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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

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق
ن�شتــــري

الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

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

السهلي: جمعية المعلمين ليست نّدًا لـ»التربية« وسياستها قائمة على الطرح الموضوعي
كشف رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي النقاب عن وجود 
بعض االنتقادات التي وجهت إلى 
اجلمعية حول العالقة اإليجابية 
التربية  ب���وزارة  التي تربطها 
حاليا، ووجود نوع من التناغم 
واالنسجام بني مجلس اإلدارة 
احلالي ووزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
والقيادات التربوية بشكل عام، 
األمر الذي فسره البعض ودون 
الوزارة اس���تطاعت  قصد بأن 
أن حتت���وي اجلمعي���ة، وأن 
تلغي دورها ومواقفها السابقة 

والساخنة.
وذكر السهلي أن هذه االنتقادات 
مردود عليها من واقع أن العالقة 
احلالية التي جتمعها بالوزيرة 
التربوية  د.احلمود والقيادات 
قائم���ة على أس���س تدخل في 
صميم أهداف اجلمعية ورسالتها، 
وعلى التجاوب املنشود والتفاهم 
املتبادل وهو ما كانت حترص 
عليه في عالقاته���ا مع قيادات 
الوزارة بشكل عام، ومع أي وزير 
يدير دفة الوزارة بغض النظر 

عن اجتاهه وفكره.
وأضاف السهلي أن اجلمعية 
حرصت وعلى امتداد مسيرتها 
الطويلة وتعاقب مجالس اداراتها 
على أن تؤدي دورها ومتارس 
مس���ؤولياتها وفق���ا ألهدافها 
ورس���التها، ومبا ينس���جم مع 
ما جاء في قانونها األساس���ي 
بصفتها جمعية نفع عام معنية 
بشريحة مهنية، ويقع على عاتقها 

العناية مبصاحلهم  مسؤولية 
وتعزيز حقوقهم ومكتسباتهم 
والعمل على رفع مكانتهم، إلى 
جانب دورها في تقدمي املشورة 
ال���وزارة ممثل���ة بوزيرة  إلى 
التربي���ة، وإذا كانت اجلمعية 
قد س���بق لها أن مرت مبراحل 
متع���ددة ومتباينة في عالقتها 
مع الوزارة ما بني الشد واجلذب، 
وما ب���ني القبول والرفض، فإن 
ذلك يؤكد ثبات سياستها القائمة 
املبني  الطرح املوضوعي  على 
على رأي أه���ل امليدان بصفتها 
لسان حالهم، ومبا متليه عليها 
قناعاتها وما تقتضيه مصلحة 
العم���ل والق���رارات واخلطط 
التربوية، وقد يكون رأيها محل 
قب���ول أو رفض من الوزارة إال 
أن الغاية هنا هدفها نبيل وهي 
ليست محل مزايدة أو للتصعيد 
أو أن تستهدف شخص الوزير 

أو القيادات التربوية.
العالقة  الس���هلي إن  وقال 
ال���وزارة  ب���ني  القائم���ة اآلن 
واجلمعية هي العالقة املنشودة، 
واملفترضة أن تكون دائما كونها 
مبني���ة على تعزي���ز مجاالت 
التعاون والتفاهم والتنسيق 
وتبادل واحترام وجهات النظر، 
علما بأن مجلس اإلدارة احلالي 

األم���ر الذي مت في���ه التلويح 
باللجوء إلى القضاء في حالة 
عدم استجابة الوزارة حلل هذه 
القضية، إلى جانب العديد من 
القضايا األخرى، إال أن املجلس 
وجد ف���ي النهاية من الوزيرة 
ومن القيادات التربوية احلالية 
األريحية والتعاون والتفاهم 
املتبادل والسعي اجلاد لتقريب 

واختتم السهلي تصريحه 
مشيرا أن سياسة املجلس احلالي 
هي امتداد لسياسات املجالس 
السابقة وستبقى ثابتة وراسخة 
وفق مبادئ تنس���جم مع كل 
األهداف والتطلعات املنشودة، 
وأن اجلمعية ال تنظر أبدا إلى 
الوزارة باعتبارها ندا أو خصما، 
وإمنا لكونها صاحبة القرار في 

بقدر ما أشاد بالوزيرة احلالية 
وسياساتها بقدر ما انتقدها أيضا 
في مواقف عديدة، لعل أبرزها 
الدراسي  العام  سلبيات بداية 
احلالي واس���تعدادات الوزارة 
انفلون���زا اخلنازير،  ملواجهة 
وما يتعلق بالقرارات املتضاربة 
الوزارة،  الصادرة عن قيادات 
وتأخر صرف مكافآت املعلمني، 

وجهات النظر ومعاجلة القضايا 
املستجدة واملتراكمة فيما أبدت 
الوزي���رة د.احلم���ود تأييدها 
الكامل للمشاريع املطروحة من 
قبل اجلمعية ومنها مش���روع 
اعتب���ار التعليم مهنة ش���اقة 
وإقرار قان���ون حماية املعلم 
ورفع الكادر ورواتب املعلمني 

الوافدين.

