كلمة اململكة وزي��ر اخلارجية 

فيصل بن فرحان.
وع��ق��ب امل���ؤمت���ر س��ُي��ع��ق��د م��ؤمت��ر 
صحافي لوسائل اإلع��الم يشارك فيه 
املشرف العام على مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية الدكتور 
عبد ال��ل��ه ب��ن عبدالعزيز الربيعة، 
ووك��ي��ل األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك، فيما 
يدير املؤمتر الصحافي وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة لالتصاالت العاملية 

ميليسا فليمنج.

أنطونيو غوتيريش سيلقي كلمة االفتتاح في املؤمتر

السعودية تنظم مؤمتر املانحني لليمن بالرياض.. افتراضيًا

ينعي
مجلس إدارة جمعية الصحافيني الكويتية

واألسـرة الصحافيــة املغفــور لــه بإذن اللـــه

 الزميل املرحوم/ جاسم محمد أحمد التنيب

)أبو محمد(
عضو اجلمعية العمومية ورئيس جلنة العالقات العامة 

بجمعية الصحافيني الكويتية  والصحفي في صحيفة األنباء

va

تغمد الله الفقيد  بواسع رحمته واسكنه  فسيح جناته والهم اهله 

وذويه جميل الصبر والسلوان

أق��ر مجلس ال��ن��واب اللبناني ق��ان��ون رف��ع السرية 
املصرفية عن املسؤولني في ال��دول��ة، في خطوة تلقى 
تشكيكاً في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناجتة في جزء 

كبير منها عن الفساد املستشري في الدولة واملؤسسات.
وُع��ق��دت جلسة برملانية للمرة الثانية خ��ارج مقر 
البرملان في وسط بيروت في قاعة مؤمترات كبيرة ميكن 
فيها تطبيق التباعد االجتماعي للوقاية من فيروس 

كورونا املستجد. 
وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات 
قوانني ع��دة أبرزها قانون عفو ع��ام وقانون »كابيتل 
كونترول« أو »ضوابط رأس املال« في بلد يشهد انهياراً 

اقتصادياً.
وقال النائب ابراهيم كنعان، الذي يرأس جلنة املال 
وامل��وازن��ة في مجلس ال��ن��واب إن قانون رف��ع السرية 
املصرفية يشمل »كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً 
كان أو معيناً، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي 

والضابط واملستشار«.
ويشمل القانون »ك��ل ما ينتج عن فساد، وأضيف 
إليه متويل اإلرهاب وتبييض األموال ومتويل احلمالت 
االنتخابية«. ومينح القانون »الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد« وهيئة التحقيق اخلاصة في مصرف لبنان 
صالحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي 

هذه الصالحية أيضا للقضاء.
واعتبر احملامي نزار صاغية، املدير التنفيذي للمفكرة 
القانونية، وه��ي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة 
وتقييم القوانني، في تغريدة على »تويتر«، أن عدم إعطاء 
القضاء القضاء صالحية رفع السرية املصرفية، »يعني 

نسف جوهر القانون«.
وقال »لهيئة التحقيق اخلاصة حق رفع السرية منذ 
سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب املليارات حصل ولم 

تتحرك الهيئة ولم ترفع السّر عن أحد«.
وحت��ّول الفساد املستشري في املؤسسات العامة 
تدريجياً إلى أحد مسّببات االنهيار االقتصادي الذي 
يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز األسباب التي دفعت 
اللبنانيني للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة 

السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع الحقة.
ورفعت احلكومات املتعاقبة في لبنان شعار »محاربة 
الفساد« من دون أن ُتقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ 
ذل��ك عملياً. وتتمتع غالبية املوظفني بحماية القوى 

السياسية.
وتسعى السلطات إل��ى إق��رار ه��ذا القانون لتنظيم 

العالقة بني امل��ص��ارف وزبائنها بعد أشهر من قيود 
مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب 
الودائع، قبل أن تتوقف متاماً عن إعطاء الدوالر حتى من 

الودائع بالعملة اخلضراء.
بدأت احلكومة الشهر احلالي مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصالحية تأمل عبرها 
احلصول على دعم خارجي للخروج من دوامة االنهيار 
االقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان حتت خط 
الفقر. ومّت خ��الل جلسات التفاوض حتى اآلن بحث 
مواضيع عدة بينها فرض »الكابيتل كونترول«. وال 

يحظى اقتراح العفو العام بتوافق نيابي أيضاً. 

