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جــامـعـة الكــويـت

�إعــــالن

لال�صتف�صار ميكن الت�صال على الأرقام التالية : 

) 24987008 – 24987011 – 24985402 – 24987619(

علمًا باأنه لن يتم اإ�صتقبال طلبات العمل بعد تاريخ 2010/9/30م كما اأنه 

لن يتم النظر يف اأي من الطلبات املقدمة للتعيني باجلامعة قبل ن�صر 

هذا الإعالن . 

تعلن جامعة الكويت عن حاجتها ل�شغل عدة وظائف

) اإداريـــة وفنـيــة ( 
من غري اأع�شــاء هيئة التدري�س والهيـئــة الأكادمييــة امل�شاندة ,

 فعلى الراغبني التقدم خالل الفرتة من 2010/9/20م وحتى 2010/9/30م  

عن طريق موقع اجلامعة الإلكرتوين :

)http://www.ku.edu.kw( 

والــــدخـــول عــــلــى رابـــــــــــط  )careers @ku( اأو وظــــائــــف �صـــــاغــــــرة

على اأن تقدم الأوراق وامل�صتندات املطلوبة من خالل تقدمي طلب العمل 

املوجود على املوقع الإلكرتوين. 

الحريتي يطالب بعمل
مستوصف بيان 24 ساعة

النائب حسني احلريتي  طالب 
وزير الصحة بان يعمل مستوصف 
منطقة بيان على مدار الساعة لتقدمي 
اخلدمات الطبية واالسعافات االولية 
الهالي املنطقة اسوة مبستوصفات 
املناطق املجاورة. وقال احلريتي 
املناطق  ان منطق���ة بي���ان م���ن 
ذات الكثافة العالية في الس���كان 
الوحيد في املنطقة  واملستوصف 
يعمل حتى منتصف الليل ويغلق 
ابوابه ايام العطل الرس���مية مما 
يضطر اهالي املنطقة للتوجه الى 
مس���توصفي الرميثية او سلوى، 
وهذان املستوصفان اساسا يواجهان 
ضغطا متزايدا من املراجعني، السيما 
ان منطقتي الرميثية وسلوى من 
املناط���ق ذات الكثافة العالية في 

السكان. 

الطبطبائي لتأجيل توزيع قسائم القيروان
لحين العمل بقانون ذوي االحتياجات الخاصة

الصواغ يناشد صفر تحويل جميع اإلشارات
على الجسور في مبارك الكبير إلى »دائرية«

طالب النائب د.وليد الطبطبائي، نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد بتأجيل توزيع قسائم القيروان حلني 
العمل بقان���ون ذوي االحتياجات اخلاصة الذي 

اقره املجلس في فبراير املاضي.
وقال د.الطبطبائي في تصريح صحافي امس 
امتنى على الشيخ احمد الفهد تأجيل توزيع قسائم 
القيروان حلني تنفيذ قانون املعاقني اجلديد، السيما 
ان وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي اصدر قرارا بوقف العمل بقانون املعاقني 
القدمي، مطالبا د.العفاس���ي باالسراع في تطبيق 

قانون ذوي االحتياجات اخلاصة حتى تس���تفاد 
شريحة املعاقني من قسائم القيروان.

واكد د.الطبطبائي انه من الظلم توزيع قسائم 
القيروان من دون تطبيق قانون املعاقني اجلديد، 
مشيرا الى ان عدد تلك القسائم هو 370 قسيمة.

ولفت د.الطبطبائي الى ان املادة 34 من قانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة اجلديد تنص على ان 
»مينح االش���خاص ذوو االعاق���ة او ذووهم ممن 
تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية 
بناء عل���ى تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية 
ال تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا 

لنوع ودرجة االعاقة«.

