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أنا شاب من سورية 
الكويت،  ومن موالي���د 
نش���أت وترعرعت في 
هذه األرض الطيبة وأعمل 
موظفا براتب 180 دينارا. 
أعيش وحدي في الكويت 
ال���زواج  ومقب���ل على 
وظروفي املادية ال تسمح 
بتوفير متطلبات الزواج 
حيث انني مطلوب مببلغ 
6500 دوالر بدل جتنيد، 
كما أنني مطلوب بأقساط 
كثيرة وال يبقى من راتبي 
سوى 50 دينارا ال تكفي 
للمعيشة في ظل الغالء 
املتزايد، ولم أمتكن من 
زيارة أهلي منذ 3 سنوات 

وال أستطيع السفر بس���بب الديون ومبلغ التجنيد، أناشد صاحب 
القلب الكبير ورجل املواقف املش���رفة الشيخ أحمد الفهد مساعدتي 

واهلل ال يضيع أجر احملسنني.
البيانات لدى »األنباء«

»التربية« واستعدادات العام 
الدراسي الجديد

في كل عام يحتل موضوع استعدادات وزارة التربية 
للعام الدراس���ي اجلديد نصيب األس���د من تصريحات 
املسؤولني وأعضاء مجلس األمة وشكاوى الطلبة وأولياء 
األمور، وفي كل عام تتكرر تلك التصريحات والشكاوى 
وكأن الزم���ن ال يدور. نفس املش���كالت تتكرر كل عام، 
نقص في الكتب الدراس���ية، نقص معلمني، نقص مياه 
الشرب، نقص طاوالت وكراسي، فما احلكاية؟ هل املسألة 
معق���دة الى هذا احلد، هل تعان���ي التربية من »نقص« 
ف���ي امليزانية أم »نقص« في ع���دد املوظفني؟! ومنا الى 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، 

سجلي عندك.
عشرات الشكاوى من مديري املدارس والطلبة وأولياء 
األمور بسبب نقص االستعدادات والتجهيزات الالزمة لبدء 
العام الدراسي اجلديد، خاصة في املدارس اجلديدة، ولسان 
حالهم يردد »املية تكدب الغطاس«، لينزل املس���ؤولون 
في الوزارة واملناطق التعليمي���ة الى امليدان، ويقوموا 
بزيارة املدارس واالطالع على استعداداتها والعمل على 
س���د النواقص فيها بأس���رع وقت ممكن، فهل هذا كثير 

على أبنائكم؟!
المحرر

عسكريون بالحرس الوطني يشيدون بالشيخ مشعل األحمد ويناشدونه 
االستمرار بنظام »القرعة« في اختيار الراغبين في العمل بخدمة المساجد

وجه مجموعة من العسكريني في احلرس الوطني 
رسالة شكر وتقدير عبر »األنباء« الى نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد على جهوده 
املباركة في تطوير العمل وانصاف رجاله منتسبي 

احلرس الوطني، وأثنوا على اخلطوة الرائدة التي قام 
بها حني أقر اختيار املتقدمني لدورة الطلبة الضباط 
عن طريق القرعة حيث لم يعد للواسطة واحملسوبية 
أي مجال، ومتنوا أن يس���تمر ه���ذا النهج الواضح 

والعادل دائما، وناش���دوا الشيخ مشعل األحمد أن 
يقر مبدأ القرعة كذلك في اختيار الراغبني في العمل 
بخدمة املساجد من العسكريني نظرا لكثرة الراغبني 
في هذا العمل، كما متنوا أن تكون األولوية في هذا 

العمل خلريجي كلية الشريعة كونهم من أصحاب 
االختصاص. ومنا الى نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد وكلنا ثقة برغبته الصادقة في 

انصاف رجاله منتسبي احلرس الوطني.

- جتاوب املس���ؤولون في وزارة الصحة مع شكوى 
املواطن الذي تسبب طبيب في مستشفى اجلهراء في اختناق 
ابنه الرضيع، حيث طلبوا بيانات املشتكي. فلهم كل الشكر 

والتقدير وفي انتظار اجراءات الوزارة جتاه ما حدث.
- ردا على شكوى األطباء البيطريني ومطالبتهم بزيادة 
رواتبهم أس���وة بزمالئهم األطباء واملمرضني البشريني، 
أوضح مدي���ر ادارة االختيار في دي���وان اخلدمة املدنية 
راتب العريفان أن طلب استحداث وزيادة بدالت ومكافآت 
لشاغلي الوظائف التخصصية واملساندة في مجال الثروة 
احليوانية والزراعية واألحياء املائية بالهيئة قيد العرض 

على مجلس اخلدمة املدنية لتقرير ما يراه مناسبا.

ل���وزارة التعليم العالي التي وزع���ت »تنبيه« على 
مبان���ي الوزارة يقول بأن وكي���ل وزارة التعليم العالي 
سيستقبل املراجعني من الساعة 7 الى الساعة 8 صباحا 
أيام األحد والثالثاء واخلميس فقط، العام الدراسي في 
بدايت���ه والطلبة وأولياء أمورهم لديهم معامالت كثيرة 

لن تكفي معها ساعة واحدة لثالثةأيام فقط.

