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لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

 الشيطان يكمن 
في تفاصيل املواد 

التي حيكت بإحكام 
لشل العمل التعاوني 
وتشويه أحد مظاهر 

الدميوقراطية بالكويت

 التاريخ سيسجل مواقف 
نواب األمة حيال تأجيل 
القانون أو تأخيره ليأخذ 

وقته من الدراسة

 خصخصة اجلمعيات 
هي نهاية املخاض 

احلكومي بعد 
إحراج مجالس 

اإلدارات ووضعهم 
في خانة العجز أمام 

مساهميهم

اجتمــــاع عقد في الــــوزارة مع 
السفير املصري بحضور القنصل 
وقياديي الشؤون،  تطرق النقاش 
خالله لعديد من القضايا املتعلقة 
بالعمالة املصرية، وأوضح لوفد 
السفارة املصرية بعض النقاط 
أهمها ضرورة استفادة مخالفي 
اإلقامــــة من املكرمــــة األميرية 
واإلسراع بتعديل أوضاعهم او 
املغادرة دون غرامات والعودة 

الى البالد مرة اخرى.
  وأضاف: كما أوضحنا للوفد 
كيفية التعامل مع الشــــكاوى 
الكيديــــة والتي أصبــــح البت 
فيها من صالحيات جلنة فصل 
الشكاوى في إدارة عالقات العمل، 
حيث حتسم جميع الشكاوى فيها 
دون العودة لوزارة الداخلية، كما 
كان يحصل في السابق، وذلك 
لتسهيل اإلجراءات. كما بني لهم 
انه أصبح من صالحيات جلنة 
فصل القضايا دفع املستحقات 
اخلاصة بالعمالة والتي ال تزيد 
على ألف دينار دون موافقة الكفيل 

ومن الضمان املالي للشركة.
  وأوضح ان وزارة الشؤون 
تنسق مع وزارة العدل لإلسراع 

في إنشاء احملاكم العمالية.
  وفيما يتعلق بنظام الكفيل، 
بني الكندري ان الوزارة اتخذت 
العديد من القرارات في طريق 
إلغــــاء هذا النظــــام وان الهيئة 
املستقلة للقوى العاملة ستحل 
مكان نظام الكفيل وســــتكون 
اجلهة املسؤولة عن العمالة في 
القطاع األهلي. وعن مشــــاركة 

 ال مالحظات على الكويت في تقارير «العمل الدولية»

 الكندري: ال نية لتصفية أو خصخصة
  التعاونيات والتعديالت ستحمي العمل التعاوني

الكويت في اجتماعات منظمة 
العمل الدولية، أوضح الكندري 
انه جريا على العادة السنوية، 
يضم وفد الكويت أطراف العمل 
الـ ٣ وســــيكون هناك اجتماع 
تنسيقي عربي قبل يوم من بدء 
اجتماعات املنظمة التي تعقد من 
١ الى ١٧ يونيو املقبل لتنسيق 
دعم ترشيح الشخصيات العربية 
سواء ملجلس إدارة املنظمة او 

اللجان الدائمة او املؤقتة.
  وأكــــد الكنــــدري ان تقارير 
منظمــــة العمل الدوليــــة لهذا 
العام ال يوجد فيها اي مالحظة 
أو إســــاءة تتعرض لها العمالة 

في الكويت.
 ٭  بشرى شعبان

 نفى وكيل وزارة الشــــؤون 
محمد الكندري نفيا قاطعا كل ما 
يشاع حول نية احلكومة ممثلة 
بوزارة الشؤون لتصفية كيان 

