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الكندري: جمعية المعلمين تطالب النواب 
بموقف حول تمهين التعليم ورفض اإلطالة

وجه����ت ادارة املعلم����ات في 
جمعية املعلمني الدعوة للقيادات 
املدرس����ية من مديري ومديرات 
مدارس في املرحلة املتوس����طة 
واملديرين واملديرات املساعدات 
الى  ورؤساء ورئيسات االقسام 
جانب املعلم����ني حلضور اللقاء 
املفتوح الذي س����تقيمه في متام 
الس����اعة السادسة والنصف من 
مساء اليوم حتت عنوان »مشروع 
املتميزة«، وتستضيف  املدارس 
فيه مراقب التعليم املتوسط في 
منطقة االحمدي التعليمية سالم 
درويش واملوجهة الفنية االولى 

للرياضيات ف����ي منطقة االحمدي التعليمية منيرة 
البكر. وذكرت مديرة االدارة اصيلة الشطي ان اللقاء 
الذي س����يقام في قاعة الشيخ عبداهلل املبارك مبقر 
اجلمعية في الدس����مة يأتي ضمن انش����طة منتدى 
القيادات التربوية الدارة املعلمات في اجلمعية ولفتح 
قنوات االيضاح واملناقشة والتشاور وابداء وجهات 
النظر بشكل مباشر بني االسرة التربوية من االدارات 
املدرس����ية وجموع املعلمني واملعلمات بش����كل عام 
والقي����ادات التربوية املختلف����ة، واضافت ان اللقاء 
س����يكون فرصة جيدة لالطالع والتعرف على آخر 
املس����تجدات املتعلقة بالتعديالت التي طرأت على 

مشروع املدارس املتميزة.
من جانب آخر، اكد امني سر اجلمعية د.عبدالرحيم 
الكندري اهمية حضور املعلمني واملعلمات للندوة 
اجلماهيرية التي تعتزم اجلمعية تنظيمها الساعة 
6.30 مس����اء غد في مقرها بالدس����مة حتت عنوان 
»املعلم.. نعم للتمهني واملزاولة.. وال لالطالة« مبشاركة 
ثمانية نواب هم د.فيصل املس����لم ومس����لم البراك 
وحس����ني مزيد ود.جمعان احلربش ومحمد هايف 

ود.حسن جوهر ود.محمد احلويلة 
وخالد العدوة الى جانب مشاركة 
رئيس اجلمعية عايض السهلي 
وعض����و مجلس االدارة ورئيس 
جلنة مشروع »ميثاق مع املعلم« 

عبدالرحمن اجلاسر.
وذكر د.الكندري ان الندوة تأتي 
بهدف تعزيز املطالب باعتبار مهنة 
التعليم من املهن الشاقة واقرار 
قانون مزاولة املهنة )قانون حماية 
املعل����م( الى جانب الوقوف ضد 
اخلطط املزعومة الداعية الى اطالة 
الدوام املدرسي، كما تأتي بهدف ان 
يكون العضاء السلطة التشريعية 
دورهم ومواقفهم اجلادة لتحقيق مطالب اجلمعية 
العادلة والتي جاءت من واقع احلاجة املاسة لالرتقاء 
مبكانة املعلمني وللتعامل املنطقي مع الواقع التعليمي 
والدوام املدرس����ي وفقا للمتطلب����ات واالحتياجات 
الفعلية وليس ملجرد طرح االوهام واملزاعم البعيدة 
كل البعد عن املساعي اجلادة لالصالح والتطوير في 

العملية التعليمية.
واختتم د.الكندري تصريحه قائال: نأمل اال تفسر 
هذه الندوة بأنها من باب التصعيد ودغدغة املشاعر 
او به����دف احراج اي طرف معني في قضية التمهني 
واملزاولة واالطالة، فهي ندوة وضعت الهداف تربوية 
موضوعية من شأنها ان تضع النقاط على احلروف، 
خاصة فيما يتعلق مبوقف النواب ومدى التزامهم مبا 
سبق ان اقروه في مشروع »ميثاق مع املعلم« الذي 
طرحته اجلمعية في فترة ما قبل انتخابات مجلس 
االمة، علما باننا على ثقة كاملة ان موقف الغالبية 
لم يتغير بل تع����زز، وهناك حترك جاد للعديد من 
النواب في الوقوف الى جانب اجلمعية للوفاء على 

اقل تقدير بالوعود السابقة التي طرحت.

تقيم اليوم لقاءً مفتوحاً حول مشروع المدارس المتميزة

العجمي: 15 مايو آخر موعد لالنتساب لرابطة الشريعة 
وندعو إلى االنضمام للجنة اقتراح القوانين التشريعية

وأعضاء مجلس األمة وعلى ذلك 
فإن اللجنة املشرفة على ديوانية 
العلم����اء بثقل  الرابط����ة تذك����ر 
مسؤوليتهم الشرعية وتدعوهم 
الى املش����اركة، حيث تعتبر هذه 
العظيمة  الفرص  املش����اركة من 
للدعوة الى اهلل باألمر باملعروف 
والنهي عن املنك����ر فالعلماء هم 
حراس األمة والدين وعليهم دور 
كبير في توعية األمة وفي توصيل 

دعوة اهلل الى اخللق.
وأكد ان الرابطة تسعى لتحقيق 

أهدافها وم����ا يصبو إليه العلماء 
عن طريق أعضائها الذين عليهم 
دور كبير في حتقيق هذه األهداف 

