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19 من الشؤون اإلدارية بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى 
العتيبي لعودته  عبداحملس����ن 
بس����المة اهلل إلى عمله س����املا 
معافى وتوليه منصبه اجلديد 
مديرا إلدارة الش����ؤون اإلدارية 

بالوزارة.. ألف مبروك.

باقة ورد

سجائر لمن دون 21 عامًا!

في ظل احلمالت التي تقودها بعض املؤسس�ات املجتمعية ملنع ظاهرة انتش�ار التدخني، نرى ان بعض الش�ركات تتجه نحو اختراع س�جائر ملن 
هم دون ال� 21 عاما، وكأنها تريد بهذا الفعل أن تش�رك حتى الرضع في شرب س�جائرها رغم ان جميع مختبرات العالم اثبتت أن التدخني مضر بالصحة 

ويتسبب في الكثير من األمراض القاتلة.
 استوقفني كثيرا هذا اإلعالن الذي وضع أمام أحد فروع اجلمعيات التعاونية والذي يدعو أبناءنا وبناتنا الى التدخني بكل جرأة عندما خصص لهم سجائر 
تناس�ب أعمارهم، ولكن ما استوقفني أكثر هو هل يعقل أال تكون هناك رقابة صحية أو رقابة مجتمعية على مثل هذه الدعوات؟ وأال توجد ايضا قوانني متنع 

الدعاية الفاضحة لهذه األنواع التي تستشري بني أبنائنا بشكل لم يعد خافيا على أحد؟
 نداء الى كل املسؤولني واملهتمني بتنشئة األبناء على الصالح والصحة اجليدة للوقوف على هذا األمر ومعاجلته بالشكل الصحيح.

الكاميراصيد زوجة تطلب إعادة زوجها المبعد

حملة الماجستير والدكتوراه 
يطالبون بإقرار المكافأة المالية 

من قلب زوجة ارقها بعاد زوجها، من قلب اطفال احزنهم بعاد ابيهم، 
اناش����د من بيده القرار، اناش����د ابوالعطف واحلنان، اناشد االب في رد 
زوجي الغائب، ماذنبي وانا اعيش دونه؟ ما ذنب ابناء لوعتهم االيام وهم 
يترقبون حضوره، ها هي االيام تسجل ثالث سنوات من غيابه، أوصدت 
االبواب وغلقت دوني احللول وتراكمت امامي الصعاب وانا ابنتكم ارجوكم  

بدموعي وحزني الذي يلفني ان تنقذونا وتساعدونا.

الى صاح���ب القلب الطيب 
سمو الشيخ سالم العلي: يقول 
اهلل تعالى )وما تقدموا ألنفسكم 
من خي���ر تجدوه عند اهلل هو 
خيرا وأعظم اجرا(، ويقول اهلل 
تعالى: )وما انفقتم من ش���يء 
فهو يخلفه(، ويقول ژ: »من 
كان في حاجة اخيه كان اهلل في 
حاجته، واهلل في عون العبد ما 

دام العبد في عون اخيه«.
وانطالقا من ه���ذه االقوال 
الشريفة نوجه نداءنا هذا الى 
البيضاء  الرحيم واليد  القلب 
واالنف���س الذكية التي تتقرب 
ال���ى اهلل تعالى بخير االعمال 

اننا اس���رة  القربات،  وافضل 
كويتي���ة بحاجة الى مبلغ من 
البيت  المال الس���تكمال بناء 
التزاماتن���ا  وس���داد بع���ض 
واالقس���اط المتراكم���ة علينا 
 وحاجاتنا وحاجات اطفالنا، وقد 
ضاقت بن���ا ايدينا وهذا النداء 
عل���ه ي���رد الضيق والش���دة 
التي نحياها في ظل شعورنا 
بالعجز عن سداد تلك الديون 
وحاجات اطفالنا واكمال منزل 
فهبوا لنجدتن���ا بما تجود به 
اياديك���م، واهلل ال يضيع اجر 

المحسنين.

نحن مجموعة متميزة من املوظفني الكويتيني من حملة الش����هادات 
العليا )املاجس����تير والدكتوراه( العاملني في وزارات الدولة املختلفة، 
آملن����ا وأحزننا كثيرا ما أقره مجلس اخلدمة املدنية مؤخرا مبنح مكافأة 
مؤهل علمي بواقع 75 دينارا لش����هادة املاجستير، و150 دينارا لشهادة 
الدكتوراه، حيث جاءت هذه الزي����ادة مخيبة لآلمال والطموحات التي 
يترقبه����ا حملة املؤهالت العليا، كما ان هذه الزيادة ال تتناس����ب مع ما 
يحملونه من ش����هادات علمية تخصصية، ومسميات وظيفية، ومكانة 
علمية، واجلهد الذي يبذلونه في مجال عملهم في مختلف قطاعات الدولة، 
خاصة القطاع التعليمي والتربوي منها، ومن هذا املنطلق نناشد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس مجلس اخلدمة املدنية 
الشيخ د.محمد الصباح بإقرار املكافأة املالية التي وافقت عليها اللجنة 
التش����ريعية مبجلس األمة احلالي وهي 200 دينار لشهادة املاجستير 
و400 لش����هادة الدكتوراه، حيث تلبي هذه املكافأة جزءا من طموحات 
وتطلعات حملة املؤهالت العليا، كما تعد حافزا وتشجيعا لهم لالرتقاء 

في مجال العمل.

