
أعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة 
مكة املكرمة، أنس صيرفي، عن استمرار 
أعمال تطوير بوابة امللك عبد العزيز 

باملسجد احلرام. 
وق���ال صيرفي إن ال��ب��واب��ة ترتبط 
مباشرة بالكعبة من اجلهة اجلنوبية، 
مشيرا إلى أنه مت حتريكها للخارج عن 

موقعها القدمي بنحو 50 مترا.
وأض����اف أن���ه اس��ت��خ��دم ف��ي أع��م��ال 
تشييدها، أحدث التقنيات والتصاميم، 
ويرتفع طول البوابة في حلتها اجلديدة 
51 مترا، واألق��واس نحو 20 مترا، كما 
يبلغ ارتفاع املنارة الواحدة فيها 137 

مترا.
وتعد هذه البوابة من أب��رز مشاريع 
توسعة احل���رم امل��ك��ي، حيث مت كشف 
النقاب عن املزيد من األجزاء املكتملة من 

واجهتها في حلتها اجلديدة.
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عاملة فيروسات: السلطات 
الصينية تسترت بشكل متعمد 

على ملف »كورونا«

تشييد أضخم بوابة للحرم املكي  

 في الصـميم
حنني الناس إلى عودة احلياة لطبيعتها كبير، 
فقد ملوا احلجز ف��ي امل��ن��ازل وخ��اص��ة االطفال 
والشباب .. حتولت البيوت إلى ما يشبه السجون، 
خاصة أن الفئات العمرية الصغيرة معتادة على 
اخلروج يوميا إلى امل��دارس واملنتزهات والبحر 
صيفاً ب��ل حتى املساجد منعوا منها .. إيجاد 
منهجية وب��رام��ج خاصة لتعويضهم ع��ن هذه 

احلالة بات ضرورة !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Tahaniii2807@ تهـــاين الديحــاين
ال يجب ان نعذب انفسنا ونصفها بالغلو  ونؤنب ضمائرنا لكل فعل 
نقوم به لصاحلنا بينما تستمر  الدول الغربية االستعمارية باغتصاب 
أراضينا وتشتيت أهلنا وقتل اطفالنا وتستنزف مواردنا و تعترض ب 

» ڤيتو« بال حياء وال وجل على مصاحلنا ..
هذا اسمه جنون يا رجل !

jasimalhuwaidi@ امل�صت�صار.د. جا�صم الهويدي
 تصريح الطيران املدني بعوده الطيران في 1-8 وفي االمس 
القريب تصريح وزارة الصحة عدم السفر للخارج الن الوباء الزال 

موجود والوضع غير مستقر ، نبي نفهم الوضع 

Ahmad Kh. Alenezi @ahmad788
ع��دوي يبقى ع��دوي ومن ينتصر لعدوي سيبقى حقير تافه فال 
نعترف اال بفلسطني دوله عربيه عاصمتها القدس الشريف بكامل 

اراضيها..

alduwailah00@ املحامي حممد الدويلة
يعلم الكثير ان الوالد كان بامكانه التواري عن االنظار حلني موعد 
التمييز ، لكنه احتراماً حلكم احملكمة الواجب النفاذ قام بتسليم نفسه 
وقال لنا : اذا لم نحترم قضاءنا وأحكامه الخير فينا  ، فمهما اختلفنا 

مع هذه االحكام اال ان ثقتنا فيه التتزعزع
 

Faisal Alsayegh @Faisal_Alsayegh
دراسات على عقارين يستخدمون لعالج االلتهاب الكبدي الوبائي 
نوع Cمن اي��ران تأتي بنتائج جيده على مرضى فيروس كورونا 
املستجد وتلفت انتباه مؤسسات بحثيه كبيره للقيام بدراسات أكبر 

لتأكيد فعاليه هذه العقارات على مرضى كوفيد ١٩

HadeeLBuQrais@ هديل بوقري�س
اتشرف اليوم بحمل راية حملة #جتنيس_أبناء_الكويتيات من بعد 

كوكبة من الزمالء والزميالت
أمتنى ممن لم يقم بالتوقيع على العريضة ومن فاته ذلك أن يقدم 

اليوم على هذه اخلطوة الهامة في تاريخ املرأة الكويتية

z4alajmi@ د. ظافر حممد العجمي
اجلزائر:كل األطراف الليبية تطلب وساطتنا ألننا لم نرسل سالحا 

أو مرتزقة إلى ليبيا
*ك��الم يثلج الصدر فللجزائر تاريخ مشرف في الوساطات 
الناجحة.لكن يقلقنا ان تكون اجلزائر نافذه لدخول إيران.فبينهما 
عالقات ليست قوية؛ بل قوية جدا. فقد قال بهرام قاسمي،أبرمنا مع 

اجلزائر70وثيقة للتعاون

docmasouma@ د مع�صومه العلي
الف مبروك مستشفى العدان،،على حصول مركز األيكمو جائزة 
ذهبية من »األيلسو« العاملية لتوفيرها خدمة دعم احلياة للجهاز 

التنفسي 
الدكتورة هدى الفودري وفريقها فخرنا
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إعادة فتح شرفة برج إيفل 
للحفالت بعد الوباء

أصبح بإمكان زوار برج إيفل االستمتاع مرة أخرى بتناول 
املشروبات أو حتى الرقص في الشرفة الصيفية بعد فتحها 
هذا األسبوع على مشاهد خالبة للعاصمة الفرنسية باريس 

حتت سماء زرقاء دافئة.
وأٌغلق البرج في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس 
كورونا، في أطول فترة توقف منذ احلرب العاملية الثانية، 

