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أولياء أمور طلبة السادس والسابع إلعادة 
النظر في منهج العلوم وموضوعاته الصعبة

نح���ن أولياء أم���ور تالميذ 
الصف السادس والسابع، نتضرر 
م���ن صعوبة منهج العلوم وما 
يتضمنه من موضوعات بالغة 
الصعوبة تفوق قدرة أبنائنا ومن 
ثم فهم يجدون صعوبات كبيرة 
في حتصيل وفهم موضوعات تلك 
املادة حيث أجمع جميع التالميذ 
على ذلك كما نطلب من وزيرة 
التربية متابعة الدرجات السيئة 
جدا ملادة العلوم للفترة األولى 
والتي تعتبر أول مرة يحدث فيها 
ذلك بعد ان كانت مادة العلوم 
املادة املفضلة للتالميذ اصبحت 

لهم اآلن كابوسا يالزمهم طوال 
العام يتمنون ان يفيقوا بعيدا 
عنه وأصبحت املادة مصدر ازعاج 
لهم وكذلك لنا وقد فرغنا أوقاتنا 
الستيعاب هذه املادة ولكن وجدنا 
صعوبة بالغة في فهمها فما بال 
اطفالنا وقد جلأنا الى الدروس 
اخلصوصية بال فائدة والغريب 
ايضا ان مدرس���ي ومدرس���ات 
املادة ليست لديهم القدرة على 
توصي���ل أي معلومة للتالميذ 
وباعترافهم ايضا بصعوبة املنهج 
الذي تصلح دراسته للمرحلة 
الثانوي���ة فقط، واذا كنا نهدف 

الى مسايرة الدول املجاورة فيما 
يدرسونه من مناهج فإننا جنزم 
بأن هذه الدول ال تدرس لتالميذها 
مثل هذا املنهج او ما يشابهه بل 
انهم يدرسون في هذه املرحلة 

اجلهاز التنفسي.
لذلك نرجو جميعا من وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
مراجعة هذا املنهج بنفسها واعادة 
النظر في هذا املنهج مبا يجعله 
ميسور الفهم على تالميذنا حتى 
نحقق لبالدنا املزيد من التطور 

واالزدهار.
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موضوعات صعبة في منهج العلوم

تقرير طبي

اثبات إعاقة

تقرير طبيملن يهمه األمر

إثبات من املدرسة باملصاريف

شهادة طالقشهادة من »العدل«

»بدون«: أناشد رئيس الوزراء منحي الجنسية أسوة بأشقائي 

أب مسن يطلب منح ابنه اإلقامة
إلى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
أسترحم عطفكم األبوي والنظر إلي نظرة 
إنس���انية، أنا فلسطيني اجلنسية أحمل 
وثيقة س���فر مصرية قدمت الى الكويت 
متعاقدا مع وزارة التربية منذ عام 1965 
وخدمت في هذا البلد الطيب أكثر من 42 

سنة وقد جتاوزت انا وزوجتي ال� 67 عاما 
ولم أجد من يعيلني سوى رحمة اهلل تعالى، 
ونحن بحاجة ملن يرعانا وميدنا بالعطف 
واملال وال نستطيع فراق ابننا الذي حضر 
من اخلرط���وم لزيارتنا وهو من مواليد 
الكويت وحصل على شهادة الطب العمومي 

بتقدي���ر جيد، لقد تقدم���ت بعدة طلبات 
اس���ترحام الى ادارة الهجرة واجلوازات 
ومكتب وكيل وزارة الداخلية ومكتب وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات، وكانت النتيجة بالرفض ألنه 
يحمل وثيقة سفر مصرية ودخل الكويت 

بزيارة عائلية، لذا ألتمس من س���يادتكم 
املوافقة على منحه اإلقامة، وفقكم اهلل إلى 
خدمة اإلنسانية وقضى اهلل لكم احلوائج 
ورزقكم احلسنى في الدنيا واآلخرة، آمال 

موافقتكم الكرمية.
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أنا »بدون« ولدت في الكويت ودرست فيها وترعرعت الى 
ان حصلت على الشهادات العليا فيها، احمل احصاء 1965، 
ونتيجة للظروف الصعبة التي مر بها »البدون« عموما قمت 

بتعديل وضعي من بدون الى احدى اجلنسيات االفريقية.
اش���قائي االربعة نالوا شرف اجلنس���ية الكويتية طبقا 
لبند االعمال اجلليلة »املادة اخلامسة« وملفي قدم مع ملفات 
اشقائي منذ ما يقارب 25 سنة. أعمامي كويتيون وكذلك والدي 
املرحوم من رافضي اجلنسية الكويتية الثانية الحقيته في 
اجلنسية االولى بالتأسيس وعنده ملف في مجلس الوزراء 
املوقر. احمل شهادة جامعية وعندي لغة اجنليزية وحاصل 
على دورة في احملاسبة املالية وملم بالكمبيوتر واالنترنت 
واالدارة والتنظيم، الظروف الصعبة اضطرتني الى تعديل 