في خطوة تلقى تشكيكًا في ظل أزمة عميقة تعيشها البالد

برملان لبنان يقر قانون رفع السرية املصرفية عن املسؤولني

حذرت الواليات املتحدة من محاولة روسية إلقامة 
معقل في ليبيا، داعية موسكو لوقف أفعالها املزعزعة 

لالستقرار في ليبيا.
وقال مسؤول عسكري أميركي، إن »تسليم روسيا 
لطائرات حربية إلى ليبيا قد ال يغير التوازن في 
احل��رب«. كما أض��اف أن »النزاع الليبي بلغ طريقاً 
مسدوداً«. إلى ذلك، أكدت واشنطن التزامها بالعمل 
مع شركائها لردع األنشطة التي تقوض سيادة ليبيا.

وأش��ادت أميركا مبصادرة مالطا أكثر من مليار 
دوالر من العملة الليبية املزيفة، مؤكدة أن العمالت 

الليبية املزيفة طبعتها شركة روسية.
قلق من الوجود الروسي

يشار إلى أنه في وقت سابق، أكد مساعد وزير 
اخلارجية األميركي، ديفيد شينكر، أن��ه »ال مكان 

للقوى األجنبية أو املرتزقة على أرض ليبيا«.
وق��ال شينكر إن »واشنطن تخشى من تصاعد 
الوضع في ليبيا، خصوصاً بعد وص��ول طائرات 
مقاتلة روسية«، مبدياً قلق الواليات املتحدة »من 
الوجود الروسي في ليبيا سواء كان من املرتزقة أو 

غيرهم«.
إلى ذلك اعتبر أن هناك »فرصة بعد توقف هجوم 
اجليش الوطني الليبي من أجل حث كل األطراف على 
التفاوض«، موضحاً أن »ثمة فرصة لتأمني وقف 

إلطالق النار ميهد مباحثات حول إنهاء النزاع في 
ليبيا«.

وق��ال إن��ه ي��رى أن »هناك فرصة لتحقيق وقف 

إط���الق ال��ن��ار ون��دع��م املساعي للهدنة«، واص��ف��اً 
م��ا يجري هناك بأنه »ح��رب بالوكالة ب��ني قوى 

مختلفة«.

األمم املتحدة: طرابلس الوحيدة املخولة قانونًا ببيع نفط ليبيا
أكدت األمم املتحدة، أن املؤسسة الوطنية للنفط، 
ومقرها طرابلس، هي اجلهة الليبية الوحيدة املخولة 

قانونا ببيع النفط.
جاء ذلك خالل رد فرحان حق، نائب املتحدث باسم 
األمني العام لألمم املتحدة، على أسئلة الصحفيني في 
نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة 

نفط كانت في طريقها إلى ليبيا.
واخلميس، اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية 
الفرنسية سفينة نقل في طريقها لتحميل منتجات 
بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، واق��ع حتت 

سيطرة مليشيا اجلنرال االنقالبي خليفة حفتر.
وقال دبلوماسيون غربيون، أن الناقلة التي مت 
اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق )ش��رق(، 

كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة 
في اإلمارات. وأوضح حق، للصحفيني، أن »هذا النوع 
من العمل هو مثال جيد على كيفية تعاون املجتمع 
الدولي لدعم تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة«.

وأضاف: »املؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي 
مقرها طرابلس، هي املؤسسة الوحيدة ذات السيادة 

القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط«.
وأشار إلى وجود »جهود متعددة ومتضافرة من 
جانب الدول األعضاء في األمم املتحدة، وهيئة خبراء 
املنظمة، لالتصال بجميع الشركات والبلدان املرتبطة 
بهذه القضية«. وأفاد بأن »بعثة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا، رحبت باإلجراءات التي اتخذتها فرنسا في 

هذا اخلصوص«.

