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أكد الناشط السياسي خليل 
الش���مري ان مشروع التأمني 
الصحي املقترح سيكون خطوة 
اولى نحو خصخصة اخلدمات 
الصحية، وسيزيد من األعباء 
الكويتية  املالية على األسرة 
الت���ي تعاني أص���ا مبا فيه 

الكفاية.
وقال الشمري ان مشروع 
التأم���ني الصح���ي املقت���رح 
سيكتفي بتقدمي بعض اخلدمات 
الصحي���ة غي���ر االساس���ية 
اما  الكويتي مجانا،  للمواطن 
ما يحتاجه م���ن عاج فعلي 

وتخصصي فسيكون على حساب املواطن، وهو الذي سيدفع 
تكلفته، رغم ان الدستور الكويتي ينص على حق املواطن في 
الرعاية الصحية الكاملة دون مقابل من قبل الدولة، ويعني ذلك 
أن هذا املشروع يخالف الدس���تور نصا وروحا، ألنه سيحمل 
األسرة الكويتية املزيد من العبء املادي، مشيرا الى ان الكثير 
من املواطنني يعانون من األمراض التي تتطلب عاجا مستمرا 

ومتواصا فمن اين لهم القدرة على دفع نفقاتها؟
واس���تغرب توقيت طرح هذا املش���روع املقترح، خاصة ان 
الكويت بفض��ل اهلل ال تعان��ي ضائق��ة مالي��ة جتعله��ا تلج��أ 
ال��ى جيوب املواطنني، وكان يفترض العكس مبعنى ان تخفف 
الدولة األعباء عن املواطن بدال من ان تزيدها عليه، وان تنتهز 
فرصة تراكم الفوائض املالية لتحسني اخلدمات الصحية واالرتقاء 
بالقطاع الصحي حتى تؤمن للمواطن حقه الكامل في الرعاية 
الصحية اجليدة التي قد يحتاجها في الوقت املناس���ب، والكل 
يعل���م مدى التدهور احلاصل ليس ف���ي القطاع الصحي فقط، 
ب���ل في بقية قطاعات اخلدمات األساس���ية كالتعليم والرعاية 

السكنية.

يسر مستشفى الراشد »الرائد 
األول لرعاية العائلة« ان ترحب 
باس����تقبال د.ايسنركريستوف 
عضو جمعية االطباء فرانكفورت 
املانيا عضو جمعية زراعة االسنان 
وعضو اجلمعية األوروبية لزراعة 
االسنان والتجميل وزميل جمعية 
عاج العص����ب وجراحة الوجه 
والفك����ني وهو يتمي����ز بخبرته 
الواسعة في عمليات جتميل جراحة 
الفكني وزراعة االس����نان بأحدث 
النظم العاملية والتركيب الفوري 
وزراعة االسنان بعد اخللع مباشرة 
وإمكانية عمل طقم ثابت ومعاجلة 

املفصل الصدغي. باإلضافة إلى انه 
متخصص في معاجلة االس����نان 
حت����ت التخدير الع����ام والعاج 
اجلراحي للفكني وعاج امراض الفم 
واللثة وتفتيح لون اللثة كما يقوم 
بعمليات جتميل الوجه والفكني 
بأحدث التقنيات احلديثة وعاج 
وجراحة اللثة التجميلية. وأعرب 
د.كريستوف عن سعادته الستقبال 
املراجعني وتقدمي افضل اخلدمات 
الطبية له����م وتبدأ الزيارة من 3 
يوليو املقبل إلى 8 منه بالتنسيق 
مع د.شريف السعيد طبيب عاج 

العصب والتركيبات.

