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فتاة من غير محددي اجلنسية تبلغ من العمر 22
23 عاما ولديها طفل، أصيبت بفشل كلوي وهي 
اآلن تصارع املوت نتيجة حلالتها اخلطرة وكثرة 
جلسات الغسيل اليومية، بحاجة الى متبرع كلى 
من فئة الدم +B بأسرع وقت ممكن، كما تناشد 
أهل اخلي���ر  يد العون واملس���اعدة في تكاليف 

العملية اجلراحية.

B+ مطلوب متبرع بالكلى فصيلة

د.موضي احلمود

أولياء أمور طالبات »مشرف االبتدائية«: بناتنا يتعرضن للتهديد من إحدى المعلمات ورئيسة إحدى اللجان »غششت« قريبتها
ناشدت مجموعة من اولياء امور الطالبات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي انصافها واالطالع على 
ش���كاواها فيعلم اهلل � قبل كل شيء � ان ما كتب ما 
هو اال مجموعة مشاهد وأمور حدثت ومازالت حتدث 
في مدرسة مش���رف االبتدائية بنات، استجمعناها 
واستقيناها من بناتنا الطالبات ومصادر اخرى، نحن 
اولياء االمور وال نريد من عرضها س���وى االصالح 
والتغيير الذي لطاملا انتظرناه بعد تقدمي العديد من 
الش���كاوى دون اي جدوى ادارة بعد ادارة، ويبقى 

الوضع كما هو عليه:
وإليكم التالي: 1 � مدرس���ة ابتدائية صباحا عند 
احلضور وظهرا عند انتهاء الدوام املدرسي دون اي 
تواجد ملعلمات التربية البدنية ملراقبة أوضاع الطالبات 
كم���ا هو حاصل في بقية املدارس هذا باالضافة الى 

خروج بعض الطالبات في مالبس التربية البدنية 
عند انتهاء الدوام في منظر ال يحبه اي غيور على 
»بنات ديرته« ورغم تقدمي العديد من الشكاوى الى 

ادارة املدرسة ولكن ال حياة ملن تنادي.
2 � طابور الصباح وما أدراك ما طابور الصباح، 
بناتن���ا الصغيرات هن املكلف���ات بوضع اللوحات 
الشخبية في طابور الصباح، رغم ان هذه هي مهمة 
معلمات التربية البدنية، تخيلوا، طالبات صغيرات 
يحملن لوحات خشبية دون وجود اي رقيب رغم 

احتمال تعرضهن لألذى من هذه اللوحات.
3 � وان جئتم الى قس���م املوسيقى في املدرسة 
فاحلال فيه كسابقه في قسم البدنية، فأيضا بناتنا 
الصغيرات هن املكلفات بحمل اآلالت املدرسية الثقيلة 
الى ساحة الطابور من مكان ليس بالقريب، في غياب 

معلمات املادة املس���ؤوالت أصال ع���ن ذلك، وإدارة 
املدرس���ة تعلم وتراقب، اال ان هذا التمادي في حق 

بناتنا مازال مستمرا.
4 � ومازلنا ف���ي طابور الصباح والذي كثيرا ما 
يخلو من وجود من ميثل ادارة املدرسة، مما يتسبب 
عنه تخلف معلمات املدرسة عن احلضور الى طابور 
الصب���اح، وما ينتج عنه ابقاء بناتنا ملدة ليس���ت 
بالقصيرة في ساحة الطابور، حلني ان تتفضل عليهن 
تلك املدرس���ات باحلضور، وكأن الطالبات هن من 

يعاقنب على هذا اإلهمال بدال من املعلمات.
5 � أما الطامة الكبرى فهو ما حدث اثناء اختبارات 
الفترة الثانية في املدرسة، حيث قامت رئيسة احدى 
اللجان »بتغشيش« احدى قريباتها على »عينك يا 
تاجر« والتوصية بش���كل مستمر ملراقبات اللجان 

»بتس���هيل« مهام هذه الطالبة، واملزعج في األمر، 
جتاهل ادارة املدرسة لشكوى بناتنا الطالبات عندما 
اعترضن عل���ى هذا األمر رغ���م التحقق من صحة 
الش���كوى، اال انه لم يتم اتخاذ اي اجراء بحق هذه 
املعلمة من ادارة املدرسة، رغم ازدراء الطالبات ونحن 

اولياء االمور من هذا التسيب.
6 � اما التهديد والوعيد الذي تتلقاه بناتنا في املرحلة 
اخلامسة من نفس املعلمة فكان لعدم االفشاء عن تأخرها 
الدائم عن احلضور للفصل هذا باالضافة الى عدم اعطاء 
الطالبات اي حصة دراس����ية في املادة وبشكل مستمر، 
والويل كل الويل، ملن تتجرأ من بناتنا، على ابالغ ادارة 

املدرسة عن ذلك، وكأن ادارة املدرسة ال تعرف.
ل���ذا نطال���ب وزي���رة التربي���ة بالتحقيق في 

املوضوع.

