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تعقد اجتماعا طارئا األربعاء

اجلامعة العربية تعتبر القدس »خطا أحمر«

قناة العالم البوق الفارسي تطنطن على الكويت 
ــذي يحتاج إلــى تــأديــب..  وتصفها بالصغير ال
نقول لهم يا أيها العنصريون الشعوبيون لن 
تفلحوا في النيل من أهل التوحيد وتعلموا درسا 
من املقبور املعتدي وانظروا إلى مصيره وشعبه 
الذين يعيشون باحلسرة طوال ربع قرن.. شعب 
الكويت وحكومته من أكثر املسلمني قرباً إلى الله 
ويتسابقون في العمل اخليري والعبادي، »َوَلن 
َيْجَعَل اللَُّه ِللَْكاِفِريَن َعلَى امْلُْؤِمِننَي َسِبيًل«.. الفرس 

لم ينتصروا على العرب حتى قبل اإلسلم!

بني السطور

أكد األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
أن “الُقدس خٌط أحمر” متهما اسرائيل بـ»اللعب بالنار« 
وادخال املنطقة “منحنى بالغ اخلطورة” من خلل فرضها 

اجراءات امنية للدخول الى احلرم القدسي.
وأعلن مجلس اجلامعة العربية عن اجتماع  طارئ على 
مستوى وزراء اخلارجية يوم االربعاء  26 يوليو بناء على 

طلب من االردن ملناقشة األوضاع في القدس.
ونقل بيان عن االمــني العام للجامعة قوله ان “القدس 
خط احمر ال يقبل العرُب واملسلمون املساس به”. واعتبر ان 
احلكومة اإلسرائيلية “تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل 
»أزمة كبرى مع العاملني العربي واإلسلمي من خلل فرضها 

اجراءات امنية للدخول الى احلرم القدسي«.
وتأتي تصريحات أبــو الغيط بينما يستمر االنتشار 
الكثيف للجنود في القدس الشرقية احملتلة، خصوصا في 
محيط املسجد االقصى إثر هجوم أدى الى مقتل شرطيني 
اسرائيليني في 14 يوليو والــذي اغلقت سلطات اسرائيل 

بسببه باحة املسجد االقصى حتى 16 يوليو.

أردوغان أكد أن الكويت تلعب دوًرا مهًما وتقوم بجهود كبيرة في الوساطة

خادم احلرمني والرئيس التركي يبحثان حل األزمة اخلليجية
عقد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعــود، فــي قصر السلم 
بجدة، أمــس ، جلسة مباحثات مع الرئيس 
ـــان. وجــرى خلل  التركي رجــب طيب أردوغ
املباحثات استعراض العلقات بني البلدين 
ــورات األوضــــاع في  ــط الشقيقني، وبــحــث ت
املنطقة، واجلهود املبذولة في سبيل حل األزمة 

اخلليجية ومكافحة اإلرهاب ومصادر متويله.
ــان، أمس، إلى جدة في إطار  ووصل أردوغ
جولته اخلليجية التي تستمر يومني للتوسط 
في حل األزمــة اخلليجية. وكــان في استقبال 
الــرئــيــس الــتــركــي مبــطــار املــلــك عبد العزيز 
الدولي، األمير خالد الفيصل، مستشار خادم 
احلرمني الشريفني، أمير منطقة مكة املكرمة، 
ووزير الدولة عضو مجلس الــوزراء الدكتور 
إبراهيم العساف الوزير املرافق. وقد أقام خادم 
احلرمني الشريفني مأدبة غداء تكرميا للرئيس 

التركي والوفد املرافق له .
وكان أردوغــان قال إن السعودية يقع على 
عاتقها أكبر قدر من “املسؤولية” فيما يخص 
ــاف أردوغـــان في مؤمتر  حل أزمــة قطر. وأض
صحافي في مطار أتاتورك إسطنبول، قبيل 
بــدء جولته اخلليجية التي سيزور خللها 
السعودية والكويت وقطر: “احملطة األولى 
لزيارتنا هي السعودية التي حتولت علقتنا 

معها إلى علقة استراتيجية 

حتقيقا لرغبة سمو األمير في حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري

