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قتلى وعشرات اجلرحى في أعمال عنف دامية بالعاصمة بيروت

فوضى في لبنان
سفارتنا ببيروت
للكويتيني :غادروا

وك�ي��ل «ال��دف��اع» :تسخير إم�ك��ان��ات
«ه�ن��دس��ة امل�ن�ش��آت» ل��دع��م اجل�ه��ات
العسكرية واملدنية بالوزارة
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الكويت ترفع إنتاجها النفطي 26
ألف برميل يومي ًا خالل سبتمبر

أه��اب��ت س��ف��ارة دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى اجلمهورية
اللبنانية ب��امل��واط��ن�ين الكويتيني امل��ت��واج��دي��ن في
اجلمهورية اللبنانية إلتزام احليطة واحلذر واإلبتعاد
عن مواقع التجمعات واإلضطرابات األمنية في بعض
املناطق وال��ت��زام مقار السكن والتقيد بالتعليمات
الصادرة عن السلطات احمللية املختصة.
ودع���ت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أم���س امل��واط��ن�ين
املتواجدين حاليا في لبنان الى مغادرتها والراغبني
في السفر إليها إلى التريث ،وحثت املتواجدين على
التواصل معها في حال احلاجة الى أي مساعدة .

بني السطور

توترات غير مسبوقة بعد تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجات ضد محقق انفجار املرفأ

ش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة اللبنانية
امس ،توترا غير مسبوق على وقع
تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل
احتجاجات أمام قصر العدل ومنطقة
الطيونة ضد احملقق العدلي في ملف
انفجار املرفأ ،القاضي طارق بيطار،
سرعان ما حتولت إل��ى اشتباكات
وإطالق رصاص وقذائف

وسمع دوي انفجارين على األقل
ُ
بعد ان��دالع أعمال عنف قرب موقع
االحتجاج في منطقة العدلية ،فيما
أفادت وزارة الصحة بسقوط  6قتلى
وأكثر من  60جريحا.كما جرى تبادل
إلط�لاق ال��ن��ار ف��ي منطقة الطيونة
وسقوط قذائف «آر بي جي» ،وسط
س��م��اع أزي���ز ال��رص��اص ف��ي تدهور

العلي للضباط املرقني:
كونوا قدوة ومثاال يحتذى
دعا نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد
جابر العلي الضباط املرقني من الدفعتني ( )36و( )43ألن يكونوا
دائما قدوة في تعاملهم ومثاال يحتذى به في أقوالهم وتصرفاتهم
وأن يعملوا بكل إخالص وتفان خلدمة وطنهم وحمايته والذود
عن ترابه الغالي.
جاء ذلك في بيان صحفي ملديرية التوجيه املعنوي والعالقات
العامة باجليش الكويتي مبناسبة ترقية الضباط من الدفعتني
( )36و( )43على نيلهم ثقة حضرة صاحب السمو أمير البالد
القائد األعلى القوات املسلحة الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ورعاه وذلك بصدور املراسيم األميرية بترقيتهم.

سريع للوضع وارتفاع التوتر.
ودع����ا رئ��ي��س ال������وزراء جنيب
ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف
اخلطيرة ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي توقيت
ح��س��اس ل��ل��ب�لاد ،ك��م��ا ش���دد على
ضرورة محاسبة ومالحقة أي مطلق
للرصاص .في حني انتشر عناصر
اجليش بكثافة في الطيونة لتطويق

«تعليم آمن» ..زيادة الوعي املجتمعي
باإلجراءات االحترازية

(طالع صفحة )2

«التمييز» تؤيد تغرمي
رئيس مبرة خيرية
مببلغ  120ألف دينار
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية االستيالء على أموال
متبرعني ،املتهم فيها رئيس مبرة خيرية ،حيث رفضت الطعن
املقدم من املتهم وأيدت حكم االستئناف القاضي بحبسه ملدة 5
سنوات مع الشغل والنفاذ .وقررت تأييد تغرمي املتهم مبلغ 120
الف دينار ،حيث أسندت النيابة له تهمة االستيالء على مبلغ
 211الف دينار من أموال املتبرعني.
كما قضت محكمة التمييز بحبس استاذ في كلية الشريعة
بالسجن مل��دة  7سنوات مع الشغل وتغرميه وآخ��ري��ن مبلغ
 700ألف دينار ومصادرة مبلغ  686ألف دينار بتهمة متويل
اإلرهاب.

