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ناصر الصباح: الشراكة االستراتيجية 
ب���ن ال��ك��وي��ت وال���ص���ن ح��ج��ر األس���اس 

لتحقيق التنمية املستدامة 

2

تركيا: لن نسمح ألميركا 
بعرقلة عملياتنا العسكرية 

في سورية
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن الواليات املتحدة 
حتاول منع إجراء العملية العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات 

بسورية، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بذلك.
وقال صويلو امس :  لم تؤيد الواليات املتحدة في وقتها املبادرة 
التركية حول إجراء العملية العسكرية “درع الفرات” شمالي سورية، 
وأثناء عملية “غصن الزيتون” في عفرين كانت واشنطن تهدد أنقرة. 
أما اآلن فتحاول واشنطن اتخاذ خطوات مماثلة شرقي نهر الفرات. لم 

تسمح تركيا لها بعمل ذلك سابقا، ولن تسمح بذلك حاليا .
وأض��اف: كانت واشنطن تعتقد أنه سيكون بإمكانها استهداف 
تركيا على أيدي املسلحني الذين قام األمريكيون بتدريبهم. وحاولت 
الواليات املتحدة تنظيم ضغط دولي على تركيا، لكن أنقرة متكنت من 

التغلب على كل العقبات
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توافق نيابي حكومي على تعديالت القانون  

خفض سن التقاعد للمعاق 
10 سنوات خدمة بداًل  إلى 

15 سنة من 
واصلت جلنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة خالل اجتماعها امس 
مناقشة عدد من التعديالت املقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010  
بشأن ذوي اإلعاقة وذلك بحضور وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة 

الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح.
 وقال رئيس اللجنة النائب مبارك احلجرف في تصريح مبجلس 
األمة إن االجتماع كان يهدف إلى الوصول لتوافق مع احلكومة على 
21 تعديال لقانون ذوي اإلعاقة رقم 8  لسنة 2010 واملدرجة على 

جدول أعمال اللجنة منذ دور االنعقاد املاضي.

املطيري يبشر املواطنن : 
»إسقاط القروض« ركب 

سكة التشريع
بشر النائب ماجد املطيري املواطنني ح��ول املقترح ال��ذي قدمه 
إلسقاط القروض قائال ان��ه »رك��ب سكة التشريع« وان��ه سيسعي 
للتنسيق مع عدد من النواب الستعجال مناقشة مقترحه في اللجنة 
املالية بشأن إس��ق��اط ال��ق��روض ورف��ع��ه للمجلس ف��ي أس��رع وقت 

للتصويت عليه.
وأوضح املطيري أن االقتراح بقانون الذي قدمه وصل إلى اللجنة 
التشريعية وإنه سيقوم باستعجاله لتتم إحالته إلى اللجنة املالية 
باعتبارها اللجنة املختصة.  وأض��اف أن إسقاط القروض ورفع 
االج��راءات التنفيذية عن املعسرين والغارمني يعتبر واجبا شرعيا 

وإنسانيا وأخالقيا.

قبول استقالة »التشريعية« تصوت األحد على دستورية استجواب املبارك 
الرشيدي.. وهاشم هاشم 

رئيسًا ل�»البترول«  
أكدت مصادر ان مجلس الوزراء 
قبل ام��س إستقالة وزي���ر النفط 
ووزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء بخيت 

الرشيدي الذي لم يحضر إجتماعه.
واوضحت املصادر ان املجلس 
ي��ع��د م��ش��روع م��رس��وم، لتشكيل 
م��ج��ل��س إدارة ج��دي��د ل مؤسسة 
البترول، على أن يكون هاشم هاشم 
ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي��س امل��ج��ل��س ورئيسا 
تنفيذيا ملؤسسة البترول خلفا لنزار 

العدساني.
كما واف��ق املجلس على التجديد 
لوكيل وزارة االع��الم طارق املزرم 

ملدة 4 سنوات.
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الصبيح أكدت قرب حتويل مبالغ الدفعة األولى إلى حسابات املواطنن املتضررين

