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ولنا رأي

دعوة سامية لوحدة الصف
حملت الكلمة األبوية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، مبناسبة 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك دعوات 
سامية للتمسك بتعاليم ديننا احلنيف واحلفاظ 
على ثوابتنا، والوقوف في وجه كل من يحاول 
اإلس���اءة للوطن بإثارة النع���رات، إضافة الى 
مساندة أهل الكويت جلميع اخوانهم املسلمني 
في كافة أنحاء العالم على غرار ما أظهروه من 
تفاعل وتضافر في الوقوف بجانب باكس���تان 

مبواجهة كوارث الفيضانات التي حلت بها.
إن اخلط األهم للدفاع عن بلدنا وحمايته في 
ظل ما يواجهه من محاوالت إلثارة الفنت هو  -كما 
شدد صاحب السمو في كلمته- وحدة الصف 
التي بها وحدها نستطيع التصدي خلطر الفتنة 
الذي ال تصده � إذا اندلع � حدود أو جيوش، من 
هنا كانت دعوة صاحب السمو للوقوف بحزم 
في وجه كل من يحاول اإلس���اءة الى الكويت، 
وتأكيد سموه على أهمية التحلي باملسؤولية 

السيما على املستوى اإلعالمي.
لقد شاهدنا طوال أيام الشهر الفضيل صاحب 
السمو األمير يجول على دواوين الكويت ويجلس 
مع أبنائه ويتحدث إليهم ويتحدثون اليه دون أي 
حواجز أو فواصل وفي أجواء أسرية بامتياز مبا 
يجسد الروح األصيلة ملجتمعنا الذي سيح��افظ 
� إن شاء اهلل � على هذا النموذج األصيل والفريد 
في العالقة األبوية بني احلاكم واحملكوم، ويلتزم 

بالرسائل التي وجهها صاحب السمو أمس.

صاحب السمو دعا في كلمته بالعشر األواخر إلى استلهام المعاني الجليلة واالستزادة من صالح األعمال وفعل الخيرات وصلة األرحام واإلقبال على كتاب اهلل وااللتزام بأحكامه

األمير: لنقف بحزم في وجه مثيري النعرات
ضرورة االرتقاء بإعالمنا وممارسة دوره المنشود  والمساهمة بتقوية أواصر الصداقة واإلخاء والتعاون بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملقيا كلمته مبناسبة العشر األواخر

املستنير الذي يعزز الوالء للوطن ويرسخ روح الوحدة 
الوطنية وينشر احملبة بني الناس ويسهم في تقوية 
أواصر اإلخاء والصداقة والتعاون بني الكويت والدول 
الشقيقة والصديقة وجتنب كل ما يعكر صفو العالقات 

مع هذه الدول او اإلساءة لها.
إخواني وأبنائي:

ان عاملنا اإلس���المي يشهد واقعا مؤملا يتطلب منا 
جميعا � نحن املسلمني � الوقوف صفا واحدا ملواجهة 
حتدياته في تكاتف وتآزر عمال بقول رسولنا الكرمي 
ژ »مثل املؤمنني ف���ي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلس���د اذا اش���تكى منه عضو تداعى له سائر 

اجلسد بالسهر واحلمى«.
وهي قيم سامية جبل عليها أهل الكويت منذ القدم 
فهم سباقون دائما لعمل اخلير ومد يد العون إلخوانهم 

املسلمني في جميع أنحاء املعمورة.
ولقد آملتنا اشد األلم فاجعة الفيضانات غير املسبوقة 

فما أحوجنا الس���تلهام هذه املعاني اجلليلة لهذا 
الش���هر الكرمي والى تذكر ما أف���اء اهلل به علينا من 

خيره وفضله.
فقد حبانا جل وعال نعما ال تعد وال حتصى وهيأ 
لنا أمنا واس���تقرارا وطمأنينة وأش���اع بيننا مشاعر 
اإلخوة واملودة وتكرم علينا بفضله حتى عم الرخاء 

والرفاه ورغد العيش.
فحري بنا شكر هذه النعم واستذكارها دائما، ولعل 
اهم مظاهر الشكر هو التمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف واحلفاظ على ثوابتنا ومواريثنا الفاضلة التي 
أرساها اآلباء واألجداد والوقوف بحزم في وجه كل من 
يحاول اإلساءة للوطن العزيز بإثارة النعرات الطائفية 
او القبلي���ة او الفئوية وب���ث روح الفرقة والتعصب 
والتحزب وشق وحدة الصف وما يستوجبه ذلك من 
ضرورة االرتقاء بإعالمنا املقروء واملس���موع واملرئي 
وممارسة دوره املنشود في تكوين ودعم الرأي العام 