أسرة بحاجة إلى مبلغ 
الستكمال بناء بيت

نقل تعسفي في مدرسة عبدالعزيز الرشيد

مقيم يطلب قرضًا حسنًا لسداد ديونه

ش����كوى وتظلم من ممارسات 
الرش����يد  مدرس����ة عبدالعزي����ز 
االبتدائية التابعة ملنطقة الفروانية 
التعليمي����ة، حيث مت نقل الطالب 
أحمد نبيل يحيى بشكل تعسفي 
أمره. تعمل  ودون استدعاء ولي 
األم رئيسة قسم اللغة االجنليزية 
باملدرسة حيث تسلمت قرارا من 
مدير منطقة الفروانية التعليمية 
يقضي بنق����ل أحد جنليها اللذين 
يدرسان بنفس املدرسة عقابا لولي 
األمر بتهمة ما بدر من الطفل، بالرغم 
من انه لم يتم استدعاء ولي األمر 
حول ما اتهم به الطالب من سلوك 
بدر منه. وقام ولي األمر مبراجعة 
مراقب شؤون الطلبة الذي أجابه 
بأن مجلس نظام املدرس����ة اعتمد 
العقوبة بناء على املخالفة، ولم يتم 

التحقق من املنطقة التعليمية كجهة 
ادعاء املدرسة  محايدة من صحة 
وقرارها الذي جاء بهدف االنتقام 
من املعلمة )أم الطالب( بس����بب 
رفضها التوقيع على تعهد خاص، 
خصوصا ان األم سبق ان تقدمت 
بشكوى ضد مدرس����تني للتربية 
البدنية وأصرت على معرفة نتيجة 
الشكوى من املديرة، ومت بعد ذلك 
توجيه الشكوى إلى وكيل الوزارة 
ليبدأ بعدها مسلسل االنتقام من 
قبل مديرة املدرسة والذي بدأ بطرد 
الطفل من فريق األش����بال وعدم 
مش����اركته في أي رحلة، وكذلك 
تعرضه للض����رب، باإلضافة الى 
تعمد معاقبة الولد جراء أي تصرف 

وحتريض املعلمات ضده.

أناشدكم يا أهل اخلير مساعدتي بقرض يخرجني من أزمتي املالية، 
صرخة ألهل اخلير، أناشدكم ساعدوني أرجوكم انقذوني. اغلقت االبواب 

كلها بوجهي وأظلمت الدنيا في عيني.
أنا مقيم مصري، سبع سنوات بالكويت لم اقدر على رؤية أهلي إال 
مرة واحدة من سنة 2002 الى اليوم وكانت إجازة 10 ايام. واهلل لم جتف 
عيني يوما من الدموع، عمري 32 عاما وغير متزوج وكأن عمري أكثر من 
ذلك أريد رؤية أهلي والدي ووالدتي واخواني، ارجوكم ظروفي صعبة 
وظروفي املادية قاسية جدا وحظي تعيس ال يتركني الفقر فهو رفيقي 
ورفيق اس����رتي التي هي في أشد احلاجة إلى رؤيتي، أصحو والدموع 
في عيني. تراكمت علي الديون الى ان صارت األمور من رديء إلى أردأ 
ال����ى ان وصل الدين علي الى عش����رة آالف دينار مرفوعة علي اكثر من 
قضية منع س����فر وضبط واحضار واقامتي منتهية من 27/1/2010 ولي 
سبعة شهور من دون عمل.. ال اقدر ان اغادر املنزل أنا مشرد وأهلي في 
حيرة. أطلب مس����اعدة أهل اخلير الذين ال شك انهم مازالوا موجودين 

ولو كانت املساعدة قرضا حسنا.

