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السعودية: املساس باملالحة البحرية إنتهاك للقانون الدولي

قوة بحرية دولية لتأمني اخلليج العربي

التحرشات التي يقوم بها النظام الفارسي في 
منطقة املضيق دفعت الدول العظمى إلى تشكيل 
قــوة بحرية لتأمني املــاحــة.. عرقلة انسياب 
النفط لن تؤثر على دول اخلليج املنتجة فقط 
وإمنا سيمتد أثرها على الدول الصناعية الكبرى 
والدول األكثر فقراً.. عندما يتخذ النظام قراراته 
دون النظر إلى مصلحة اآلخرين عليه أن يتحمل 
عاقبة احلــرب.. هذه مصالح دول عظمى ليس 

فيها مجال للعبث.

بني السطور

في تصاعد واضح للتوتر في منطقة الشرق األوسط، ذكرت 
وسائل إعام فرنسية، أن باريس وافقت على مقترح بريطاني 
لتشكيل قوة بحرية في مياه اخلليج العربي، مشيرة إلى أنها 
أبدت موافقتها على مشاركة قواتها ملرافقة السفن في اخلليج، 
وقال وزير خارجية فرنسا: ملتزمون بإيجاد سبل مع شركائنا 
األوروبيني لتعزيز األمن البحري في اخلليج ، من جانبها دانت 
السعودية أمــس انتهاكات ايــران للقانون الــدولــي من خال 
اعتراض سفن مدنية واحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه 

اخلليج العربي االسبوع املاضي.
جاء ذلك في اجتماع ملجلس الــوزراء برئاسة خادم احلرمني 
الشريفني اكد فيه أن أي مساس بحرية املاحة البحرية الدولية 
يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على املجتمع الدولي اتخاذ 

مايلزم لرفضه وردعه.
في سياق اخر اعرب وزير اإلعام السعودي تركي الشبانة عن 
ادانة السعودية واستنكارها الشديدين لقيام سلطات االحتال 
اإلسرائيلي بهدم عشرات املنازل في منطقة وادي احلمص ببلدة 

صور باهر جنوب شرق القدس.

10 ماليني لصيانة جسر جابر سنويًا.. 
و»األشغال« وافقت على العقد 

أعــلــنــت وزارة األشــغــال العامة 
موافقة اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة املبدئية للتعاقد املباشر مع 
شركة »هــيــونــداي« لانشاءات على 
تشغيل وصيانة جسر جابر األحمد 

»وصلتي الصبية والدوحة«.
وقالت »االشغال« في بيان صحفي 

امـــس أن مـــدة الــعــقــد تستمر خمس 
سنوات بقيمة تقديرية تتراوح بني 9 
الى 10 مايني دينار سنويا ، وفقا ملا 
نصت عليه املادة 18 من قانون جهاز 

»املناقصات«.
وأضافت ان العقد يتضمن أعمال 
التجريف البحري بقنوات الدخول 

الــى مــراســي اجلــزيــرتــني اجلنوبية 
والشمالية والرقابة الدورية جلميع 
العناصر االنشائية للجسور البحرية 

والبرية واجلسر املعلق.
وأوضحت ان العقد يتضمن ايضا 
ــرف الصحي  ــص صــيــانــة شــبــكــات ال
وشبكات صرف مياه األمطار املوزعة 

في اجلزيرتني الى جانب أعمال إدارة 
وصيانة املباني والكهرباء والتكييف 
والتنظيف والزراعات التجميلية فضا 
عن اعمال التنظيف الدورية ألسطح 

اجلسور والطرق.
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بوريس جونسون رئيسًا لوزراء
 بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي

بوريس جونسون

  انتخب غالبية اعــضــاء حزب 
احملــافــظــني احلــاكــم فــي بريطانيا 
وزيــر اخلارجية السابق بوريس 
ــوزراء خلفا  ــل جــونــســون رئيسا ل
لتيريزا ماي التي قدمت استقالتها 

اواخر مايو املاضي.
وذكرت جلنة تنظيم االنتخابات 
بحزب احملافظني أمس ان جونسون 
حصل على تأييد اكثر من 92 الف 
صوت من مجموع 160 ألفا ميثلون 
األعضاء املسجلني رسميا باحلزب 
احلاكم بينما حصل منافسه وزير 
اخلارجية احلالي جيرميي هانت 

على اكثر من 46 الف صوت.

ــي كلمة له  واكـــد جــونــســون ف
بعد إعانه فائزا باالنتخابات ان 
ــدة حتــت قيادته  ــدي احلــكــومــة اجل
ستعمل على تنفيذ خطة اخلــروج 
من االحتاد االوروبــي )بريكسيت( 

املقرر يوم 31 اكتوبر املقبل.
واضــاف انــه سيعمل كل ما في 
وسعه من أجل انهاء حال االنقسام 
فــي املجتمع وبــني صــفــوف حزب 
احملافظني بسبب قضية اخلــروج 
قائا إن “احلملة االنتخابية انتهت 

وقد حان وقت العمل والتنفيذ”.