سجل عندك!

للتوثيق

رسالة عتب

شكوى متكررة من ذوي االحتياجات الخاصة 
لتجاهل الخطوط الجوية الكويتية لحقوقهم

رغم نص القانون بوضوح على اعطاء املعاق ومرافقه خصما 
بقيمة 50% على جميع وسائل النقل ومن بينها خطوط الطيران 
اململوكة للدولة، اال أن اخلطوط اجلوية الكويتية تصر دائما 
على مخالفة القانون وجتاهل املعاقني وحقهم في احلصول على 
خدمة الئقة واخلصم املقرر بالقانون. وما أكثر الشكاوى في هذا 
اجلانب اال أن املسؤولني في اخلطوط اجلوية الكويتية يرفضون 
التجاوب وانصاف املعاقني، ومن هذه الشكاوى رسالة من والد 
معاق يذكر فيها رفض اخلطوط اجلوية الكويتية اعطاء خصم 

50% ملجموعة من املعاقني بحجة عدم توافر امليزانية.
فقد قامت احدى املدارس اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة 
بتنظيم رحلة عالجية الى لبنان ملجموعة من الطلبة، وخاطبوا 
اجلهات املسؤولة في لبنان من أجل التنسيق للرحلة، فجاءهم 
الرد سريعا بالترحيب وتوفير السكن واخلدمات للطلبة املعاقني 
ومرافقيهم »مجانا«، في حني صعقتهم اخلطوط اجلوية الكويتية 
بردها على طلبهم احلصول على خصم 50% املنصوص عليه 

بالقانون بحجة عدم توافر امليزانية. 
فهل يعقل أن تقدم لبنان الش����قيقة ألبنائنا املعاقني سكنا 
وخدم����ات مجانية في حني ترفض اخلطوط اجلوية الكويتية 
اعط����اء أبناء البلد من املعاقني حقهم ف����ي اخلصم؟! ومنا الى 
وزير املواص����الت د.محمد البصيري ورئي����س مجلس ادارة 
مؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية حمد الفالح، متى تنتهي 

هذه املعاناة؟
البيانات لدى »األنباء«

طفلة غير كويتية تستنجد بأهل الخير 
لمساعدتها على تسديد الرسوم الدراسية

»بدون« مصاب بفشل كلوي يسأل 
المحسنين مساعدته

وافدة مصرية تسأل أهل الخير المساعدة 
بعد أن تركها زوجها هي وأطفالها بال معيل

شاب سوري يناشد الشيخ أحمد الفهد 
مساعدته لسداد »بدل التجنيد«

صرخة ألم من طفلة ذات ستة أعوام حتلم بفرصة مواصلة 
تعليمها ف���ي املرحلة االبتدائية كبقية األطف���ال، فقد بدأ العام 
الدراسي اجلديد وتوجه األطفال الى مدارسهم بينما حرمت هذه 
الصغيرة من حقها في التعليم بسبب تراكم الرسوم الدراسية 
على والدها العاطل ع���ن العمل، فإلى أهل اخلير والراغبني في 
األجر واملثوبة، الطفلة غير كويتية ووالدها عاجز عن س���داد 

الرس���وم الدراسية لها والخوتها رغم تفوقها في الصف األول، 
علما بأن املبلغ املس���تحق عليها هو 850 دينارا، والدها يعاني 
أملا نفسيا شديدا بسبب عدم قدرته على تسجيلها في املدرسة، 
وتناشد أهل اخلير مساعدتها وتذكرهم بحديث رسولنا الكرمي 

ژ »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«.
البيانات لدى »األنباء«

شاب عمره 25 عاما من غير محددي اجلنسية مصاب بفشل 
كلوي مزمن يضطره لعمل جلس����ات غسيل كلى يوميا، يسأل 
احملسنني في بلد اخلير املس����اعدة لسداد قيمة عملية زرع كلى 

بعد أن حصل على متبرع. 

 البيانات لدى »األنباء«

فجأة وبال مقدمات، غاب الزوج منذ 4 أشهر وترك خلفه زوجة 
حائرة وطفلني في عمر الرضاعة بال معيل، تس����كن في ش����قة 
صغيرة بايجار 110 دنانير وبال مصدر للدخل، تراكمت عليه���ا 
الديون وال متلك ما يس����د جوعه���ا وجوع صغارها، وبسب���ب 
مخالف����ة قانون االقام��ة لم تتمكن من استخراج شهادة مي��الد 

ألحد طفليها.
 تناشد أهل اخلير واأليادي البيضاء مساعدتها في مصيبتها، 
ديونها بلغت 2000 دينار حتى اآلن، فالى أصحاب القلوب الرحيمة 
والباحثني عن األجر والثواب، والى وزارة الصحة التي نأمل أن 

