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الوزيرة أكدت أن »التربية« لم تغلق أبوابها وأنها حزينة النتهاج هذا المسلك الذي يأتي على حساب العمل ومصلحة أبنائنا الطلبة

عشية اعتصام »المعلمين« اليوم: الحمود رفضت االستعانة بـ »الداخلية«

مريم بندق
عشية االعتصام الذي تنفذه 
العاش���رة  جمعية املعلمني في 
من صباح اليوم رفضت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود االس���تعانة 
ب���وزارة الداخلي���ة ملنع دخول 
الوزارة  ال���ى س���احة  املعلمني 
بحسب الترتيب املعلن في بيان 

اجلمعية.
وطلب���ت الوزيرة من جميع 
القياديني ان يكونوا متواجدين 
في مكاتبهم من الصباح الباكر � 
كالعادة � وعلى اهبة االستعداد 
للتعامل مع مقتضيات املوقف.

وج���ددت الوزي���رة احلمود 
التأكي���د على ان الوزارة فتحت 
ابوابها للمعلمني للحوار والنقاش 
الى وجهات نظرهم  واالستماع 
اميانا بقناعات راسخة بحقوق 
املعلمني في املشاركة في صنع 

القرار التربوي.
الوزيرة احلمود  وخاطب���ت 
اعض���اء مجلس ال���وكالء اثناء 
ترؤس���ها جلسة للمجلس امس 
»نس���تقبل املعلمني ونفتح لهم 
ابوابنا ول���م مننعهم من اعالن 
التي  رأيهم وتقدمي مقترحاتهم 
تؤخذ بعني االعتبار«، مستدركة 
بالقول اال انني حزينة النتهاج 
اسلوب االعتصام واالمتناع عن 
الرأي واملقترح ال  العمل فتقيم 
يكون على حساب العمل ومصلحة 

ابنائنا الطلبة.
ل� »األنباء«:  الوزيرة  وقالت 
وزارة التربي���ة ل���م تتوان في 
املبادرات  اس���تقبال اصح���اب 
التربوية ولم تغلق باب احلوار 
يوما ما، وردا على الورقة املقدمة 
من جمعية املعلمني بخصوص 
بدائل زيادة ال� 25 دقيقة قدمت 
مقترحني، االول لتشكيل جلنة 
مشتركة بني الوزارة واجلمعية 

القيادات  وأضافت: ستكون 
التربوية مس���تعدة بحسب ما 
يستدعيه موقف املعتصمني وهل 
الوكالء  يتطلب الوضع خروج 
إللقاء كلمات عليهم أم سيطلب 
من املعتصم���ني ان ينوب عنهم 
بعض األف���راد لتقدمي ورقة الى 
الوزيرة؟ مشيرة الى ان الوزارة 

مستعدة في كل األحوال.
الوكيلة  من جانبها، قال���ت 
املساعدة لقطاع البحوث التربوية 
واملناهج م���رمي الوتيد: انا على 
ثقة ب���أن معلمين���ا ومعلماتنا 
تربويون يقدرون املسؤولية ومن 
الصعوبة عليهم االستجابة الى 
تنفيذ اعتصام ينفذ خالل يوم 

دراسي.
وأوضح����ت الوكيلة الوتيد: 
صع����ب جدا � وأن����ا أعلم وأثق 
متام����ا في الهيئ����ات التعليمية 
واإلدارية � تنفيذ اعتصام أثناء 
ال����دوام ألن ذلك معن����اه أمرين 
غاية في اخلطورة، األمر األول 
هو ترك مسؤولياتهم وأبنائهم 
الطلب����ة أثناء س����اعات الدوام 
الرسمية والثاني كأنهم يوجهون 
ألبنائه����م الطلبة � في حال نفذ 
أحد منهم االعتصام � رسالة بأن 
االعتصام هو الوسيلة للتعبير 
عن الرأي، وهذا بحد ذاته غاية 
في اخلط����ورة ألن املعلم قدوة، 
وهنا أطرح تساؤال: هل توافق 
الهيئات التعليمية واإلدارية على 
ان ينفذ أوالدهم اعتصاما ان لم 
تنفذ طلباتهم؟ هذه رسالة صعبة 

يجب على اجلميع إدراكها.
واستطردت الوتيد: لدي قناعة 
ومتفائلة ج���دا بأن املعلمني لن 
ينفذوا االعتصام وأبوابنا جميعا 
الوزارة مفتوحة للمناقشة  في 
واحلوار واألخذ والرد، مضيفة: 
»ال���وزارة طول عمره���ا تفتح 

األبواب ملعلميها«.

