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دع����ا رئيس بي����ت الكويت 
لالعم����ال الوطني����ة يوس����ف 
العميري الى استخالص العبر 
والدروس من األزمات الوطنية 
التي مرت بها الكويت وخرجت 
منها بفضل اهلل تعالى ووحدة 
شعبها وترفع مواطنيها الذين 
وقفوا رجاال ونساء وشيوخا 
واطفاال في صف واحد، منوها 
ان احدا لم يفكر في ذلك الوقت 
في قبيلته او طائفته او انتمائه 
السياسي او تياره او اي شيء 
من ه����ذا القبيل على الرغم من 
الظروف القاسية التي كان من 
املمكن ان تؤدي بأي شعب آخر 

الى اليأس واالستسالم لها.
وأكد العميري ان ش����عوب 
العالم بأس����ره اس����تفادت من 
التجربة الكويتية النادرة اثناء 
فترة الغزو العراقي والتي كانت 
سابقة في تاريخ العالم املعاصر 
حيث وقف العالم ينظر مندهشا 
الى املش����هد الراقي واحلقيقي 
الكويتي����ن قي����ادة  لتالح����م 
وش����عبا وتعاونهم والتنسيق 
فيم����ا بينهم بكل اخوة ومحبة 

العمي����ري عل����ى  وش����دد 
الكويت  ضرورة زيارة بي����ت 
الناس  الوطنية ليرى  لالعمال 
الدم الكويتي الشيعي والسني 
واحلضري والبدوي والسياسي 
بأنواعه مختلطا برمل صحراء 
الذهب����ي وماء بحرها  الكويت 
االزرق، ليصب����ح الرم����ل اكثر 
توهجا ويصبح املاء اكثر زرقة 
ونقاء، مناش����دا اجلميع وضع 
اخلالفات جانبا ومناقشتها ضمن 
قنواتها القانونية والدستورية 
دون تأزمي وتصعيد وجتييش 
الن الكويت دولة قانون ودستور 

وستبقى كذلك دائما.
وختم العميري موجها الدعوة 
جلمي����ع الكويتين من اعضاء 
احلكومة وأعضاء مجلس االمة 
واملواطنن كاف����ة لزيارة بيت 
الكويت لالعم����ال الوطنية في 
ذكرى الضربة اجلوية لتحرير 
الكويت والت����ي بدأت 17 يناير 
1991، الن ه����ذا اليوم يجب ان 
يك����ون تاريخا ال ينس����ى وال 
ميكن مسحه من ذاكرة الكويت 

والكويتين.

ووطنية، مناديا الكويتين اليوم 
الى اده����اش العالم مرة اخرى 
بالعودة الى حقيقتهم واصلهم 
الطيب ومعدنهم الالمع الذي ال 
الغبار ان يخفي  ميكن لبعض 

بريقه وتألقه.
كما اكد العميري ان التعابير 
التي  واملصطلحات املستحدثة 
يتم التطرق اليها من قبل البعض 
في بعض املناسبات غريبة على 
املجتمع الكويتي وليس����ت من 
مفرداته األصلية املتوارثة التي 
العيش والتعايش  زينت اطار 
بن كل افراد املجتمع، الفتا الى 
ان كلمات مثل »السنة والشيعة 
واحلض����ر والبدو وغيرها« لم 
تكن تستخدم في املاضي القريب 
اال في اطارها الصحي والعادي 
وبش����كل نادر ايضا، مناش����دا 
الى املس����ار  اجلميع بالرجوع 
الكويت  الصحيح حتت قيادة 
احلكيمة وحكومتها الرشيدة التي 
لم تنل فرصتها للعمل وحتملت 
اكثر مما حتتمل دون اي حاجة 

او مبررات مقنعة لذلك.
وب���ن العمي���ري ان اجل���و 

الدميوقراطي وهامش احلريات 
اجليد الذي تتمت���ع به الكويت 
اقليميا على املستوى الصحافي 
واحلريات العامة يجب استثماره 
بأفضل الوس���ائل مل���ا فيه خير 
الكويت ورفعة شأنها ورفاهية 
ش���عبها بدال م���ن حتويل هذه 
الدميوقراطية الى سالح يضرب 
بن االهل واالشقاء ورفاق السالح 
القوى  والدم خاصة وان بعض 
اخلارجية تراهن على فشل املسيرة 

الدميوقراطية في الكويت.

»المعلمين« دعت المكرمين في مهرجان »شكرًا معلمي« لمراجعتها وتسّلم بطاقات الدعوة
افتتاح مؤتمر المعلمة السابع غداً

دعت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان »شكرا 
معلمي« في جمعية املعلمن والذي سيقام حتت 
رعاية وحضور صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد في الرابع من يناير املقبل جميع 
املعلمن واملعلمات املشمولن بالتكرمي والبالغ 
عددهم 445 معلما ومعلمة الى ضرورة مراجعة 
اجلمعية لتس���لم بطاقات الدعوة اخلاصة بهم 

لدخول احلفل الذي س���يقام على مسرح كلية 
التربية االساس���ية للبنات في الش���امية، وقد 
حددت اجلمعية غدا االثنن آخر موعد لتس���لم 
البطاق���ات طبقا لتعليم���ات اجلهات املختصة 

بتنظيم احلفل.
وستعقد اللجنة العليا املنظمة للمهرجان في 
متام الس���اعة اخلامسة والربع من مساء اليوم 

مؤمترا صحافيا سيقام في مقر جمعية املعلمن 
بالدسمة وسيشارك فيه رئيس اجلمعية عايض 

السهلي ورئيسة اللجنة العليا فاطمة الزير.
من جانب آخر حتتفل ادارة املعلمات في جمعية 
املعلمن الكويتية صباح اليوم بافتتاح مؤمتر 
املعلمة السابع الذي سيقام في الفترة من 28 الى 
30 ديسمبر اجلاري حتت رعاية وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود وشعاره 
»القيادة التربوية وآفاق األلفية الثالثة«.

