
أع��ل��ن��ت اإلدارة ال��ع��ام��ة 
اإلطفاء أم��س متكن خمس فرق 

من السيطرة على حريق هائل 
اندلع في صهريج لنقل الوقود 

بعد انقالبه على طريق اجلهراء 
ب��اجت��اه مدينة امل��ط��الع مقابل 

نادي اجلهراء الرياضي.
وق��ال��ت »اإلط��ف��اء« ف��ي بيان 
صحفي: إن بالغاً ورد إلى غرفة 
عمليات اإلط��ف��اء يفيد بوقوع 
ح���ري���ق ه���ائ���ل ج�����راء ان��ق��الب 
صهريج لنقل ال��وق��ود )دي��زل( 
حمولة 36 ألف لتر، ومت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز اجلهراء 
واجل��ه��راء احلرفية والتحرير 
ومبارك الكبير للمواد اخلطيرة 
واإلسناد ومتكنت من السيطرة 
على احل���ادث بسرعة قياسية 
رغم انتشار ألسنة اللهب التي 
طالت مركبتني وأش��ج��ارا على 
جانب الطريق. وأش��ارت إلى أن 
احل��ادث أسفر عن اصابة قائد 
الصهريج، وهو وافد من إحدى 
اجلنسيات العربية ومت نقله 
إلى املستشفى عن طريق فنيي 

الطوارئ الطبية لتلقي العالج.

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد، رئيس مجلس الوزراء، 
أن الكويت انطالقاً من وقوفها وتضامنها مع لبنان الشقيق، 
وبتوجيهات سامية من سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد، ب��ادرت بتقدمي املساعدات اإلغاثية 

للبنان الشقيق منذ وقوع االنفجار عبر جسر جوي.
 وأعلن اخلالد خالل ترؤسه أمس، وفد الكويت املشارك 
ف��ي امل��ؤمت��ر ال��دول��ي مل��س��اع��دة ودع���م ب��ي��روت والشعب 
اللبناني، ال��ذي ُعقد عبر تقنية االتصال املرئي، بدعوة 
مشتركة من الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وأمني 
عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، عن استعداد الكويت 
لتقدمي الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة 
على الصندوق الكويتي للتنمية، ُيعاد تخصيصها لصالح 
لبنان مبا يقارب ثالثني مليون دوالر، سيتم التنسيق 
بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم األمن الغذائي، إضافة 
إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر 
مليون دوالر، إضافة إل��ى تبرعات اجلمعيات اخليرية 

الكويتية.
من جانبه فقد تعهد االحتاد االوروب��ي بتقدمي مساعدة 
مالية قدرها 30 مليون يورو )ما يعادل 35 مليون دوالر( 
إلى لبنان ملساعدته على مواجهة تداعيات االنفجار الدموي 

الذي ضرب مرفأ بيروت البحري األسبوع املاضي.
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11 مليون دوالر مساعدات طبية وغذائية عاجلة

30 مليون دوالر لدعم لبنان اخلالد: الكويت ستخصص 

م��ح��اوالت الصهاينة، عليهم م��ن الله م��ا يستحقون، 
التغيير ف��ي احل��رم اإلبراهيمي وه��و معلم إس��الم��ي في 
»اخل��ل��ي��ل«، ف��ي فلسطني احملتلة، م��ش��روع طمس لهوية 
فلسطني اإلسالمية.. وتهدف محاوالت الصهاينة إلى تغيير 
معالم مدينة اخلليل عليه السالم وطمس الهوية اإلسالمية 

عنها.
 الصهاينة أع���داء الله واليعترفون بحقوق الشعب 
الفلسطيني أو هويته اإلسالمية ومستمرون في طمس معام 
اإلس��الم بفلسطني احملتلة، وحتماً سيفشلون.. مقاومتهم 
من قبل الشعب الفلسطيني وجميع املسلمني عبادة و جهاد 

والعاقبة للمتقني !

بني السطور

باللون  تكتسي  ال��ب��ورص��ة  م��ؤش��رات 
األخ�������ض�������ر وس����������ط ت�����ب�����اي�����ن ح����رك����ة 

التداوالت
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ال��راب��ع��ة إلى  وص���ول ط��ائ��رة اإلغ��اث��ة 
لبنان ضمن اجلسر اجلوي السعودي

السبيعي لوزير التربية: خل تشيلك ركبك لصعود املنصة

»اإلطفاء« تسيطر على حريق صهريج وقود على طريق»اجلهراء«

رجال »األطفاء« يسيطرون على احلريق

مجلس »التعاون« يطالب 
بتمديد حظر السالح على إيران

بعث الدكتور نايف احلجرف، األمني العام ملجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية، أم��س، برسالة إلى 
مجلس األمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق 
قرار مجلس األمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل األسلحة 
التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 

أكتوبر 2020.
وأوضح األمني العام بأنه نظراً إلى استمرار إيران 
في نشر األسلحة في املنطقة وتسليح التنظيمات 
واحلركات اإلرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم 
تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس األمن رقم 2231 في 
عام 2015 باالمتناع والكف عن التدخل املسلح في 
دول اجلوار، مباشرة وعن طريق املنظمات واحلركات 

التي تقوم بتسليحها وتدريبها.