معاق يناشد القيادة السياسية تأمين سكن مالئم متزوج ووالد الثنين: 
تراكمت عليَّ الديون 

ومهدد بالضبط 
واإلحضار

الرحيم  القلب  الى صاحب 
والمواقف الطيبة سمو الشيخ 
سالم العلي، أنا مواطن كويتي 
 مت���زوج ولدي ابنت���ان أعول 
أس���رة وأطلب من اهلل ثم من 
 س���موكم الكريم مس���اعدتي، 
حي���ث تراكمت عل���ي الديون 
واالقساط وعلي أحكام ضبط 
واحضار، وال أملك حتى سيارة 
أملك شيئا لسداد  واحدة، وال 
هذه الدي���ون، فأرجو من اهلل 
ثم م���ن س���موكم ان تنظروا 
الى حالتي ولك���م مني جزيل 
الشكر، أطال اهلل بعمر سموكم 
وحفظكم من كل مكروه جزاكم 
اهلل خير الج���زاء وجعله في 

ميزان حسناتكم.

بدون بحاجة 
إلى مساعدة زواج

أنا من فئة »البدون« أطلب 
مس���اعدة أهل اخلير وااليادي 
البيضاء على أن أعف نفس���ي 
أق���ع في  بال���زواج حت���ى ال 
احلرام، ولكن بسبب ظروفي 
املادية الصعبة، وبس���بب أني 
ضمن عائلة عدد افرادها كبير 
ومتطلب���ات احلي���اة كثيرة، 
فإنني ال أستطيع الزواج الذي 
أمر به اهلل ورسوله ژ الذي 
يعتبر حصن املؤمن عن سهام 
الش���ياطني. جعلها في ميزان 
حس���ناتكم ي���وم ال ينفع مال 
وال بنون اال من أتى اهلل بقلب 

سليم.

مواطنة: ابنتي مصابة بمرض بيرتس 
وتطلب المساعدة إلجراء عملية جراحية

أنا مواطن أعاني من إعاقة دائمة منذ الطفولة، تعيق حركتي 
وسعيي للمعيشة، علما بأنني مسجل حتت مظلة املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني، ومتزوج ولدي أطفال حيث اعتمد على دخلي 
الوحيد وهو راتبي الذي يبلغ 644 دينارا شهريا، فال معني وإيجار 
الشقة بلغ 350 دينارا شهريا ويخصم البنك شهريا قسط القرض 
للعالج باخلارج الذي يتراوح بني 190 و200 دينار وما يتبقى ال 

يكفي لاللتزامات املعيشية في هذه األيام، لذا أطمع في كرم القيادة 
السياسية مساندتي للسعي في تخصيص منزل لي في املنازل 
الواقعة حتت اش���راف الديوان األميري في منطقة فهد األحمد، 
علما بأن طلب اإلس���كان في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بتاريخ 2002/8/16م، وباخلتام أمتنى من القيادة السياسية النظر 

بعني العطف والكرم لطلبي.

 شاءت الظروف ان يبتليني اهلل بزوج 
لم يسدد لي حقوقي بعد طالق جرى،  وترك 
لي 4 اوالد وبنتا مصابة مبرض بيرتس 
)التنكس العظمي الغضروفي   لرأس عظم 

الفخذ( بحاجة الى عملية في مستش���فى 
س���عد التخصصي في اخلب���ر بتكلفة 4 
آالف دينار، وانا ال أعرف أين أذهب وماذا 
أفعل، وكلي أمل ورجاء في أهل اخلير ان 

يساعدوني، فعلي العديد من األقساط مع 
العلم اني موظفة لكن راتبي قليل جدا وال 
يكفي ألبنائي، لذا أرجو من اهل اخلير ان 

يساعدوني.