»تعويضات األمطار« نهاية األسبوع  

زي���ارة البشير لألسد جرمية أخ��رى 
تضاف إلى جرائمه واحملكوم عليه فيها 
دول��ي��اً.. جتمع »امل��ت��ع��وس على خايب 
الرجا«... ال يعلم البشير أن األسد فاقد 
للشرعية وم��ج��رم ح��رب تلطخت ي��داه 
ب��دم��اء شعبه وأن���ه استعان ب��ال��روس 
والفرس من أجل البقاء على كرسيه ودفع 

الشعب السوري البريء الثمن غالياً...
ستشهد األيام ملن الغلبة والنصر.

بن السطور

أعلنت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل ووزي��رة 
الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية هند الصبيح إنه 
سيتم حتويل مبالغ الدفعة االول��ى ملطالبات التعويضات 
للمواطنني املتضررين من االمطار الغزيرة الى حساباتهم 

في البنوك خالل نهاية االسبوع احلالي.
وقالت الصبيح التي ترأس فرق العمل احلكومية املكلفة 
ببحث تداعيات االمطار الغزيرة االخيرة في لها امس عقب 
االجتماع االسبوعي ملجلس ال���وزراء إن مبالغ الدفعات 
االخ��رى ملطالبات التعويضات للمتضررين من االمطار 

الغزيرة ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعا.
وأضافت “انتهينا من استقبال طلبات املواطنني واملقيمني 
ممن تضرروا من االمطار الغزيزة االخيرة خالل االسابيع 
املاضية” مشيرة إل��ى أن��ه مت تقسيم ه��ذه الطلبات الى 
مجموعات حيث مت البدء باملجموعة االكثر واالكبر تضررا 

واحتياجا وثم االنتقال الى املجموعة االقل منها وهكذا.
وتابعت “ما زلنا مستمرين بدراسة مطالبات تعويض كل 

مجموعة ومتى ما مت االنتهاء منها 

سموه تسلم دعوة خادم احلرمن ملهرجان الهجن 

األمير يهنئ قطر بالعيد الوطني:
حققت نهضة تنموية بارزة

تسلم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر بقصر بيان صباح ام��س  رسالة خطية من 
أخ��ي��ه خ���ادم احل��رم��ني الشريفني امل��ل��ك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة تضمنت دع��وة سموه   حلضور املهرجان 
السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط املهرجان الوطني 
للتراث والثقافة )اجل��ن��ادري��ة 33( وال��ذي سيقام 

بالعاصمة الرياض الشهر اجلاري.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه رعاه الله سفير 
خ��ادم احلرمني الشريفني ل��دى دول��ة الكويت سمو 

األمير سلطان بن سعد.
وبعث سمو األمير، ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
اليوم الوطني لتولي مؤسس دول��ة قطر الشقيقة 
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني احلكم في 
البالد. مشيدا سموه مبا حققته دولة قطر من اجنازات 
حضارية ب��ارزة ومن نهضة تنموية شملت مختلف 
املجاالت، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية 
ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من التقدم 

واالزدهار.
سمو أمير البالد مع سمو أمير دولة قطر في لقاء سابق
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وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خ��الل اجتماعها ام��س على 5 اقتراحات بقوانني، 
ورفضت 4 اقتراحات لعدم الدستورية وأحالتها إلى 

اللجان املختصة.
وقررت اللجنة البت في دستورية االستجواب 
املقدم من النائب شعيب املويزري إلى سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء في اجتماعها املقرر عقده األحد 

املقبل.
 وق��ال مقرر اللجنة النائب خليل عبد الله، في 
تصريح ل��ه ام��س ، إن تقرير اللجنة بخصوص 
دستورية االستجواب ينتظر التصويت عليه ثم 
إحالته إلى املجلس يوم األحد أو االثنني املقبل ليكون 

جاهًزا للمناقشة في اجللسة املقبلة للمجلس.
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