الوضع اليسر حياتي ولكن هذا لم يحصل.
اتوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مناش���دا اياه املوافقة على منحي شرف اجلنسية الكويتية 

اسوة بأشقائي االربعة.
»البيانات لدى األنباء«

انا كويتية متقاعدة 
وزوج���ي رجل كبير في 
السن اردني اجلنسية، 
ولي ابنة تبلغ من العمر 
عشرين عاما تشكو من 
ضعف شديد في نظرها 
وحتت���اج الى عملية في 
عينيها االثنتني لزراعة 
قرني���ة وراتبي ال يكفي 
االساسية  الحتياجاتنا 
حيث انني مطلوبة للبنك 
والتزامات اخرى وظروفي 
صعبة جدا ال املك حتى 
العملي���ة وابنتي  مبلغ 
متعبة ج���دا الن نظرها 
ضعيف جدا، ارجو من اهل 
اخلير مد يد العون البنتي 
املريضة ومساعدتها في 

إجراء العملية.
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مواطن يطالب بإعادة جنسيته
س����يدي وزير الداخلية، سحبت اجلنسية الكويتية بالتأسيس 
مني س����نة 1985 بقرار، وفي س����نة 1999 متت اعادة التحقيق معنا 
مبعرفة االدارة العامة للجنسية وبعد التحقيق اعترفت االدارة بأنه 
مت سحب اجلنسية الكويتية بطريق اخلطأ وبعد ذلك متت مخاطبة 
وزير الداخلية بذلك ورفع الوزير كتابا الى مجلس الوزارة � اللجنة 
العليا للجنس����ية وعرض الكتاب العادة اجلنسية، سيدي الوزير 
الى متى يستمر الظلم خمسة وعشرين سنة ونحن محرومون من 
حقوقنا، ارجو منكم انا وعائلتي التدخل حلل مشكلة عائلة بأكملها 

وامللف اآلن مبجلس الوزارة اكثر من عشر سنوات للتوقيع.
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معيل ألسرة من 5 أفراد: أوالدي شابة بحاجة لزراعة قرنية
مهددون بالطرد من المدرسة

أعيل عائلة مكونة من 5 أفراد زوجة مع أربعة أوالد )ولدان وبنتان( 
أعاني من ظروف مالية قاس����ية وصعب����ة وعندي أوالدي جميعا في 
املدارس اخلاصة وأقساط املدارس تصل إلى 1200 وراتبي 238 دينارا 
وإيجار املنزل 140 وإذا لم أدفع ألوالدي اقساط املدرسة فهم معرضون 
للطرد من املدرسة علما بأنني أصبحت أعاني من جلطة في املخ وأعاني 
منها وحاليا أنا تعب����ان صحيا وأيضا أصبت بجلطة أخرى أدت إلى 

شلل نصفي في اجلهة اليسرى.
ارجو من أهل القلوب الرحيمة وااليادي البيضاء تقدمي املساعدة 

لي الجتاوز هذه احملنة الصعبة.
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مواطنة تعول والدتها تناشد أهل الخير 
مساعدتها لسداد ديونها

أم أليتام تطلب المساعدة لتربية أبنائها الثالثة
أنا أم أرملة توفي زوجي منذ ثالثة اعوام، مريضة بالقلب )تصلب 
الشرايني( ولدي ثالثة ابناء من مواليد الكويت احدهم يعمل براتب 
140 دينارا والثاني ال يعمل حيث قد مت تفنيش���ه من قبل الش���ركة 
هو ومجموعة من املوظفني بسبب احلاجة املادية الصعبة للشركة، 
ويوجد لدي ايجار شقة يجب علي دفعه اخر كل شهر قدره 170 دينارا 

والتزامات اخرى كمصروف البيت وادوية منها قطرات للعيون مببلغ 
قدره 50 دينارا ش���هريا البني الذي يعمل براتب 140 دينارا، اتقدم 
بطلبي هذا راجية من اهل اخلير مساعدتي ولكم منا الدعاء واالجر 

