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 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير

بـ 65 د.ك فقط

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�سيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــادا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

البورد الأملاين يف جراحة العيون

البورد العربي - الأردن

املجل�س العـاملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�سو الأكادميية الأوروبية لت�سحيح النظر - دبلن

التعليميــة واالدارية مبدارس 
مدينــة صباح األحمد بشــأن 
البدل، وذلك تشجيعا وحتفيزا 
لهم على العمل بها، خصوصا 
أنهم يقطعون مسافات طويلة 

تستحق زيادة البدل.
وجدد املطالبة بسرعة ربط 
املدينة بالدائري السابع من أجل 
حــل االختناق املــروري الذي 
تعاني منه املنطقة في ساعات 
الذروة، بل ويجب اعادة تخطيط 
محاورها املرورية فهي مدينة 
مقدر لها في املستقبل املنظور 
أن تكون نواة حملافظة جديدة، 
باالضافة الى أنها حتمل اســم 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ويجب أن تليق 
خدماتها ومرافقها بهذا االسم.

وثمن د.احلويلــة التحرك 
السريع من قبل وزير التربية 
وزير التعليم العالي د. محمد 
الفارس ووكيل وزارة التربية 
د.هيثم األثري من أجل وضع 
حلول لبعض املشاكل القائمة 

احلويلة: تعزيز مدارس منطقة
 صباح األحمد السكنية بفتح فصول جديدة

والوقــوف عبر جولة ميدانية 
علــى مظاهــر اخللل فــي تلك 
املــدارس، ولكن اليــزال األمر 
بحاجــة للمزيــد مــن اجلهود 
الصــاح اخللل واالســتجابة 
للمطالب امللحة الهالي املنطقة.

محمــد  د.  النائــب  أكــد 
احلويلة أن ما تعانيه مدارس 
مدينة صباح األحمد ناجت عن 
سوء تقدير الكثافة السكانية 
واحتياجــات املنطقــة وفقــا 
لبيانات صحيحة، حيث تعاني 
تلك املدارس من كثافة طابية 
مرتفعــة جدا مقارنــة بغيرها 
مــن مــدارس وزارة التربيــة 
ومبــا يخالف املعايير العاملية 

والكويتية في هذا الشأن.
وقال د. احلويلة في تصريح 
صحافي: ان األمر يتطلب تعزيز 
تلك املدارس بفتح فصول جديدة 
لزيــادة قدرتها االســتيعابية، 
فليــس من املقبــول أن تعاني 
مدينة جديدة من ارتفاع الكثافة 
العددية للطلبــة في املدارس، 
خصوصا أن هناك آالف األسر 
الكويتيــة تقيــم باملدينة وال 
يجوز اســتمرار معاناتهم مع 

هذه املشاكل.
كمــا طالــب د. احلويلــة 
الهيئتني  د. محمد احلويلةباالســتجابة ملطالب 

احلجرف: ضرورة حّل عدم قبول الطلبة »البدون« 
في املدارس القريبة من مساكنهم

املطيري: صيغة توافقية إلقرار القوانني الشعبوية

يتم اتخاذ أي إجراء بشــأن 
املدرســتني املذكورتــني من 
هدم وبناء مــدارس جديدة 
في مكانهما رغم مرور اكثر 

من ثاث سنوات.
وأكــد احلجــرف انه امر 
مـثير لاستغـراب والتساؤل 
منــع الطلبــة البــدون مــن 
التســجيل في ثاث مناطق 
تعليميــة وهــي اجلهــراء 
والفروانية والعاصمة وفي 
كل مراحلها الدراســية وهي 
االبتدائي واملتوسط والثانوي 
من دون اتخاذ أي اجراء من 

امليزانية بأعباء اضافية، ولكن 
املواطنني يحق لهم أن يعيشوا 
فــي رفاهية في بلدهم داعيا 
احلكومة إلى االسراع في طرح 
مشــاريع تســاهم في تنوع 
مصادر الدخل وترفع ايرادات 
الدولة وتعزز امليزانية العامة 

للدولة.
وفضــل املطيــري ايجاد 
صيغة توافقية بني احلكومة 
واملجلس بخصوص القوانني 
التــي تهم املواطنني من أجل 

وزارة التربيــة ملعاجلة هذا 
األمر.

وأكــد ان وزارة التربيــة 
مطالبة باإلســراع في حسم 
القضية واتخاذ حلول  هذه 
وســريعة واقلها زيادة عدد 
الفصول الدراسية الستيعاب 
اعــداد الطلبة ألنــه من غير 
املعقــول ان طالبــا يســكن 
في اجلهــراء ويذهب يوميا 
للدراسة في مدارس االحمدي 
او مبــارك الكبيــر، في ظل 
املعاناة اليومية من ازدحام 

مروري وحوادث.

اخلروج بحل يرضي الطرفني 
ويحقق الفائــدة للمواطنني 
الظــروف  أن  خصوصــا 
املعيشــية تســتوجب اقرار 
قوانني تساهم في مد العون 
للمواطنني وتســاعدهم في 
الظــروف  مواجهــة بعــض 
االقتصاديــة داعيــا إلــى أن 
يكون عنــوان دور االنعقاد 
املقبل اجنــاز القوانني التي 
تصب فــي مصلحة املواطن 

وحتقق له الرفاهية.