اجلمعيات التعاونية.
  وقال الكندري في تصريح 
صحافي ان القانــــون اجلاري 
مناقشــــته في مجلــــس األمة 
التــــي يعمل على  والتعديالت 
اعدادهــــا كل من قطاع التعاون 
والشؤون القانونية في الوزارة 
تهدف الى حماية العمل التعاونية 
من أي شــــائبة. وبني انه ال نية 
وال توجــــه ال للتصفيــــة وال 
لتحويل اجلمعيات التعاونية 
الى شــــركات خاصة، فلكل من 
الشركات اخلاصة واجلمعيات 
التعاونية كيان تأسيسي يختلف 
عن اآلخر وال ميكن دمجها. وعلى 
صعيد آخر، أكد الكندري اخلبر 
الذي نشر بشأن منح أصحاب 
االعمال فرصة لتحويل العمالة 
املنزلية املسجلة على كفالتهم الى 
اقامة عمل لديهم، الى جانب منح 
العمالة املسجلة على الشركات 
املقفلة بالرمز ٧١ إقفاال شــــامال 
فترة سماح لتحويل إقامتهم على 
منشــــأة أخرى أو املغادرة دون 
دفع غرامات والعودة بتصريح 
عمل جديد. وهذا يأتي متاشيا 
مع املكرمة األميرية التي منحت 
ملخالفي االقامة وتهدف الوزارة 
من هذه القرارات الى حتقيق املزيد 
من التسهيل ألصحاب األعمال 

واحلد من مخالفي االقامة.
 محمد الكندري  هذا وكشــــف الكندري عن 

 طالب بزيادة عدد األعضاء وتشديد العقوبة على املتجاوزين فقط وترحيل معامالت اجلمعيات لهيئة مستقلة

 الدجيني: «استذباح» احلكومة إلقرار قانون التعاون اجلديد 
  ينذر بكارثة خطيرة بدأت مالمحها تلوح في األفق

 وصف نائـــب رئيس مجلس 
إدارة جمعية العارضية التعاونية 
محمـــد مطلق الدجينـــي قانون 
التعاون اجلديد بأنه عملية مدبرة 
متت حياكتها بإحكام لشل العمل 
التعاوني وتشـــويه أحد مظاهر 
النســـيج  الدميوقراطية وإيذاء 
إلى  املجتمعي لينتهـــي املطاف 
خصخصة اجلمعيات وإســـناد 
إداراتها إلى التاجر وهو «الطفل 
املدلل» لـــدى احلكومة، ليمارس 
أبشع أنواع اجلشع والطمع على 
حساب املستهلك بال حسيب وال 
رقيب، مشـــددا على أن التاريخ 
سيســـجل مواقف نواب مجلس 
األمة حيال هـــذا القانون املليء 
باملثالب والذي ســـيكون إقراره 
مبثابة تهـــور وتواطؤ على ذبح 
احلركة التعاونية حتت شـــعار 
«التطوير إلى األفضل» وهو كلمة 

حق أريد بها باطل.
  وأرجع الدجيني في تصريح 
صحافي، أســـباب هـــذا الهجوم 
العنيف مـــن قبل احلكومة على 
التعاونيني، إلى ظهورهم اإلعالمي 
املتكرر وفضحهم ملطامع التجار 
واستغالل حاجة املستهلك، معتبرا 
ان هناك مخططا لتدمير التجربة 
التعاونية الرائدة في الكويت بدأت 
مالمحه تلوح في األفق منذ نحو 
سنتني من خالل حل اجلمعيات 
بوتيرة متســـارعة ومستعجلة 
واخلروج علينا بقرار االحتياطي 
القانوني لتشويه صورة املجالس 
اللوم عليها في  املنتخبة وإلقاء 
قلة نسبة األرباح وإظهارها أمام 
مســـاهميها عاجزة عن حتقيق 
اإلجنازات، مشيرا إلى أن جناح 
احلركة التعاونية كتجربة رائدة 
لفت أنظار الـــدول األخرى إليها 
وأرادوا االستقاء منها وتقليدها 
في حـــني أننا نقـــوم بنحر هذه 
احلركة بأيدينا وعلى مرأى من 

املعجبني بها.

  «استذباح» حكومي

  وأعـــرب الدجيني عن رفض 
التعاونيني دعوة اللجنة الصحية 
لوضع اقتراحات خالل ١٠ أيام مما 
يحمل صفة االســـتعجال والتي 
رفضناها باألصل فكيف نرضى بها 
نحن؟ وقال: إن هذه لعبة لن نلوث 
أيدينا بها، ولن نقبل إال بدراسة 

يتطلع إلى تشديد العقوبات على 
أي عضو تثبت إدانته في جتاوز 
مالـــي لكن من الظلـــم أن تعمم 
العقوبة على الكل ويحل مجلس 
اإلدارة بالكامل، بل إن هناك خلال 
في الكثير من قرارات احلل التي 
كانت تتخذ صفة االستعجال نظرا 
ألن القانون برأ جميع من أحالتهم 