وستتناول أنشطة املؤمتر الذي ترأس جلنته 
التحضيرية العليا د.مرمي املذكور ثالثة محاور 
هي: جديد القيادة التربوية ومتطلبات األلفية 
الثالثة، قائد األلفي���ة الثالثة كفايات ومهارات 
وأدوار، جتارب قيادات تربوية محلية واقليمية 

وعاملية، فيما ستشتمل أنش���طة املؤمتر على 
العدي���د من احملاض���رات وورش العمل واقامة 

معرض تربوي.
ووجهت اجلمعي���ة الدعوة جلميع املعلمات 
والتربويات حلضور أنشطة املؤمتر التي ستقام 
جميعها خالل الفترة الصباحية في فندق كراون 

بالزا بالفروانية.

العميري: »بيت الكويت لألعمال الوطنية« يجمع 
الدم الكويتي الشيعي والسني والحضري والبدوي

ناشد الجميع تذكر دروس الماضي القريب

قافلة »شريان الحياة« تناشد الحكومة
 التدخل لتسهيل عبورها إلى قطاع غزة

على تواصل مع الوفد وتؤمن لهم التسهيالت 
الالزمة وتتابع أحوالهم.

ولفت الشطي الى ان املشاركة الكويتية 
في القافلة تأتي انطالقا من واجب إنساني 
جتاه الشعب الفلسطيني في القطاع، وان 
الوفد ملتزم بالبقاء الى جانب املشاركن 
من مختل���ف دول العال���م حتى حتقيق 

مهمتهم.

أدوي���ة ومعدات طبية تتأث���ر بالظروف 
اجلوية وان عامل الوقت مهم جدا لتجنب 
فسادها، مناشدا اجلانب املصري السماح 
للقافلة بالدخول ال���ى القطاع عبر معبر 
رفح وجتنيب املشاركن اي متاس مع قوات 

االحتالل االسرائيلي.
وأشاد م.الشطي بدور السفارة الكويتية 
لدى األردن، مؤكدا ان البعثة الديبلوماسية 

العقبة )االردن( � كونا: ناشد متطوعون 
كويتيون يش���اركون في قافلة »شريان 
احلياة« التابعة ل���أمم املتحدة احلكومة 
الكويتية والبرملان التدخل من اجل احلصول 
على تسهيالت من السلطات املصرية لدخول 
القافل���ة الى قطاع غزة عب���ر معبر رفح 
وجتنيبهم املرور عبر معبر العريش الواقع 

حتت سيطرة االحتالل االسرائيلي.
وقال الناشط الكويتي م.حمد الشطي في 
تصريح ان املشاركن وعددهم 450 شخصا 
من 17 دولة من بينها الكويت ينتظرون في 
ميناء العقبة األردني منذ 3 أيام تصريحا 
من الس���لطات املصرية للدخول الى غزة 
عبر معبر رفح لنقل املساعدات الى القطاع 
وسط إصرار مصري على دخول القافلة 
عبر معبر العريش اخلاضع للس���لطات 

اإلسرائيلية.
وطالب م.الش���طي احلكومة والبرملان 
العمل على تس���هيل دخ���ول القافلة التي 
تهدف الى تسليط الضوء على اثر العدوان 
االس���رائيلي على القطاع وللمطالبة بفك 
احلصار املفروض على غزة ونقل مساعدات 
طبية ملستش���فيات القط���اع الذي يعاني 
نقصا في األدوية واملس���تلزمات الطبية 

األساسية.
وأوض���ح ان حمول���ة القافلة تتضمن 

450 شخصًا ينتظرون منذ 3 أيام

م. حمد الشطي أمام إحدى سيارات اإلسعاف

يوسف العميري

فاطمة الزير
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع عمارة يف الرقعي 1000مرت

املوقع بطن وظهر - 5 اأدوار ومعلق - 24 �سقة

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4900 2481&كـلني رايـت
9955 4383

خدمة
24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

تعديل الكيان القانوين

ـــــــد مـبـــــارك املطيــــري. تقدم: 1- مطـــــر عبــــــيـــ

2- هدي تركي خزعل ال�سمري )كويتيا اجلن�سية( 

اأ�سحاب �سركـــــــة: الرو�ض والـــــــوادي الأخ�سر 

للت�سجيالت ال�سوتيـــــــة /ت. بطلب اإىل اإدارة 

ال�سركات بـــــــوزارة التجـــــــارة: -  تعديل الكيان 

القانوين لل�سركة مـــــــن ت�سامنية اإىل تو�سية 

ب�سيطـــــــة. يرجى ممن لـــــــه اعرتا�ض ان يتقدم 

لالإدارة املذكورة خـــــــالل �ستني يوما من تاريخ 

ن�سر الإعالن باعرتا�ض خطي مرفقا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ عني العتبار.