والثواب من عند اهلل الننا ايتام من قبل األب )وهو زوجي(.
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أنا مواطنة مطلقة اعاني من 
تراكم الديون علي من عدة جهات 
واوالها الشركة الدولية التي رفعت 
علي قضية وحكم علي مبنع سفر 
وضبط واحضار وحجز سيارة 
ما حرمني من االستمتاع بالراحة 
بحياتي وكذلك علي انذارات من 
قبل ش���ركة التسهيالت بسبب 
قرض علي وكذلك النني كفيلة 
للوالدة ول���دي انذار من احدى 
املؤسسات حيث بعثوا لي بورقتي 
انذار وبس���بب تأخري بالدفع 
س���ترفع علي اجراءات الضبط 
واالحضار واحلجز وقد ذهبت 
جلمعي���ة التكافل فقالوا ندرس 
حالتك واحتمال أال نساعدك الن 
عليك ديونا كثيرة من عدة جهات 
وال اعرف متى الرد بالقبول او 
الرفض وكذلك ذهبت لبيت الزكاة 
فقالوا نساعدك لشهر واحد وانا 
مسؤولة عن والدتي املسنة واآلن 
ال استطيع اخلروج بسبب هذه 
االجراءات، واطلب من اصحاب 
الرحيمة مس���اعدتي  القل���وب 
وانتش���الي مما انا فيه وجزاكم 

صحيح خاصة ان البنك يسحب 
نصف راتبي بس���بب القرض 
وانا مقدمة على بنك املعسرين 
2008/10 وال اعلم مصيري علما 

اهلل خي���ر اجلزاء ف���ال اعرف 
اين اذهب ومل���ن أجلأ في هذه 
الظروف والوقت مير ليس في 
صاحلي ويعلم اهلل ان كل ما ذكر 

بان موظف البنك قال ان نسبة 
ديوني 70% وال اعلم هل قبلت 

اوراقي أم ال؟
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والدة لمعاقين تطلب منزاًل للسكن

انا ام كويتية ل� 6 ابناء، منهم اثنان معاقان 
اعاقات ش���ديدة احدهما ولد واالخرى بنت وال 

يدرسون والباقي ال يعانون من اضطرابات.
انا مطلقة وايجار منزلي 500 دينارا اقبض من 
وزارة الشؤون 440 دينارا، وطليقي غير ملتزم 
نهائيا بالنفقة النه مديون، علما ان اصغر االبناء 

يبلغ من العمر 10 سنوات واالكبر 25 عاما.
اناشد اهل اخلير مساعدتي فأبنائي يعانون 

اعاقات شديدة ذهنية وجسدية فضال عن عدم 
السماع والكالم، كما ان زوجي عليه حجز منقوالت 
مببلغ 9700 دينار، ولدي االدلة واالثباتات التي 

تثبت اعاقتهم من املجلس االعلى للمعاقني.
اناش���د اهل اخلير توفير س���كن لي او بدل 
ايجار فأوضاعي س���يئة جدا واملي كبير بأهل 

اخلير.
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الكاميرا صيد

العالمة االرش���ادية  هذه 
لم تقم البلدية برفعها ألنها 
قانونية ورسمية، ولم تتدخل 
عوام���ل الطبيع���ة لتحركها 
وتلويه���ا وحتيلها كتلة من 
حديد ال ح���ول لها وال قوة، 
وإمنا ه���ي � واهلل أعلم � يد 
آثمة امتدت على أمالك الدولة 
فأحالتها إلى احلال الذي هي 

عليه كما تبدو للناظرين.
ولعل من فعل هذا ساءه 
تنفي���ذ القانون وااللتزام به 
فأفسح الطريق لنفسه بنفسه 
ثم عمد إلى العالمة اإلرشادية 
فدفع بها دون ذنب أو جريرة 
وتركها ملقاة على األرض دون 
رادع من ضمير أو وازع من 

دين.
وفي اخلتام أقول إن على 
اجلميع مس���ؤولية احلفاظ 
على أمالك الدولة فمن أضاعها 
فقد أذهب اخلير وحرمه أهله 

وأبنائه.
)احملرر(

افسح الطريق

باق���ة ش���كر وتقدي���ر للنقي���ب خالد مب���ارك عقاب 
م���ن إدارة م���رور الفرواني���ة عل���ى ابتس���امته الدائمة 
 ونش���اطه املس���تمر فله منا كل الشكر وعس���اك عالقوة.
     الى نائب مدير مستش���فى ابن سينا د.محمود دشتي 
على اسلوبه الراقي وتعامله احلضاري مع املراجعني وهذا 

ليس بغريب عليه له منا كل الشكر والتقدير.
باق���ة خاصة لناصر كتاب العجم���ي في بنك اخلليج 

فرع العيون � اجلهراء على التعامل احلضاري مع العمالء 
وطريقة التعامل احلضارية، وعساك عالقوة.

الى د.محمد فؤاد من مس���توصف تيماء على اخالقه 
العالية وحس���ن تعامله مع املرضى واملراجعني والشكر 
موصول الى موظفة املطار النشطة ذات االبتسامة املشرقة 
عايشة بورباع على بشاشة وجهها وتيسير امور املسافرين 

فلهما منا كل الشكر والتقدير، وعساكم عالقوة.

باقات ورد

الشيخ جابر اخلالد