يشار إل��ى أن مليشيا حفتر، تشرف على تأمني 
احلقول واملوانئ النفطية في املنطقة الوسطى )الهالل 
النفطي( وميناء احلريقة النفطي مبدينة طبرق قرب 
احل��دود املصرية، فيما تدير تلك املنشآت مؤسسة 

النفط التابعة للحكومة.
واخلميس، قالت املؤسسة الوطنية للنفط، إن 
خسائرها املالية الناجمة عن غلق احلقول واملوانئ 
النفطية من قبل موالني حلفتر، منذ 17 يناير املاضي، 
بلغت 4.94 مليارات دوالر. وبلغ إنتاج ليبيا من 
النفط يوميا، قبل غلق احلقول واملوانئ، 1.22 مليون 
برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة ملؤسسة النفط، 
ومنظمة البلدان املصدرة للبترول »أوب��ك«، مقارنة 

بأقل من 90 ألفا حاليا.

ص���ّدق مجلس األم���ن ال��دول��ي، على 3 ق���رارات 
بخصوص العراق والصومال وجنوب السودان. جاء 
ذلك في بيان صادر عن املجلس، عقب جلسة عقدها 

عبر دائرة تلفزيونية.
وينص القرار األول املقدم من الواليات املتحدة، على 
متديد والية بعثة األمم املتحدة في العراق »يونامي«، 
حتى 31 مايو 2021. وكان من املقرر أن تنتهي والية 
»يونامي« أواخ��ر مايو اجل��اري. و«يونامي«، بعثة 
سياسية تأسست مبوجب ق��رار مجلس األم��ن رقم 

1500 عام 2003 في العراق.
وفيما يتعلق بالقرار الثاني، الذي اعتمده املجلس 
وصاغته بريطانيا، فقد مت متديد تفويض بعثة 
االحت��اد اإلفريقي في الصومال »أميصوم« حتى 28 

فبراير 2021.
وسمح القرار لبعثة »أميصوم« ب� »اتخاذ جميع 
التدابير الالزمة لتنفيذ واليتها في إطار االمتثال التام 
للقانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي حلقوق 

اإلنسان«.
وأنشأ مجلس األمن الدولي بعثة »أميصوم«، في 

19 يناير 2007، لتحقيق السالم في الصومال، بقوام 
22 ألف عسكري، من أوغندا وإثيوبيا وبوروندي 
وكينيا وجيبوتي، ملساندة احلكومة الفدرالية 
االنتقالية، وتدريب ق��وات األم��ن وإيجاد بيئة آمنة 

إليصال املساعدات اإلنسانية.
ويعاني الصومال، البالغ عدد سكانه قرابة 10.8 
ماليني نسمة، فوضى أمنية منذ انهيار احلكومة 

املركزية واندالع حرب أهلية عام 1991.
أما القرار الثالث الذي اعتمده املجلس، فقد وافق 
ممثلو الدول األعضاء على متديد العقوبات الدولية 
املفروضة على جنوب السودان، حتى 31 مايو 2021، 
وكذلك متديد والية جلنة اخلبراء املعنية بالعقوبات 

التابعة للمجلس، حتى مطلع يوليو من العام نفسه.
وف��رض مجلس األم��ن الدولي عقوبات دولية في 
مارس 2015، شملت »فرض تدابير جتميد األرصدة 
أو حظر السفر على األفراد والكيانات )من احلكومة 
واملعارضة( املسؤولة عن اإلج��راءات والسياسات 
التي تهدد السلم واألم��ن أو االستقرار في جنوب 

السودان«.

بخصوص التمديد لبعثتي »يونامي« و«أميصوم« وجتديد العقوبات

قــــــرارات   3 عـــلـــى  يـــصـــدق  األمــــــن  مــجــلــس 
بالعراق والصومال وجنوب السودان


