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ت���س���ت���ن���ف���ر  درع�������������ا  ف��������ي  امل�������ع�������ارض�������ة 
النظام  قوات  هجوم  خشية  جبهاتها 

السوري
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م���اراث���ون  رع���ى  اجل���دي���د«  »امل���واس���اة 
جامعة  في  اإلسالمي  التمويل  نادي 

خلليج  ا
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4.4 مليار دوالر لدعم الالجئني السوريني الدول املانحة تبرعت ب� 

الكويت تدعو إلى وقف فوري للقتال في سورية

اجلار الله متحدثا

»ال�������داخ�������ل�������ي�������ة«:  االل�������ت�������زام 
كتف  ع��ل��ى  ال��س��ي��ر  ب���ض���واب���ط 

الطريق.. أو سحب املركبة
أكد مدير عام اإلدارة العامة للعالقات واالعالم األمني 
باالنابة العميد توحيدالله الكندري امــس االربعاء 
ضــرورة االلتزام بالضوابط واالشتراطات املرورية 
اخلاصة بالسير على كتف الطريق األميــن واحلــارة 

اليسرى لتجنب عقوبة سحب املركبة مدة شهرين.
وقــال الكندري في تصريح نقله بيان صــادر عن 
)االعالم األمني( بوزارة الداخلية انه لوحظ في اآلونة 
األخيرة تعمد بعض قائدي املركبات ارتكاب مخالفات 
السير على كتف الطريق األمين واحلــارة اليسرى عن 
طريق القيادة بسرعة عالية جــدا تتجاوز السرعة 

املقررة.

25 لإلناث وأجلت القرار  30 سنة للذكور و  أبقت التقاعد ملن خدم 
النهائي لألحد املقبل 

»املالية البرملانية« ترفض  تعديالت احلكومة 
على املداولة األولى ل� »التقاعد املبكر«

ربيع �صكر

ـــؤون املــالــيــة  ـــش ــة ال ــن ـــــأت جل أرج
ــبــت في  ــة الــبــرملــانــيــة ال ــادي ــص ــت واالق
التعديالت على قانون التقاعد املبكر 
ــد املقبل ورفــضــت التعديالت  إلــى األح
التي قدمتها احلكومة على 3 بنود من 

القانون.
وقـــال مــقــرر اللجنة النائب صالح 
عــاشــور فــي تصريح للصحافيني إن 
اللجنة اجتمعت وغاب اجلانب احلكومي 

ومتت مناقشة مشروع القانون اخلاص 
بتعديل قانون التأمينات االجتماعية 
الذي أقره مجلس األمة في املداولة األولى 
وامتنعت احلكومة عن التصويت عليه. 
وبني أن اللجنة لم تصلها اي تعديالت 
من جانب النواب بينما وصلها تعديالت 
من مؤسسة التأمينات االجتماعية على 

3 بنود من مشروع القانون .

ربيع �صكر

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون 
بشأن حظر مشاركة الكويتيني في صناعة 
املصنفات أو األعــمــال الفنية اخلادشة 

لآلداب العامة واملخالفة للنظام العام.
ــواد االقــتــراح بقانون على  وجــاءت م
النحو اآلتي:  مادة أولى - يحظر على كل 

كويتي أن يشترك داخل أو خارج البالد 
في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة 
أو مرئية أو مسموعة تــخــدش اآلداب 

العامة وتخالف النظام واحلياء العام.
ويعاقب كل من يخالف ذلك باحلبس 
مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبالغرامة 
التي ال تقل عن ٥ آالف دينار وال تزيد 

عــن 10 آالف ديــنــار أو بــإحــدى هاتني 
العقوبتني.

فــإذا كــان املخالف شخصا اعتباريا 
ُحكم على ممثله القانون بالعقوبة املقررة 
فــي الفقرة السابقة مــع احلــكــم بإلغاء 

ترخيصه.

10 آالف دينار وسحب الترخيص 3 سنوات وغرامة  يعاقب املخالف باحلبس 

هايف يقترح حظر مشاركة الكويتيني في األعمال الفنية الهابطة

جــددت الكويت أمس األربعاء دعمها الكامل 
جلهود األمم املتحدة إليجاد حل سياسي لألزمة 

في سورية داعية إلى وقف فوري للقتال.
وقــال نائب وزيــر اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارالله في كلمته مبؤمتر بروكسل الثاني حول 
دعم مستقبل سورية واالقليم إن »هــذا املؤمتر 
يعقد في وقت يواجه الشعب السوري فيه وضعا 

إنسانيا كارثيا«.
وأشــار الــى أنــه بعد بضع ساعات سيجتمع 
مجلس األمن الدولي ملناقشة الوضع اإلنساني 
فــي ســوريــة  كما عقد اجتماعا مهما ألعضاء 
مجلس األمن الدائمني واألمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس واملبعوث اخلــاص لألمني 
الــعــام لــألمم املتحدة الــى ســوريــة ستافان دي 
ميستورا في السويد قبل أيام من أجل دفع العملية 

