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ال �ص �ح��ة 472 :إص��اب��ة ج��دي��دة بـ
«كورونا» وتسجيل  3حاالت وفاة

اآلالف يتظاهرون في «يوم احلساب» واستقالة نواب حزب الكتائب

لبنان« ..يوم احلساب» يفتح النار على السلطة السياسية
أطلقت ق��وات األم��ن اللبنانية الغاز املسيل للدموع على
متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرملان
بوسط بيروت ،للمطالبة مبحاسبة املسؤولني عن انفجار مرفأ
بيروت ال��ذي أودى بحياة  158شخصاً على األق��ل وإصابة
اآلالف .وشارك احملتجون في مسيرة دعوا إليها حتت عنوان
«يوم احلساب» للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار
بيروت واملطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها.
وب��دأ مئات احملتجني االحتشاد في ساحة الشهداء بوسط
املدينة للمشاركة في مظاهرة النتقاد تعامل احلكومة مع أكبر
انفجار تشهده بيروت في تاريخها الذي دمر قطاعا ً من املدينة.
وحمل محتجون مجسماً ملشانق ورف��ع��وا الفتات خيّرت
إحداها املسؤولني بني االستقالة والشنق.
ويطالب لبنانيون باستقالة رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة ورئيس البرملان وال��ن��واب ،واعتبروا أن اجلميع
مسؤول عن تدمير العاصمة اللبنانية وتشريد مئات اآلالف.
ويحمّل املتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها
وتقصيرها وسكوتها عن تخزين  2700طن من م��ادة نترات
األمنيوم سريعة االشتعال.
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اخل��ام األم�ي��رك��ي يغلق منخفض ًا ..
و«ب��رن��ت» يحقق مكاسب أسبوعية
بنسبة  2باملئة
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(طالع صفحة )6

بني السطور
تعليق مشانق رمزي ألمني حزب الله ورئيس البرملان وسط بيروت

الكندري :إخالء مدينة «الكويت» وضواحيها من املواد سريعة االشتعال

على خلفية االن��ف��ج��ار الكبير ال���ذي ف��ي أحد
مستودعات ميناء بيروت وم��ا ترتب عليها من
ضحايا بشرية ،وخسائر مادية هائلة ،فقد قدم
النائب عبدالله الكندري مقترحاً نيابياً لتشكيل
فريق من «اإلطفاء – الداخلية – البلدية -التجارة

– البترول -البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت
وضواحيها وباألخص مؤسسة املوانئ الكويتية
واملنافذ اجلوية كاملطار واملخازن املتواجدة هناك
وعما إذا كانت هذه املخازن متحققة فيها شروط
األم��ن والسالمة وخلوها من امل��واد الكيميائية

السريعة االش��ت��ع��ال واالن��ف��ج��ار عند تعرضها
للحريق وأن يكون تخزين امل��واد البترولية وفق
متطلبات وأنظمة السالمة.

(طالع صفحة )4

«الهالل األحمر الكويتي» وزعت مساعدات غذائية على املتضررين

املساعدات الكويتية تتدفق دعم ًا لـ «لبنان»

طائرة من املساعدات الكويتية

فيما وزع��ت جمعية الهالل
األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي أم���س م��واد
غذائية وصحية على األسر التي
تضررت جراء االنفجار الضخم

الذي وقع في مرفأ بيروت.
ف��ق��د واص���ل���ت امل��س��اع��دات
الكويتية إلى لبنان تدفقها لليوم
الرابع على التوالي ضمن اجلسر

«الداخلية» :ضبط موظف
في جوازات املطار قام بتهريب
شخصني مطلوبني بعدة قضايا
ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني في
وزارة الداخلية أن اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة
متكنت ،بالتعاون والتنسيق مع إدارة الرقابة األمنية
مبطار الكويت ال��دول��ي من ضبط موظف مدني يعمل
بإدارة جوازات مطار الشيخ سعد العبدالله قام بتهريب
شخصني مطلوبني بعدة قضايا وص��ادرة بهم أحكام
قضائية وممنوعني من السفر دون توثيق حركة اخلروج
باحلاسب اآللي.

«كيبك» :وفاة عاملني في مشروع
الغاز املسال مبنطقة الزور
أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية
واإلداري��ة واملتحدث الرسمي للشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة «كيبك» محمود
أبل عن وقوع «حادث أليم» فجر السبت أدى لوفاة
اثنني من عاملي املقاول الباطن في مشروع بناء
مرافق إستيراد الغاز الطبيعي املسال في منطقة
الزور.
وق���ال أب���ل :إن التحقيق األول���ي ج��ار ملعرفة
مالبسات وأسباب احل��ادث كما ستقوم «كيبك»
باتخاذ كافة اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق الشامل
وفقا ً لإلجراءات املتبعة.