على االحمدي ومبارك الكبير 
بحجة وجود كثافة طابية.
انه  وأضــاف احلجــرف 
وجه سؤاال إلى وزير التربية 
وزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، عــن صحة وجود 
كثافــة طابية فــي مدارس 
محافظــة اجلهراء وما خطة 
الوزارة لتقليل الكثافة وبناء 
مدارس جديدة خصوصا ان 
وزارة التربية قامت بإغاق 
مدرســتي املقداد بن األسود 
املتوســطة للبنني، وكاظمة 
املتوســطة للبنــات، ولــم 

ســن التقاعد ومكافآت ربات 
البيوت يجب أن يتم التوافق 
عليهــا فورا ملا لهــا من آثار 

إيجابية على املواطنني 
وقال املطيري في تصريح 
للصحافيــني إن العجــز في 
ميزانية الدولة دفتري ولن 
يؤثــر مطلقا علــى القوانني 
واملشــروعات  الشــعبية 
التنمويــة مؤكدا أننا كنواب 
ندعــم االقتصــاد الكويتــي 
وال ميكــن أن نثقــل كاهــل 

مبــارك  النائــب  شــدد 
احلجرف على ضرورة حل 
مشكلة عدم قبول الطلبة ابناء 
وأحفاد العسكريني »البدون« 
في املدارس احلكومية القريبة 
من مساكنهم وحسب عناوين 

السكن في بطاقاتهم.
وقال احلجرف في تصريح 
صحافي أمس انــه من غير 
املعقــول ان مينع تســجيل 
ابناء »البــدون« في مدارس 
ثاث محافظات وهي اجلهراء 
والعاصمــة  والفروانيــة 
ويقتصــر التســجيل فقــط 

ماجــد  النائــب  طالــب 
املطيري احلكومة بعدم عرقلة 
القوانني ذات البعد الشعبي 
والتي تصب في صالح املواطن 
من حيث املعيشة واخلدمات 
موضحا أن هناك قوانني على 
جدول أعمال جلسات مجلس 
األمــة أو اللجــان البرملانية 
مثل املســاعدات االجتماعية 
للكويتيات أو عاوة األوالد 
إلغــاء  أو  بــدل اإليجــار  أو 
التأمينــات وخفض  فوائــد 

مبارك احلجرف

ماجد املطيري

الدقباسي: خفض سن التقاعد وإال فسنشهد أزمة بطالة
موسى ابوطفرة

متنى النائب علي الدقباسي أال تتخذ احلكومة 
موقفا مسبقا برفض خفض سن التقاعد 
قبل مناقشة الفكرة واالستماع للرأي األخر، 
مبينا أن فكرة االقتراح الذي تقدم به هي 
توفير فرص العمل للشبان العاطلني من جهة. 
وحلماية راتب املوظف من استقطاع عالوات 

األوالد من مرتبه كلما زادت مدة اخلدمة.

وأضاف الدقباســي  أن فكرة هذا املقترح 
الذي يحظى بتأييد نيابي ويعتبر من املطالب 
الشعبية هو أيضا هي حلماية املجتمع من 
مشكالت اجتماعية خطيرة مؤكدا انه من 
املثالب القانونية أن ينحصر التفكير باجلانب 

االقتصادي فقط.
وزاد الدقباســي   أنه من القهر للناس أن 
يتعطل الشباب عن العمل بسبب عدم وجود 
الشواغر فيما األجنبي يتعني بأجهزة الدولة 

من باب االستعانة واملكافأة موضحا  أن بند 
االســتعانة واملكافأة ال يتاح للكويتي في 
الوقت الذي يستمتع به الوافد، وبناء على 
ما ســبق يفترض خفض سن التقاعد أو 

سنشهد أزمة بطالة اكبر. 
وكشف الدقباسي انه سيسعى حلشد الدعم 
القتراح خفض سن التقاعد الذي تقدم به 
حلل أزمة البطالة، مؤكدا ثقته باهتمام النواب 

األفاضل لدعم بهذا القانون.
علي الدقباسي

تســبب تخصيص مركز واحد 
فقط للكشــف على املرشــحني 
كافة مــن جميع احملافظات في 
ازدحام شديد فضا عن تباطؤ 
في االجراءات بسبب عدم قدرة 
املركــز على اســتيعاب األعداد 
الكبيرة األمر الذي تســبب في 
تأخير ظهــور نتائج الفحص، 
لذا أتقدم باالقتراح برغبة اآلتي:
اعتماد مركز صحي او أكثر 
بكل محافظة وتخصيصه إلجراء 
الكشــف الطبي على املرشحني 
للعمل بالوظائف العامة املدنية 
باحلكومة واملؤسسات العامة، 
على ان يتم فحص املرشــحني 

باملراكز كل وفق محل إقامته.

العتيبي: مركز صحي في كل محافظة
 لفحص املرشحني للوظائف العامة

قــدم النائب خالــد العتيبي 
اقتراحا برغبة بتخصيص مركز 
صحي أو أكثر بكل محافظة إلجراء 
الكشــف الطبي على املرشحني 
للعمل بالوظائف العامة املدنية، 
على ان يتم فحص املرشــحني 

باملراكز وفق محل اقامتهم.
وجاء في نص االقتراح:

خصصــت وزارة الصحــة 
مركــزا وحيدا إلجراء الكشــف 
الطبــي على املرشــحني للعمل 
املدنيــة  العامــة  بالوظائــف 
باحلكومة واملؤسســات العامة 
وهــو املجلــس الطبــي العــام 
مبجمع اإلدارات بالشويخ داخل 
خالد العتيبيمنطقة الصباح الصحية، وقد 