لفت النائب د.فالح الصواغ الى مناشدته 
وزير االشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر 
النظر في تخفيف ازدحام الطرق والش���وارع 
في محافظة مبارك الكبير بعني االهتمام نظرا 
لالزدحام الشديد احلاصل يوميا بجميع طرق 
الكويت وبال���ذات في محافظة مبارك الكبير، 
وقال ميكن لوزير االشغال او اي من قياديي 
ومسؤولي وزارة االشغال ان يزور محافظة 
مبارك الكبير ويرى بعينه االزدحام الشديد 
الذي يحصل مع ع���ودة املوظفني من الدوام 
عند جسور صباح السالم وصبحان وجسر 
الدائري الس���ابع الواقعة جميعا على طريق 
امللك فهد، حي���ث يضطر املواطنون للوقوف 
عند االشارات يوميا ملدة من نصف ساعة الى 
ساعة كاملة وعلى اشارة واحدة فقط للوصول 

او للدخول للمنطقة.
واضاف اننا نعي الزيادة السكانية ونعي 

كذلك زيادة عدد املواطنني والوافدين واالزدياد 
الكبير في اعداد السيارات بالبالد ولكننا في 
الوقت نفسه يجب ان نلمس من االخوة قياديي 
وزارة االشغال بعض اخلطوات املمكن اتخاذها 
لتقليل وتخفيف وتسهيل هذه املشكلة التي 
يعاني منها كم هائل من املواطنني وخصوصا 
ف���ي مناطق محافظة مب���ارك الكبير املكتظة 

بالكثافة السكانية الهائلة.
وناشد د.الصواغ وزير االشغال د.فاضل 
صفر وقياديي الوزارة س���رعة االس���تجابة 
لطلبنا بعمل او حتويل جميع االشارات على 
اجلسور الى طرق دائرية لتسهيل انسيابية 
حركة املرور وتخفيف االزدحام الواقع خاصة 
بعد افتتاح ما يسمى باسواق القرين مما زاد 
 االزدحام على هذه الطرق واجلسور في الفترات
الصباحي���ة واملس���ائية ما جع���ل الوضع ال 

يحتمل.

ناشد الشيخ أحمد الفهد التدخل في الموضوع

لتخفيف ازدحام الشوارع والطرق بالمحافظة

عسكر: على الحكومة اإلسراع في إحالة
زيادات العسكريين للمجلس إلقرارها

السلطان لـ »األنباء«: »المالية« تؤيد تمويل المشاريع 
من خالل الحكومة.. والعنجري يفضل اللجوء للبنوك

النم���الن ان خطوة  وقال 
احلكوم���ة في زي���ادة الراتب 
األساس���ي للعس���كريني أتت 
في الوقت املناسب في ظل ان 
الراتب األساسي يعد ضئيال 
وغير مناسب للمهام التي يقوم 
بها العسكريون من مسؤولية 
احلفاظ على األمن بشكل عام 
وهي تعتب���ر تعديال للوضع 
اخلاطئ القائم حاليا اضافة الى 
ان احلكومة تقر وتعترف بأن 
الراتب األساسي للعسكريني 
العس���كري  منخف���ض، وان 
يعاني من تدني راتبه، لذلك 
ف���إن على احلكوم���ة مراعاة 
الى  املتقاعدين وان لم تبادر 
ذلك فسيكون لنا موقف حاسم 
في هذا املوضوع وسنسعى الى 
الى  الزيادة، داعيا  اقرار هذه 
التقاعدي،  الراتب  رفع سقف 
 وفضل ان حتال هذه الزيادة الى

املجلس مع بداية دور االنعقاد 
املقبل.

العسكري ثم تقاعدوا، الفتا الى 
ان عدم االهتمام باملتقاعدين 
املرتقبة يجعلهم  الزيادة  في 
يتعرضون للظلم ونحن كنواب 
ال ميكن ان نقبل بظلمهم والبد 
م���ن ان تتعاون الس���لطتان 
التشريعية والتنفيذية حتى 
تشمل الزيادة املتقاعدين الذين 
كان لهم دور كبير في حماية 
األمن حينما كانوا على رأس 

عملهم والبد من انصافهم.

