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»اإلعالم« توقف برنامج »نساء مسلمات« وتحيل القائمين عليه للتحقيق 

عادل العتيبي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان برنامج 
»نساء مسلمات« الذي يذاع عبر إذاعة البرنامج 
الثاني من الكويت مت إيقافه بناء على مطالبات 
نيابية بعد ان أساء الى بعض الصحابة وطعن 

في أخالقياتهم.
وقالت املصادر ان وزارة اإلعالم لن تتهاون 

في مثل هذه األخطاء، حيث مت إيقاف البرنامج 
وإحالة القائمني عليه للتحقيق ملعرفة محتوى 

البرنامج.
من جانب آخر، أكد النائب فيصل املس���لم 
ان كتلة التنمية ترفض تطاول البرنامج على 
الصحابة وتطالب وزير اإلعالم بإجراء حتقيق 

فورا وإحالة املتورطني الى النيابة.

)كرم ذياب(القس عمانويل غريب مرحبا بالسيد محمد باقر املهريترحيب بالشيخة فريحة األحمد

محمد الهاجريد.يعقوب الرفاعي

فريحة األحمد: المودة تزيد التالحم بين الطوائف واألديان

أسامة أبو السعود
أقام راعي الكنيسة االجنيلية الوطنية في البالد القس 
عمانويل غريب غبقة رمضانية بفندق الش����يراتون مساء 
امس االول تعبيرا عن معاني التضامن والوحدة الوطنية 
التي جتمع ابناء األمة من مسلميها وأقباطها وتأكيدا للحرية 
الدينية التي يتمتع بها كل من يعيش على ارض هذا الوطن 
الغالي. وألقت رئيس����ة جلنة األم املثالية الشيخة فريحة 
األحمد كلمة قالت فيها »لقد سعدت كثيرا بدعوتكم حلضور 
هذا اللقاء السنوي في شهر رمضان املبارك أعاده اهلل علينا 
باخلير واحملبة، حيث يجمع القلوب والنفوس املؤمنة على 
أرض الس����الم الكويت لنعيش حلظات احلب، في جو من 
املودة والشعور املتبادل، لنترجم األقوال واألحاسيس إلى 

أعمال تزيد من التالحم ب����ني الطوائف واألديان املختلفة، 
تعلو االبتسامة والرضا متمسكني بوحدتنا، محافظني على 
سالمة القلوب من كل ما يعكر صفوها«. وألقى راعي الكنيسة 
القس عمانويل غريب كلمة بدأها بالقول »ابدأ كلمتي بتقدمي 
اصدق التهاني والتبريكات بحلول ش����هر رمضان الكرمي، 
شهر اخلير واحملبة والتراحم والتقرب الى اهلل مصلني ان 
يدمي اهلل نعمة احملبة والسالم والرخاء على وطننا احلبيب 
الكوي����ت ليبقى دائما واحة أمن وأمان وان يحفظه من كل 
مكروه برعاية وقيادة راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد � حفظهم اهلل جميعا«. وتابع القس عمانويل »اني 

اش����كر اهلل الذي سكب في قلوبنا هذه احملبة والتي نتأكد 
من صدقها يوما بعد يوم، وان تشريفكم لنا ومشاركتكم في 
الغبقة التي نقيمها سنويا ألعظم دليل على صدق مشاعر 

احملبة واالخوة واأللفة التي تربطنا معا«.
وأردف قائ����ال: »لقد اصبح هذا اللقاء الس����نوي تقليدا 
محببا الى قلوبنا، ونحرص عليه في الكنيس����ة وننتظره 
بش����وق لتجديد التواصل فيما بيننا، وبهذه املناس����بة ال 
يسعنا اال ان نتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لتفضل 
س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد برعاية غبقتنا 
هذه، والت����ي تظهر حكمة وحرص ال الصباح الكرام على 
رعاية وتشجيع ابناء هذا الوطن احلبيب بكل أطيافهم على 

العيش والتواصل مبحبة على ارض الكويت الطيبة«.

خالل غبقة الكنيسة اإلنجيلية الوطنية برعاية رئيس الوزراء

الرفاعي: صرف بدالت العاملين في »التطبيقي« مع راتب الجاري
عبدالهادي العجمي وكونا

العامة  العام للهيئة  املدير  أعلن 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاع����ي ان الهيئة س����تبدأ صرف 
ب����دالت العاملني بقطاعاتها املختلفة 
مع راتب شهر اغسطس اجلاري، وقال 
الرفاعي ف����ي بيان صحافي امس ان 
فروق الراتب ستصرف بأثر رجعي 
قريبا واعتبارا من أول أبريل املاضي 
مؤكدا أن الهيئة ممثلة بقطاع الشؤون 
االدارية واملالية تعمل على قدم وساق 
إلنهاء كل االجراءات والنظم اخلاصة 

بصرف البدالت.
من جانبها اوضحت مديرة ادارة 
الش����ؤون االدارية اديبة اليماني أن 
الهيئة بادرت باتخاذ االجراءات املعتادة 
في تنفيذ ص����رف البدالت حيث مت 
االجتماع مبس����ؤولي ديوان اخلدمة 

املدنية في بداية الشهر اجلاري ومت 
تفعيل تلك الرموز من قبل الديوان.

