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استنكر رئيس جمعية مقومات 
حقوق اإلنسان د.عادل الدمخي 
إلزام طلبة  التربية  قرار وزارة 
املدارس عل���ى مختلف مراحلها 
بدراسة مادة التربية املوسيقية 
وإجبارهم على جلب السير الذاتية 
للملحن���ني واملطربني، مؤكدا ان 
هذا اإلل���زام انتهاك صارخ حلقوق 
اإلنس��ان وان إضافة هذه املادة الى 
م��واد النجاح والرس��وب انته��اك 
حل��ق األبوين في اختيار التربية 
املناسبة ألطفالهم والتي تتكامل 
مع معتقداتهم وعاداته��م، مطالبا 
وزارة التربية بسرعة جتمي��د هذا 
القرار او جعل دراسة املادة غي��ر 
إلزام��ي على أقل تقدير والعمل 
س���ريع���ا على إدراج مجموعة 
أخرى من املواد كبدائ���ل علمية 

النهوض باملستوى  تساهم في 
العلمي للطلبة وتتناسب مع توجه 

الدولة في تنشئة أبنائها.

مخالفة للدستور

وأكد الدمخي ان إلزام الطالب 
بدراسة مادة التربية املوسيقية 
يعد مخالفا للمادة 9 من دستور 
الكوي���ت التي تن���ص على ان 
»األسرة اساس املجتمع، قوامها 
الدين واألخ���الق وحب الوطن، 
القانون كيانها، ويقوي  يحفظ 
أواصرها، ويحمي في ظلها األمومة 
والطفولة«، والبند رقم 2 من املادة 
رقم 6 من اعالن القاهرة حلقوق 
اإلنسان في اإلسالم الصادر عن 
منظمة املؤمتر االسالمي وأقرته 
الكويت والذي ينص على ان لآلباء 

ومن بحكمهم احلق في اختيار نوع 
التربية التي يريدون ألوالدهم، 
مع وجوب مراع���اة مصلحتهم 
ومس���تقبلهم في ض���وء القيم 

األخالقية واألحكام الش���رعية، 
مستغربا كيف تلزم وزارة التربية 
الطالب مب���ا يخالف معتقداتهم 
من سماع لألغاني ودراسة لسير 
املغنني الذاتية وكيف تنتهك حق 
اآلباء في اختي���ار نوع التربية 

املناسب ألبنائهم؟

سماع الموسيقى حرام

وب���ني الدمخ���ي ان س���ماع 
املوسيقى واألغاني حرام شرعا 
وفقا آلراء أئمة املذاهب األربعة 
مذكرا بوجوب األخذ في االعتبار 
ان املادة رقم 2 من دستور الدولة 
تنص على »ان الشريعة االسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع« وانه 
عل���ى املش���رع ان يعم���ل على 
تطبيق الشريعة ما وسعه ذلك، 

فاألخذ برأي الشريعة في حكم 
التربية املوسيقية  دراسة مادة 
ه���و تطبيق للدس���تور وعمال 

ببنوده.
انن���ا  الدمخ���ي  واس���تطرد 
كحقوقيني نهتم ببناء اإلنسان 
ونؤكد على الدور احليوي املنوط 
باملدرس���ة القيام به الى جانب 
األسرة فاملدرسة شريك اساسي 
التربية  وحيوي ف���ي عملي���ة 
والتنشئة الصحيحة القائمة على 
التحصيل العلمي الذي هو حق 

أصيل من حقوق اإلنسان.
وطالب الدمخي نواب مجلس 
األمة واللجان ذات الصلة بتحمل 
مسؤولياتهم جتاه هذا االنتهاك 
اخلطي���ر حفاظا عل���ى حقوق 

اإلنسان وتعزيزا ملبادئها.

