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امل �ع �ت ��وق :ال �ك ��وي ��ت ح��ري �ص��ة ع�ل��ى
دع ��م ب��رام��ج «أون� � ��روا» التعليمية
والصحية واالجتماعية

سمو األمير دشن تصدير أول شحنة من «إشراقة جديدة»

الرشيدي :تصدير النفط اخلفيف نتاج تطوير حقول الغاز اجلوراسية
تفضل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
أم��س ب��إدارة دوالب تصدير أول شحنة نفط
خفيف «إشراقة جديدة» مبنطقة األحمدي.
وق��ال وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء
الكويتي بخيت الرشيدي خالل حفل أقيم أمس
حتت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد :إن تصدير النفط اخلفيف
يعد نتاجا لتطوير حقول الغاز اجلوراسية
في شمال البالد .وأضاف أن الطاقة اإلنتاجية
لغاز اجلوراسي بلغت حوالي  500مليون قدم
مكعب يوميا وحوالي  175ألف برميل يوميا
من النفط اخلفيف .وأوض��ح أن حضور سمو
أمير البالد حفل تدشني هذا «االجن��از اجلديد
ال��ذي حققه القطاع النفطي يعبر ع��ن إمي��ان
سموه مبا للقطاع النفطي من أهمية ودور كبير
في دعم االقتصاد الوطني».
وذكر أنه بتضافر جهود جميع العاملني في
القطاع النفطي وفي شركة نفط الكويت حتقق

سمو األمير يدشن تصدير أول شحنة نفط خفيف «إشراقة جديدة»

أكد أن احلديث املنقول عن العدساني ال يعكس عالقتنا التاريخية مع السعودية

أك���د ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د
اجلارالله أن “زيارة ولي العهد السعودي
للكويت تاريخية ومهمة ومحل ترحيب
إذ حققت دفعة كبيرة جدا في العالقات

الثنائية وجسدت العالقة التاريخية بني
البلدين الشقيقني” وشدد على أن “رؤى
البلدين متطابقة حيال القضايا الثنائية
وكذلك القضايا اإلقليمية والدولية».

ع���ن م���س���ؤول ن��ف��ط��ي ب��ش��أن ال���زي���ارة
“التاريخية”.

مسؤولون باالحتاد األوروبي يرحبون بانتكاسة ترامب

الدميقراطيون يسيطرون على «النواب»
األميركي في االنتخابات النصفية

رشيدة طليب الفلسطينية األصل حتتفل بفوزها مبقعد في الكونغرس

اجليش يواصل تقدمه لقطع ممرات إمدادهم

مقتل عشرات احلوثيني
في معارك «احلديدة»
قتل العشرات من املتمردين احلوثيني واملقاتلني املوالني للحكومة
في الساعات األرب��ع والعشرين املاضية في املعارك املتواصلة في
محيط مدينة احلديدة في غرب اليمن ،بحسب ما أعلنت مصادر طبية
األربعاء.
وأك��دت مصادر طبية مقتل  27متمردا حوثيا بينما قتل  12من
القوات املوالية للحكومة.
وأكّ��د مسؤولون في القوات احلكومية لوكالة فرانس برس أن
ال��ق��وات املوالية للحكومة أح��رزت «تقدما م��ح��دودا» في اجلهتني
الشرقية واجلنوبية للمدينة ومينائها.
وجتري املعارك بإسناد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية،
والذي نفذ الغارات اجلوية ،بحسب مصادر عسكرية.
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«السكنية» ترفع أولوية
التخصيص على قسائم «جنوب
صباح األحمد» لنهاية 2017
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس األربعاء رفع أولوية
التخصيص على قسائم مدينة (جنوب صباح األحمد) السكنية حتى
 31ديسمبر .2017
ودعت املؤسسة أمس الراغبني في احلصول على قسائم رعاية
سكنية مبدينة (جنوب صباح االحمد) السكنية من أصحاب الطلبات
االسكانية حتى  31ديسمبر  2017وما قبل الى مراجعة أي من مراكز
خدمة املواطن األربعة التابعة لها اعتبارا من يوم األحد املقبل.
وقالت إن موعد استقبال املراجعني في املبنى الرئيس للمؤسسة
سيكون في الفترة من  8.00صباحا وحتى  12.45مساء.
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استفاد الدميقراطيون من حالة االستياء من الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للفوز بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات
التجديد النصفي للكوجنرس مما يعطيهم الفرصة لعرقلة جدول
أعمال ترامب التشريعي وإخضاع إدارته لتحقيق مكثف.
وفي انتخابات التجديد النصفي يوم الثالثاء التي تأتي بعد
عامني من فوزه بالرئاسة ،وسع ترامب وزم�لاؤه اجلمهوريون
أغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد حملة دعائية انقسمت فيها اآلراء
بشدة وشهدت خالفات بشأن العنصرية والهجرة وغيرها من
القضايا.
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صراع الصدارة يشتعل في اجلولة
التاسعة من «دوري فيفا»
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بني السطور