لم أكن أتوقع يوما ما اني سأكتب هذا الكتاب 
املؤلم رغم استحيائي وخجلي الشديد من نظرة 
الناس اال ان الظروف القاسية دفعتني ألن أتقدم 
بكتابي هذا وكلي أمل في اهلل تعالى ثم أهل القلوب 
اخليرة ان أجد املساعدة على سداد ديوني التي 

أنقذت بها والدي من فقدان البصر.
ففي يوم 2005/8/30 لم أس���تطع السفر الى 
بلدي كي أرى زوجتي وأوالدي وطيلة هذه الفترة 
الزمنية وأنا محروم م���ن رؤيتهم وهم كذلك، 
وذلك بسبب تراكم الديون البالغة 1700 دينار 
ملجموعة أشخاص استلفتها منهم وذلك لعمل 

عملية جراحية ألبي وهي زرع قرنية بالعني.
ومنذ ثالث سنوات توفي أخي الذي هو مبنزلة 
األب الثاني ومس���اعدي ف���ي كل أمور حياتي، 
وهذا هو الس���بب األكبر في عجزي عن س���داد 

ديوني، وأنا أعمل باألجرة اليومية التي بالكاد 
تكفي مصاريفي الشخصية من سكن ومصاريف 
األهل، لذا كلي أمل أن أسدد ديوني واستريح من 
هموم الدين بالليل والنهار ونفس���ي وأملي ان 
أرى أوالدي ويروني، وأصبح لي ملف في حامد 
العيسى حاولت التبرع بكليتي ولكن لم أوفق 
في ذلك حي���ث مت رفض هذا املوضوع من قبل 
املستشفى نظرا حلالتي الصحية، وأنا مستبشر 
كل اخلير ومتفائل في وجهكم، أقسم باهلل هذه 
مناشدة صادقة كلها أمل في اهلل تعالى ان يلقى 
موضوعي هذا عنايتكم الرش���يدة وموافقتكم 
الكرمية، جزاكم اهلل خير اجلزاء وجعله نورا في 
ميزان حسناتكم ودمتم لنا ذخرا ودامت أيامكم 

أعيادا وفرحا ووقاكم اهلل شر الهموم.

وصل أمانة تقرير طبي

كشف من البنك تكاليف العملية

وافد: استدنت إلجراء عملية قرنية 
لوالدي ولم أستطع السداد

وردباقات الكاميراصيد

< ال���ى العميد الركن عب���داهلل اللوغاني من مكتب 
وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
على حس���ن تعامله واس���تقباله املتميز لضيوف وزير 

الداخلية.
< شكر وتقدير ملدير عمل شؤون اجلهراء أحمد الياسني 
على بشاش��ة وجهه ومس��اعدته جلميع املراجعني، يعطيك 

العافية وعساك عالقوة.
< باق���ة خاصة الى مدير ع���ام الهجرة العميد كامل 
العوضي تقديرا جلهوده املبذول���ة وتعامله الراقي مع 
ذوي االحتياجات اخلاصة وتوجيهاته بتسهيل أمورهم 
واجناز معامالتهم على وجه الس���رعة. مشكور وعساك 

عالقوة.
< كل الش��كر والتقدير حلامد ترك��ي العنزي من ادارة 
عمل العاصمة قسم التحويل الدور الثاني على تسهيل امور 

املراجعني، يعطيك العافية وعساك عالقوة.
< باقة خاصة الى عبير احلسيني وسندا احلميدي 
في مستشفى اجلهراء على أسلوبهما الراقي وتعاملهما 

احلضاري مع املراجعني.
< الى دالل املطيري في احلكومة »مول« فرع االحمدي 
على تعاملها واس��لوبها احلضاري وبشاشة وجهها، عساك 

عالقوة.
< شكر خاص الى سمية التميمي في االدارة العامة 
مل���رور العاصمة على رحابة صدره���ا وتعاملها الراقي 

واحلضاري وهذا ليس بغريب عليها.
< كل الش��كر والتقدير لعواطف السعيدي في مرور 
اجله��راء على جهده��ا وتعاملها مع املراجعني وتس��يير 

أمورهم.
< باق���ة ف���ل الى تهان���ي البرازي ف���ي ادارة هجرة 
اجلهراء على تعاملها احلضاري والراقي وتيسير أمور 

املراجعني.
< شكر وتقدير الى دالل املطيري رئيسة قسم التحقيقات 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل على اسلوبها الراقي في 

التعامل مع العاملني واملراجعني ورحابة صدرها.

تهنئة على ترقية
متت ترقية الس���يدة رمي الذياب الى مش���رفة وحدة 
العارضي���ة بإدارة الرعاية االس���رية بوزارة الش���ؤون 

االجتماعية.
نهنئ السيدة رمي على هذه الترقية ونتمنى لها املزيد 

من التقدم والرقي.