» المعلمين«: نستغرب التقليل من شأن 
النصب التذكاري لمهرجان »شكرًا معلمي«

أبدت جمعية املعلمني في بيان لها استغرابها 
من بعض االنتقادات التي وجهت إليها حول 
النصب التذكاري ملهرجان »شكرا معلمي« الذي 
أقامته أخيرا حتت رعاية صاحب السمو األمير 
وفي إطار احتفاالتها بيوم املعلم العاملي. وقالت 
اجلمعية في بيانها: ملسنا انتقادا من بعض 
الكتاب وحتفظهم وتقليلهم من شأن االجناز 
الكبير الذي حققته اجلمعية بدخول مهرجان 
»شكرا معلمي« موسوعة غينيس العاملية ومن 
خالل النصب التذكاري للمليون و25 ألف قلم، 
وإن ما نود إيضاحه لهؤالء الكتاب الذين نكن 
لهم كل التقدير واالحترام، وندرك دوافعهم 
الطيبة ونحسن الظن بنواياهم أن مشروع 
النصب التذكاري ه���و مبثابة إجناز للمعلم 
الكويتي وللكويت بش���كل عام ويستحق أن 
نفخر ونعتز به لكونه قد جاء متوافقا متاما 
مع توصيات املؤمتر العاملي للمعلمني بضرورة 

إبراز دور املعل���م ومكانته، وان اجلمعية إذ 
حرصت على اختيار القلم فإن ذلك يأتي بصفته 
رمزا تعبر به تعبيرا مجازيا من خالل النصب 
التذكاري حول العالقة التي تربطه باملعلم، 
ولكون القلم من األدوات الرئيسية التي يرتكز 
عليها التعليم، وهذا ما يؤكده قول الباري عز 
وجل »الذي علم بالقلم« بل أقس���م به بقوله 
تعالى »ن والقلم وما يسطرون« وهي داللة 
إلهية على قيمة القل���م وأهميته. واختتمت 
اجلمعية بيانها مشيرة الى أن للنصب التذكاري 
غاية تربوية وطنية لها أبعادها ومعطياتها 
وهي في أي ح���ال من األحوال تؤكد مدى ما 
يحظى به املعلم في الكويت من تقدير واحترام 
ومتيز األمر الذي دفع اجلمعية أن تضع رسالة 
املعلم في صفحات مرجع عاملي معتمد ومبا 
يدعو إلى التقدير واالحترام للمعلم بش���كل 

عام وفي أي بقعة في العالم.

العملية التربوية، وهذا يعطي 
اجلمعية احلق الكامل واملشروع 
في الوقوف إلى جانب الوزارة 
في الق���رارات اإليجابية، وفي 
انتقادها في القرارات ذات اجلدل، 
دون أن يك���ون لذلك أي تأثير 
في مب���ادئ التقدير واالحترام 
لقيادات الوزارة وفي تشجيعها 

أو انتقادها.

في معرض رده على انتقادات العالقة اإليجابية مع الوزارة وقياداتها

عايض السهلي

وزيرة التربية د.موضي احلمود تضع القلم املليون و25 ألفا في النصب التذكاري

فيصل القناعي يتوسط الزمالء من الصحافيني املصريني

القناعي يتبنى مطالب الصحافيين المصريين  العاملين 
في الكويت بنيل عضوية نقابة الصحافيين المصرية

متنى امني الس����ر العام جلمعية الصحافيني الكويتية الزميل فيصل 
القناعي من نقاب����ة الصحافيني املصرية ورئيس����ها مكرم محمد احمد 
املوافقة على مطالب الزمالء الصحافيني املصريني العاملني في الكويت 

بنيل عضوية نقابة الصحافيني املصرية.
وق����ال القناعي في تصريح صحافي عقب االجتماع مع مجموعة من 
الصحافيني املصريني العاملني في الكويت االعضاء في جمعية الصحافيني 
الكويتية ان اجلمعية تدعم حق الصحافيني املصريني في نيل ش����رف 

عضوية نقابة الصحافيني املصرية.
واضاف لقد ملسنا منهم حرصا على االنضمام الى نقابة الصحافيني 
املصرية ملا متثله لهم من مشاعر االرتباط بالوطن باعتبارها النقابة التي 

ميكنها ان ترعي حقوقهم حيث ميارس����ون مهنة الصحافة منذ سنوات 
طويلة. وأكد القناعي انه بعد س����نوات طويلة من عملهم في الصحافة 
الكويتية البد من االش����ادة بدورهم املؤثر واملشرف في تقدمها ورقيها 
ومتتعهم بسمعة مهنية واخالقية متميزة اثبتوا من خاللها انهم مناذج 

متميزة يشرف اي نقابة او جمعية انضمامهم اليها.
وذك����ر ان الصحافيني املصريني بالكوي����ت ومن خالل اللقاءات التي 
جمعتنا بهم بش����أن مطالبهم باالنضمام لنقابة الصحافيني املصرية قد 
ابدوا استعدادا لتلبية جميع الش����روط التي تضعها النقابة في سبيل 
نيل العضوية مبا فيها الش����روط املتعلقة بالنواحي املهنية او رسوم 

االشتراك السنوية املقررة.