الدمخي: إلزام الطالب بدراسة الموسيقى مخالف للشريعة اإلسالمية
»مقومات حقوق اإلنسان« تطالب بتجميد القرار وإيجاد البدائل المناسبة

د. عادل الدمخي

)أنور الكنددري(املستشار ناصر املصري ومحمد الهاجري وصالح جيرمن خالل الندوة

زكاة الشامية والشويخ: 1184 طفاًل 
استفادوا من مشروع كسوة العيد

صرح امني سر جلنة زكاة الشامية والشويخ وليد السنعوسي 
بأن مشروع كسوة العيد الذي يهتم بأيتام واطفال االسر احملتاجة 
والذي يسهم بكسوة العيد وهي عبارة عن مالبس واحذية تصرف 
عن طريق كوبون مش���تريات بقيمة 10 دنانير، وأسهم املشروع 
ف���ي عيد الفطر املاضي بإدخال الفرح والس���رور على 1184 طفال 
من االس���ر احملتاجة وللعلم ان هذا املشروع يخدم اسرة كثيرة 
في جميع مناطق الكويت، لذا نتمنى من املتبرعني االس���هام في 
هذا املشروع بالتبرع بكسوة ايتام واطفال االسر احملتاجة لعيد 

االضحى املبارك مبا جتود به انفسهم.
واشار السنعوسي الى مش���روع احلج الذي يعتن��ي بطلبة 
العلم بالتعاون مع جلنة جنوب ش���رق آسيا في جمعي��ة احياء 
التراث االسالمي وقد اس���هم املشروع في إرسال 60 طالب عل��م 
للحج العام املاضي، لذا نتمنى من املتبرعني التبرع لهذا املش��روع 
ال��ذي يسهم في إرس���ال طلبة العلم من املدينة املنورة بقيم���ة 

260 دنيارا.

الكويت تحتفل باليوم العالمي لمنع استخدام 
البيئة في الحروب والصراعات العسكرية

دارين العلي
حتتفل الكويت بذكرى اليوم العاملي ملنع استخدام 
البيئة في احلروب والصراعات العس����كرية والذي 
يصادف اليوم من كل عام وهو التاريخ الذي اطفئت 
فيه اخر بئر نفطية كانت قوات النظام العراقي السابق 

احرقتها خالل االحتالل العراقي للكويت.
وقالت الهيئة العام����ة للبيئة في بيان صحافي 
امس ان الكويت وهي تس����تذكر تلك االيام املريرة 
والصعبة التي مرت ببيئتها التي عانت وطأة التلوث 
وتعرضت الكبر كارثة بيئية يشهدها العصر احلديث 
يحدوها االمل ان تس����تعيد عافيتها بفضل اجلهود 
املخلصة التي يبذله����ا ابناء الوطن الغيورون على 

سالمة بيئتهم.
واوضح مدير ادارة العالقات العامة واالعالم في 
الهيئة د.احمد املوس����ى ان االحتفال بهذا اليوم يعد 
انتصارا للمواطن على من دمر البيئة، داعيا اجلميع 

الى العمل على اعادة تأهيل املواقع امللوثة.
وافاد املوسى بأن قضية البيئة تعد من اهم القضايا 
التي تهم جميع األمم، مشيرا الى ان الكويت من الدول 
التي عانت كثيرا من التلوث بسبب االحتالل العراقي 
الذي ارتكب اكبر جرمية في العصر احلديث عندما 

اقدم على تدمير واحراق آبار النفط الكويتية.
واشار الى ان املش����اركة في هذه الذكرى تعني 
شيئني، هما الصمود واالصرار عندما مت اطفاء آخر بئر 

نفط وعودة شريان احلياة الى القطاع النفطي.
وذكر ان احتفاالتنا هذا العام ليست مجرد احتفال 
بقضية كويتية وامنا هي رس����الة عاملية تعبر عما 
تعرضت له الكويت من دمار وكارثة انسانية ولنؤكد 
من خالل صمود ابناء الكويت امام اعمار الدولة وازالة 
ما خلفه النظام العراقي السابق من دمار، واضاف 
ان معاجلة آثار اجلرمية البيئية التي ارتكبها النظام 

العراقي السابق يعتبر فخرا لكل ابناء الدولة.