جدد صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
الدعوة إلى الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول اإلساءة 
للوط���ن العزيز بإثارة النعرات الطائفية والقبلية أو 
الفئوية وبث روح الفرقة والتعصب والتحزب وشق 

وحدة الصف.
وأش���ار س���موه خالل كلمته املعهودة في العشر 
األواخ���ر من رمضان إلى ض���رورة االرتقاء بإعالمنا 
املقروء واملسموع واملرئي وممارسة دوره املنشود في 
تكوين ودعم الرأي العام املستنير الذي يعزز الوالء 
للوطن ويرسخ روح الوحدة الوطنية وينشر احملبة 
بني الناس ويسهم في تقوية أواصر اإلخاء والصداقة 

بني الكويت والدول الشقيقة والصديقة.
وفيما يلي كلمة صاحب السمو األمير:

إخواني وأبنائي:
جريا على عادتنا املعهودة وتواصلنا الدائم وفي 
لقاء متجدد معكم على اخلير واحملبة بدخول العشر 
األواخر من شهر رمضان املبارك، أحتدث إليكم مستهال 
كلمتي بتهنئتكم بفضائل هذا الشهر الكرمي الذي كرمه 
اهلل تعالى على سائر الش���هور، سائال املولى تعالى 
ان يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يعيده 
على وطننا العزيز وش���عبنا الكرمي وأمتينا العربية 

واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات.
إخواني وأبنائي:

ميثل شهر رمضان املبارك مبا خصه املولى تعالى 
من تفضيل وتعظيم نقطة انطالق وسمو متجددة في 
نف���وس املؤمنني للتوبة واإلنابة الى اهلل تعالى ففيه 
تصف���و األنفس وتنزع الهمم لالس���تزادة من صالح 
األعمال وفعل اخليرات وصلة األرحام واإلقبال على 

كتاب اهلل تعالى وااللتزام بأحكامه قوال وعمال.

التي تعرضت لها جمهورية باكستان االسالمية وأودت 
بحياة آالف من الضحايا وشردت املاليني الذين أصبحوا 

بال عتاد وال مأوى.
ولقد تفاعلت الكويت وسارعت كعادتها في مواجهة 
هذه الكارثة اإلنس���انية فقدمت كل املساعدات املمكنة 
جلمهورية باكستان االسالمية وقامت بفتح باب التبرعات 
حيث تس���ابق املواطنون واملقيمون في تقدمي العون 

واملساعدة.
وانني أحيي كل من شارك وساهم في إجناح حملة 
الكويت إلغاثة منكوبي تلك الفيضانات، سائال املولى 

الكرمي ان يجزيهم جميعا خير اجلزاء.
إخواني وأبنائي:

نعي���ش هذه الليالي املباركة من العش���ر األواخر 
التي ش���رفها اهلل تعالى على غيره���ا ومّن فيها على 
عباده بليلة القدر التي انزل فيها القرآن، وأجزل فيها 
الفضل واإلحس���ان، مبتهلني اليه جل وعال ان يغفر 
الذنوب وميحو السيئات ويجعلنا من املقبولني الفائزين 
بجنات���ه وان يحفظ وطننا وي���دمي عليه نعمة األمن 
واألمان ويهدينا جميعا سواء السبيل خلدمة الوطن 

الغالي ورفع رايته.
وفي هذه األيام الطيبة املباركة نستذكر باإلجالل 
والتقدير والعرفان أميرنا الراحل الشيخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح وأميرنا الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
الس���الم الصباح، طيب اهلل ثراهما واسكنهما فسيح 
جناته، سائلني املولى العلي القدير ان يرحم شهداءنا 
األبرار وموتانا جميعا ويعلي منازلهم في جنات النعيم، 

انه سميع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

باإلجـالل  نستـذكـر 
والتقديـر والعرفان أمـيرنا 
جابـر  الشـيـخ  الراحـل 
األحمــد وأميرنـا الوالـد 
الشـيخ سـعد العبـداهلل

التي  الفـاجعة  آلمتنـا 
وأحيي  بباكسـتـان  حّلت 
كل من شـارك في إنجـاح 
إلغـاثـة  الكويـت  حملـة 
الفـيضـانـات منكـوبـي 

القذافي يرافق 4 حافالت مليئة 
بالشابات لمعرض صور : نحترم 
المرأة أكثر مـن الغرب ص44