اجلار الله :زيارة ولي العهد السعودي للكويت حققت
دفعة كبيرة جد ًا في العالقات الثنائية
وأض���اف اجل��ارال��ل��ه خ�لال مشاركته
في احلفل ال��ذي أقامته السفارة األملانية
ل��دى الكويت الثالثاء املاضي مبناسبة
عيد بالدها الوطني أن احلديث املنقول

هذا االجن��از النوعي وهذه االنطالقة املتجددة
في الصناعة النفطية مبا يعزز دور الكويت
كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العاملية
من النفط عالي اجلودة.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت
توجهاتها االستراتيجية حتى عام  2040والتي
تتناغم مع رؤية الكويت بـأن تكون املؤسسة
رائدة عامليا في صناعة النفط والغاز املتكاملة
في كافة املجاالت من خالل االستغالل االمثل
للموارد الهيدروكربونية وتعظيم قيمتها مبا
يحافظ على مكانة الدولة في احملافل العاملية
ويدعم االقتصاد الوطني.
واش��ار ال��ى اميانه بتطوير وتنمية القوى
العاملة الوطنية واحمل��اف��ظ��ة على اخلبرة
التجارية والفنية العاملية بغية الوصول الى
وضع تنافسي في السوق االقليمية والعاملية.
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ال��ب��ش��ارة ال��ت��ي أورده����ا وك��ي��ل وزارة
اخلارجية خالد اجلارالله عن مؤشرات
انفراج األزمة اخلليجية هي أمنية شعوب
اخلليج ..املواطن اخلليجي احلقيقي محب
للسالم والتواصل بني أشقائه اخلليجيني..
هناك أعداء موالون للفرس يعمدون خالل
حسابات وهمية إل��ى زرع الشقاق يجب
كشفهم وتعريتهم..
ما بيننا أكبر من اخلالفات الهامشية!!

الصبيح :االستجوابات البرملانية
منصة ممتازة إلبراز إجنازات
الوزراء وتوضيح احلقائق

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية هند الصبيح أمس أن االستجوابات البرملانية ألي وزير
تعد منصة ممتازة إلبراز إجنازاته وتبيان احلقائق واملعلومات في
شكلها الصحيح .وأضافت في مداخلة خالل مشاركتها في ورشة
العمل املعنونة (امل��رأة اخلليجية في عيون العالم ..إب��داع ومتيز)
املقامة ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون التي تستضيفها البالد
حتى التاسع من نوفمبر اجلاري.
وأش���ارت خ�لال ال��ورش��ة التي أقيمت ف��ي مركز تنمية املجتمع
إل��ى شعورها بأنها على «املسار الصحيح» وذل��ك بعد اجتيازها
االستجوابني البرملانيني اللذين قدما لها في مايو وفبراير املاضيني.
وتناولت الصبيح جتربتها في مجال العمل السياسي وكم األعباء
الواقعة على عاتق املرأة العاملة في هذا املجال معتبرة أن اإلجنازات
والنجاحات التي حتقق تنسي املسؤول متاعب العمل.
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«حماية األموال» تزكي عمر الطبطبائي رئيسا ..والبابطني مقررا

أزمة الئحية تعطل اختيار مقرر
«األولويات البرملانية»
ربيع �سكر

واصلت اللجان البرملانية تشكيل مناصبها القيادية وق��ال النائب
عبدالوهاب البابطني لـ«الوسط» :ان جلنة حماية االموال العامة زكت في
اجتماعها امس النائب عمر الطبطبائي رئيسا والنائب عبدالوهاب البابطني
مقررا .و يذكر ان النائب شعيب املويزري قد انسحب من سباق رئاسة
اللجنة قبل اجتماع االمس وإعالنه عن االستقالة من عضوية اللجنة بسبب
ترشح عمر الطبطبائي للرئاسة.
وبعد أن زكت جلنة االولويات البرملانية النائب احمد الفضل رئيسا
لها  ،قررت اللجنة تأجيل حسم منصب املقرر لوجود مشكلة الئحية الن
اعضاء اللجنة  3عن طريق االنتخاب فقط هم أحمد الفضل وفيصل الكندري
وعبدالكرمي الكندري  ،اضافة الى عضوين بدون انتخاب هما رئيس جلنة
الشؤون املالية ورئيس جلنة الشؤون التشريعية.
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