امرأة تطلب من فيصل النواف 
منحها إقامة دائمة

لبناني يناشد فريحة األحمد مساعدته: 
أصبت بالشلل وفقدت عملي

عش���ت في هذا البلد سنني 
عددا ووالدي خدم البلدية 30 
عاما وأنا عملت فيها 9 سنوات، 
أحمل إحصاء 65 توجهت إلى 
الزكاة  التي توزع  املراكز  أحد 
وأنا س���يدة كبيرة في الس���ن 
فنهرني مس���ؤولها املدعو أبو 
عبداهلل فقال���ي لي اذهبي إلى 
بلدك، أيعقل أن أعيش على أرض 
الكويت وأتعامل بهذه الطريقة 
وال يوجد من يساعدني؟! أناشد 
الش���يخ فيصل نواف األحمد 
مساعدتي في وضع إقامة دائمة 
واإليعاز إلى مسؤولي هذه اجلهة 

مساعدتي فأنا كبيرة في السن وغير قادرة على الذهاب واإلياب 
واخلروج من منزلي.

إلى شيخة العطاء وسيدة السخاء أمنا الرؤوم وصاحبة القلب 
الكبير الشيخة فريحة األحمد أطال اهلل عمرك، أنا مقيم لبناني 
مض���ى على وجودي في الكويت أكثر من 50 عاما حتى أصبحت 
الكويت جزءا ال يتجزأ من حياتي ولن استطيع العيش إال بهذه 
األرض الطيبة وقد اصبت مبرض الشلل وفقدت عملي وال معيل 
لي إال اهلل والكرام من ش���يوخ هذا البلد، أناش���دك يا سيدتي أن 
مت���دي لي يد العون ولك من اهلل الث���واب وطول العمر والبقاء 

وجعل اهلل في ميزان حسناتك.

الشيخ فيصل نواف األحمد

الشيخة فريحة األحمد

مواطن يناشد سلطان الخير عالج والدته

موظف معاق سمعيًا في »الشؤون«: 
المسؤولون يعاملونني بطريقة غير إنسانية

ناشد احد املواطنني ولي عهد خادم احلرمني 
الشريفني صاحب السمو امللكي األمير سلطان 
بن عبدالعزيز آل س���عود مساعدته فهو يعاني 
من ظروف مادية صعبة وعليه منع سفر لكثرة 

الديون وااللتزامات.
ويقول ان والدتي كبيرة في الس���ن وتعاني 

من مرض فشل كلوي وينصح األطباء بعالجها 
في اخلارج ولس���وء احلظ علي منع س���فر وال 

أستطيع فعل أي شيء.
لذا اطلب من سموكم مساعدتي بتسديد الديون 

وعالج والدتي.

الى وزير الش���ؤون د.محمد العفاسي: انا موظف في وزارتكم 
ومن فئة املعاقني سمعيا، ولدي ظروف اجتماعية صعبة، وأواجه 
مش���كلة في التعامل مع املس���ؤولني في مركز عملي، حيث تتم 
معاملتي بطريقة غير انس���انية وبشكل يبعث في النفس األسي 
على حالي وحال اخوتي الصم الذين يعملون معي في نفس املقر، 
اضافة الى ذلك وبالنظر الى سنني خدمتي في العمل واسوة بغيري 
من املوظفني االس���وياء لم يتم منح���ى اي ترقية وهذا بحد ذاته 
ظلم وتعد على حقي كموظف داخل وزارة لم اجد فيها على االقل 
معاملة راقية تدفعني للمزيد من االجناز والتشجيع لتطوير ادائي 
الوظيفي امنا دفعتني هذه املعاملة الى تدهور حالتي النفسية، 

ومثلي كثير من اخواني الصم في مقر العمل!
ارج���و منكم ان ينظر ف���ي خطابي بعني العدالة واملس���اواة 
واالنسانية، اذ ال انسى في هذا الصدد ان اشكر اخلطوة النبيلة 
لدولتي احلبيبة في اقرار قانون املعاقني والذي نص على حماية 
حقوقنا والتأكيد على معاملتنا معاملة انس���انية كرمية بعيدة 

عن االهانة والتجريح.

وافد: فُصلت من العمل دون وجه حق
أنا وعائلتي من مواليد هذه األرض الطيبة 
ومقيمون فيها، أعول أسرة بالكامل مكونة من 
زوجة وطفلني لم يتجاوز عمرهما السنتني، 
مت فصل���ي من العمل دون وجه حق )فصل 
تعس���في( في ش���هر يوليو 2009 ورفضت 
الشركة منحي مس���تحقاتي املالية وجواز 
سفري والتنازل عن اقامتي دون اي سبب، 
وانتهت اقامتي في شهر نوفمبر 2009 وإلى 
اآلن مازلت مخالفا لقانون االقامة، وقد بلغت 

قيمة الغرامات 350 دينارا حتى اآلن.
رفعت شكوى الى احملكمة مطالبا بجواز 
سفري واحلكم األول صدر لصاحلي بينما 
خسرت االستئناف الذي قدموه حيث اني ال 
أستطيع العمل بسبب مخالفتي لقانون اإلقامة 

وبس���بب حجزهم جلواز سفري، وأيضا ال استطيع استخراج 
جواز سفر بدل فاقد من السفارة بسبب ضرورة تقدميي بالغ 
فقدان جواز سفر من املخفر، وهذا البالغ يتضمن توقيع كفيلي 
عليه )وهو نفس الكفيل الذي حجز جواز سفري(، هذا باالضافة 

الى عدم استطاعتي التوجه الى املخفر بسبب 
مخالفتي لإلقامة أيضا.