لدراسة جميع وجهات النظر على 
ان  تعط���ى اللجنة مجاال حتى 
15 نوفمبر املقبل لتقيم قراراتها 
التي سنكون ملتزمني بتنفيذها، 
واملقترح الثاني ان تتشكل هذه 
اللجنة لتقدم توصياتها للعمل 
بها اعتبارا من الفصل الدراسي 
الثاني ولك���ن اجلمعية رفضت 

املقترحني ألسباب ال أعرفها.

وطلبت الوزيرة احلمود من 
جميع القيادي���ني التواجد على 
رأس العمل في مكاتبهم صباح 

اليوم.
الوزي���رة احلمود  ورفضت 
مقترح���ا طرح أثناء اجللس���ة 
باالس���تعانة ب���وزارة الداخلية 
حتسبا ألي خروج على النظام، 
وقالت: »ه���ؤالء معلمونا وأنا 

أثق ثقة عمياء بهم، وأعلم انهم 
يق���درون واجباتهم املقدس���ة 
وضرورة بقائهم في مدارس���هم 

ألداء هذه الواجبات«.
واس���تدركت املصادر قائلة: 
طلبت الوزيرة من جميع الوكالء 
املساعدين ان يكونوا على أهبة 
االستعداد للتعامل مع مقتضيات 

املوقف.

الحمود: »وكالء التربية« يثمنون 
مبادرة الشيخة أمثال األحمد

قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود: 
باس���م مجلس وكالء التربية نثمن مبادرة رئيس���ة مركز العمل 
التطوعي الش���يخة امثال االحمد الت���ي اكدت الوقوف مع الوزارة 
بتكليف منتس���بي املركز بسد اي نقص في املدارس نتيجة غياب 
بعض العاملني الش���تراكهم في االعتصام املزمع القيام به. وكانت 
الشيخة امثال قد قدمت مبادرة للوزارة باستعداد منتسبي املركز 

للعمل تطوعا كمعلمني لسد النقص بسبب االعتصام املتوقع.

كاميرات المراقبة
أشارت الوزيرة الى ان مشروع كاميرات املراقبة في املدارس دخل 
حيز التنفيذ ومش���اريع أخرى مازالت قيد الترسية مثل مشروع 

توفير »الب توب« لطلبة املرحلة الثانوية.

الفصول التفاعلية
ش���رحت الوزيرة مش���روع الفصول التفاعلية التي ستطبق 
في الفصول واملدارس من أجل إدخال التكنولوجيا الى مدارس���نا 
ومواكبة التطور في العملية التعليمية وهي مشاريع تأتي ضمن 

البرنامج احلكومي خلطة وزارة التربية.

  د.موضـي لـ »األنبـاء«: وعـدت الجمعية باألخذ بقـرارات اللجنة المشـتركة ولكنهـم رفضوا وال أعلم السـبب
  الوتيـد لــ »األنبـاء«: أنـا علـى ثقـة بـأن معلمينـا لـن يشـاركوا فـي االعتصـام ألنهـم قـدوة ألبنائهـم

دعت الداعين إلى الحشد واالعتصام أن يتقوا اهلل في الكويت

»التربية« لـ »المعلمين«: لن نخشى لومة الئم 
إن كان التراجع عن القرار لمصلحة أبنائنا

الحضينة: المعلمون يعانون األمرين.. 
إطالة الدوام وعدم وجود كادر

مريم بندق
أصدرت وزارة التربية بيانا شديد اللهجة بشأن 
دعوة جمعية املعلمني الى االعتصام صباح اليوم 
جاء فيه: في الوقت الذي تتبنى فيه الوزارة خططا 
طموحة لتحقيق اجلودة في جميع عناصر املنظومة 
التربوية وحتسني التحصيل الدراسي واالرتقاء 
مبستوى املخرجات التعليمية، وفي الوقت الذي 
احتفت فيه الوزارة بالرعاية األبوية الكرمية التي 
حرص صاحب السمو األمير على ان يختص بها 
أبناءه املعلمني واملعلمات بتكرميهم ومشاركتهم 
احتفالهم باليوم العاملي للمعلم، والذي أوصاهم 

