
فيما أطلقت عدة هيئات وجمعيات خيرية كويتية حمالت 
عاجلة إلغاثة متضرري اإلنفجار العنيف الذي هز العاصمة 
اللبنانية ب��ي��روت حت��ت شعار »ف��زع��ة للبنان«، فقد أعلنت 
جمعية الهالل األحمر الكويتي إقالع طائرة اإلغاثة أمس من 
قاعدة عبدالله املبارك اجلوية إلى لبنان وعلى متنها 36 طناً 
من األدوية والكراسي املتحركة وحليب األطفال وأكياس الدم 
إليصالها للشعب اللبناني الشقيق الذي تعرض النفجار كبير 

في مرفأ بيروت.
وأكد رئيس مجلس ادارة اجلمعية الدكتور هالل الساير أن 
هذه الطائرة تندرج ضمن جسر املساعدات اإلنسانية والطبية، 
الذي أمر به سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بتخصيص مساعدات عاجلة لالشقاء في لبنان بعد تعرضه 

لهذا االنفجار الذي أحلق أضراراً مادية جسيمة.
وأضاف أن فريق اجلمعية سيعزز وجوده امليداني في لبنان 
لالشراف على توزيع امل��واد الطبية واالغاثية بالتعاون مع 

سفارة الكويت في لبنان والصليب األحمر اللبناني.
م��ن جانبه فقد أعلن وكيل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب أن��ه ف��ي إط��ار توجيهات القيادة العليا 
بضرورة تقدمي مساعدات عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة 
في مواجهة أزمتها احلالية قامت )ال��ش��ؤون( ممثلة ب��إدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات بالتنسيق مع اجلمعيات إلطالق 

مشروعاتها اإلغاثية لهذا الغرض كل جمعية على حدة.
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36 طنًا من األدوية والكراسي املتحركة وحليب األطفال وأكياس الدم

فزعة كويتية إنسانية وطبية إلغاثة لبنان 

فزعة الكويتني للبنان ليست مستغربة ألن لبنان أول 
من أدان العدوان العراقي على الكويت و العالقات الكويتية 

اللبنانية متجذرة منذ القدم .
ما أص��اب لبنان ج��راء ال��ع��دوان الصهيوني و إن كان 
بسبب حزب الشيطان الذي استورد هذه الكميات الضخمة 
من امل��واد الكيميائية ضناً منه أنه ق��ادر على اخفائها عن 
الرصد الصهيوني جهالً فوقع أذاها على األبرياء.. حزب 
الشيطان دولة داخل الدولة و ال يهمه ما يصيب األبرياء.. 
اللهم رد الظاملني بالظاملني و أخرج األبرياء من بني أيديهم 

ساملني:

بني السطور

م����ؤش����رات ال���ب���ورص���ة ت��ت��ب��اي��ن ع��ن��د 
اإلغ��������������اق وس����������ط حت�����س�����ن ن����ش����اط 

التداوالت
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م��ل��ف األج���ان���ب ع��ل��ى ط��اول��ة اج��ت��م��اع 
الثاثية مع احلكومة

الطبطبائي: الوثيقة االقتصادية لها آثار سلبية على املواطن
أك��د النائب عمر الطبطبائي ع��دم قبوله مترير 
الوثيقة االقتصادية ألثرها السلبي على املواطن 
واحتوائها ع��دداً من البنود التي تساهم في سحق 

الطبقة املتوسطة.
وق��ال الطبطبائي ف��ي تصريح صحفي مبجلس 

األم��ة، إن موقفه في االستجواب األول املوجه من 
النائب ري��اض العدساني إل��ى وزي��ر املالية ب��راك 
الشيتان كان مع جتديد الثقة في الوزير، لكنه اآلن مع 

طرح الثقة بالوزير.
وأضاف أنه تفاجأ في االستجواب األول بالوثيقة 

االقتصادية، التي قال الوزير إنها للدراسات فقط، 
وتبني بعد ذلك عدم صحة هذا الكالم وأن مواد ونقاط 
الوثيقة االق��ت��ص��ادي��ة ذه��ب��ت جل��ه��ات االختصاص 

ودخلت في حيز التنفيذ.
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»الشؤون«: حمات للتبرع وفق قوانني العمل اخليري

دع���ا ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي، إمي��ان��وي��ل 
ماكرون، أمس، إلى »حتقيقات شفافة« في 
انفجار مرفأ بيروت، وض��رورة مكافحة 
الفساد. وأك��د  خالل جولته صباح أمس 
في مرفأ بيروت ومنطقة اجلميزة املتاخمة 
واملتضررة جراء االنفجار، أن املساعدات 
الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين، 
وستصل مباشرة إلى الشعب واجلمعيات 

غير احلكومية.
والتقى م��اك��رون ف��ي قصر الرئاسة 
اللبنانية بكل م��ن رئيس اجلمهورية، 
ميشال ع��ون، ورئيس احلكومة، حسان 
دياب، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري. 
وق��ال م��اك��رون، ف��ي تصريح ل��ه م��ن مقر 
الرئاسة، إن التحقيقات بشأن انفجار مرفأ 
رى بكل شفافية ملعرفة  بيروت ال بد أن جتجُ

حقيقة ما حدث.
وأض���اف: شعرنا بغضب ال��ن��اس في 
الشارع، وتكلمت مع الرؤساء الثالثة بكل 
صراحة وشفافية. وتابع: يجب أن تنطلق 
مبادرات سياسية سريعة ملكافحة الفساد، 
والتصرف بشفافية، لبنان يعاني من أزمة 
اقتصادية ومالية منذ أع���وام، ويتطلب 

حلها مبادرات سياسية.
وأردف: ب��دأن��ا ب��إرس��ال امل��س��اع��دات، 
ووصلت ثالث طائرات محملة مبساعدات 
طبية ورج���ال إط��ف��اء، وه��ن��اك ط��ائ��رات 
ستصل الحقاً، وسنكمل إرسال املساعدات 
وستتضمن أدوي���ة وط��ع��ام ومساعدات 

إلعادة اإلعمار.