مع العل���م بأن إقامة زوجت���ي وأطفالي 
ستنتهي قريبا بعد أقل من شهر وأنا كفيلهم 
)التحاق بعائل مادة 22( وال أستطيع جتديدها 
لهم بسبب عدم وجود اقامة لي وعدم امتالكي 
جلواز السفر، حيث اني ال أملك أي مصدر دخل 
منذ انهاء خدماتي السنة السابقة فتراكمت 
علي الديون والتي تفوق 2000 دينار وهي 
مصاريف املعيشة األساسية وااليجار باالضافة 
الى اصدار حكم ضدي من احدى الش���ركات 
ملطالبتهم بسداد باقي األقساط املتأخرة والتي 

تبلغ 350 دينارا.
أطل���ب من أصح���اب األي���ادي الرحيمة 
مساعدتي في محنتي »من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة« و»اهلل في عون العبد 

ما دام العبد في عون أخيه«.

طفلة في عمر الزهور بحاجة لعالج من شلل نصفي
ف����ي عمر  طفلة 
الزهور لم تتجاوز 
ال� 4 أعوام سقطت 
على األرض فأصيبت 
بخلل في الدماغ ما 
أصابها بشلل نصفي 
وهي اآلن بانتظار 
رحمة أه����ل اخلير 
باإلم����كان  حي����ث 
عالجها في لبنان في 
املستشفى االميركي 
التش����يك  أو ف����ي 
وتكلف����ة العالج ال 
تتجاوز ال� 20 ألف 

دوالر.
ه����ذه الطفل����ة 
بانتظار يد حانية 
ترعاها وتعاجلها، 
ولها من اهلل األجر 

والثواب.

شهادة من »العدل«

المحرر

البيانات لدى »األنباء«
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البيانات لدى »األنباء«

معيل ل� 3 أوالد بحاجة إلى  المساعدة
أنا عائل لثالثة أوالد وطفلة رضيعة وعندي ديون تقدر ب� 700 دينار 
ودخلي ال يساعدني على سداد الدين.. أناشد أهل اخلير أن ميدوا لي يد 

البيانات لدى »األنباء«العون وجزاهم اهلل كل خير وفك عنهم كل ضيق.
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البيانات لدى »األنباء« البيانات لدى »األنباء«

كل الشكر للعميد طالل إبراهيم 
معرفي مدير ادارة هجرة حولي 
على اجلهود التي يبذلها في خدمة 
املراجعني وتسيير امورهم، فله 
منا كل الشكر والتقدير، عساك 

عالقوة.

شكرًا لمدير 
هجرة حولي

المسعفون الوافدون إلقرار 
بدل القيادة أسوة بالمواطنين

ناشد المسعفون الوافدون وزير 
الصحة د.هالل الس����اير ورئيس 
ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز 
الزبن إقرار بدل قيادة لهم أسوة 
بالمسعفين الكويتيين الذين أقر 
لهم هذا البدل منذ سنتين، حيث 
يس����وق معظم المسعفين سواء 
كانوا كويتيين أو غير كويتيين 
سيارات اإلسعاف ويبذلون جهدهم 
في الوصول بس����رعة الى حاالت 
الى  الطوارئ ويضطرون أحيانا 
تجاوز اإلشارة حمراء والسرعة 
فوق المعدل إلنقاذ حياة المرضى 
وعند حصول حادث � ال قدر اهلل 
� لسيارة اإلس����عاف فإن الوزارة 

تحملهم تكلفة تصليحها ألنها ليس 
عليها تأمين.

المس����عفون  يناش����د  كم����ا 
 الوافدون وزير الصحة العمل على 
تمرير وصرف المس����توى األول 
للمس����عفين الوافدين الذي أقره 
الديوان منذ 4 س����نوات ويمتنع 
المس����ؤولون في إدارة الطوارئ 
الطبي����ة عن منحه للمس����عفين 
الوافدين بحج����ة انه للكويتيين 
فق����ط، م����ع العلم ان الش����ؤون 
القانونية ف����ي وزارة الصحة ال 
تمانع صرفه للجميع وقد تم صرفه 
إلدارات أخرى في وزارة الصحة 

للوافدين.

تقريران طبيان يوضحان حالة الطفلة بعدما أصيبت في الدماغ


