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اللجنة التشريعية تقر تعديل النظام االنتخابي

5 دوائر.. صوتان

الفــروف يؤكد أن دمشق كانت ستسقط لــوال تدخل 
روســيــا.. كالمه دليل على أن الشعب السوري رافض 
للنظام وقادر على إزاحته فلماذا لم حتترم روسيا إرادة 
الشعب السوري وحقه في اختيار نظام دميقراطي؟.. 
اجلميع يعلم أن التدخل الروسي جاء بناء على طلب 
من الكيان الصهيوني خلوفه من قيام دولة إسالمية في 
الشام.. بقدر ما يضحكون على ذقون الناس فلن تستمر 
كذبتهم.. ختامها سينتصر الشعب وترجع األمور عليكم 

وتتفككون كما حدث لالحتاد السوفياتي!

بني السطور

ربيع �صكر

بحثت جلنة الــشــؤون التشريعية والبرملانية في 
مجلس األمــة خــالل اجتماعها أمــس الــثــالثــاء تعديل 
النظام االنتخابي وتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ 
محطات كهرباء وحتلية املاء إضافة إلى مقترح تعديل 

قانون التأمني الصحي للوافدين.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدالل في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع إنه مت إقرار مقترح لتعديل 
النظام االنتخابي يقضي بأن جترى االنتخابات بنظام 
خمس دوائــر وصوتني مشيرا إلــى أن اللجنة بحثت 
املقترح وأقرته من الناحيتني الدستورية والقانونية 
وأحالته إلى اللجنة املختصة. واضاف الدالل أن اللجنة 

رفضت باألغلبية مقترحا لزيادة عدد الدوائر االنتخابية 
الى ست دوائر وإعادة توزيع أصوات الناخبني.

وأوضح أنه متت املوافقة على مقترح حلماية رواتب 
املتقاعدين باإلجماع ومقترح لتأسيس شركة مساهمة 

عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وحتلية املياه.
وذكر أن اللجنة وافقت على تعديل قانون الفحص 
قبل الزواج بإضافة طلب الصحيفة اجلنائية وشهادة 
بخلو املتقدم للزواج من األمراض مبينا أن اللجنة أقرت 
مقترحا لوضع ضوابط على التأمني الصحي وفرض 
رسوم إضافية على الوافدين مقابل اخلدمات الصحية 

احلكومية.
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الكويت يسعى للمنافسة على جميع 
ألقاب املوسم 300 مليون دوالر من الكويت للمشاريع اإلمنائية في آسيا

شـــارك الــنــائــب األول لرئيس مجلس 
ــوزراء ووزيــر اخلارجية الشيخ صباح  ال
اخلالد أمس الثالثاء في االجتماع الوزاري 
اخلامس عشر حلــوار التعاون اآلسيوي 
والـــذي تستضيفه العاصمة اإلمــاراتــيــة 

أبوظبي.
وقال اخلالد إن الكويت ستقوم بتنظيم 
ورشتي عمل في مجالي االتصاالت والتنمية 

املستدامة خالل الفترة املقبلة.
وتابع اخلالد: نتطلع للمشاورات القادمة 
اخلاصة مببادرة سيدي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعــاه بحشد 
مــوارد مالية بقيمة 2 مليار دوالر اميركي 
لتمويل املــشــاريــع اإلمنــائــيــة فــي الــدول 
ــذي ستساهم  اآلسيوية غير العربية وال

دولة الكويت فيه مببلغ 300 مليون دوالر 
أمريكي.

ــر اخلــالــد عــن صــــادق الــتــعــازي  ــب وع
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة الشقيقة 
قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد نخبة 
مــن أبــنــاء اإلمــــارات وهــم فــي مهمة ضمن 
برامج املساعدات اإلنسانية في جمهورية 
أفغانستان اإلســالمــيــة نتيجة التفجير 

اإلرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار.
ــة الكويت  ــدد اخلــالــد استنكار دول وج
وإدانتها الشديدين لهذا الهجوم اإلرهابي 
الشنيع الـــذي استهدف أرواح األبــريــاء 
اآلمنني والذي يتنافى مع الشرائع والقيم 

اإلنسانية كافة.