فيه خيرا بالكويت وأبنائها.
وفي هذا الوقت الذي حترص فيه الوزارة على 
ان متد جسور التعاون والتفاهم مع جمعية املعلمني 
وفق األطر الس���ليمة وحترص على ان يكون لها 
دورها الفاعل في مناقشة القضايا التربوية خاصة 
ما يتصل منها باملعلم واحلفاظ على حقوقه التي 
ال يقل حرص الوزارة عليها من حرص اجلمعية، 
من خالل س���عيها الى تقدمي جملة من املبادرات 
للتوفيق بني مصلحة العم���ل والتزامات الهيئة 

التعليمية.
في هذا الوقت نفاجأ بدعوة من اجلمعية الى 
االعتصام أثناء الدوام الرسمي الذي له قدسيته 
ومس���ؤولياته وواجباته اجلديرة باالحترام مع 
وجود أبنائنا الطلبة في املدارس، وهو األمر الذي 
يؤثر على املس���يرة التعليمية ويضرب األعراف 
التربوية التي توارثها أبناء وطننا العزيز جيال 
بعد جيل، وهو في جميع األحوال ميثل رد فعل 
سلبيا على ما تراه الوزارة من إجراءات تربوية 
من صميم اختصاصها والتي تصب في مصلحة 

األبناء أوال وأخيرا.
هذا التصرف ت���زداد غرابته لك���ون الداعني 
واملدعوي���ن الى القيام به ه���م القدوة في تعليم 

أبنائهم أصول العمل الدميوقراطي وأصول التعبير 
احلر عن الرأي واحترام الرأي اآلخر وعدم اللجوء 
الى التصرفات السلبية في فرض الرأي اآلخر وإن 
كان صحيحا، هذا التعبير الذي ينبغي ان يبقى 
في قنواته املشروعة التي ال تخرج عن األعراف 
والتقاليد الراس���خة التي صاغت وجدان شعبنا 

األصيل.
إن الدعوة الى هذا التصرف تهدف كذلك الى إيهام 
املجتمع بأن هناك إطالة جديدة للدوام الدراسي، 
واحلقيقة ان زيادة الدوام 25 دقيقة في يوم واحد 
من أيام األسبوع هي عودة لفترة األنشطة الطالبية 
التي كان معموال بها من قبل، ويجب أال تفسر على 

أنها إطالة للدوام املدرسي ألي دوافع أخرى.
اننا نهيب بإخواننا وأخواتنا املعلمني واملعلمات 
الى أن يكونوا عند حس���ن الظ���ن بهم، التزاما 
برسالتهم اجلليلة، وحرصا على مكانتهم املميزة 
في مجتمعهم، وعليهم ان يتذكروا دائما انهم قدوة 
ألبنائهم في س���لوكهم وممارستهم في التعبير 
املناسب عن آرائهم عبر القنوات املشروعة التي 
تتيحها الوزارة وحترص عليها في إطار حرصها 
على قوانني الدولة ودستورها، ال عبر اخلروج 
على القان���ون واألعراف والنظم واملمارس���ات 

الدميوقراطية الصحيحة.
كما اننا ندعو اخواننا الداعني الى هذا االعتصام 
وهذا احلش���د الى ان يتق���وا اهلل في وطنهم وأال 
يشجعوا على هذه املمارسات والتصرفات السلبية 

في التعبير عن الرأي اآلخر.
ونقول للجميع ثقوا بأن العمل ملصلحة أبناء 
وطننا العزيز جميعهم متعلمني ومتعلمات ومعلمني 
ومعلمات إمنا هو أمانة ومس���ؤولية سيحاسبنا 
عليها اهلل سبحانه وتعالى، ولن نخشى لومة الئم 
إذا ما وجدنا أن مصلحة أبنائنا ووطننا تقتضي 

األخذ بأمر يخدم هذه املصلحة وهذا الوطن.

