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سموه افتتح مستشفى جابر األحمد في جنوب السرة

ثمن تفهمكم دعوتنا إلى تحكيم العقل
أ
للنواب:
مير
أل
ا
ّ

عال للمسؤولية ستواصلون مسيرتكم الديمقراطية المباركة
إنني على ثقة بأنكم وما تتحلون به من إدراك ٍ
الكويت األولى في المشاريع التنموية

•
•

مستشفى جابر
تصدير أول شحنة نفط خفيف وتطوير
حقول الشمال
مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت
مدينة الجهراء الطبية
مدينة الكويت لرياضة المحركات
بعريفجان
مركز الشيخ عبداهلل السالم الثقافي
بالشعب البحري
مجمع المحاكم بالجهراء
هيئة المعلومات المدنية بالجهراء
مبنى شؤون القصر بالجهراء
تطوير الدائري الخامس

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

مشروع طريق الجهراء
طريق الوفرة
نادي البولينغ
إنشاء  80مدرسة حكومية بالمناطق
الجديدة
مركز جابر األحمد الثقافي «دار األوبرا»
مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة
الثانية
مشروع غرب عبداهلل المبارك اإلسكاني
العقد الثالث بمشروع مدينة المطالع
المستشفى الوطني لزراعة الخاليا
الجذعية
مستشفى األحمدي لشركة نفط الكويت

وزير الداخلية بحث
مع فالس تعزيز
التعاون األمني
الكويتي الروماني

محليات 2

•
•
•
•
•
•

«البلدي» :البوابة
اإللكترونية ستشهد
تطوراً بداية
العام المقبل

محليات 4
• �سمو الأمري لدى افتتاحه م�ست�شفى جابر
�أع���رب �سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،عن خال�ص ارتياح �سموه للأجواء
الدميقراطية التي �سادت جل�سة جمل�س الأمة
�أم�س الأول ،وامل�ستوى الراقي يف طرح
الآراء املختلفة حيال مو�ضوع ا�ستجواب
�سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ جابر
املبارك.
وقال �سموه يف ر�سالة �إلى رئي�س جمل�س
الأمة مرزوق الغامن �أم�س�« :أثمن بتقدير عال
التفهم ملا جاء يف ر�سالتنا اليكم ودعوتنا
�إلى حتكيم العقل وتغليب م�صلحة البالد
العليا يف ظل الظروف الراهنة احلرجة
التي منر بها ،و�أخ�ص املواقف التي �أبداها
غالبية النواب ،و�إنني على ثقة ب�أنكم وما
تتحلون به من �إدراك ع��ال للم�س�ؤولية
�ستوا�صلون م�سريتكم الدميقراطية املباركة
بالتعاون مع �أع�ضاء احلكومة ملا يحقق
رفعة البالد وحتقيق تطلعات �أبنائها».
من جهة �أخرى افتتح �سمو الأمري �أم�س،
م�ست�شفى ال�شيخ جابر الأح��م��د مبنطقة

جنوب ال�رسة ،بح�ضور �سمو ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء ورئي�س
جمل�س الأم���ة م���رزوق ال��غ��امن ،وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة.
وقال وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح:
«�إن هذا اليوم تاريخيا لكويتنا احلبيبة
مبنا�سبة افتتاح هذا ال�رصح الذي �سي�شكل
نقلة نوعية يف م�سرية الكويت الغالية
لتقدمي الرعاية ال�صحية مبختلف جماالتها
وكافة تخ�ص�صاتها».
وذكر �أن م�ست�شفى جابر يتكون من خم�سة
�أبراج رئي�سية مت بنا�ؤها على م�ساحة 220
�ألف مرت ,ومب�ساحة اجمالية للبناء تبلغ
نحو � 725ألف مرت وتبلغ ال�سعة ال�رسيرية
له � 1168رسيرا ،وقد روعي يف التخطيط
وال��ب��ن��اء والتجهيز للم�رشوع �أح��دث
املوا�صفات العاملية املراعية حلقوق
و�سالمة املر�ضى وخ�صو�صياتهم.
�ص3-2