»2035 »جسر جابر« من أهم اإلجنازات ضمن »رؤية كويت 

مشروع جسر جابر من اجلو

2019 أكد في رده على »عاشور« أن استالم احلرم الرئيسي في 

الفارس: شركة متخصصة 
إلدارة جامعة الشدادية

ربيع �صكر

أكد  وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان التاريخ 
ــرم الرئيسي ملدينة صباح السالم اجلامعية  املتوقع الستلم احل
)جامعة الشدادية( سيكون في عام 2019  و ال توجد أي مباني سيتم 
 تأجيل استلمها ، الفتا الــى، أن بعض املشاريع قد مت االنتهاء منها 
ومت تسليمها.  وقال الفارس في رده على سؤال النائب  صالح عاشور 
وحصلت عليه »الوسط«: مشروع مدينة صباح السالم ليس مشروعا 

واحدا بل مجموعة مشاريع.

تزكية طالل الغامن رئيسا.. وسعد املطوع نائبا له

استقالة رئيس مجلس إدارة 
بورصة الكويت

أصدر مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بيانا أعلن فيه عن 
موافقة هيئة أسواق املال على استقالة السيد محمد احمد السقاف 
رئيس مجلس االدارة من عضوية مجلس اإلدارة والــذي اعتذر 
لظروف خاصة، وعلى استقالة السيد خالد عبدالرزاق اخلالد 
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي في الشركة كذلك 
من عضوية مجلس االدارة مع استمراره رئيسا تنفيذيا للشركة 
تعزيزا ملبادئ احلوكمة من خلل فصل اجلهاز اإلشرافي ممثل 

مبجلس االدارة عن اجلهاز التنفيذي للشركة 

)جسر جابر( يعد من أهم االجنازات اجلديدة 
لــدولــة الــكــويــت ضمن رؤيـــة )كــويــت 2035( 
ــدا من أطــول اجلسور البحرية في العالم  وواح
التي تنفذ حتقيقا لرغبة سمو أمير البلد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح في حتويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري.
 ويأتي تنفيذ املــشــروع الــذي وصلت نسبة 
االجناز فيه أكثر من 80 في املئة في اطار التزام 
احلكومة الكويتية باتباع حلول فعلية لربط 
مدينة الكويت مبدينة الصبية ومدينة احلرير 
املستقبلية مختصرا املسافة والزمن اليهما خلل 

ربع ساعة بدال من ساعة كاملة.

على  السوري  النظام  لقوات  غارات 
رغم  الشرقية  الغوطة  ف��ي  مناطق 

الهدنة
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سالمات.. بوأحمد

األسبوع  تعامالت  تستهل  البورصة 
ع����ل����ى ارت������ف������اع وس�������ط ت�����رق�����ب ب���اق���ي 

النتائج

نفذته شركة »برهان الدولية« ضمن مشروع إنشاء وإجناز تقاطعات الطرق الرئيسية

»األشغال«: افتتاح »رامب« على الدائري السادس اليوم 

يرقد رئيس نادي القادسية األسبق 
ــي مستشفى  ــارس ف ــف عــبــداحملــســن ال
األميري، في اجلناح السابع غرفة 7، 
إثر وعكة صحية أملت به األول من أمس.

و» الـــوســـط« تتمنى لــه الــشــفــاء 
العاجل.

)طالع صفحة 8(

امللك سلمان والرئيس أردوغان التتمة 6

)طالع صفحة 3(

)طالع صفحة 4(التتمة 6

ريا�س عواد 

 اعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق في 
وزارة االشغال العامة املهندس احمد احلصان عن 
افتتاح )رامب( بطول 700 متر اليوم الذي نفذته شركة 
»برهان الدولية«  ويخدم احلركة املرورية للقادمني من 
الدائري السادس الى مستشفى الفروانية والعارضية 
ومنطقة املعاهد والكليات بالعارضية بالتعاون 

والتنسيق مع االدارة العامة للمرور .
وأفـــاد احلــصــان فــي تصريح صحافي ان افتتاح 
الرامب ياتي ضمن مشروع انشاء واجنــاز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيسية لطريق الدائري السابع 
والسادس املؤدي الى املناطق السكنية اجلديدة منطقة 

غرب اجلليب الشيوخ.
)طالع صفحة 3(جانب من الطريق