وزارة الشؤون إلى النيابة.
  وأضاف ان من بني املواد التي 
يجـــب إضافتها أهميـــة التفرغ 
الوظيفي لعضوين على األقل من 
مجموع أعضاء املجلس، وزيادة 
مكافأة األعضاء، وإلغاء رســـوم 
أمالك الدولة والتي تقدر نسبتها 
بـ ٣٠٪، بل إن املفترض أن تعفى 
اجلمعيات التي دفعت هذه الرسوم 
على مدار ١٥ ســـنة، مشيرا إلى 
أهمية زيادة عـــدد األعضاء مبا 
القرارات متأنية  يكفل أن تكون 
وصائبة وفـــي محلها، ويخفف 
الضغـــط ويوزعه بني األعضاء، 
ويضمن رقابة كافية على اجلمعية 

وموظفيها.

  دور باهت

  من جهة أخرى، طالب الدجيني 
البلديـــة باإلفصـــاح عن  إدارة 
التي مت ضبط سلعها  الشركات 
في حالة غير صاحلة لالستخدام 
اآلدمي، وذلـــك إليقافها بصورة 
كاملـــة مـــن قبلنـــا كجمعيات 
تعاونية، منتقدا إســـدال الستار 
على مثل هذه الشركات ووضع 
صحة املواطـــن واملقيم في آخر 
االعتبارات، كما انتقد الدور الباهت 
لوزارة التجارة في وقوفها ضد 
جناح العمل التعاوني، وذلك من 
خالل محاربتها لتنظيم املهرجانات 
اخلاصة بسحوبات السيارات، وهذا 
ما تسبب في عزوف املستهلكني 
عن الشـــراء، في حني أن حركة 
املبيعات كانت تشهد نشاطا غير 
مسبوق في مثل هذه املهرجانات، 
وتصل إلى ٩٠ ألف دينار يوميا، 
رافضا تذرع وزارة التجارة بقيام 
بعض اجلمعيات مبخالفات في 
هذا اخلصوص، ومحاربتها هذا 
النجاح بالكامل، وفرضها عقوبة 
جماعية على الكل دون محاسبة 
املخالفني الذين ال يتجاوز عددهم 

أصابع اليد الواحدة.
 ٭  محمد راتب

للمساهمني أن يحاسبوا األعضاء 
على أدائهم املســـبق أوال بأول، 
ومن ثم يكـــون مجلس اإلدارة 
حتت أنظار أهالي املنطقة، كما 
أن بعض مـــواد القانون ذكرت 
أن امليزانية تنتهي كل ٣ أشهر، 
في حني أن املـــدة احلالية وهي 
٤ أشهر ليســـت كافية، وهو ما 
اعتبره إحدى وســـائل الضغط 
على التعاونيني بهدف وضعهم 

في موقف حرج.
  واضـــاف أن احلكومة ارتأت 
مصلحتها فـــي تعديل ما بني ١٤ 
إلى ١٥ مـــادة من قانون التعاون 
احلالي رقم ١٩٧٩/٢٤، لكنها همشت 
مصلحة املستهلكني والتعاونيني 
ولم تبال بأهل االختصاص في هذا 
امليدان، معتبرا أن القانون مبجمله 
يتخذ طابع الضغط على أعضاء 
مجالس اإلدارات ويشل تصرفهم 
احلر، ويجعلهم مسيرين لوزارة 
الشؤون، مما يؤدي بالضرورة إلى 
العزوف عن خوض االنتخابات، 
وهو ما يجعل اجلمعيات «لقمة 
سائغة» في فم بعض املتنفذين.