تركي الفيصل :محمد بن سلمان
ٍ
باق في منصبه

�أع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق
ل�لا���س��ت��خ��ب��ارات ال�سعودية
الأم�ير تركي الفي�صل �أن ويل
العهد ال�سعودي الأم�ير حممد
بن �سلمان باق يف من�صبه ،وذلك
يف معر�ض رده على �س�ؤال �شبكة
«�سي �إن �إن» عما �إذا كان من�صبه
يف خطر.
وق���ال الفي�صل« :ويل العهد
موجود لأن امللك اختاره ليكون
وليا للعهد ،ولأن جمل�س البيعة
• تركي الفي�صل
دعم اختياره كويل للعهد ،ولأن
النا�س يحبونه».
وا�ضاف« :لو قمتم ب�إجراء ا�ستطالع ر�أي يف اململكة حول مكانة
ويل العهد ،فعلى الأرجح �ستكون �أعلى بكثري مما كانت عليه قبل
� 6أ�شهر ،لي�س ب�سبب مقتل خا�شقجي ،لكن لأنهم يرونه ك�شخ�ص
يقود اململكة بثبات نحو التطور واالنخراط مع بقية العامل».
وب�ش�أن م�ضاعفات موقف الكونغر�س املوحد بجمهورييه
ودميقراطييه من اململكة يف هذه الق�ضية ،قال الفي�صل« :واجهنا
نف�س الق�ضية بعد هجمات � 11سبتمرب ,لقد متكنا من جتاوز
ذلك الو�ضع ملا منثله ،ولأن النا�س اكت�شفوا �أننا حازمون و�أننا
ل�سنا ال�شيطان».

ترامب يهدد
«جنرال موتورز»:
سنوقف الدعم

ه��دد الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ت��رام��ب ،بخف�ض ال��دع��م ال��ذي
تقدمه حكومته �إلى �رشكة «جرنال
م��وت��ورز» بعد �إع�لان��ه��ا �إغ�لاق
م�صانع ،و��صرف �آالف العمال
واملوظفني.
وك��ت��ب ت��رام��ب على �صفحته يف
تويرت« :الواليات املتحدة �أنقذت
«جرنال موتورز» ،وهذا هو ال�شكر
الذي نتلقاه! ننظر الآن يف خف�ض كل
الدعم املقدم �إلى جرنال موتورز،
مب��ا يف ذل��ك ال��دع��م املخ�ص�ص
لل�سيارات الكهربائية».
وج��اء تهديد ترامب بعد �إعالن
ال�رشكة ،خف�ض  %15من قوتها
العاملة عرب �إغ�لاق  5م�صانع،
 3منها يف والي��ت��ي مي�شيغان
و�أوهايو ،اللتني تعتربان �ساحة
معارك انتخابية ،وقد فاز ترامب
فيهما بفارق �ضئيل عام .2016

المشاريع المليارية
 88مليار دوالر مشاريع قيد التنفيذ حاليا.
 65.9مليار دوالر مشاريع تجري دراستها.

 53.2مليار دوالر مشاريع ضمن مراحل ما قبل

التنفيذ.

 115مليار دوالر تنفقها الكويت على مشاريع

الطاقة في غضون األعوام الخمسة المقبلة.

 25.8مليار دوالر و 33.2مليار دوالر قيمة

العقود التي تمت ترسيتها في  2014و2015

على التوالي.

 279م��ش��روع� ًا تنموي ًا ف��ي 2017/2016

باعتمادات مالية  9مليارات دوالر.