قال االمني املالي لنقابة العاملني بوزارة التربية 
محمد احلضينة ان التدريس اصبح فعال مهنة 
طاردة وشاقة، فمهنة التدريس من اصعب املهن 
واكثرها جهدا ومشقة ألنها تربي عقوال وتزرع 
قيما وتعلم معارف وعلوما وقد كان هناك تذمر 
مسبق من عدم وجود كادر ينصف املعلم اسوة 
مبن مياثله في الوظائف االخرى وبعدها جاءت 

اطالة الدوام.
وتساءل احلضينة: أليس املعلم من اكثر الفئات 
التي تستحق التشجيع واملكافأة والتميز عن غيره؟ 
فم���ا يبذله املعلم من جهد ال يقارن باي وظائف 
أخ���رى، مطالبا بالتحرك اجل���اد من قبل وزارة 
التربية واحلكومة ومجلس االمة النصاف هذه 
املهنة قبل العزوف التام عنها والتدخل السريع 
واقرار قوانني للمعلم حتقق رضا وظيفيا لديه 

واقرار مهنة التعليم ضمن املهن الشاقة.
واضاف احلضينة ان هناك تس���ربا واضحا 

حسب االحصائيات من جانب املعلمني واملعلمات 
الكويتيني، والسبب الرئيسي يعود الى االغراءات 
التي تقدمها القطاعات املختلفة للشباب من رواتب 
عالي���ة وحوافز مادية ومعنوي���ة غير متوافرة 

بالنسبة للمعلم.
واش���ار احلضينة الى ان التسرب الوظيفي 
ف���ي مهنة التعليم يعود الى قلة احلوافز املادية 
للمعلمني واملعلمات، مؤكدا ان كادر معلمي وزارة 
التربية ال يرقى ال���ى الطموح املطلوب، ومهنة 
التعلي���م اآلن اصبحت طاردة ألنها بني امرين ال 
يش���جعان على التفكير في هذه املهنة اال وهما 

اطالة الدوام وعدم وجود كادر.
وزاد احلضينة ان نقابة التربية ستس���تمر 
في املطالبة بانص���اف املعلم واملطالبة بحقوقه 
املهدرة وابوابنا مفتوحة لكل العاملني بالوزارة 
لتلقي ش���كواهم وتلبية مطالبه���م والدفاع عن 

حقوقهم املشروعة.

»المعلمين« دعت للمشاركة في الوقفة التضامنية
لتأكيد الحق في صياغة القرار التربوي

الباز: وزير التعليم المصري وافق على قبول 
الطلبة المصريين في األول والثاني االبتدائي

ألول مرة ضمن امتحانات »أبناؤنا في الخارج«

دع����ت جمعي����ة املعلم����ني 
الكويتي����ة املعلمني واملعلمات 
للمشاركة في الوقفة التضامنية 
املهنية التي س����تقام في متام 
الساعة العاش����رة من صباح 
اليوم امام املبنى رقم 1 لوزارة 
التربية في منطقة الش����ويخ 
وذل����ك للوقوف صف����ا واحدا 
ال� 25  والتصدي لقرار زيادة 

دقيقة غير املبررة.
وقد وجهت اجلمعية نداء 
الى اهل املي����دان التربوي من 
املعلمني واملعلم����ات طالبتهم 
فيه بأن يكون هذا اليوم يوما 

مش����هودا من خالل الوقف����ة التضامنية لتأكيد 
حقكم املشروع في املشاركة في صياغة القرار 
التربوي وذلك بعد ان وصلت آلية اتخاذ القرارات 
التربوية الى اقصى مس����توى من االستخفاف 
واالس����تهانة برأي اهل امليدان، ومبا يتعارض 
مع ما جاء في امليثاق االخالقي للمعلم الصادر 
عن الوزارة )الفقرة 3 من باب حقوق املعلم على 
مسؤوليه( ونصها »املشاركة في اتخاذ القرار 

في املؤسسة التربوية وابداء الرأي«.
وجددت اجلمعية في ندائها االسباب التي دعتها 
لتنظيم الوقفة التضامنية املهنية، مشيرة الى ان 
هذه الوقفة جاءت وبعد ان اصبح القرار التربوي 
يصاغ باملزاجية والعش����وائية والتفرد ويعمم 
ب� »املس����جات« وفي الوقت بدل الضائع، وبعد 