  وأضاف ان ما تضمنه القانون 
في املادة ٢٧ منـــه من أنه يحق 
ملفتشـــي وزارة الشـــؤون صفة 
الضبطية القضائية، ال يستقيم مع 
املنطق حيث إنه ليس لدى الوزارة 
سوى ٢٠ مفتشا تقريبا يغطون 
نحو ٥٦ جمعية، كما أن ذلك قد 
اتخاذ قرار متســـرع  إلى  يؤول 
ويسمح بدخول الشخصانية في 
املوضوع، معتبرا أن األفضل هو 
أن يكون القول الفصل للقضاء، 
كما أعرب عن رفض مقترح قدمه 
أحد النواب بإيقاف تأجير األرفف، 
متسائال: ملصلحة من سيصب هذا 

االقتراح التاجر أم املساهم؟

  مطالب مستحقة

الدجيني بعض    واستعرض 
مطالـــب التعاونيـــني املنتخبني 
والتي ســـتصب حقا في صالح 
العمل التعاوني وخدمة املستهلك 
ومن بينها زيـــادة عدد األعضاء 
والذي سيعمل على توزيع اجلهد 
فيما بينهم دون أن تكون هناك 
ضغوطات عليهم، السيما إذا كان 
التعداد السكاني للمنطقة كثيفا، 
وكانت مرافق اجلمعية تستدعي 
رقابة وإدارة أكثر، مؤكدا أن اجلميع 

متأنيـــة وأن تؤخذ جميع اآلراء 
في االعتبار أسوة بقانون املرئي 
الرجوع فيه  الذي مت  واملسموع 
إلى جمعية الصحافيني، السيما 
ان القانون اجلديد سيصاغ ملدة 
٣٠ ســـنة إلى األمام، معتبرا ان 
التريث في إقرار القانون وتأجيله 
إلى أن يأخذ وقته من الدراســـة 
لن يوقف عجلـــة التنمية، ومن 
ثم فإن «اســـتذباح» البعض من 
احلكومة واملجلس إلنفاذ القانون 
يجعلهم في دائرة الشك واالتهام، 
وينذر بكارثة مجتمعية خطيرة، 
نظرا ألن هناك مشاريع حيوية 
يجب أن حتتل أولوية في العمل 
احلكومـــي، بل إن ثمـــة قوانني 
حبيسة األدراج منذ ٧ سنوات لم 
تر النور حتى اآلن، وكأن مشكالت 
الكويـــت اختزلت في اجلمعيات 

التعاونية.
  وأشار الى بعض املثالب التي 
لم تخـــف على التعاونيني، وفي 
مقدمتها تقليـــص عدد األعضاء 
إلـــى ٥ وإعطـــاء الناخب صوتا 
واحدا، وهو ما من شأنه تعزيز 
الطائفية وضرب الوحدة الوطنية 
وإعطـــاء األقلية إمكانية التحكم 
في األغلبية والوصول إلى حالة 
خالفات كارثية وعدم انســـجام 
بني األعضاء نظرا لتعدد أطيافهم 
مما سيجعل أموال املساهمني في 
دائرة اخلطر، السيما ان هذا العدد 
غير كاف إلدارة اجلمعية مبرافقها 
وموظفيها وخدماتها كما سيضعف 
رقابة املســـاهمني على اجلمعية 
وعلى أداء أعضائها، وقال: إننا ال 
نهاب وال نخاف املعركة االنتخابية 
حتى ان مت تقليص عدد األعضاء 
إلى ٣، لكن املشكلة ستبرز بعد 
التي  تشكيل املجلس، واألجواء 
ستســـوده في ظل آراء وقرارات 

مبعثرة.

  تدليس وتلبيس

  واتهـــم الدجينـــي من صاغ 
القانـــون بالتدليس والتلبيس 
على اآلخرين، حيث ان «الشيطان 
يكمن في تفاصيله» فتحديد فترة 
العضوية بـ ٣ ســـنوات، كفيل 
بخلق قطيعة بني األعضاء وأهالي 
املنطقة، مما يؤدي إلى تهميش 
دور املساهمني بالكامل، في حني 
التكميلية تتيح  ان االنتخابات 

 محمد الدجيني

 ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتعاون وإحلاقها بالقانون اجلديد
 طالب محمد الدجيني بإنشاء هيئة مستقلة للتعاون 

وإحلاقها بالقانون اجلديد، وترحيل معامالت اجلمعيات من 
أروقة وزارة الشؤون إلى هذه الهيئة أسوة بهيئة الشباب 
والرياضة، السيما ان ميزانية اجلمعيات التعاونية تعادل 

ميزانية دول، كما أن اتساع رقعة العمل التعاوني حتتاج إلى 
لم شمل اجلمعيات حتت قبة هذه الهيئة، وتشديد الرقابة 

على التعاونيات وتسهيل املعامالت واإلجراءات مع اجلهات 
احلكومية األخرى. 