»الداخلية« تدشن تطبيق 
Traffickw على الهواتف 

الذكية للخدمات املرورية
ضمن اجلهود املبذولة للتخفيف على املواطنني واملقيمني 
دشن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أمس، تطبيق 
)Traffickw(، اخل��اص بالهواتف الذكية، ال��ذي ميّكن جميع 
املواطنني واملقيمني من احلصول على عدد من اخلدمات التي 

تقدمها اإلدارة العامة للمرور.
وأكد الفريق النهام على مواصلة دعم التطور التكنولوجي 
ورف��ع مستوى اخلدمات داخ��ل املؤسسة األمنية مبا يتواكب 
مع أخر املستجدات، وحتقيقاً لسرعة اإلجن��از ومواكبة أحدث 

التطورات.
ثم استمع الفريق النهام إلى شرح مفصل من مساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص 
العميد يوسف اخل��ده ح��ول اخل��دم��ات التي يقدمها التطبيق 
وطريقة التسجيل مبا يحقق أقصى درجات االستفادة للمواطنني 
واملقيمني، وت��أت��ي ف��ي مقدمة تلك اخل��دم��ات خ��دم��ة التنبيه 

باملخالفات املرورية غير املباشرة وبشكل مجاني.
كما يقوم التطبيق بإرسال إشعارات ملستخدميه عبر الهواتف 
الذكية يحدد فيها اي عائق مروري على الطرق ) حوادث جسيمة 
- سقوط حمولة - تعطل تقاطع ( لتجنب استخدامها منعا 
لإلزدحامات املرورية، ويتيح التطبيق خاصية حتديد املواقع 
اخلاصة ب��إدارات امل��رور في محافظات الكويت للتسهيل على 
املراجعني، كما يوفر التطبيق خدمات دفع املخالفات وحجز موعد 
اختبار رخصة قيادة، وحجز موعد لترخيص املركبات والطلبات 
والنماذج اخلاصة برخص القيادة، ويتضمن التطبيق إمكانية 

تقدمي الشكاوى واالقتراحات من قبل املواطنني واملقيمني.

أسعار األغذية العاملية  تواصل 
ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(، 
أمس: إن أسعار األغذية العاملية استمرت، في يوليو ، ارتفاعها 
للشهر الثاني على التوالي، وسط زيادة أسعار الزيوت النباتية 

ومنتجات األلبان.
وذكرت »فاو« في بيان أمس، أن متوسط مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار األغذية ارتفع بنسبة 1.2 باملئة خالل الشهر 

املاضي، إلى 94.2 نقطة من 931 نقطة في يونيو السابق له.
ويتولى مؤشر املنظمة ألسعار األغذية، تتبع األسعار الدولية 

للسلع الغذائية األكثر تداواًل.
وسّجل مؤشر املنظمة ألسعار الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 
7.6 باملئة خالل يوليو على أساس شهري، ليبلغ أعلى مستوى 

له في خمسة أشهر.
وجاء صعود مؤشر الزيوت في ظل ارتفاع عروض األسعار 
العاملية للزيوت الرئيسية، بالنسبة إلى زيت النخيل، في سياق 
احتمال تباطؤ اإلنتاج وإنعاش الطلب العاملي على ال��واردات، 

ونقص طويل األمد لليد العاملة املهاجرة.
وأظهر البيان، ارتفاع مؤشر املنظمة ألسعار األلبان بنسبة 
3.5 باملئة، مع ارتفاع جميع املنتجات من الزبدة واجلنب إلى 

مساحيق احلليب.
ورصدت املنظمة، عدم تغير مؤشر املنظمة ألسعار احلبوب 
مقارنة مع يونيو، رغم أن أسعار الذرة والذرة الرفيعة سجلت 
زيادة كبيرة – بفعل ما قامت به الصني من مشتريات كبيرة من 

الواليات املتحدة.
ف��ي ح��ني انخفضت أس��ع��ار األرز، مم��ا يعبر ع��ن توقعات 
محاصيل وفيرة لعام 2020، وتغيرت أسعار القمح بشكل طفيف 

في خضم تباطؤ وتيرة النشاط التجاري.

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون خالل جولته في مرفأ بيروت

دعا إلى حتقيقات شفافة في تفجير »بيروت«

ماكرون: املساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين 
 5 البلدية تضبط 

مخازن غير مرخصة 
في »جليب الشيوخ«

ض��ب��ط��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت أم��س 
خمسة م��خ��ازن غير مرخصة في 
منطقة جليب ال��ش��ي��وخ وإح��ال��ة 
املخالفني إلى اجلهات املختصة عقب 
استكمال اإلج��راءات القانونية من 

الفرق امليدانية.
وأكد مدير إدارة النظافة العامة 
وإش���غ���االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية 
محافظة الفروانية سعد اخلرينج، 
أن إدارات النظافة تعمل يومياً 
باحملافظات الست لرفع مستوى 
النظافة عالوة على رصد املخالفني 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 
ضمن م��راح��ل ال��ع��ودة التدريجية 

للحياة الطبيعية في البالد.
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طائرة مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان
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