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أعلن تقدميه قانونا لتنظيمها لرفع الظلم عن األسر

هايف: اجلميع اكتوى من القيود األمنية
ربيع �صكر

اكــد النائب محمد هايف ان فوضى 
القيود االمنية اكتوى فيها اجلميع من 
بدون وكويتي ووافد فهي غير دستورية 
لذا كان يجب وضع قانون لضبطها، مبينا 
انها تعدت بظلمها االسرة جميعها مايعد 

ظلما للحقوق القانونية لإلنسان.
وزاد هــايــف خــال مــؤمتــر صحافي 
له أمــس: اننا تقدمنا بقانون لتنظيمها، 
مشيرا الــى انــه اصبحت القيود األمنية 
تهدد املستقبل وهي غير منطقية كما انها 
نوع من التخلف كونها تبقى لفترة مع 

االنسان حيث الترفع عن الشخص.
ولفت إلى اهمية ايجاد قانون لضبطها 
لرفع الظلم، مستشهدا انها حتدث بحاالت 
كاملشاركة باملظاهرات ويسجل عليه قيد 

امني.
 وتابع: »لاسف ان القيود تشمل حتى 
حضور شخص لندوة معينة حيث يتم 
وضع قيد امني عليه، كما انها في بعض 
االحيان توضع على االسرة بأكملها وذلك 

في حال ارتكاب احد االبناء خطأ معينا، 
مبينا ان ذلك يعد تهديدا للمستقبل لذا 
وجب وضع القانون، حيث يحدد القيد 

االمني كذلك ان يحال للقضاء للبت فيه.
ــاف هايف: »كما يجب ان ينظم  واض
قــانــون ذلـــك، فهي حاليا شبه فوضى 
وتــوضــع بشكل غير منظم بحيث يتم 
معرفة السبب، مناشدا وزيــر الداخلية 
لتبني هذا القانون وان يقر لرفع الظلم 

وتثبيت العدالة.
ـــر، تــقــدم النائب  ــوع آخ ــوض وفـــي م
ــدالل باقتراح برغبة بــأن تقوم  محمد ال
وزارة التربية بدعم املــدارس احلكومية 
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل واجلمعيات التعاونية واألمانة 
العامة لألوقاف و مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمى وفتح مجال لقبول التبرعات من 

األهالى واملتبرعني .
وقــال الــدالل في اقتراحه: أولــت خطة 
التنمية للدولة وبرنامج احلكومة املقدم 
أمام مجلس األمة في الفصل التشريعي 

اخلامس عشر اهتماماً خاصاً بالتعليم 
واملؤسسات التعليمية ، وتعتبر املدارس 
احلكومية في املراحل التعليمية من أهم 
تلك املؤسسات التي تتطلب مزيدا من 
كافة صور الدعم احلكومي  و الشعبي 
من أجل حتقيق تلك املؤسسات ألهدافها 
ـــواء  التعليمية، وضــمــان تــوفــيــر األج
املناسبة لتلقي العلم ألبنائنا الطاب 
والطالبات ، ونظراً للعدد الكبير للمدارس 
احلكومية وصعوبة تلبية كافة مطالبها 
في ضمان حسن سير عمل كل مدرسة 
والنقص القائم في العديد من االحتياجات 
التشغيلية والتعليمية وتأخر ورودها 
من الــوزارة ، ومن جانب آخر ندرك مدى 
املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتق 
وزارة التربية في حسن توجيه الدعم 
املالي واإلداري للمدارس احلكومية األمر 
الــذي يتطلب معه دعــم الـــوزارة في هذا 

الدور .

سبعون باملائة من شوارع الكويت تعاني من 
تطاير احلصى والذي دمر الزجاج األمامي ملعظم 
ــر جديد لألشغال  الــســيــارات.. كلما استلم وزي
يصرح بأنه سيعمل على معاجلة املشكلة.. كثرة 
استهاك الطرق وحــرارة اجلو واألمطار تكشف 
ــوء التنفيذ وعـــدم وجـــود رقــابــة جـــادة على  س
املشروع.. احلل في التأمني على الشوارع حتى 
تقوم شركة التأمني بالرقابة وترتاحوا من عوار 

الرأس.. من سبقنا يفعل ذلك.

بني السطور

اجليش العراقي يسيطر على اجلسر الرابع غرب املوصل

القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في غرب املوصل

إيران تعلن جتربة أحدث صاروخ 
كروز بحري محلي الصنع 

اعلن وزير الدفاع االيراني العميد حسني دهقان أمس 
االثنني جتربة اطاق احدث صاروخ كروز بحري محلي 
الصنع من طــراز )نصير( في مــنــاورات )الــواليــة 95( 

اجلارية حاليا في منطقة واسعة.
ــارس( االيرانية لألنباء عن دهقان  ونقلت وكالة )ف
خال تفقده مبنى الوكالة القول ان صاروخ كروز االيراني 
الذي متت جتربته في املناورات البحرية اجلارية حاليا 
في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال احمليط الهندي 

“جنح في اصابة هدفه بدقة«.
وكانت املرحلة النهائية من مناورات )الوالية 95( 
الكبرى التي جتريها بحرية اجليش االيراني قد انطلقت 
امس االحد وتنفذ في منطقة بحرية واسعة تبلغ مساحتها 

مليوني كيلومتر مربع.