استراحة

كثيرا ما يتعب العمال، خصوصا اذا كان العمل املكلفني به ش�اقا أو في ساعات الذروة، فيركنون الى االستراحة والنوم أحيانا علهم 
يستعينون بقيلولتهم إلمتام يوم عمل شاق.

وأجمل ما في هذه الصورة التي التقطتها عدس�ة الزميلة فريال حماد هو انها رصدت احترام االنس�ان ألخيه االنس�ان، حيث ترك 
صاحب هذه الورش�ة عماله ينامون بني السندان واملطرقة، فهذه الصبة كما تس�مى في بعض البلدان لم جتف حتى اآلن وهي معرضة 

في أي حلظة للسقوط ال قدر اهلل.
هذه الرس�ائل موجهة ألصحاب القلوب احلية ومن يش�عرون بأنهم بشر يشبهون غيرهم ويس�اوونهم، لذا وجب عليهم من باب 
االنس�انية أن يضعوا أنفس�هم مكان هذه العمالة ويحس�نوا اليهم، ويخصصوا لهم مكانا للراحة بدل التواجد في أماكن قد تتس�بب في 

حدوث كارثة لم تكن في احلسبان.

)فريال حماد(

)المحرر(

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

مواطنة مدينة تناشد سالم العلي مساعدتها
ناشدت احدى املواطنات سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ان ينظر اليها بعني االنسانية 
حيث انها مهددة بالسجن وعليها ضبط واحضار بسبب مديونية مببلغ 2700 دينار ولديها اطفال يدرسون 
ف����ي مدارس خاصة حيث ان والدهم من فئة غير محددي اجلنس����ية وال يعمل وعليه ال يس����تطيع حتمل 
التكاليف لذلك تناش����د سموه ان يبعد عنها كابوس الضبط واالحضار الذي تراه بشكل يومي وتقول انها 

البيانات لدى »األنباء«ذهبت الى اكثر من جلنة خيرية ولكنها تقابل بالرفض.

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

معلمون لزيادة المكافأة الخاصة 
بشهادتي الماجستير والدكتوراه

العاملون براتب مقطوع يطالبون بالعالوات

سيارة غير معروف مركز نقل ملكيتها!

الى السيدة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حتية طيبة، وبعد: نحن املعلمني من 
حملة املاجستير والدكتوراه، نلتمس منكم النظر في 
زيادة املكافأة اخلاصة بشهادتي املاجستير والدكتوراه، 
حيث انها ال تتناسب مع ما يبذله حاملوها من جهد 

وما ميلكونه من خبرة وأفق واس����ع ورؤية ثاقبة 
للنهوض بالعملية التعليمية، لذا نرجو من سيادتكم 
ش����مولنا برعايتكم الكرمية، ليك����ون ذلك عونا لنا 

ودافعا للعطاء والرقي باملستوى التعليمي.

نحن العاملني في وزارات الدولة بعقد راتب مقطوع 
فئة محرومة من أبس����ط املزايا مقارنة بالعاملني في 
بعض الوزارات ومقارن����ة بالقطاع األهلي الذين مت 
إنصافهم مبوجب القانون 6 لسنة 2010 بتعديل عقودهم 
وأوضاعهم، لذا نرجو من سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد النظر بعني االعتبار، حيث جتاوزت مدة 

خدمة أغلبن����ا 20 عاما ولم نحصل على اي نوع من 
العالوات وليس لنا نهاية خدمة وليس لدينا زيادة في 
رصيد اإلجازات او زيادة سنوية على الراتب بالقيمة 
التي نص عليها العقد الثاني أال وهي 10 دنانير سنويا، 
لذا نأمل املساواة مع العاملني في العقد الثاني والنظر 

إلينا بعني اإلنصاف.

بعد أن رس���ت علي احدى الس���يارات عبر مزاد مت طرحه ذهبت لنقل ملكيتها السمي الى اجلهراء، 
فأبلغني املسؤولون هناك بأن معاملتي في حولي، فذهبت الى هناك فأخبروني انها في ميدان حولي 
فانطلقت الى هناك فأخبروني انها في اجلهراء وقد مضى علي اكثر من اسبوع ال أدري الى أين أذهب، 
لذا أدعو مس���ؤولي املرور الى انصافي واعادة حقي لي وتبيان املكان الذي يجب أن أذهب اليه لنقل 

ملكية السيارة.
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