  وشدد الدجيني على ان اجلمعيات التعاونية تقف في 
مواجهة ارتفاع األسعار في جميع صوره، وقال: إذا كان 

«صك الغفران» هو االرتفاع في بلد املنشأ، فلماذا ال ميتلك 
بعض التجار الشجاعة وإعادة السعر إلى وضعه األول إذا 
مت نزوله في بلد املنشأ؟ مشيرا إلى أن هناك حاالت كثيرة 

لسلع متعددة تذرع التاجر بغالء موادها األولية بسبب 
الكوارث الطبيعية وحينما استقرت األمور وعادت لطبيعتها 

واستقرت األسعار لم نر شجاعة من أي من التجار في إعادة 

السعر إلى وضعه األول.
  وفي ختام تصريحه قال الدجيني: باسمي وباسم ٢٨ جمعية 

منتخبة، نتقدم بالشكر اجلزيل والثناء والتقدير إلى جميع 
النواب الذين أبدوا استعدادهم لتأجيل القانون بعد أن 

اتضحت الصورة لهم من خالل التقائهم بالتعاونيني، وذلك 
ليتم أخذ رأي التعاونيني فيه ودراسته بصورة متأنية، 

الفتا إلى أن هذا املوقف يستحق الثناء والتقدير وسيذكره 
التاريخ لهم. 

 العجمي: معرض الفرص الوظيفية
  لذوي االحتياجات اخلاصة ١٤ و١٥ يونيو

 حلقة نقاشية للقياديني الكويتيني في باريس
 تفتتح في باريس اليوم حلقة نقاشية بعنوان 
«الشــــراكة بني القطاعني العام واخلاص» تعقد 
بالتعاون بني مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي 
واملؤسسة الوطنية للعلوم السياسية (ساينسز 
بو). يشار الى ان احللقة هي الثالثة في سلسلة 
احللقات النقاشية املوجهة للتنفيذيني الكويتيني 
ضمن اتفاقية برنامج الكويت لدى ساينســــزبو 

والتي مت تدشينها عام ٢٠٠٧ بهدف ربط املؤسسات 
العلمية والبحثية في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي باملؤسسات املشــــابهة العاملية، وذلك 
إلتاحة الفرصة للتنفيذيني والقياديني والباحثني 
من كال القطاعني احلكومي واخلاص لالستفادة 
من إمكانيات البحث والتدريــــب املتوافرة لدى 

املؤسسات املشابهة العاملية. 

 أكد رئيس مجموعة النخبة الالمعة التطوعية 
املتخصصــــة لدمــــج ذوي االحتياجات اخلاصة 
واألصحاء د.عبدالهــــادي العجمي ان املجموعة 
ســــتقيم معرض الفرص الوظيفية األول لذوي 
االحتياجات اخلاصة املقام في الفترة بني ١٤ و١٥ 
يونيو املقبل حتــــت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
والذي هو األول من نوعه في الوطن العربي الفتا 
الى انه سيتيح الفرصة جلميع اجلهات لتعريفهم 
مبا يقدمونه لهم من خدمات وما لهم وما عليهم 
وفتح نافذة للتوظيف املباشر من خالل مد جسور 
التالقي والتواصل بني ذوي االحتياجات اخلاصة 
واالسوياء في القطاعني احلكومي واخلاص، وبني 

العجمي ان املعرض سيوضح شروط ومميزات 
الوظائف املتاحة في القطاعات املختلفة تأتي من 
خالل القاء الضوء على الفرص املتوافرة حاليا في 
سوق العمل الكويتي (احمللي). وأضاف ان املعرض 
تتخلله حلقات نقاشية معدة تهدف إلى إثراء هذه 
الفئة مبا لها وما عليها (حقوقهم وواجباتهم) في 
القطاعني احلكومي واخلاص وســــتكون احللقة 
النقاشية األولى فوائد قانون املعاقني وعيوبه، 
وستكون احللقة النقاشية الثانية هموم توظيف 

املعاقني في القطاعني اخلاص واحلكومي.
  وسيتم عقد مؤمتر صحافي االسبوع املقبل 
الطالع اجلميع على ابرز املشاركني في املعرض 

الوظيفي. 