عروض فنية وفلكلورية ومعارض للصور  في مهرجان الهند الثقافي في الكويت 8 الجاري

الهاجري: المواطن ضحية الصحة والتعليم 
وعليه أن يقترض للوفاء بالتزاماته

برعاية وزير النفط ووزير اإلعالم ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الشيخ أحمد العبداهلل، وبالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى البالد، تنظم األمانة 
العام���ة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مهرجان الهند الثقافي في الكويت 

حتت عنوان »مرآة الهند«، وذلك خالل الفترة من 8 وحتى 14 اجلاري.
وتتنوع أنش���طة املهرجان الذي يأتي في إطار تفعي���ل اتفاقيات التعاون الثقافي 
بني الكويت والهند، بني املوس���يقى والفلكلور الهندي ومعارض اخلط العربي والفن 
اإلس���المي الهندي والعرائس والدمى التقليدية وغيرها العديد من األنشطة، ويتميز 

حفل االفتتاح مبش���اركة عدد من مشاهير الفنانني من الهند، وذلك في الساعة الثامنة 
من مساء 8 اجلاري على مسرح كيفان، وتعاد فقرات حفل االفتتاح في السابعة مساء 
9 اجلاري على مسرح كيفان ايضا. ويدشن معرض املنسوجات الهندية اولى انشطة 
مهرجان الهند الثقافي في الكويت والذي يقام في بيت الس���دو في الثامنة من صباح 
9 اجلاري ويس���تمر حتى 13 منه ويتضمن عروض سواري احلرير شاالت غوجرات 
وغيرها من املنس���وجات الهندية، كما يستضيف بيت السدو ايضا وفي ذات التاريخ 

معرض الفن التقليدي ملادهوباني وعرضا حيا لوضع احلنة الهندية.

واض����اف املصري ان الكويت 
بكل فخر آخ����ر دول العالم بعدد 
ايام الدراس����ة البالغ����ة 11 يوما 
س����نويا، واليوم الدراس����ي اقل 
من 6 ساعات وبدأنا نتخلف في 
التعليم والصحة كثيرا،  مجالي 
التي  الدولية  وكل االختب����ارات 
تش����ارك فيها الكويت خاصة في 
املواد العلمية والرياضيات تأتي 
الكويت في املركز قبل االخير او 

االخير.
وزاد املصري ان احد مسببات 
التقوية  االقتراض ه����ي دروس 
واالجتاه الى التعليم اخلاص وهو 

ما كلف االسر ماليني الدنانير.
اما في مجال الع����الج، فقال: 
بغض النظر عن كم املستشفيات 
واالطباء، فنحن نلجأ الى العالج 
اخلاص وكل ما نطلبه من احلكومة 
هو تطبيق نظام التأمني الصحي، 
الفت����ا ال����ى ان ش����ركات التأمني 
وشركات اعادة التأمني موجودة 
وللمواطن حق العالج اينما شاء 

عن طريق تلك الشركات.
وماداموا هم ينوون اخلصخصة 
التي نحذر منها ألن ملكية الدولة 
ستقع في ايدي قلة محدودة متلك 

مقابل كثرة تتفرج.
ودعا املصري الى قراءة تقرير 
ديوان احملاسبة حول تخصيص 
شركة اخلطوط الكويتية والذي 
اللوم والعت����اب للحكومة  وجه 
االدارات  الكويتية والى مجالس 
املختلف����ة التي ضيعت عن قصد 
اخلطوط اجلوية الكويتية حتى 
تقع بيد قلة معينة ستتاجر بها 
العامة للدولة،  باس����م املصلحة 
مضيفا اننا سنكتشف مع الزمن 
ان هذه الش����ركة التي يقال عنها 
حاليا انها فاش����لة ستتحول الى 
شركة رابحة بقدرة قادر بعد فترة 

قليلة من خصخصتها.

حمد العنزي
دعا الناشطان السياسيان محمد 
الهاجري واملستشار ناصر املصري 
ال����ى االهتمام بقطاع����ي الصحة 
والتعليم في البالد وايجاد حلول 
للمشاكل البيئية التي يعاني منها 

املواطنون.
جاء ذل����ك في ن����دوة اقيمت 
اول م����ن امس ف����ي املنقف حتت 
عنوان »القروض وتأثيرها على 