ليلى الشافعي
أعلن نائب املدير العام بلجنة التعريف باإلسام جمال الشطي 
عن تأسيس اللجنة الشرعية اخلاصة بالتعريف باإلسام والتي 
تتولى بدورها االشراف على جميع األمور والقضايا الشرعية 
والفقهية التي تخت���ص باملهتدين اجلدد واملهتديات مثل كيف 
يتعامل املهتدي واملهتدية مع اهله اذا كانوا من غير املس���لمني 
وامور الزكاة وغيرها من األمور الفقهية والشرعية، مشيرا الى 
ان حلم إنشاء اللجنة الشرعية ظل يراود ادارة اللجنة منذ زمن 
واآلن حتول الى واقع عملي، مضيفا أن اللجنة الشرعية ستقوم 
بدور بارز في إصدار الفتاوى املتعلقة بالناحية الشرعية والتي 
ترتبط باملهتدين اجلدد واملتزوجني من غير مس���لمات بجانب 

العديد من القضايا الشرعية والفقهية األخرى.
وبدوره قال د.يوسف الشراح سنحرص على االطاع على 
الفت���اوى الغربية وترجمتها الى ع���دة لغات ورعاية املهتدين 

وتاصيلهم بالعلوم الشرعية.

م.عبداهلل العنزي وعلي البسام وجانب من احلضور

البسام: حرفيو الجهراء والصليبية يعانون من الخسائر الفادحة وتعسف إدارة المنطقة الحرفية
أش����اد رئيس اللجنة املس����تقلة عن احتاد احلرفيني الكويتيني 
علي البسام بجهود رئيس اللجنة الفنية وعضو املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي لتس����هيل العقب����ات ألصحاب الورش احلرفية 
باملنطقة الصناعي����ة باجلهراء والصليبية واجناز واضافة بعض 
األنشطة الى املنطقة الصناعية بعد ان مت وقفها 17 يناير املاضي 

مما أصاب عددا من احلرفيني بأضرار مادية كبيرة.
وأش����اد رئيس اللجنة علي البس����ام بجهود العضو في تذليل 
العقبات وإضافة بعض األنش����طة حسب موافقة املجلس البلدي 

أول من أمس.
جاء ذلك خال حديث البسام في ديوانية علي البسام في منطقة 
اجلهراء بحضور عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي وأعضاء 
اللجنة املس����تقلة عن احتاد احلرفيني الكويتيني حسني املطيري 

ويوسف احلربي وصالح الشمري وجمع من احلرفيني.
وقال البسام ان مناطق احلرفيني في اجلهراء والصليبية تعاني 
من الطرق املتهالكة وعدم تواجد الصرف الصحي او شبكات االطفاء 

وعدم وجود نظافة.
وأكد رئيس اللجنة املستقلة عن احتاد احلرفيني الكويتيني ان 
احلرفيني في منطقتي اجلهراء والصليبية باتوا يعانون من مشاكل 

كثيرة وقفت عائقا أمام الكثيرين وتس����ببت في تكبدهم خسائر 
مادية كبيرة وظلما واضحا من قبل الش����ركة املسؤولة عن ادارة 

املناطق احلرفية.
وأض����اف اننا مس����تمرون في العمل على ازال����ة العقبات التي 
تواجه احلرفيني وأصحاب التراخيص وذلك عبر القنوات الشرعية 

والرسمية للدولة.
وناشد البسام احلكومة واملسؤولني االهتمام باملنطقة وباخلدمات 
م����ن إنارة ورصف الط����رق والصرف الصح����ي والنظافة العامة، 
موضحا ان املنطقة ينتظرها مستقبل واعد على خريطة التنمية 

بالكويت.
وطالب البس����ام احلكومة باالهتمام بح����ق االنتفاع من الدولة 
للحرفيني ووضع حد لتعس����ف اجلهة املس����ؤولة وسرعة اجناز 

البنية التحتية للمنطقة.
بدوره أشاد د.احمد احلسيني بجهود اللجنة، موضحا ان اللجنة 
وأعضاءها يبذلون قصارى جهدهم حلل جميع مشكات احلرفيني 
واالهتم����ام بهم والعمل على وضع املنطقة على الطريق الصحيح 
للتنمية في الكويت، مشيدا بدور علي البسام بالعمل على ايصال 

صوت احلرفيني للمسؤولني.

أشاد بجهود رئيس اللجنة الفنية وعضو المجلس البلدي العنزي في إضافة بعض األنشطة وتذليل الصعوبات

خليل الشمري: الدستور ينص على حق 
المواطن في رعاية صحية متكاملة

البروفيسور كريستوف
في مستشفى الراشد 3 يوليو

»التعريف باإلسالم« تعلن
ميالد لجنتها الشرعية

خليل الشمري

د.شريف السعيد د.ايسنر كريستوف