على أحر من اجلمر، ونتمنى من 
احلكومة اعطاء هذا املوضوع 
صفة االستعجال ليتسنى لنا 
اقرار تلك  األم���ة  في مجلس 
الزيادات مع بداية دور االنعقاد 

املقبل.
من جانب���ه، طالب النائب 
سالم النمالن بأن تشمل زيادة 
الراتب األساسي للعسكريني 
جميع املتقاعدين أيضا حتى 
ال يتم ظلم من خدموا بالقطاع 

رئي���س جلن���ة  طال���ب 
الداخلية والدفاع في مجلس 
األمة النائب عس���كر العنزي 
احلكومة بضرورة االس���راع 
الزيادات للعسكريني  بإحالة 
الى مجلس األمة ملناقشتها في 
اللج���ان املختصة واعتمادها 
بأسرع وقت لتكون جاهزة قبل 

بدء دور االنعقاد املقبل.
العنزي في تصريح  وقال 
صحافي ان تأخير إحالة زيادات 
الى مجلس األمة  العسكريني 
ان  ل���ه، خصوصا  ال مب���رر 
هذه الزيادات أشبعت دراسة 
ومناقشة وهناك توافق نيابي 
� حكومي على اقرارها، ولذلك 
نتمن���ى ان حت���ال م���ن قبل 
احلكومة الى مجلس األمة في 

أسرع وقت ممكن.
ان  العن���زي  وأض���اف 
العس���كريني ف���ي اجله���ات 
العس���كرية الثالث باالضافة 
الى االطفائيني ينتظرون اقرار 
الزيادات املالية على رواتبهم 

سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خالد الس���لطان 
ان اللجنة املالية اجتمعت مع 
البراك لشرح  النائب مس���لم 
ما جاء بالوثائق واملستندات 
التي قد س���لمها للجنة املالية 
بخصوص مخالفات الش���ركة 

الكويتية لالستثمار.
وذكر السلطان أنه مت االتفاق 
على آلية واسلوب سير التحقيق 
في هذا امللف مبينا انه سيتم 
توجيه الدعوة إلى وزيري املالية 
مصطفى الشمالي والتجارة احمد 
الهارون الجتماع اللجنة املقرر 
عقده اخلميس املقبل لسؤالهما 

عن مستندات البراك.
وأض���اف أن اللجنة املالية 
ستعقد اجتماعا اليوم »الثالثاء« 
ملناقشة التعديالت على قانون 

التأمينات االجتماعية.
وفي سياق آخر أكد النائب 
الس���لطان ان اللجن���ة املالية 
بكامل اعضائها باستثناء النائب 

عبدالرحمن العنجري الذي يؤيد 
التنموية من  متويل املشاريع 
خالل البنوك، حسمت أمرها على 

ضرورة التمويل احلكومي.
التمويل احلكومي  ان  واكد 
س���يوفر ما يقارب ال�50% من 
تكلفة املش���روعات فضال عن 
الكويتي  الش���عب  اس���تفادة 
عن طريق املس���اهمة في هذه 

املشروعات.
من جانب آخر تعقد جلنة 
الداخلية والدفاع اجتماعا اليوم 
تناقش فيه ما اثاره النائب مسلم 
البراك حول االفراج عن ايرانيني 

واستكمال التحقيق.
وقال مق���رر اللجنة النائب 
شعيب املويزري في تصريح 
خاص ل���� »األنباء« ان اللجنة 
وجه���ت الدع���وة إل���ى وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
ومدير إدارة العالقات العامة في 

الصحة فيصل الدوسري.
وذكر عض���و جلنة املرافق 

انشاء جهاز في الكويت للرقابة 
الغذائية مقدم من النائب ناجي 
العبدالهادي وتتضمن مواده 
ضرورة ان يكون مقر اجلهاز 
الكويت ويج���وز أن  مدين���ة 
تنش���أ له فروع داخل الكويت 