املجتمع«.
وقال الناشط السياسي محمد 
الهاجري ان اجلميع داخل الكويت 
يعان����ون من املس����توى املتردي 
للخدمات الصحية، فالقائمون عليها 
يجعلون املواطن فريس����ة سهلة 
التش����خيصات اخلاطئة  لبعض 
للمرضى والتي يشخصها بعض 
االطباء او من يقصرون في القيام 
بدورهم داخل املستشفيات التي 
تردت خدماتها الصحية بس����بب 
اهم����ال احلكومة لها، وتس����اءل 
الهاجري حول املستشفيات املزرية 
اوضاعها، خصوصا مستش����فى 
الع����دان املق����ام منذ الع����ام 1981 
وغيره من املستشفيات، وكأنهم 
الذهاب  املواط����ن على  يجبرون 
الى املستشفيات اخلاصة، قائال: 
كيف يحصل املواطن على موعد 
للكشف على اسنانه مثال بعد 3 
اشهر خاصة ونحن في دولة غنية؟ 
الفتا الى ان احلكومة وعدت ببناء 
8 مستشفيات جديدة لكن لم تنفذ 
شيئا كعادتها، كما ان املواطن اذا 
ذهب الى جلنة العالج في اخلارج 
يجد مسؤوليها يتحججون بحجج 
الواسطة الجناز  واهية وينتظر 
معاملته. وطالب الهاجري ببناء 
املستشفيات احلكومية املتطورة في 
الكويت وجلب االطباء املتخصصني 
حتى ال نحتاج الى العالج، سواء 
في املستشفيات اخلاصة في الداخل 

او العالج باخل����ارج، متمنيا ان 
تتغير االحوال لالفضل.

وحول التعليم، قال الهاجري 
ان هناك عزوفا من الكثيرين حاليا 
الى  التعليم احلكومي، الفتا  عن 
ان املواط����ن ذا الدخل احملدود ال 
يلجأ للمدارس احلكومية كالسابق 
بل يلجأ الى امل����دارس اخلاصة، 
ألنه يتمنى ان يعلم اوالده جيدا، 
فاملواطن اصبح ضحية الصحة 
والتعليم رغم محدودية موارده، 
لذا كان لزام����ا عليه ان يقترض 
التي فاقت  بالتزاماته  حتى يفي 

طاقته.
من جانبه، قال املستشار ناصر 
املصري ان حق العالج والتعليم 
من احلقوق املهمة جدا التي كفلها 
الدستور للمواطنني واذا حسبنا 
عدد الس����كان جند ان الكويتيني 
عددهم حوالي مليون و100 الف 
ش����خص، وغير الكويتيني يصل 
عددهم ال����ى مليونني و600 الف 
شخص، اي ان اجمالي عدد ا لسكان 
داخل الكويت يصل الى 3 ماليني 

و700 الف شخص.
وزاد: بحس����اب دخل الكويت 
من النفط جند ان دخل النفط 72 
مليار دوالر سنويا، فاذا قسمنا 
الدخل على امليزانية العامة للدولة 
فس����نجد ان دخل س����نة واحدة 
كافيًا لتغطية جميع مش����كالت 
الدولة، مؤك����دا انه باالرقام جند 
ان مشاكل الدولة مشاكل مفتعلة 
وغير حقيقية، فليس لدينا مشكلة 
اسكان، فالدولة مساحتها 18 الف 
كيلومتر مربع، في حني جند ان 
املس����احة احلضرية ال تزيد عن 
6% من املساحة االجمالية بسبب 
ان ش����ركة نفط الكويت ترفض 
املزيد م����ن االراضي  تخصيص 
امكانية  الالزمة للس����كن بحجة 

تواجد البترول بها.

إرسال 60 طالب علم للحج العام الماضي

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي واليوكل�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

»مواعيد عمل املخترب من 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر

د. منى ال�سعار

 zoom3 تبييــ�ض الأ�ســنــان

اأحدث اأنظمة جتميل الأ�سنان

علج الع�سب واجلذور العفنة 

التقومي الوقائي وتطبيق الفلورايد للأطفال

)TMJ( علج ا�سطرابات املف�سل الفكي

الرتكيبات الثابتة واملتحركة التجميلية 

ا�ستخدام نظم تعقيم مركزية

عــلج وجتـمــيـل الأ�ســنــان

حويل- املغرب ال�سريع - ت: 22621126

فتـح ملــف وك�ســف الأ�سنـان جمانًا عند عمل علج للأ�سنان

ابت�سامة هوليودية جل�سة واحدة بدون اأمل

VENEER
Before
After

اأ�سعــار
تناف�سية