اجلوي الذي أقامته الكويت لدعم
لبنان.
واس���ت���ق���ب���ل م���ط���ار رف��ي��ق
احلريري الدولي أم��س السبت

ط��ائ��رت�ين إض��اف��ي��ت�ين تابعتني
للقوة اجلوية الكويتية محملتني
بعشرات االطنان من املساعدات
الطبية والغذائية.
وت��س��ل��م امل��س��اع��دات أرك���ان
السفارة الكويتية ل��دى لبنان
ب��ح��ض��ور مم��ث��ل ق��ائ��د اجليش
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���ه�ل�ال األح��م��ر
الكويتي .وق���ال املستشار في
سفارة دولة الكويت لدى لبنان
عبد الله الشاهني :مت استقبال
ط��ائ��رت�ين م��ن ط���ائ���رات ال��ق��وة
اجلوية الكويتية في إطار اجلسر
اجل����وي اإلغ���اث���ي واإلن��س��ان��ي
املستمر بتوجيهات سامية من
سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد ومبتابعة
دقيقة م��ن سمو رئيس مجلس
الوزراء و وزير اخلارجية.

(طالع صفحة )2

«الطيران املدني» :تشغيل رحلة
أسبوعية إلى «فرانكفورت» و«كابول»
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
امل���دن���ي أم����س ت��ش��غ��ي��ل��ه��ا رح��ل��ة
أس��ب��وع��ي��ة إل����ى ك���ل م���ن م��ط��ار
(ف��ران��ك��ف��ورت) ف��ي أملانيا ومطار
(ك��اب��ول) ف��ي أفغانستان ،بهدف
تعزيز التشغيل التدريجي للطيران
املباشر بني هاتني الدولتني.
وقال مدير إدارة النقل اجلوي في
«الطيران املدني» عبدالله الراجحي:
إن ش���رك���ة ال���ط���ي���ران األمل��ان��ي��ة
«ل��وف��ت��ه��ان��زا» ستعود للتشغيل

م��ن م��ط��ار ف��ران��ك��ف��ورت إل��ى مطار
الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة
أسبوعياً وفقاً لالشتراطات التي
وضعتها السلطات األملانية للدخول
أو حلركة الترانزيت.
وأض����اف أن ش��رك��ة ال��ط��ي��ران
األفغانية ستقوم بالتشغيل كذلك
ب�ين البلدين ب��واق��ع رحلة واح��دة
أسبوعياً من مطار كابول إلى مطار
الكويت الدولي ،لتغطية الطلب من
اجلالية األفغانية الراغبة بالسفر..

«التجارة» تغلق  31شركة ومح ًال
خالفت املمارسات التجارية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة
الكويتية وقف وإغ�لاق  31شركة
جتارية ومحالً عن مزاولة أي نشاط
بأشخاصهم أو تابعيهم باألصالة
وامل���ش���ارك���ة ب��س��ب��ب مخالفتهم
للممارسات جتارية.
وأض��اف��ت «ال��ت��ج��ارة» ف��ي بيان
ص��ح��ف��ي أم���س أن ق����رار اإلغ�ل�اق
ج��اء ملخالفة تلك احمل��ال القوانني
والقرارات املعمول بها في الوزارة
واملتعلق ب��اإلش��راف على السلع

واخل���دم���ات واألع���م���ال احل��رف��ي��ة
واالسعار وغيرها من القوانني.
وأفادت أن القرار جاء وفق خطة
مرسومة من فرق الرقابة التجارية
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ال��ت��زام ال��ش��رك��ات
واحملال بالقانون والنظم واللوائح
مشيرة ال��ى أن بعض تلك احمل��ال
املخالفة يبيع سلعا مقلدة.
وأوضحت أن اإلغالقات شملت
مناطق عدة في احملافظات الست،
مشددة على مراقبة الشركات.

اليوسف :ال تأجيل للدوري الكويتي

الكارثة التي أصابت لبنان جراء تخزين مواد شديدة
االنفجار أثّرت سلباً على حياة اللبنانيني في بيروت،
وخاصة منطقة امليناء ،وراح ضحيتها عشرات القتلى
ومئات اجل��رح��ى ..س��وء التخزين وقصفها من قبل
الصهاينة أدى إلى انفجار يعادل نصف قنبلة نووية
ولوال سرقة كميات كبيرة منها لذهب نصف بيروت في
البحر ..الكل تبرأ من تخزين هذه الكميات الكبيرة من
املواد الكيميائية شديدة االنفجار..
بلد له حكومتان ،حزب الشيطان واحلكومة الشرعية
حتماص ستضيع فيها املسؤولية ،خاصة وأن احلزب
ميثل األجندة اإليرانية في لبنان.
الطاسة ظايعة..
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ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب م�ؤمنة بالق�ضاء والقدر
تتقدم �أ�سرة جريدة

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عائلة الرجيب
لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل

�سليمان فهد الرجيب
�سائلني العلي القدير �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