2017« .. للمحافظة على اجلاهزية القتالية »إعصار 

2017« الذي نفذته القوة اجلوية بالذخيرة احلية جانب من مترين »إعصار 

مبا ال يخل بسير سوق العمل

الصبيح: نسعى لوضع احللول 
املناسبة لتعديل التركيبة السكانية

اكدت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيـــرة الــدولــة للشؤون 
االقــتــصــاديــة هــنــد الصبيح أمــس 
الثالثاء استمرار العمل على وضع 
احللول املناسبة لتعديل التركيبة 
ــا اليخل  السكانية فــي الــبــالد »مب

بسير سوق العمل«.
ــي تصريح  ــت الصبيح ف ــال وق
للصحافيني عــلــى هــامــش تكرمي 
الفائزين مبسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده ان 

“هناك جلنة عليا مشكلة لدراسة 
تعديل التركيبة السكانية ووضع 

قرارات تساعد على ذلك«.
واوضحت ان عالج هذه القضية 
“لن يكون بشكل فــوري امنــا على 
ــوات مــراعــاة لتركيبة ســوق  ــن س
العمل والفرص الوظيفية املتاحة 
للمواطنني في القطاعني احلكومي 
واخلاص” مضيفة ان هــذا االمــر 

“يحتاج الى آليات 

منفذ هجوم اسطنبول
أقر بجرميته بعد اعتقاله

قالت السلطات أمس الثالثاء إن الشرطة التركية ألقت 
القبض على مسلح قتل 39 شخصا فــي ملهى ليلي في 
اسطنبول في رأس السنة بعد أسبوعني من البحث كما اعتقلت 

أربعة مشتبه بهم آخرين في مخبأ في إحدى ضواحي املدينة.
وعــرف واصــب شاهني محافظ اسطنبول الرجل باسم 
عــبــدالــقــادر مــاشــاريــبــوف وقـــال إنــه ولــد عــام 1983 في 
أوزباكستان وتلقى تدريبا في أفغانستان. وأضاف شاهني 
إنه أقر بذنبه وتطابقت بصمات أصابعه مع تلك التي رفعت 

من مكان الهجوم.
وقــال في مؤمتر صحافي بعد القبض على ماشاريبوف 

أثناء الليل “يعرف أربع لغات وتلقى تعليما جيدا«.

ــــاد نــائــب رئــيــس مجلس  أش
ــاع الشيخ  ــدف ـــر ال ــــوزراء ووزي ال
محمد اخلالد أمس الثالثاء بجهود 
ــوة  ــة وق ــوي ــوة اجل ــق منتسبي ال
املغاوير من ضباط وضباط صف 
ــراد في حماية الوطن والــذود  واف

عن ترابه.
وقــال الشيخ محمد اخلالد في 
تصريح للصحافيني على هامش 
ــذي  متــريــن )إعـــصـــار 2017( ال
نفذته الــقــوة اجلــويــة بالذخيرة 
احلية في ميدان االديــرع إن القوة 
اجلوية حتافظ على اعلى درجات 
اجلاهزية القتالية واالستعداد 

العسكري.
وأضــــاف أن الــتــمــريــن املقبل 
سيشمل جميع قطاعات اجليش 
مبشاركة وزارة الداخلية واحلرس 

الوطني.

املجلس ب��ط��ان  دع���وى  على  ل��ل��رد  م��ذك��رة  ب��إع��داد  ال���دالل  وتكليف  اإلن��ت��رن��ت..   على  اجل��ل��س��ات  ب��ث  ي��رف��ض  األم���ة  مكتب 
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الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس

الفروف: دمشق كانت ستسقط خال 
أسبوعني إذا لم تتدخل روسيا

قــال وزيــر اخلارجية الــروســي، سيرغي 
الفــروف، إن »دمشق كانت ستسقط خالل 
أسبوعني أو ثالثة في يد اإلرهابيني عندما 

تدخلت روسيا في سورية«. 
وعن أستانا قال إن املفاوضات ستضمن 
للمعارضة الــســوريــة املسلحة احلقوق 

ــا حتضر  ــي الــســيــاســيــة، مضيفا أن روس
حملادثات أستانا، وتعمل على دعوة ممثلي 
األمم املتحدة وواشنطن. وقــال الفــروف إن 
ــدف مــفــاوضــات أستانا “تثبيت” وقف  ه
ـــاف خالل  اطـــالق الــنــار فــي ســوريــة. وأض
مؤمتر صحافي أن اللقاء الذي سيشارك فيه 

ممثلون عــن الفصائل املعارضة والنظام 
السوري سيسمح مبشاركة »قادة للمقاتلني 
على األرض في العملية السياسية«، مشيرا 
إلى أن »أحد أهداف لقاء أستانا هو أوال تثبيت 

وقف اطالق النار«.
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