وقالت اليمان����ي ان الهيئة بدأت 
فورا بالتنفيذ الفعلي من خالل ادارة 

البدل على  االدارية إلدراج  الشؤون 
النظام املتكامل واملقارنة ما بني البدالت 
املمنوحة للموظفني املستحقني وبني 
املق����ررة ملنحهم  الب����دالت اجلديدة 

البدل االعلى وفقا للضوابط املرفقة 
بالبدل مضيفة ان عدد املس����تفيدين 
من اإلداريني والفنيني بلغ نحو 1900 

موظف وموظفة.
وذكرت ان إدارة الشؤون املالية 
باش����رت بالصرف الفعل����ي للكادر 

اجلديد.
من جهته صرح الناطق الرسمي 
لرابطة اعضاء هيئة التدريب في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
محمد الهاجري بان مجلس ادارة الهيئة 
برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قد ش����كل 
باجتماع مجلس االدارة السابق عدة 
جلان من ضمنها جلنة لتسكني الكادر 
التدريبي وجلنة مشتركة بني ديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة لدراسة أوضاع 
حاملي شهادات املاجستير والدكتوراه 

باملعاهد والكليات التطبيقية لكي تعد 
هذه اللج����ان تقاريرها وترفعها الى 

مجلس ادارة الهيئة.
وكشف الهاجري ان اللجان قد اعدت 
التقارير املطلوبة منها ومت املوافقة 
عليها باجماع من قبل اعضاء اللجان 
ومت رفعه����ا الى مجلس ادارة الهيئة 
لكي يبت رأيه فيها باجتماع مجلس 
ادارة الهيئة القادم. وأعلن الهاجري 
عن موافق����ة املدير الع����ام للتعليم 
التطبيقي د.يعقوب الرفاعي على اقرار 
تقرير تسكني الكادر التدريبي وبعد 
ذلك يناقش باقي التقارير املرفوعة 
م����ن اللجان وقد أكد الرفاعي حرص 
التربية والتعليم  واهتمام وزي����رة 
العالي د.موضي احلمود ومتابعتها 
لعمل اللجان املشكلة من قبل مجلس 

ادارة الهيئة.

الهاجري أعلن عن تشكيل لجنة لتسكين الكادر التدريبي وأخرى لدراسة أوضاع حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه

غريب: اللقاء السنوي في رمضان تقليد محبب ننتظره بشوق لتجديد التواصل فيما بيننا

الكويت السابعة عالميًا كمقصد للحالمين بالهجرة
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

جاءت الكويت في املوقع السابع بني دول العالم 
التي ُيطمح في الهجرة والسفر اليها واالستقرار 
فوق أرضها. وأوضح اس���تطالع شامل للرأي 
أجرته مؤسسة »غالوب« االميركية حتت عنوان 
»مؤشر الهجرة احملتملة في العالم« ان عدد من 
أجابوا على سؤال حول الى أين يرغب املشارك 
في الهجرة لو كان التنق���ل حرا متاما اختاروا 
الكويت في املوقع السابع بعد سنغافورة التي 
احتلت املوقع االول ونيوزيلندا التي جاءت في 
املوقع الثاني والسعودية التي جاءت في الثالث، 
وكندا التي احتلت املرتبة الرابعة وسويس���را 
التي ظفرت باملوقع اخلامس، وأس���تراليا التي 

جاءت في املوقع السادس ثم الكويت في املوقع 
السابع.

وطبقا حلسابات مؤسسة »غلوب« فإن عدد 
سكان الكويت سيقفز بنسبة 127% اذا ما أضيفت 
أع���داد الراغبني في الهجرة اليها بافتراض فتح 

االبواب وإلغاء القيود.
وشمل االستطالع 148 بلدا في العالم وامتد 
بني عامي 2007 و2009. وقالت املؤسس���ة انها 
حني أجرت االستطالع بني من يعيشون في بلدان 
دول مجل���س التعاون اخلليجي، فإنها حصرت 
شريحة من شملهم االس���تطالع بني املواطنني 
وحدهم واستثنت من ال يحملون جنسية أحد 

بلدان املجلس.


