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الرئيس التركي غادر البالد أمس وتوجه إلى قطر

سمو الشيخ متيم و أردوغان يثمنان وساطة الكويت حلل األزمة اخلليجية 

ليس مستغرباً على دولة احلشاشني أن تتآمر 
على املوحدين فتاريخهم حافل باألفعال املشينة 
ولنا في الكويت نصيب من أذاهم.. املستغرب أن 
تكون فئة ضالة من أبناء الكويت تأمتر بأمرهم 
وتنفذ مخططاتهم.. »اعنبوا غيركم« عايشني في 
جنة الله في األرض ووالؤكم لغربان طهران.. 
الناس مالحظتكم في الصيف تسافرون لبنان 

شهرين وترجعون »قرعان«. 
واضحة.

بني السطور

ــس  ــي غــــــادر الــــبــــالد أمـــــس رئ
اجلمهورية التركية الصديقة رجب 
ــد الرسمي  ــوف ــــان وال طيب اردوغ
ــة قطر  املــرافــق له وتوجه الــى دول
الشقيقة ، بعد زيــارة عمل للبالد 
أجرى خاللها مباحثات رسمية مع 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه، 
ــان على رأس مــودعــي فخامته  وك

على ارض املطار سمو األمير.
وثمن امير دولة قطر سمو الشيخ 
متيم بــن حمد آل ثاني والرئيس 
ــان أمس  التركي رجب طيب اردوغ
وساطة دولــة الكويت حلل االزمة 

ــرت وكالة االنباء  اخلليجية. وذك
القطرية ان ذلــك جــاء خــالل جلسة 
مباحثات عقدها الشيخ متيم مع 
الرئيس اردوغان جرى خاللها بحث 
تطورات االحداث االقليمية والدولية 
ال سيما االزمة اخلليجية واملساعي 
واجلهود املبذولة الحتوائها وحلها 

باحلوار والطرق الدبلوماسية.
وتــنــاولــت املــبــاحــثــات اجلــهــود 
ــي مكافحة  املــشــتــركــة للبلدين ف
االرهاب والتطرف للعمل على احلد 
من هذه اآلفة التي تهدد امن املنطقة 
وذلــك من خــالل اجلهود االقليمية 
ــة حملــاربــتــهــا  ــذول ــب والـــدولـــيـــة امل

بكافة صورها واشكالها ومصادر 
متويلها.

واستعرض اجلانبان العالقات 
االستراتيجية بني البلدين وآفــاق 
تعزيزها في مختلف املجاالت مبا 
يحقق مــصــالــح الــبــلــديــن ويــعــود 
بالنفع على الشعبني الشقيقني. 
وتــنــاول اجلانبان فــي هــذا الشأن 
مجاالت التعاون املشتركة وسبل 
تطويرها فــي املــجــاالت الدفاعية 
والـــعـــســـكـــريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

والتجارية واالستثمارية.

الوزير الصالح: مجلس الوزراء يحيل ملف تضخم حساب العهد إلى »احملاسبة« 

»دراسة استجوابي املبارك« تناقش سحب اجلناسي 
3.8 مليار دينار اليوم وحقيقة صرف الـ 

ربيع �صكر - وكونا

ــوزراء ووزير  أكد نائب رئيس مجلس ال
املالية أنس الصالح انه »حرصا على اضفاء 

املزيد من الشفافية للكافة فقد قرر مجلس 
ــس االثــنــني احــالــة ملف تضخم  الــــوزراء أم
حساب العهد في احلسابات اخلتامية للجهات 

احلكومية الــى ديـــوان احملاسبة وتكليفه 
بدراسة اوجه القصور واخللل ان وجدت«. 
وأوضح الصالح في تصريح لـ»كونا« عقب 

ــــوزراء  ان  االجــتــمــاع االســبــوعــي ملجلس ال
“ديوان احملاسبة

مـــــــوغـــــــيـــــــريـــــــنـــــــي: الــــــــكــــــــويــــــــت تــــــتــــــمــــــتــــــع مبـــــكـــــانـــــة 
عــلــى اقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة ودولـــــــــــيـــــــــــة إليـــــــــجـــــــــاد حـــــــــل ســــيــــاســــي  ردًا  غــــــزة  تـــقـــصـــف  إســــرائــــيــــل 

إطالق قذيفة من القطاع
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األذيــــنــــة بــحــث تــرتــيــبــات احلــــج مع 
سفير خادم احلرمني الشريفني
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البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة

نفذته شركة »برهان الدولية لإلنشاءات«

780 مترًا »األشغال« افتتحت رامب على الدائري السادس بطول 

»تصوير: محمد صابر« جانب من الطريق اجلديد   

ريا�س عواد 

افتتحت وزارة االشــغــال أمس 
)رامـــب( بــطــول 780 مــتــرا يخدم 
ــة املـــروريـــة لــلــقــادمــني من  ــرك احل
الــدائــري الــســادس الــى مستشفى 
الفروانية والعارضية ومنطقة 
املــعــاهــد والــكــلــيــات بالعارضية 
بالتعاون والتنسيق مــع االدارة 
العامة للمرور والذي نفذته شركة 

برهان الدولية لالنشاءات. 
ــروع 186  ــش ـــال  مــهــنــدس م وق
املهندس ناصر العجمي  أن مشروع 

إنشاء واجنــاز وصيانة تقاطعات 
ــرق الرئيسية لطريق  ــط عــلــى ال
الدائري السابع والسادس املؤدي 
إلـــي املــنــاطــق السكنية اجلــديــدة 
)1،11MPW55( مبنطقة غرب 

جليب الشيوخ .
وأضـــاف العجمي أن االفتتاح 
يخدم احلركة املــروريــة للقادمني 
من الدائري السادس الى مستشفى 
الفروانية والعارضية ومنطقة 
املعاهد والكليات بالعارضية اليوم 
بالتعاون والتنسيق مــع االدارة 

العامة للمرور .
وأفاد العجمي أن افتتاح الرامب 
يأتي ضمن مشروع انشاء واجناز 
وصــيــانــة تقاطعات على الطرق 
الرئيسية لطريق الدائري السابع 
والـــســـادس املــــؤدي الـــى املناطق 
ــدة منطقة غرب  ــدي السكنية اجل
اجلليب الشيوخ العقد ه ط 186 
والـــذي يتم تنفيذه حاليا بكلفة 

اجمالية 17.439مليون دينار.

وصف التزام أوبك بخفض االنتاج بأنه »غير مسبوق« 

املرزوق : نعمل على ضمان 
االستقرار في األسواق النفطية

أكد وزير النفط عصام املــرزوق امس  أن التزام أوبك والــدول غير 
األعضاء باتفاق احلد من إنتاج النفط جتاوز التسعني باملئة في يونيو.
واشاد املرزوق الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة اتفاق خفض النفط بااللتزام »غير املسبوق« بخفض االنتاج من 

قبل الدول املعنية باتفاقية التعاون. 

»التعاون اإلسالمي« : املساس باملسجد األقصى 
سيؤدي إلى زعزعة االستقرار في املنطقة

 إسرائيل تقصف غزة
أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي أمس عقد اجتماع طــارئ على 
مستوى وزراء خارجية الــدول األعضاء في املنظمة في بداية شهر 
أغسطس املقبل لبحث التطورات األخيرة اجلارية في القدس الشريف 
واملسجد األقصى املبارك.  جاء اإلعالن عن االجتماع الوزاري املقبل 
أمس خالل االجتماع الطارئ للجنة املندوبني الدائمني لدى املنظمة 

والذي عقد لبحث التطورات األخيرة اجلارية في القدس الشريف.

الطبطبائي يقترح قانون 
تصنيف »حزب الله« وداعش 

منظمتني إرهابيتني
ربيع �صكر

أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقدميه شكوى إلى النائب 
العام ضد حساب إخباري نشر أخبارا كاذبة وزج باسمه في قصص 
من صنع اخليال مستغربا استمراء بعض الصحف ممارسة االكاذيب 

بطريقة ال تليق بوسائل اإلعالم احملترمة.

سمو األمير مودعا الرئيس التركي

الهدية : اجتماع السلطتني 
أفضل من عقد جلسة طارئة

عن »خلية العبدلي« 
  

حّذر النائب محمد الهدية من خطورة اإلنحراف مبلف تداعيات هروب 
املطلوبني في خلية العبدلي  الى اجتاهات اخرى يكون لها انعكاس سلبي 
على النسيج االجتماعي في ظل ما تعيشه منطقتنا من اوضاع إقليمية 
ملتهبة تتطلب من ممثلي الشعب مبسؤولية وحكمة بعيدا عن جتاذبات 

سياسية على حساب امن واستقرار البلد. 
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