«احملاسبة» و «نزاهة»
 ..منهجية موحدة
للتدقيق الداخلي
بحثت الهيئة العامة ملكافحة الفساد «ن��زاه��ة» مع دي��وان
احملاسبة أمس مبادرة جمعية املدققني الداخليني املتعلقة بتنفيذ
منهجية موحدة لنشاط التدقيق الداخلي للجهات احلكومية
املشمولة برقابة الديوان.
وقالت نزاهة في بيان صحفي إن اجلانبني ناقشا في االجتماع
تنفيذ م��ب��ادرة اجلمعية الهادفة ال��ى تفعيل مبادئ احلوكمة
وتعزيز ال��ن��زاه��ة ومكافحة الفساد عبر الئ��ح��ة م��وح��دة من
اإلجراءات التي أعدها ديوان احملاسبة كمنهجية لنشاط التدقيق
الداخلي للجهات احلكومية.
وأوضحت انه مت تدريب عدد من اجلهات احلكومية والعاملني
في مجال التدقيق الداخلي على تطبيقها التي تعد خطوة مهمة
تهدف الى إجناز األعمال وفق أفضل األساليب املهنية

العنف ،طالبني من املدنيني إخالء
كافة الشوارع.
وانتشر ع��ش��رات القناصة على
أسطح املباني ،م��ع انتقال التوتر
إلى منطقة عني الرمانة  ،وعقد وزير
الداخلية اجتماعا استثنائيا ملجلس
األمن الداخلي املركزي من أجل ضبط
األوضاع األمنية.

اإلجراء الذي اتخذته الدكتورة رنا الفارس،
جتاه من تسببوا في وفاة أحد املواطنني ،بعد
إهمال صيانة منهول في وسط الطريق كان في
محله ،وهو أقل ما ميكن فعله لبيان احلقيقة
ومعاقبة املخطئ  ،أرواح الناس ليست رخيصة
لهذا احل��د ،وحفظها واج��ب أخالقي وإنساني،
من يتابع في الدول املتقدمة حجم االحتياطات
املتخذة على االنشاءات يعرف مدى حرصهم
على سالمة اإلنسان واخل��وف من العقوبات
وال��غ��رام��ات التي س��وف تتحملها الشركات
امل��ن��ف��ذة ،س�لام��ة اإلن��س��ان عندهم ف��ي مقدمة
األولويات ،ولألسف هنا هي آخر االهتمامات .

توزيع العلب الوقائية الصحية على الطلبة

ضمن فعاليات احلملة الوطنية لبيئة
تعليمية آمنة املشتركة بني وزارات الدولة
واجلهات املشاركة حتت شعار «تعليم
آمن» مت توزيع العلب الوقائية الصحية
على الطلبة.
وأك���د م��دي��ر ث��ان��وي��ة ص��ال��ح شهاب
التابعة ملنطقة حولي التعليمية محمد
عباس آل عباس أن حملة التعليم اآلمن
املشتركة بني وزارات التربية واإلع�لام
والصحة والداخلية تهدف إل��ى زي��ادة
الوعي املجتمعي بضرورة اتباع الطالب
وأولياء أمورهم اإلج��راءات االحترازية
لتحقيق التعليم اآلم��ن ألبنائنا الطالب
واحلفاظ على سالمتهم.
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ت�ل��وي��ح أم �ي��رك��ي ب �ـ«خ �ي��ار ب��دي��ل» إذا
«نفد وقت» الدبلوماسية مع إيران
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أمير قطر يعني
 15عضو ًا في
مجلس الشورى
أص��در أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل
ثاني ام��س مرسوما يتضمن دع��وة مجلس
الشورى إلى دور االنعقاد العادي األول من
الفصل التشريعي األول في ال 26من أكتوبر
اجلاري وق��رارا أميريا بتعيني  15عضوا في
املجلس .ويأتي هذا املرسوم بعد اإلعالن في
الثاني من أكتوبر اجلاري عن النتائج النهائية
النتخابات أول مجلس للشورى في قطر بفوز
 30مرشحا في الدوائر االنتخابية الثالثني في
البالد.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا ت��ن��اف��س  234مرشحا
ومرشحة لشغل املقاعد الثالثني في مجلس
ال��ش��ورى فيما يعني أمير قطر  15نائبا في
املجلس.