ان فرضت اس����اليب التضليل 
والتسويف وتزييف احلقائق 
نفس����ها على حساب احلقيقة 
واملوضوعي����ة والواق����ع، كما 
جاءت بعد ان جتاهلت الوزارة 
ما يس����توجب عمل����ه لتدفع 
بامليدان الى التخبط والفوضى 
والالمسؤولية، وبعد ان اصبحت 
مسؤولية اهل امليدان جسيمة 
للغاية في التصدي ملا يحدث 
من مهازل وتدمير متعمد لبنية 
التعليم وعلى حساب املفاهيم 

والقيم.
وطالبت اجلمعية بضرورة 
املشاركة االيجابية بشكل حضاري لتكون تعبيرا 
صادقا عن شرعية مطالبهم ونبل مبادئهم الوطنية 

والتربوية.
وكان رئيس اجلمعية عايض السهلي قد عقد 
صباح اول من امس مؤمترا صحافيا استعرض 
فيه موقف اجلمعية الرافض لزيادة ال� 25 دقيقة 
التي اقرتها الوزارة كل يوم ثالثاء من كل اسبوع، 
واس����باب رفض اجلمعية لالشتراك في اللجنة 
التي شكلتها الوزارة ودعت اجلمعية للمشاركة 
فيها لدراسة وتقييم مشروع االطالة، الى جانب 
بيان ما جاء في لقائه مع وزيرة التربية د.موضي 
احلمود وعرض املقت����رح الذي قدمته الوزيرة 
ملعاجلة املوقف على مجلس ادارة اجلمعية والذي 

مت رفضه من قبل املجلس.

أسامة أبو السعود
زف امللحق الثقافي املصري 
ل���دى الكويت د.عم���رو الباز 
بشرى سارة للعديد من اولياء 
الطالب املصريني في الكويت 
حيث اعلن موافقة وزير التربية 
والتعليم املصري د.أحمد زكي 
بدر وألول مرة على قبول الطلبة 
املصريني في اخلارج في الصفني 
األول والثاني االبتدائي ضمن 
امتحانات »ابناؤنا في اخلارج« 
بداية من العام الدراسي احلالي 
2011/2010 مع مراعاة االلتزام 
بشرط السن على أال يقل عن 

خمس س���نوات وستة أش���هر في أول أكتوبر 
2010 هذا باإلضافة إلى امتحانات »ابناؤنا في 
اخلارج« التي تعقد كل عام للسنوات من الصف 
الثالث االبتدائي حتى الص���ف األول الثانوي 
لوزارة التربي����ة والتعليم املصري����ة وايض����ا 
امتحانات »ابناؤن���ا ف���ي اخل��ارج« لالزه���ر 

الشري��ف.

وق���ال الباز ف���ي تصريح 
ام���س »اتش���رف  صحاف���ي 
باإلفادة ب���أن املكتب الثقافي 
املصري بالكوي���ت يعلن أنه 
التقدم  مازال يتلقى طلب���ات 
ملجموعات التقوية املس���ائية 
في املنهج املصري مبقر املكتب 
الثقافي باجلابرية بالقطعة رقم 
10 شارع 112 ڤيال 47 من الساعة 
الساعة  الثامنة صباحا حتى 

الثانية بعد الظهر.
يذكر ان الدراسة مبجموعات 
التقوية ق���د بدأت امس االحد 
مبدرسة ثانوية فهد الدويري 
بنني باجلابرية قطعة رقم 2 خلف محطة بنزين 
اجلابرية من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة 
الثامنة مساء )الدراسة 5 أيام في االسبوع( من 

االحد الى اخلميس.
وثمن الباز جهود مس���ؤولي وزارة التربية 
والتعليم الكويتية على تعاونها املثمر وسرعة 

تلبيتها تخصيص املدرسة.