تركيا حتذر من االقتراب من 
سفن التنقيب بشرقي املتوسط

 حذرت تركيا أمس من االقتراب من سفن التنقيب التابعة لها 
التي تقوم باعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرقي البحر 

املتوسط مؤكدة ان قواتها توفر احلماية الكاملة لسفن التنقيب.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان ان طائرات من دون طيار 
ومقاتات وقوارب حربية وفرقاطات وغواصات بحرية جاهزة 

لانخراط في “األعمال العدائية” إذا لزم األمر في أي وقت.
ونشرت الــوزارة فيديو يظهر سفينة تنقيب تركية ترافقها 
سفينة حربية وقارب هجومي للتأكيد على حق أنقرة والقبارصة 
األتــراك في االستكشاف عن املــوارد الطبيعية في شرق البحر 
املتوسط ومواجهة التحديات االوروبــيــة مبا فيها التهديدات 

باعتقال أفراد طاقم السفن التركية.

»الصحة«: استعداد كامل 
خلدمة احلجاج الكويتيني

أكــد نائب رئيس اخلدمات الطبية لبعثة احلــج الكويتية مغير 
الشمري استعداد وزارة الصحة خلدمة احلجاج الكويتيني عن طريق 

عيادات طبية مجهزة بالكامل في جميع املشاعر املقدسة.
جاء ذلك في تصريح للشمري على هامش اللقاء التنويري لفريق 

اخلدمات الطبية لبعثة احلج الذي اقيم أمس في وزارة الصحة.
وقــال الشمري ان أول بعثة مقررة للذهاب الى اململكة العربية 
السعودية ستكون بتاريخ 26 من الشهر احلالي والدفعة الثانية 

ستصل في االول من شهر اغسطس املقبل.
وأشــار الى ادخــال برنامج الرعاية الصحية األولية اإللكتروني 
ضمن اخلدمات الطبية التي تقدم للحجاج اذ يتم من خاله رؤية سجل 

احلاج الصحي واألمراض التي يعاني منها.
واضــاف أن هذا البرنامج يهدف إلى التسهيل على أطباء فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج الكويتية ملعرفة احلالة الصحية للحاج 
مشيرا الى النجاح الذي حققه البرنامج في السنة املاضية. ولفت الى 
ادخال جهاز فحص انزميات القلب ضمن اخلدمات اجلديدة بعيادات 

الفريق وذلك للتأكد من صحة وسامة املريض.

16 % من  مزاد على 
أسهم بنك اخلليج اليوم

 تعقد شركة بورصة الكويت اليوم األربــعــاء جلسة مزاد 
لبيع عدد490157157 سهما من األسهم املصدرة لبنك اخلليج 
متثل16.081 في املئة من رأسماله بسعر ابتدائي قدره 312 

فلسا للسهم الواحد بقيمة  152.9 مليون دينار.
وقالت البورصة على موقعها اإللكتروني امس إن افتتاح املزاد 
سيتم وفقا للسعر األعلى بني كل من السعر االبتدائي املذكور أو 
متوسط سعر إقفال السهم وذلك عن كل يوم تداول خال الفترة 
املمتدة من تاريخ توقيع العقد االبتدائي 13 يونيو 2019 وحتى 

إقفال جلسة التداول في تاريخ املزاد.
وأوضــحــت البورصة في هــذا اإلفــصــاح أنــه مت االتــفــاق بني 
الشركة الكويتية لاستثمار )حساب عماء 1 - طرف بائع( 
ملصلحة العميل الهيئة العامة لاستثمار وبنك اخلليج )حساب 

عماء 3003 - طرف مشتر( .

حاملة طائرات أميركية في بحر العرب

»الشؤون« تلغي قرار وقف 
صرف املساعدات االجتماعية

كشفت مدير ادارة الرعاية األســريــة فــي وزارة الشؤون 
االجتماعية، حياة الفيلكاوي، أن الوزارة بتوجيهات من الوزير 
سعد اخلـــراز قـــررت متــديــد مهلة حتــديــث بيانات مستحقي 
املساعدات االجتماعية حتى نهاية شهر أغسطس املقبل، ومن ثم 
إلغاء وقف صرف املساعدات عن غير احملدثني، على أن يبدأ وقف 

الصرف لغير احملدثني إعتباراً من شهر سبتمبر.
 وأوضحت، الفيلكاوي في تصريح صحفي، أن الوزارة كانت 
قد أمهلت املستحقني للمساعدات اإلجتماعية من الذين لم يحدثوا 
بياناتهم وعددهم أكثر من 8 آالف شخص مهلة إلى نهاية 30 
يونيو املاضي، إال أن عدد من حّدثوا بياناتهم منهم بلغ 2384 
حالة فقط، وجاري حتويل مساعداتهم على البنوك، مشيرة إلى 
أن غير املستجيبني لطلب حتديث البيانات زاد عن 6 آالف حالة، 
مبينة أنه كان من املقرر وقف املساعدات عنهم إال أنه بتوجيهات 
الــوزيــر سيتم الصرف لهم شهري يوليو وأغسطس على أن 
يراجعوا الوحدات االجتماعية التابعة لهم خال الفترة املتبقية 

من املهلة اجلديدة إلمتام
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