السياسية في سورية.
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اخلارجية أكدت أنه شخص غير مقبول.. واستدعت السفير الكويتي للتشاور

أعلنت وزارة اخلارجية أمس االربعاء انها ابلغت السفير 
الفلبيني بأنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها 
في مدة أقصاها اسبوع مبينة انها استدعت السفير الكويتي في 

الفلبني للتشاور.
وجددت »اخلارجية« في بيان رسمي رفضها واستنكارها 
التامني ملا أقدمت عليه سفارة جمهورية الفلبني لــدى دولة 
الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد 
العمل الدبلوماسي، اذ قــام أعضاء من السفارة الفلبينية 
وآخرون بتهريب عامالت منزليات من اجلنسية الفلبينية في 
حتد سافر لقوانني دولة الكويت ولألعراف واملواثيق الدولية 
إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

وممارسة أعمال هي من صميم عمل األجهزة األمنية في البالد.
وأكد البيان ان تلك األعمال تشكل مخالفة صارخة ملبادئ 
وأحكام )اتفاقية فيينا( للعالقات الدبلوماسية للعام 1961 
خاصة الفقرة 41 من االتفاقية التي نصت على »مع عدم املساس 
باملزايا واحلصانات على األشخاص الذين يتمتعون بها احترام 
قوانني ولوائح الدولة املعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة«.

طرد السفير الفلبيني قرار عاطفي 
ومتعجل.. فــي الــعــادة يتم طردهم 
ألســبــاب سياسية أو بسبب أعمال 
تضر بــاألمــن الــقــومــي.. االستجابة 
لضغوط الشارع في الغالب تكون 
ــال اإلجــرامــيــة التي  ــم ــرة.. األع ــض م
حدثت من املمكن أن تكون من دون 
علمه.. عالقتنا بالفلبني أكــبــر من 

جتاوزات عابرة!!

بني السطور

سموه شهد تكرمي كوكبة من املعلمني مبناسبة يومهم العاملي

األمير: نكن كل االحترام والتقدير للمعلم 
حتت رعاية وحضور صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحــمــد، أقيم صباح أمــس حفل 
ــة مـــن املعلمني  ــب ــوك تــكــرمي ك
مبناسبة اليوم العاملي للمعلم 
للعام الــدراســي 2017-2016 
وذلك على مسرح الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

مبنطقة الشويخ.
ـــال صــاحــب الــســمــو أمير  وق
الــبــالد الشيخ صــبــاح األحــمــد: 
يسعدني أن أشارككم االحتفال 
باليوم العاملي للمعلم وأن أكون 
بينكم أبنائي وبناتي فــي هذا 
اليوم الذي هو يومكم يوم املعلم 
الكويتي الذي نكن له كل احترام 
وتقدير وإجالل فهو املعلم الذي 
علم أبنائي وأحــفــادي وأبناءنا 
وبناتنا وأفضاله علينا عظيمة 
ــتــي ستظل معنا  ال تنسى وال
مستمرة تالزمنا طــوال حياتنا 
وأنني لعلى ثقة بأنكم أهل لتحمل 
هذه املسؤولية الكبيرة وبأنكم 
تبذلون قصارى جهدكم للمضي 
قــدمــا فــي مسيرتنا التعليمية 
والنهوض بها ومتابعة كل ما 
هــو جــديــد فــي مــيــاديــن التطور 
العلمي السيما ونحن في عصر 

التكنولوجيا والعوملة.
وأضــاف سموه: إننا نتطلع 
إلى مزيد من التركيز واالهتمام 
بنوعية التعليم وإلــى أن تكون 
مخرجاته إنعكاسا واستجابة 
ــل  ــم ــع ملـــتـــطـــلـــبـــات ســــــوق ال
وإحتياجاته وأنتم أيها املعلمون 
واملعلمات لكم الــدور البارز في 
إثراء هذه املخرجات لتتواكب مع 
متطلبات التنمية وطموحاتها 
ومبــا يسهم في حتقيق التنمية 
املــســتــدامــة فــي وطننا العزيز 
وإنه ليسرني هذا اليوم أن أجدد 
الــتــكــرمي ملعلمينا ومعلماتنا 
ممن استحقوا ذلك عن جدارة ملا 
قدموه من عطاء مقدر في احلقل 

التربوي.
وتابع سموه: نستذكر بهذه 
املناسبة بكل العرفان والتقدير 
رواد التعليم في بلدنا العزيز 
أصحاب األيادي البيضاء في دعم 
املسيرة التربوية منذ انطالقها 
والذين ال ميكن نسيان أفضالهم 
حافظني لهم مكانتهم وعطاءهم 
املــمــيــز فـــي تــعــزيــز مسيرتنا 

التربوية.

طرد السفير الفلبيني

سمو األمير متحدثاً
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