
محلياتالثالثاء  9  مارس  2010   20
الغانم: اتحاد العمال طرف في قانون الخصخصة

صرح نائ����ب رئيس االحتاد العام لعمال الكويت 
عبدالرحمن يوسف الغامن بأنه أشارت األخبار الى ان 
اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة عقدت أكثر 
من اجتماع خاص مبناقشة مشروع قانون اخلصخصة، 
ومن املؤسف ان نسمع عن هذه االجتماعات من خالل 

وس����ائل اإلعالم، فاالحتاد الع����ام لعمال الكويت هو 
طرف معني بش����كل مباشر بهذا املوضوع، حيث ان 
هناك اآلالف من العمال الذين ستتعرض مصاحلهم 
االقتصادية واالجتماعي����ة للخطر من جراء تطبيق 

عمليات التخصيص التي سيقرها القانون.

الذكير يستنكر عدم اشتراط خبرة تعليمية الستقدام المعلمين
دعا رئيس املبرة الكويتية حلماية االسرة 
عادل الذكير ال����ى عدم جعل ابناء الكويت 
حق����ل جتارب يتعلم في����ه اآلخرون فنون 
وأصول مهنة التدريس، عبر احضار معلمني 

ال ميلكون اخلبرة بهذه املهنة ملدارس الدولة، 
مطالبا بعقد جلس����ة خاصة ملجلس االمة 

ملناقشة هذا االمر املهم.
وقال الذكير ان ما نشر عن عدم اشتراط 

وزارة التربية وجود خبرة تعليمية سابقة 
ملن يت����م التعاقد معهم ملهنة التدريس من 
خ����ارج الكويت هو امر مؤلم جدا لالس����ر 
الكويتية التي تعاني األمرين مع ش����ؤون 

تعليم ابنائه����ا في مدارس احلكومة، االمر 
الذي دف����ع كثيرا منهم الى معاجلة ضعف 
التدريس فيها باللجوء للدروس اخلصوصية 

التي ترهق ميزانية االسرة.

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�صلــــل )كال�صلــل الن�صفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �صلــل االأطفال( 

پ االإ�صابات الريا�صية   پ االإ�صابات الع�صلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�صن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�صة   پ عناية خــا�صـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �صاملة ملر�صى ال�صكر واإعطاء حقن االن�صولني پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�ص�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�صحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرعــايـــــة  خــدمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�صـاج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�صت�صاري جراحة العظام واملفا�صل

البورد ال�صويدي يف جراحة العظام واملفا�صل

املفا�صل يف  اخل�صونة  وعــالج  ت�صخي�ش   -

الــــ�ــــصــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــصــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�صخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�صا�صة العظام

الك�صور حـــاالت  جميع  وعـــالج  ت�صخي�ش   -

- ت�صخي�ش وعالج حاالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�صخي�ش وعالج حاالت اإ�صابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �صباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�صــــاًء - 8.30 م�صاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز ال�صت�صاري الطبي

العيادة:

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبنــا�صبـــة �صـهـــر فبــرايـــر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة

ـــــــل كليــــــــة اجلراحني امللكيــــة الكنديــــــة پ زميـــ

پ ا�صت�صـــــــــــــاري اأمــــــرا�ش اأعـــــ�صــاب الــعــــيـــــــون

پ جراحة اجلفون التجميلية وحمجر العني

الدكتور / رائد بهبهاني
البورد االأمريكي يف طب جراحة العيون
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