عايض السهلي

د.عمرو الباز

متاضر السيدراويمرمي الوتيدد.موضي احلمود

الوجبة الغذائية

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الغذائية  الوجبات  عن جاهزية 
التي س���توزع عل���ى الطلبة 31 
التأكيد على  اجلاري، مج���ددة 
املواصفات املمتازة التي وضعتها 
وزارة الصحة إلى جانب اإلشراف 
عل���ى الوجب���ات ف���ي املصانع 
واملراقب���ة والتفتيش في أماكن 
جتهيز الوجبات لضمان سالمة 
وصح���ة تقدميه���ا للطلبة في 

املدارس.
الوجبات  وقال���ت ان ه���ذه 
روعي فيها التكامل واحتواؤها 
على جمي���ع العناصر الغذائية 
الضرورية للطلبة خالل جميع 
املراحل العمرية املختلفة ألبنائنا 

الطلبة.
وأوضحت ان هذا املشروع يعد 
احدى املراحل التطويرية لتقدمي 
اخلدمات للطالب والطالبات في 

املدارس.
م���ن جانبها أعلن���ت وكيلة 
الوزارة متاضر الس���ديراوي ان 
تطبيق جتربة الوجبات الغذائية 
في املرحلة االبتدائية س���يكون 

في 28 أكتوبر اجلاري لتعريف 
الهيئتني التعليمية واإلدارية بآلية 
التوزيع وأماكنها والتعامل مع 
الوجبات س���واء في املسارح أو 

الفصول.

الوجبات الغذائية ستوزع على الطلبة
31 الجاري وتشمل جميع العناصر الضرورية

السديراوي: »التنسيقية« ستناقش
تقارير األنشطة في المناطق

قالت وكيلة وزارة التربية ورئيس اللجنة التنسيقية بني وزارة 
التربية وجمعية املعلمني متاضر السديراوي إن من اختصاص هذه 
اللجنة تبادل وجهات النظر في القضايا التربوية، مشيرة الى انه 
س���بق للجنة ان اجتمعت ملناقشة تخصيص فترة زمنية للنشاط 
املدرس���ي يوم الثالثاء فقط ومت إحالة املوضوع للوكيل املس���اعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج بصفته القطاع املختص لدراسة 
املقترح املقدم من قبل اللجنة، حيث مت رفعه الى مجلس الوكالء الذي 
أقر باإلجماع على تطبيق املجموع الذي ال يتجاوز مدته 26 حصة 
ب���دءا من 5 أكتوبر الى 31 مارس على ان يتم متابعته وتقييمه في 
املدارس من خالل تقارير دورية ترفع من اإلدارات املدرسية لألنشطة 
التربوي���ة في املناطق التعليمية لرفع التوصيات واحللول لقطاع 

األنشطة بكل شفافية وستتم مناقشته في اللجنة التنسيقية.

توقيع بروتوكول تعاون بين »العطاء« 
وشركة المعرفة النموذجية

مت توقيع بروتوكول التعاون بني قناة »العطاء« الفضائية وشركة 
املعرفة النموذجية بحضور املستش���ار العام للقناة ناصر العيار 
ورئيس مجلس ادارة شركة املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية 
د.زياد الشرهان واعضاء االدارة من كال الطرفني والناشطني في هذا 
املجال لتوصيل رسالة الخواننا من الفئات اخلاصة وذوي االعاقة 
باننا نس���ير على حتقيق االهداف السامية التي تنتهجها الكويت 
احلبيبة وحتقيقا لتلك االهداف والسير على النهج واملسار الذي 
تعيش���ه الكويت في ظل القيادة احلكيمة والرعاية الس���امية من 

صاحب السمو االمير.

الطبطبائي: نؤيد حق المعلمين في االعتصام
صرح النائب د.وليد الطبطبائي بأنه يؤيد حق املعلمني 
ف���ي االعتص���ام املهني املزم���ع اقامته اليوم لالحتجاج 
على ق���رار وزي����رة التربية بش�������أن اطال���ة الي���وم 

الدراس��ي.
وأشار د.الطبطبائي الى خطورة القرارات غير املدروسة 
والت���ي تصدر من وزارة التربية، وانه ال يعارض اطالة 
اليوم الدراس���ي اذا كان سيستغل بشكل صحيح أما ما 
حصل فقد كان قرارا مستعجال ولم يتم التشاور فيه مع 

أهل امليدان والعاملني في حقل التعليم.
وطالب د.الطبطبائ���ي وزارة التربية بعدم اتخاذ اي 
اجراءات تعس���فية في حق املعلمني املش���اركني في هذا 
االعتصام التضامني باعتباره حقا مهنيا في الدول التي 

د.وليد الطبطبائيحتترم نفسها وحتترم مواطنيها.