»الخدمة المدنية« يجتمع قريبًا لصياغة قرارات الصرف واألثر الرجعي يحدد أثناء االجتماع

المحمد اجتمع مع لجنة الظواهر السلبية بحضور الفهد والخالد والعبداهلل والبصيري والروضان

»التربية«: تكريم المتقاعدين الكويتيين والوافدين وفق 4 شروط

البت في زيادات »الفتوى« و»الخبراء«
 و»البلدية« و»التحقيقات« »قاب قوسين أو أدنى«

مريم بندق
كش���فت مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء« ان 
البت في الزيادات املالية للعاملني في إدارة الفتوى 
والتش���ريع وإدارة اخلبراء ببلدية الكويت واإلدارة 

العامة للتحقيقات أصبح قاب قوسني أو أدنى.

وقالت املصادر ان مجلس اخلدمة املدنية سيجتمع 
قريبا لصياغة قرارات الصرف. وردا على سؤال هل 
س���يعتمد األثر الرجعي في صياغة قرار استحقاق 
الصرف؟ أجابت املصادر: ان إقرار ذلك من عدمه يعتمد 

على املناقشات التي ستتم أثناء جلسة االجتماع.

الحكومة: إحالة تجاوزات بعض الفضائيات للنيابة 
وتشكيل لجنة الوحدة الوطنية

150 ـ 295 دينارًا مكافآت للباحثين التربويين

اتحاد الصناعات: عدم االلتزام بالمواعيد وكثرة اإلجازات تغلب على العمالة الوطنية ص37

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أبلغت احلكومة أعضاء جلنة الظواهر السلبية 
الدخيلة على املجتمع البرملانية اس����تعدادها التام 
للتعاون في شأن تطبيق قانون املرئي واملسموع 
جراء املخالفات التي ترتكب من قبل بعض الوسائل 
اإلعالمية مع التأكيد على إحالة عدد من جتاوزات 

القنوات الفضائية إلى النيابة العامة.
كان ذلك خالل االجتماع الذي عقد أمس مع سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش����يخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري ووزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ووزير اإلعالم والنفط 
الشيخ أحمد العبداهلل باإلضافة إلى وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« ان اللجنة طلبت 
من احلكومة تفس����يرات حول عدم تشكيل جلنة 
الوحدة الوطنية التي أعلن عنها عقب افتتاح دور 
االنعقاد السابق حيث أبدت احلكومة أيضا استعدادها 

للتعاون في هذا اجلانب.
وأضافت املصادر ان احلكومة شاركت النواب 
قلقهم واس����تياءهم من جت����اوزات بعض القنوات 
التي طالت بعض فئات املجتمع ودوال وش����عوبا 

شقيقة وصديقة.
هذا وأكدت املصادر ذاتها انه جرى التنسيق لعقد 
اجتماع نيابي � حكومي األسبوع املقبل في مقر جلنة 
الظواهر السلبية في املجلس بحضور إدارة الفتوى 
والتشريع ملناقشة املالحظات احلكومية التي حتول 
دون تطبيق وتفعيل مواد قانون املرئي واملسموع 

باإلضافة إلى قانون املطبوعات.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود مكافآت مالية للباحثني التربويني العاملني في 
قطاع املناهج تتراوح بني 150 و295 دينارا تصرف الى 
جانب املكافأة التشجيعية املقررة لهم. ورفعت الوزيرة 
جدوال بالوظائف التخصصية حسب التدرج الفني مع 
بيان باملكافأة املستحقة لكل منها الى رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن العتماد الصرف نظير املهام التي 

يقوم بها العاملون في قطاع البحوث التربوية واملناهج 
والتي تش����كل محورا اساس����يا في املنظومة التعليمية 
والتربوية. الى ذلك اعتمد مجلس مديري عموم املناطق 
التعليمية 4 ش����روط لتكرمي املتقاعدين من الكويتيني 
والوافدين، وهي أال يكون املكرم قد وقعت عليه عقوبة 
ما في آخر س����نتني او كرم من قبل التكرمي نفس����ه الى 
جانب حصوله على تقرير كفاءة امتياز في آخر سنتني 

مع مرور 20 عاما على املتقاعدين طبيا.

جابر المبارك: لن نقبل 
بأن يعتدي أحد من أراضينا على دول أخرى

و»الفايتر«  الفرنسـية  »الرافال«  فحصـت  »الدفاع« 
األميركية وسـنختار مـا يناسـب الجيش ص18

التفاصيل ص8