جندي مصري أطلق
النار على مركبة
عسكرية إسرائيلية

ذكر �ضابط �إ�رسائيلي كبري بالقيادة
اجلنوبية يف اجلي�ش �أم�����س� ،أن
�رشطي ًا م�رصي ًا �أطلق النار على
مركبة قائد كتيبة «الفهد» بالقرب
من احلدود امل�رصية الإ�رسائيلية.
وك�����ش��ف��ت �صحيفة «ه���آرت�����س»
الإ�رسائيلية� ،أن جنديا م�رصيا يف
ال�رشطة �أطلق النار على �سيارة
قائد كتيبة «الفهد» الإ�رسائيلية
ب��ال��ق��رب م��ن احل���دود امل�رصية
الإ�رسائيلية ال�سبت املا�ضي.
و�أكد ال�ضابط وفقا لل�صحيفة� ،أن
اجلي�شني امل�رصي والإ�رسائيلي
فتحا حتقيقا م�شرتكا يف احلادث
قائال« :نحن ال ن�ستطيع �أن ن�ؤكد
�إن كان �إط�لاق النار مت عن ق�صد
�أو ب�سبب خط�أ ،فهذا حادث خطري
وغري م�ألوف يف تلك املنطقة».
و�أ�ضاف ال�ضابط الإ�رسائيلي« :ان
اجلي�ش امل�رصي يعمل حتت �ضغط
كبري ب�سبب احلرب التي ي�شنها �ضد
تنظيم «داع�ش» يف �سيناء وجماعات
تهريب املخدرات يف نقاط حدودية
مقابل �إ�رسائيل».

األكبر في الشرق األوسط والسادس عالمي ًا

�أفاد وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة
فواز الرفاعي ،ب�أن ال��وزارة حري�صة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية للمواطنني.
و�أ�شار د.الرفاعي �إلى �أن م�ست�شفى جابر يعد �أكرب م�ست�شفى يف ال�رشق
الأو�سط و�ساد�س �أكرب م�ست�شفى يف العامل.

بدء استقبال المواطنين األسبوع المقبل

قال الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية ب��وزارة ال�صحة عبدالرحمن
املطريي� ،إن م�ست�شفى جابر �سيكون متاح ًا ال�ستقبال املواطنني
الأ�سبوع املقبل ،مو�ضح ًا �أنه مت جتهيز امل�ست�شفى ب�أحدث �أجهزة
اال�شعة واملختربات املتخ�ص�صة ،وي�شمل جميع التخ�ص�صات العامة
والتخ�ص�صية ،كما �أنه جمهز بغرف عمليات متطورة ويتميز كذلك
مبركز اال�صابات املتكامل على م�ستوى الكويت.

الحجرف :الكويت
حريصة على تعزيز
العمل االقتصادي
بين الدول اإلسالمية

اقتصاد 6

أكد أهمية التعاون القضائي بما يخدم مصالح الطرفين

المطاوعة :تنفيذ األحكام القضائية

التي تتعلق بمواطني الكويت والعراق
�شدد رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ت�ين الد�ستورية
والتمييز امل�ست�شار يو�سف املطاوعة
�أم�س على �أهمية التعاون بني الكويت
والعراق يف املجال الق�ضائي على
نحو يخدم م�صالح املواطنني يف
البلدين ال�شقيقني.
جاء ذلك يف بيان �صادر عن وزارة
ال��ع��دل عقب ا�ستقبال امل�ست�شار
املطاوعة وفدا ق�ضائيا عراقيا رفيع
امل�ستوى برئا�سة رئي�س جمل�س
ال��ق�����ض��اء رئ��ي�����س حمكمة التمييز
العراقية القا�ضي فائق خلف والوفد
املرافق له.
و�شدد املطاوعة على ��ضرورة تنفيذ
الأح���ك���ام الق�ضائية ال��ت��ي تتعلق
مبواطني الطرفني وتنفيذ الأحكام
الق�ضائية التي تتعلق مب�صاحلهما،
داع��ي��ا �إل��ى �إن�شاء جلنة �أو تنظيم
ي��ع��زز م��ن ال��ت��ع��اون الق�ضائي بني
ال��ك��وي��ت وال���ع���راق ،وق���دم �رشحا
مو�سعا للمحاكم الكويتية والدوائر

