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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(

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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

با�ســـم/ عبداحلافظ �صديق 

عبداحلافظ �صيد

رقم اجلواز / 1496024

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

99215981

مفقود جواز �سفر م�سري

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
اإدارة / اأبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

السميط: نطالب بزيادة رواتب 
العاملين في الجهات الحكومية

صرح رئي����س االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن 
السميط بأنه لم يتم األخذ بتقرير البنك الدولي بشأن زيادة رواتب العاملني 

باجلهات احلكومية حسبما صرح به رئيس ديوان اخلدمة املدنية.
وأوض����ح انه كان م����ن األولى على جهة اقتصادي����ة متخصصة ان 
تبحث هذه الزيادة من جميع األوجه حتى تتمكن من تقدمي تقرير علمي 

ومنصف لهذا البلد.
وتابع: نحن باالحتاد الوطني نستغرب من عدم قيام أعضاء مجلس 
األمة بدورهم الرقابي في تعطيل بعض القوانني من قبل السلطة التنفيذية، 

وهذا اإلجراء قد انعكس سلبا على جميع أفراد املجتمع الكويتي.
وبني الس����ميط انه للمحافظة على هذه الشريحة وهذا التميز فإنه 
يجب على الدولة ان تراعي املساواة في نسبة الزيادات للجميع، كما ان 
الضخ احلكومي للشعب الكويتي يؤدي الى زيادة احلركة االقتصادية 
في البلد وزيادة التعامالت التجارية وهذا يؤدي الى نشاط في التجارة 
الداخلية واخلارجية للدولة وفي ذلك حتقيق الرغبة السامية لصاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد لتحويل الكوي����ت ملركز جتاري 
واقتصادي في املنطقة، وهذا ال يتم إال عن طريق زيادة الرواتب لألسر 
الكويتية بجميع شرائحها وعدم االنتقائية في الزيادة بطريقة ال تخدم 

املصلحة العامة للبلد.
واختتم السميط تصريحه مبطالبة ديوان ومجلس اخلدمة املدنية 
بالعدالة في زيادة الرواتب وذلك للمصلحة العامة للبلد لتحقيق املساواة 
للجميع، كما ان التصريح األخير ملجلس الوزراء بشأن اإلضراب واالعتصام 
وإحالتهم للتحقيق معهم يتعارض مع االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 
87 والتي وقعت عليها الكويت، وبذلك تكون ملزمة لها وكل تصريح فيه 
كبت للحريات وعدم إعطاء النقابات حقها في احملافظة على مكتسباتها 
بالطرق املش����روعة والتي حددتها تلك االتفاقيات الدولية تعتبر اساءة 
من مجل����س الوزراء لس����معة الكويت في احملاف����ل الدولية ونحن في 
االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نرفض بشدة التدخل الصارخ 
في الشؤون الداخلية للنقابات ونرفض اإلساءة لسمعة هذا البلد سواء 

كانت داخلية او خارجية ومن اي جهة كانت.

15 تعاونية تشّكل لجنة مشتركة
لوضع تعديالت على قانون التعاون

ش���كل رؤس���اء وممثلو 15 
جمعية تعاونية جلنة مشتركة 
تختص بإعداد مذكرة بالتعديالت 
التعاونيني على  املقترحة من 
قانون التع���اون اجلديد على 
ان ترفع ه���ذه التعديالت الى 
اللجنة الصحية واالجتماعية 

البرملانية.
جاء ذلك خالل اجتماع دعا 

إليه رئيس االحتاد وش���ارك 
فيه نح���و 36 جمعي���ة، وقد 
وق���ع االختيار عل���ى رئيس 
جمعية خيطان محمد اجلبري 
ليكون رئيس���ا له���ذه اللجنة 
املش���تركة، بينم���ا مت اختيار 
نائب رئيس جمعية الصباحية 
هادي اخلرفشي ليكون نائبا 

للجنة.