حماد: مشروع »معاجلة آثار كورونا« 
كان فرصة لتعديل التركيبة السكانية 

ريا�س عواد 

أك��د النائب سعدون حماد أن 
م��ش��روع ق��ان��ون معاجلة اآلث��ار 
الناجمة ع��ن جائحة كوفيد ١٩ 
على سوق العمل، يعالج أوضاع 
العمالة في القطاع اخل��اص، وال 
يشمل جميع موظفي الدولة، مؤكداً 
أنه كان فرصة لتعديل التركيبة 

السكانية ودعم العمالة الوطنية.
وأوض����ح ح��م��اد ف��ي تصريح 
مبجلس األم��ة أم��س  أن املشروع 
يعالج أوضاع العاملني في القطاع 
اخل���اص م��ن ال��ع��م��ال��ة الوطنية 

وع��دده��م ٧١ أل��ف و٨٠٠ موظف 
كويتي، وكذلك العاملني األجانب.

واعتبر أن املشروع كان فرصة 
للتخلص من مليون و٦٥٠ ألف 
عامل أجنبي في القطاع اخلاص 
م��ن خ��الل تخفيض ال��روات��ب أو 

انهاء العقود.
وب���نينّ أن امل����ادة ال��ث��ان��ي��ة من 
املشروع تصب في صالح العمالة 
الوطنية بنصها على » زيادة الدعم 

املقرر على العمالة الوطنية.

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد دولة الكويت في املؤمتر

وزيرة اإلعالم أول املستقيلني 

السياسة بزعماء  لإلطاحة  تتوقف  ال  انتفاضة  إلى  دعوة  لبنان.. 
أعلنت وزي��رة اإلع��الم اللبنانية، منال 
عبد الصمد، أمس، استقالتها من منصبها، 
بعد »ه��ول ك��ارث��ة مرفأ بيروت«.وقالت 
عبد الصمد في تصريحات متلفزة:«أعتذر 
من اللبنانيني الذين لم نتمكن من تلبية 
طموحاتهم، التغيير بقي بعيد امل��ن��ال، 
ومب��ا أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد 
هول كارثة بيروت أتقدنّم باستقالتي من 
احلكومة«. واالستقالة هي األول��ى ألحد 
أعضاء احلكومة منذ وقوع كارثة بيروت 

الثالثاء. ودعا لبنانيون أمس إلى انتفاضة 
ال تتوقف لإلطاحة بزعمائهم السياسيني 
وس��ط غضب ع��ام ج��راء االن��ف��ج��ار املدمر 
ال��ذي وق��ع األس��ب��وع املاضي في بيروت، 
ف��ي ح��ني ق��ال ب��ط��ري��رك امل��وارن��ة إن على 
احلكومة أن تستقيل. وطالب املتظاهرون 
احلكومة باالستقالة بسبب م��ا وصفوه 
باإلهمال ال��ذي أدى إل��ى انفجار الثالثاء. 
وحتول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط 
بيروت يوم السبت. وقال البطريرك بشارة 

بطرس الراعي رأس الكنيسة املارونية إن 
احلكومة يجب أن تستقيل إن لم تستطع 
تغيير ”طريقة حكمها“.  وأضاف في قداس 
األح��د: استقالة نائب من هنا ووزي��ر من 
هناك ال تكفي بل يجب حتُسسا مع مشاعر 
اللبنانيني وللمسؤولية اجلسيمة الوصول 
إل��ى استقالة احلكومة برمتها إذ باتت 
عاجزة عن الُنُهوض بالبالد، وإلى إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، بدال ِمن مجلٍس 

بات عاطال عن عمله.
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»بيروت« مرفأ  انفجار  تداعيات  ملواجهة  دوالر  مليون   35 بتقدمي  يتعهد  األوروبي  االحتاد 

أك��د ال��ن��ائ��ب احل��م��ي��دي السبيعي أن سيتقدم 
باستجواب لوزير التربية د. سعود احلربي يوم 
الثالثاء أو األربعاء، مطالباً إياه بصعود املنصة 
واإلجابة على أسئلته أمام الشعب الكويتي، ليعرف 

من الذي كان يراوغ.
مضيفاً أن الوزير احلربي رفض إصدار قرار مبنع 

االستعانة بالوافدين للعام الدراسي 2021/2020 
، لذلك االستجواب »واصلك واصلك الثالثاء أو 
األربعاء« ويتضمن معلومات صادمة »وخل تشيلك 
ركبك لصعود املنصة وخلك جاهز للمناقشة في 18 

أغسطس ».
ووصف احلميدي السبيعي إعالن وزارة التربية 

اجلديد عن تخصيص درجات وظيفية للكويتيني، 
ثم أبناء الكويتيات واخلليجيني ب� »الكاذب«، مؤكدا 
أنه جاء رضوخاً لالستجواب الذي لوح بتقدميه إلى 

وزير التربية سعود احلربي .

)طالع صفحة 4(