وأعيد افتتاحه للجمهور في 25 يونيو.
وقال باتريك برانكو رويفو، املدير اإلداري لبرج إيفل، إن 
الشرفة على ارتفاع 57 مترا عن سطح األرض، تشتمل على 
حانة، ميكنها أن تستوعب ما بني 300 و350 شخصا في 
حفالت )الدي. جي( التي ستقام مساء اخلميس واجلمعة من 

كل أسبوع حتى 28 أغسطس.
وعلى ال��رغ��م م��ن اش��ت��راط استخدام جميع زوار برج 
إيفل كمامات الوجه ومراعاة التباعد االجتماعي، لم يلتزم 
بالكمامة سوى عدد قليل من احلاضرين في حفل االفتتاح 

يوم اخلميس.
وقالت الطالبة الفرنسية ميا الري��ش: شيء رائ��ع حقا، 
اجلو حار، لذا آن األوان لالحتفال في الهواء الطلق. وأضافت: 
إح��س��اس جميل وال��ن��اس رائ��ع��ون. أش��ع��ر بأنني نسيت 

الفيروس.

طائرات ترسم قلوبًا في سماء »ستوكهولم« 
تكرميًا ضحايا »كورونا« 

ف��وج��ئ س��ك��ان العاصمة السويدية 
استوكهولم ومنطقتها اخلميس املاضي، 
برؤية طائرات حتلق في األجواء وترسم 
ال��ق��ل��وب ف��ي ال��س��م��اء، ف��ي ب���ادرة تكرمي 

لضحايا فيروس »كورونا« املستجد.
وتشكل هذه األشكال الزائلة املرسومة 
على علو يقرب من ثالثة آالف متر، لفتة 
تكرميية لضحايا ال��ف��ي��روس وأي��ض��اً 
ل��أش��خ��اص ال��ذي��ن ف��ق��دوا وظ��ائ��ف��ه��م، 
خصوصاً في قطاع الطيران وفق ما قال 
ياكوب هوالندر أحد الطيارْين اللذين أطلقا 
املبادرة لوكالة فرانس برس. وأراد الطيار 
احملترف مع زميله بينغت أندرسون نشر 

الفرح في األجواء من خالل هذه املبادرة.
واعتمدت السويد مقاربة خاصة على 
الصعيد األوروب����ي ف��ي مكافحة وب��اء 
)كوفيد 19(، إذ إن��ه��ا ل��م تتخذ تدابير 
حجر ملزمة للسكان، وحصد الفيروس 

أرواح 5500 شخصاً ف��ي ال��ب��الد، وهي 
خامس أس��وأ حصيلة في العالم مقارنة 

بعدد السكان، وبلغت اإلصابات 74 ألف 
إصابة.

قلوب في سماء استوكهولم

فجرت عاملة فيروسات صينية 
م��ن هونغ ك��ون��غ، مفاجأة حول 
تفاصيل ظهور فيروس كورونا 
في ديسمبر امل��اض��ي، مؤكدة أن 
السلطات الصينية تسترت بشكل 
متعمد ح��ول امل��ل��ف، مضيفة أن 
رؤساءها حاولوا إسكاتها حني 
نبهتهم في بداية ظهور الوباء، 

بحسب موقع »العربية احلدث«.
وأوضحت عاملة الفيروسات 
ل��ي مينغ ي��ان التي كانت تعمل 
في كلية الصحة العامة بجامعة 
هونغ كونغ، التي تعتبر مختبراً 
مرجعياً ملنظمة الصحة العاملية، 
ف��ي مقابلة م��ع شبكة »فوكس 
نيوز« أنها تعتقد أن السلطات 
الصينية كانت تعرف بوجود 
فيروس مميت لكنها أحجمت عن 

اإلعالن عنه.
ك��م��ا ك��ش��ف��ت أن��ه��ا ك��ان��ت من 
بني أوائ��ل العلماء الذين درسوا 
الفيروس التاجي اجل��دي��د، بعد 
أن طلب منها م��ش��رف املختبر، 
ال��دك��ت��ور ليو ب���ون، ع��ام 2019 
النظر ف��ي مجموعة غريبة من 
فيروسات السارس- القادمة من 
البر الرئيسي للصني في نهاية 

ديسمبر 2019.
وق���ال���ت: إن ح��ك��وم��ة الصني 
رفضت السماح للخبراء األجانب، 

مب��ن فيهم اخل���ب���راء ف��ي هونغ 
ك��ون��غ، ب��ال��ب��ح��ث معمقا ح��ول 
املوضوع في الصني، لذا جلأُت إلى 
أصدقائي للحصول على مزيد من 
املعلومات. فقد كان لديها، بحسب 
ما أوضحت في حديثها، شبكة 
واسعة من االتصاالت املهنية في 
مختلف املرافق الطبية في البر 
الرئيسي، بعد أن نشأت وأكملت 

قسطا طويال من دراساتها هناك.
كما أك��دت أن أح��د أصدقائها، 
وه��و ع��اِل��م ف��ي م��رك��ز السيطرة 
على األم����راض وال��وق��اي��ة منها 
في الصني، كان على علم مباشر 
ب���ح���االت إص���اب���ة ب���ك���ورون���ا، 
وأخ��ب��ره��ا ف��ي 31 ديسمبر عن 
انتقال الفيروس من شخص إلى 
آخ��ر قبل أن تعترف ال��ص��ني أو 
منظمة الصحة العاملية بحدوث 

هذا االنتشار.
فسارعت إل��ى إخبار املشرف 
عليها بذلك، لكن رد األخير كان 
غ��ري��ب��ا، إذ طلب منها مواصلة 

العمل.
وبعد أي��ام قليلة في التاسع 
من يناير 2020 أعلنت منظمة 
الصحة العاملية أن الفيروس 
يسبب حالة مرضية شديدة لدى 
البعض لكنه ال ينتشر بسهولة، 

بحسب السلطات الصينية.