بوتين :الدوالر يبتعد عنا  ...وأصحاب «العقوبات»
يطلقون النار على أسفل بطونهم

ال���دوالر يخلق رغبة يف االقت�صادات
�أو���ض��ح الرئي�س ال��رو���س��ي فالدميري
العاملية للعثور على عمالت احتياطية
بوتني� ،أن رو�سيا تتجه نحو اال�ستغناء
بديلة و�إن�شاء �أنظمة م�رصفية م�ستقلة
عن الدوالر يف تعامالتها ،لكن ذلك لن
عن الدوالر».
يحدث على ح�ساب م�صاحلها.
و�أ�شار �إل��ى �أن اال�ستثمارات يف ر�أ�س
ودع���ا الرئي�س ال��رو���س��ي ال��والي��ات
املال الثابت منت خالل الأ�شهر الت�سعة
املتحدة للتخلي عن �سيا�سة العقوبات
الأولى من العام احلايل بن�سبة %4.1
�أحادية اجلانب ،وبدال من ذلك ال�سعي
مقارنة بالفرتة ال�سابقة من العام
�إل��ى �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة ،م�شريا
امل��ا���ض��ي ،م��ا يعد دل��ي�لا على ثقة
�إلى �أن  %70من واردات رو�سيا و%30
امل�ستثمرين مب�ستقبل رو�سيا.
من �صادراتها تنفذ بالعملة الرو�سية
وعن ت�أثري �سيا�سة العقوبات الغربية
«الروبل».
• فالدميري بوتني
�ضد رو�سيا ،قال بوتني« :هذه العقوبات
وقال« :ال ن�سعى للتخلي عن الدوالر،
ت�رض ب�أوروبا حيث ت�سببت بفقدان 400
هو ال��ذي يبتعد عنا ،و�أولئك الذين
يتخذون قرارات «العقوبات» اخلا�صة بهم يطلقون النار �ألف فر�صة عمل» ،م�شددا على �أن «االقت�صاد الرو�سي
على �أ�سفل بطونهم .وعدم ا�ستقرار احل�سابات ب�سبب تكيف مع العقوبات وي�شعر بالثقة».

«المالية»37.4 :
مليار دوالر اإليرادات
النفطية للكويت
في نهاية أكتوبر

اقتصاد 7

• يو�سف املطاوعة يقدم درع ًا لرئي�س جمل�س الق�ضاء العراقي

التابعة لكل حمكمة ووظيفتها،
مبينا �أن الق�ضاء الكويتي هو �إحدى

ال�سلطات الثالث التي ن�ص عليها
الد�ستور الكويتي.

المجلس الوطني :األمم المتحدة تتحمل المسؤولية

الجامعة العربية :ال استقرار بالمنطقة
في ظل االحتالل اإلسرائيلي
يف وق���ت ح����ذّ ر الأم��ي�ن العام
جلامعة ال��دول العربية �أحمد
�أبوالغيط �أم�س من التهديدات
غ�ير امل�سبوقة التي تتعر�ض
لها الق�ضية الفل�سطينية نتيجة
املواقف الأمريكية املنحازة� ،أكد
املجل�س الوطني الفل�سطيني �أن
الأمم املتحدة تتحمل م�س�ؤولية
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،مبين ًا
�أنه مل يعد مقبو ًال �أن يظل االحتالل
الإ��سرائ��ي��ل��ي ينتهك القانون
ال��دويل بدعم ورعاية كاملة من
الإدارة الأمريكية التي ت�شجعه
على ممار�سة الإره���اب والقتل
واالعتقال وبناء امل�ستعمرات
على �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية،

مطالب ًا املجتمع الدويل برتجمة
ت�ضامنه ال��وا���س��ع م��ع ال�شعب
الفل�سطيني �إل��ى �أف��ع��ال تنهي
االح��ت�لال الإ�رسائيلي ومعاقبة
�إ�رسائيل وبرملانها «الكني�ست»
ع��ل��ى ق���رارات���ه���ا وقوانينها
العن�رصية التي �رشعنت نظام
التمييز العن�رصي جتاه كل من
هو غري يهودي وجتلى ذلك يف
قانون الدولة القومية ،م�ؤكد ًا
�أنه ال �سالم �أو �أمن �أو ا�ستقرار يف
منطقة ال�رشق الأو�سط مع ا�ستمرار
االحتالل الإ�رسائيلي وانه ال ميكن
لالحتالل ان ينعم بالأمن مادام
بقي ال�شعب الفل�سطيني يتعر�ض
للظلم واال�ضطهاد.

«زين السعودية»
توافق على بيع
وإعادة تأجير أبراجها
بـ  648مليون دوالر
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ريال مدريد هزم
روما  ...واليونايتد
عبر بويز بأبطال
أوروبا
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