املرجوة.
مشيرا الى ان اجلمعية تقوم 
بأنشطة دينية وثقافية واجتماعية 
وخيرية وتوعوية وعلمية وإيجاد 
التقارب بني علماء الش����ريعة في 
الس����احة اخلليجية والعمل على 
توحي����د اآلراء الفقهية والفكرية 
فيما بينهم حول القضايا الكبرى 
وكذلك النظر في القضايا املستجدة 

ووضع احللول املناس����بة لها في 
ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها، 
البحوث والدراس����ات  وإص����دار 
التي تعال����ج األمور  الش����رعية 
املستجدة على الساحة اخلليجية 
مبا يحقق مقاصد الشرع ومصالح 
اخللق وتفقيه املس����لمني بدينهم 
وتوعيته����م باإلس����الم الصحيح 
في شموله ووس����طيته ويسره 
الغلو والتطرف  وس����ماحته من 
واالهتمام بقضايا املسلمني العامة، 
وتنبيههم الى األخطار التي تهدد 

هويتهم العقائدية والثقافية وتعمل 
على متزيق روابطهم وإبعادهم عن 

اإلسالم الذي يجمع بينهم.
ودعا د.العجمي الى االنضمام 
للجنة اقتراح القوانني التشريعية 
اجلامعة بني الرأي الفقهي والرأي 
القانوني. وأش����ار ال����ى انه على 
الراغبني في املش����اركة في عمل 
البريد  التواصل عب����ر  اللجن����ة 
اإللكتروني للرابطة وان آخر موعد 
الطلبات واالقتراحات  الستقبال 

لعمل اللجنة هو 15 مايو.

في اجتماع أعضاء رابطة علماء الشريعة بدول »التعاون«

د.عجيل النشمي ود.جمعان احلربش وبعض احلضور

د.شافي العجمي

ليلى الشافعي
أكد أعضاء رابطة علماء الشريعة 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 
التواص����ل والتعاون بني  أهمية 

الرابطة وأعضاء مجلس األمة.
وق����ال رئيس جلنة الديوانية 
بالرابط����ة د.ش����افي العجمي انه 
جرى لقاء مبدئي مع بعض اعضاء 
مجلس األمة ممن هم أعضاء في 
الرابطة، وذلك في االجتماع األخير 
في ديوانية الرابطة التي يقام كل 
أسبوعني في مقر الهيئة اخليرية 

اإلسالمية العاملية.
وأش����ار د.العجمي الى انه مت 
ط����رح اقتراحات جيدة تدعو الى 
التواص����ل والتعاون بني الرابطة 

نقابة »التسليف«: حل منصف لطالبي الترقية والنقل
أش���اد رئي���س مجل���س ادارة نقابة 
العاملين ببنك الت�سليف واالدخار ناصر 
س���يف العتيبي بالخط���وات االصالحية 
لنائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد نحو اضفاء 
المناخ المناس���ب للعمل والس���عي الى 
تحقيق االستقرار والرضا الوظيفي بين 
أوس�اط الطبقة العاملة في التسليف والتي 
كان من بينه���ا نقل تبعية ادارة التدقيق 

والمتابعة من مجلس ادارة البنك الى االدارة 
التنفيذية.

واوضح العت��يبي ان النقابة تسلمت 
عددا من كتب التظ��لم المرفوعة من موظفي 
تلك االدارة طلبا اليجاد حل منصف لهم 
س���واء على صعيد الترقية في الس���لم 
الوظيف�ي او النقل من والى االدارة المعنية، 
مش�يرا في الوقت ذاته الى ان النقابة لم 
تقف مكتوفة االي�دي حيال تلك القضية، فقد 
اتخذت االجراءات المناسبة بشكل دقيق، 

حيث تمت مخاطبة المس���ؤولين لبحث 
تلك القضية م���ن كل الجوانب للوصول 

الى الحل االنسب لتلك المعضلة.
وعلى اث���ر ذلك تم توجي���ه عدد من 
المذكرات الى مرك���ز اتخاذ القرار الى ان 
تم البت في تلك القضية الخاصة بادارة 
التدقيق والمتابعة ليض�ع الش���يخ احمد 
الواضحة والمش���رفة في  الفهد بصمته 
انصاف الطبقة العاملة باالدارة س���الفة 

الذكر.

د.عبدالرحيم الكندري

هاني حسني

»المهندسين« تستضيف هاني حسين األربعاء
تستأنف جمعية املهندسني عقد لقائها الشهري 
»لقاء األربعاء« حيث تستضيف م.هاني عبدالعزيز 
حسني الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة البترول 
الكويتية، والذي يعتبر احد رواد العمل الهندسي 
في الكويت، حيث سيلتقي املهندسني واملهندسات 
في الساعة السادسة والنصف مساء غد األربعاء 

مبقر اجلمعية ببنيد القار.
ووجه فريق عم���ل العالقات العامة املكون من 
م.مرمي الرشيد وم.أفراح الشطي وم.شيخة املنصور 
وم.فواز الش���مري الشكر الى الضيف حيث اكدوا 

ان اجلمعية تسعى جاهدة الى تفعيل التواصل مع 
الرعيل األول من املهندس���ني واملهندسات، والذين 
ندين لهم بالكثير خالل مرحلة تأسيس وتطوير 
اجلمعية. وان فريق العمل ارتأى ان تكون شخصية 
اللقاء لهذا الشهر من املهندسني الكويتيني املميزين 
والذين تركوا بصمة واضحة في العمل الهندسي 
بالقطاع النفطي من خالل ترؤسه للعمل في مؤسسة 
البترول الكويتية لسنوات طويلة، باالضافة الى 
معاصرته جلميع مراحل العمل التطوعي في اجلمعية 

منذ تأسيسها في العام 1962.