مديرة املدرسة فاطمة الظفيري

الباحث أحمد محارب الظفيري

استعرض في محاضرة بمدرسة المطالع أبرز العادات بين الماضي والحاضر

الظفيري: العادات والتقاليد الكريمة ستبقى رمزًا للشعوب

فرج ناصر
أقامت مدرس���ة املطالع املتوسطة بنات في 
محافظة اجلهراء متمثلة بقس���م االجتماعيات 
برئاسة خلود املطيري وعيدة العنزي ومدرسات 
القس���م محاضرة بعنوان »القيم والعادات في 
املجتمع الكويتي بني املاضي واحلاضر« ألقاها 
الباح���ث في التاريخ والت���راث الكويتي احمد 
محارب الظفيري بحضور مديرة املدرسة فاطمة 

الظفيري.
وحتدث الظفيري عن حملات من تاريخ الكويت 
القدمي واحلياة ايام زمان كالغوص والسفر وحياة 
الب���ر وكذلك القوافل التي كانت تنقل البضائع 

الى البلدان العربية.
واس���تدل الظفي���ري ببعض املستش���رقني 
والرحالة األجانب الذين مروا بالكويت وكتبوا 
عنها ومنهم الرحالة العربي مرتضى بن علوان 
الذي مّر بالكويت س���نة 1709 ومكث فيها يوما 
وليلتني حيث ذكر ان البضائع كانت موجودة في 
الكويت بوفرة وان املراكب كانت تنقلها واحلكم 
فيها كان مستقرا وذا فاعلية بإدارة البلد ويدير 

البادية واحلاضرة بكل جدارة.
واس���تدل ايضا بالرحالة الدمناركي كارس 
ليبور الذي مّر بالكويت س���نة 1765 وكتب هو 
اآلخر ان الكويت بل���د مزدهر وذكر »القرين«، 
والقرين هو تل صغير يق���ع على البحر يراه 

البحارة وأصحاب السفن.
وأضاف الظفيري ان الرحالة الدمناركي ذكر 
ان أهل الكويت آنذاك كانوا ميلكون 800 سفينة 
ووصف املجتمع الكويتي باملتطور وذكر ساحل 
اخلليج الشرقي والغربي والقبائل العربية التي 

تعيش على ضفتي اخلليج.
وعرج الظفيري إلى املرأة، حيث قال انها رمز 
لكل املعاني الطيبة وهي األم واألخت، مشيرا الى 
ان اهل اخلليج واجلزيرة كانوا ينتخون باسم 
اخواتهم فمثال اسرة آل الصباح املباركة كانوا 
ينتخون باس���م اختهم م���رمي وملوك اجلزيرة 
العربية آل السعود ينتخون بأختهم نورة، واضاف 
أن لألم مكانة سامية عند أهل اجلزيرة واألم في 
اللغة العربية هي أصل كل شيء وعماده حيث 
يطلق عليها في اللغة العربية ام البنني وأم البيت 

وأم اخلير وأخت الرجال ومربية االجيال.
ودعا الطالبات الى االهتمام بالعلم والدراسة 
واالجتهاد والتطبع باالخالق الكرمية وااللتزام 
بتعاليم الدين واخالق العرب الكرمية املتوازنة 

عبر العقود وتتابع االجيال.
وحث على االلتزام بالعادات والتقاليد الكرمية 
التي كانت سائدة عند أهل اجلزيرة حضرا وبدوا 
مؤكدا ان االخالق العربي���ة والعادات الكرمية 
ستبقى لتاريخ طويل زخرا للشعوب العربية 
واإلسالمية مثل حق الضيف وحق الرفيق وحق 
املستجير وهي باقية رغم هذا الزخم االعالمي 
الكبير اململوء بالغث والثمني، حيث أعطى امثلة 
لنماذج االخالق التي سادت في االزمنة املاضية 
في رجاالت الكويت وهم يوسف بن عبداحملسن 
البدر ويوسف الصبيح، حيث ان هذين الرجلني 
كان لهما ايادي بيضاء أيام سني الفقر وسني 
املجاع���ة التي بدأت ع���ام 1870 إلى 1873 حيث 
ساعدوا الناس وجعلوا للفقير احملتاج سبيال 
وأمواال ومازال التاريخ والناس تذكرهم حتى 

يومنا هذا.

)سعود سالم(متابعة من الطالبات