وخارجها.
واض���اف: ان اجلهاز يهدف 
الى حماية االنسان من مخاطر 

االغذية ويتولى ادارته مجلس 
اربعة اعضاء  ادارة مكون من 
وال يزيد عل���ى 8 اعضاء مبن 
فيهم رئيس اجله���از ونائبه 
ويصدر تعيني االعضاء بقرار 
من مجلس الوزراء على أن تكون 
مدة العضوية 5 سنوات قابلة 

للتجديد.
وذك���ر ان مقت���رح النائب 
شعيب املوزيري بشأن تنظيم 
اقامة الدواوين مدرج على جدول 
األعم���ال، خصوصا انه حظي 
مبوافقة اللجنة التش���ريعية، 
ووجهنا الدعوة لوزارة البلدية 
ملناقش���تها الس���يما ان هناك 
قانونا طرح في املجلس البلدي 

يشابهه.
الدويسان ان املقترح  وبني 
يف���رض رس���وما رمزية على 
صاحب الديوانية، ويفرض عليه 
عدم انشائها على منطقة حكومية 
او وضعها في مكان يعطل السير 

ويحجب الرؤية.

العامة النائب فيصل الدويسان 
اللجنة ستجتمع اخلميس  ان 
املقبل ملناقشة هيئة االتصاالت 
واقت���راح الرقابة على االغذية 
الكويت  ومقترح انشاء مطار 
اجلديد، ومقترح اقامة اخليام 
للمناس���بات العامة واخلاصة 

وتنظيم الدواوين.
اقتراح  ان  الدويسان  وقال 

النمالن لشمول العسكريين المتقاعدين بالزيادة

سالم النمالن عسكر العنزي

عبدالرحمن العنجريخالد السلطان

حسني احلريتي

طالبت رئيسة اللجنة التعليمية النائبة 
د.سلوى اجلسار احلكومة بسرعة إقرار كادر 
املعلم���ني، موضحة ان هذه املهنة تعتبر من 
املهن الطاردة وليس���ت جاذبة وحتتاج الى 

جميع أنواع الدعم.
ولفتت اجلسار الى ان اللجنة ستناقش 
ه���ذه القضية املهمة ف���ي اجتماعات اللجنة 

التعليمية نظرا ألهمية الدور الذي يقوم به 
املعل���م من بناء جيل واع ق���ادر على حتمل 

املسؤولية وبناء الدولة وتقدمها.
ودعت احلكومة في تصريح صحافي الى 
تبني هذه القضية كونها تساهم في استقرار 
مهنة التعليم كاشفة انها ستتابع هذا األمر مع 

أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس األمة.

وأكدت اجلس���ار ان املعلمني في الكويت 
يتقاضون أقل الرواتب اذا ما قورنت بالدول 
اخلليجية األخرى وكذلك في املعاهد والهيئات 
التعليمية، معربة عن أملها ان يقر هذا الكادر 
إلنصاف املعلمني وتكرميا للجهود التربوية 
الت���ي يقومون به���ا لبناء جيل املس���تقبل 

للدولة.

الجسار لتسريع إقرار كادر المعلمين: المهنة طاردة وتحتاج لكثير من الدعم

المويـزري لـ »األنباء«: »الداخلية« تناقـش اليوم قضية اإلفراج عن اإليرانييـن المتهمين بقضايا المخدرات
الدويسـان لــ »األنبـاء«: »المرافـق« تجتمـع الخميـس المقبـل للنظـر فـي إنشـاء هيئـة االتصاالت

الزلزلة يستقبل رواد
ديوانه كل ثالثاء

يستقبل النائب د.يوسف الزلزلة 
رواد ديوانيته اليوم الثالثاء في 
الرميثية قطعة 5 ش����ارع املسجد 
االقصى منزل 1 مقابل حس����ينية 

سيد محمد وذلك كل ثالثاء.