تصدر لصغيرها شهادة ميالد.
البيانات لدى »األنباء«

الشيخ أحمد الفهد

مواطن يناشد سمو الشيخ سالم 
العلي سداد ديونه

مريض بالسرطان يناشد الشيخة 
عايدة سالم العلي المساعدة

أنا شاب كويتي أعاني 
من شلل رباعي، تراكمت 
الديون وأصبحت  علي 
غير قادر على الس���داد، 
ومنها مبلغ 1308 دنانير 
الحدى الشركات ومهدد 
بالس���جن في حال عدم 
أناش���د  الدين،  س���داد 
الكبير  القل���ب  صاحب 
واأليادي البيضاء سمو 
الشيخ س���الم العلي أن 
يفرج عني هذه الكربة، 

وانقاذي من السجن.
البيانات لدى »األنباء«

أنا مريض بالسرطان 
وعمري خمسون عاما، 
أعول أسرة مكونة من 
س���بعة أفراد وبحاجة 
الجراء عملية جراحية 
مكلفة ج���دا وحياتي 
معرضة للخطر الشديد 
والوفاة اذا لم يتم اجراء 
العملية، أطلب مساعدة 
الش���يخة عايدة سالم 
العلي بعد اهلل سبحانه 

وتعالى.
البيانات لدى »األنباء«

مهندسون وعمال يستغيثون بوزير الشؤون: 
نعمل 10 ساعات تحت الشمس الحارقة

ناش���د مجموعة من املهندس���ني والفنيني 
والعمال العاملني في احدى الشركات العاملة 
مبجال االنش���اءات، وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي التدخل بحزم ووقف الشركات املخالفة 

لقانون العمل.
 حيث جتبرهم تلك الشركات على الدوام ملدة 
10 ساعات يوميا وفي ظروف مناخية قاسية، 
خاص���ة أن مهام عملهم تتطلب وجودهم في 
مقر االنشاءات وحتت لهيب الشمس احلارقة 

طوال فترة العمل. 
وقالوا ان الش���ركة التي يعملون فيها لم 
تكتف بتقليص اجازة العيد الى يومني فقط بدال 
من ثالثة أيام حسب القانون، بل انها أصدرت 
تعميما رس���ميا بأن يبدأ دوامهم من الساعة 
السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا دون أن 
تعطيهم بدال ماديا عن يوم االجازة أو ساعات 
العمل االضافية، مؤكدين أن طبيعة عملهم ال 
ميكن أن يتحملوا معها س���اعات اضافية في 
ظل الظروف املناخية القاسية، مع حاجتهم 
للراحة وممارسة حياتهم الطبيعية مع أسرهم 

مثل بقية الناس. 
البيانات لدى »األنباء«

سمو الشيخ سالم العلي

الشيخة عايدة سالم العلي

مواطنة تناشد وزير الداخلية إرسالها 
للمملكة السعودية للعالج

مواطن����ة كويتية تعمل ب����وزارة الداخلية 
وزوجها كذلك عسكري في الداخلية يناشدان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ارسالها الى 
اململكة العربية السعودية الشقيقة للعالج في 
مستشفى سعد حيث انها مصابة بفشل كلوي 
وس����بق لها أن عوجلت في نفس املستش����فى 

وحتسنت حالتها بشكل ملحوظ.

 غير أنها أصبحت غير قادرة على استكمال 
العالج بس����بب صعوبة ظروفه����ا املالية التي 
وصلت بهم الى درجة قيام شقيقها بعرض كليته 
للبيع اذا ل����م تتحمل وزارة الداخلية تكالي�ف 

عالجه��ا.
ومنا الى الشيخ جابر اخلالد.

البيانات لدى »األنباء«

مقيم لبناني يطلب مساعدة أهل الخير
مقيم لبناني يعمل مندوبا في احدى الشركات 
براتب 295 دينارا ويعيل أسرة مكونة من زوجة 
وأربعة أطفال، يسكن في شقة صغيرة بايجار 
ش����هري 170 دينارا، يطلب من أهل اخلير في 
الكويت مساعدته على ظروف احلياة الصعبة 

وتكاليف املعيشة الباهظة.
 ابنه تخرج من الثانوية العامة بتفوق وال 

ميلك القدرة على دفع مصاريف اكمال دراسته 
اجلامعية. فالى أهل القلوب الرحيمة والباحثني 
عن األجر والثواب »من نفس عن مسلم كربة 
م����ن كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب 
يوم القيامة، واهلل في عون العبد ما دام العبد 

في عون أخيه«.
البيانات لدى »األنباء«

الى سفير الكويت بجمهورية مصر العربية د.رشيد احلمد من عطية 
الس���يد العادلي على رعايته واهتمامه بإجناز معامالت املراجعني وحسن 
اسقباله للجميع والتيسير عليهم، وعلى جهوده املباركة في تعزيز العالقات 

بني البلدين وحل املشكالت التي تعترض أبناءنا الطلبة.
الى عميد القبول والتس���جيل في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. أحم���د األنصاري على جهوده الطيب���ة لتطوير آلية العمل 

والتيسير على الطلبة.

باقة ورد