ترامب يقترح زيادة نفقات 
54 مليار دوالر  الدفاع بـ 

وعد الرئيس دونالد ترامب أمس 
بــزيــادة »تاريخية« في ميزانية 
اجليش االميركي خال لقائه حكام 
الواليات في البيت االبيض الذي 
أفاد بأن املبلغ املقترح هو 54 مليار 
دوالر. وقال ترامب “هذه امليزانية 
تأتي ضمن وعــدي باحلفاظ على 
ــدا أنها  ــؤك أمـــن األميركيني”، م
“ستتضمن زيـــادة تاريخية في 

االنفاق الدفاعي”.
وبعيد ذلك، أفاد البيت األبيض 

بـــأن الــرئــيــس األمــيــركــي اقــتــرح 
زيادة النفقات الدفاعية بـ54 مليار 
دوالر. وكــان دونــالــد تــرامــب قد 
اتــخــذ مــن ملفي األمـــن ومكافحة 
تنظيم الدولة اإلسامية محورين 
أساسيني في حملته االنتخابية. 
وقد وعد خصوصا بـ”إعادة بناء” 
اجليش من خال زيــادة مــوارده. 
وفــي بــدايــة فبراير، حتــدث قــادة 

عسكريون

2017 بحضور الوزير اجلراح 4 آالف في  اللجنة تناقش جتنيس 

»الداخلية و الدفاع« تصوت على »حرمان املسيء« اليوم 
ربيع �صكر

جتتمع اليوم 3 جلان برملانية ، واالنظار 
تتجه الى اجتماع جلنة الشؤون الداخلية 
والــدفــاع برئاسة النائب عسكر العنزي 
والتي ستنهي خاله مناقشة مجـموعة مـن 
االقـتراحات بـقـوانـني في شـأن انتخابات 

أعـضاء مجـلس األمـة “ تعديات قانون 
حرمان املسيء من الترشح في االنتخابات 
“ وسيتم التصويت على التعديات الحالة 
التقرير على املجلس ملناقشة فــي جلسة 
7 مـــارس، وتناقش اللجنة مجموعة من 
االقتراحات بقـوانـني بشأن حتديد العدد 

الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية سنة 
2017  “ جتنيس 4 آالف شخص “ ويحضر 
االجتماع نـــائــب رئــيــــس مـجـلـس الوزراء 

ووزيـــر الـداخــلـية   الشيخ خالد اجلراح.

ــي أنـــه بسط  ــراق ــع ــن اجلــيــش ال أعــل
ســيــطــرتــه عــلــى اجلــســر الـــرابـــع غــرب 
ــــاد مــراســل  ـــل، أمـــس بــيــنــمــا أف ـــوص امل
“العربية” بأن القوات العراقية املشتركة 
وصلت إلى خط التماس عند حي الدّواسة 
وسط الساحل األمين في املوصل، وهي 
املنطقة التي تضم املربع األمني للمباني 

احلكومية.
ومن شأن استعادة اجلسر أن تساعد 
في جلب التعزيزات واإلمــدادات للجيش 
من اجلانب الشرقي من املدينة، ما يزيد 
الضغط على عناصر تنظيم “داعش” 

املتحصنني في اجلانب الغربي.
ــال املتحدث باسم قــيــادة القوات  وق
املشتركة، العميد يحيى رسول، لفرانس 
برس، إن “قطعات الرد السريع التابعة 
للشرطة االحتادية، حررت حي اجلوسق، 
وسيطرت على اجلسر الرابع من اجلهة 
اليمنى للساحل األمين )غرب املوصل( 
وبهذا أصبح اجلسر مسيطراً عليه من 

الضفتني”.

11 قتياًل في غارات على إدلب
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لتعزيز األخالق احلميدة 
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الكويت يعزز صدارته لـ »دوري فيفا« 
بثالثية في مرمى الشباب

اخلارجية: سنعلن قريبا متطلبات
إصدار اجلوازات اإللكترونية 

قــالــت وزارة اخلــارجــيــة انــهــا ستعلن 
قريبا تفاصيل ومتطلبات اصدار اجلوازات 
االلــكــتــرونــيــة اخلــاصــة بالدبلوماسيني 
وحملة اجلــوازات اخلاصة اذ سيتم قريبا 
تخصيص موقع الكتروني تابع للوزارة 

لبيان جميع التفاصيل املتعلقة بهذا الشأن.
وقــال مساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
املراسم السفير ضــاري عجران العجران 
ــني ان  ــن ــي تــصــريــح صــحــافــي أمـــس االث ف
الــــوزارة انــشــأت مــركــزا متكاما يقع في 

الــوزارة خصص الجنــاز معامات اصدار 
اجلــــوازات االلكترونية للدبلوماسيني 

وحملة اجلوازات اخلاصة.
وأضـــاف ان املــوقــع االلــكــتــرونــي الــذي 
ستطلقه الـــوزارة سيتضمن خدمة حجز 

ــــوازات  ــــدار اجل ــة الص ــع ــراج مــواعــيــد امل
االلــكــتــرونــيــة لــلــدبــلــومــاســيــني وحملة 
اجلــوازات اخلاصة، مشيرا الى ان املركز 

سيعمل في الفترة املسائية 

محمد هايف

ولي العهد البحريني 
يزور الكويت اليوم 

يصل الباد اليوم ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء مبملكة البحرين 
الشقيقة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة والوفد الرسمي املرافق له في زيارة رسمية 

للباد تستغرق يومني.
يجري خالها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية 
تتعلق بالعاقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وسبل 

تعزيزها وتنميتها مبا يخدم مصاحلهما املشتركة.
من جانبه، أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة 
الكويت في املنامة الشيخ عزام الصباح أمس االثنني ان 
زيارة ولي العهد مبملكة البحرين االمير سلمان بن حمد 
ال خليفة املقررة اليوم الثاثاء الى دولة الكويت جتسد 
عمق العاقات االخوية املتميزة بني البلدين وامتدادا 

للتواصل االخوي املستمر.
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