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الجمعيات »غير التعاونية«
اجلمعيات التعاونية هي في احلقيقة إحدى مؤسسات 
املجتمع املدني، تعمل حتت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وينطبق عليها ما ينطبق على جمعيات النفع 
العام األخ���رى، دورها ينحصر ف���ي »خدمة املجتمع« 
ليس أكثر. ورغم أن النش���اط األساسي لهذه اجلمعيات 
التعاونية هو نش���اط جتاري، إال أن الهدف من إنشائها 
ليس »الربح« بالتأكيد، وبالتالي من العار على مجالس 
إدارات هذه اجلمعيات أن تفتخر بتحقيق »أرباح« باملاليني 
في الوقت الذي يئن فيه املواطنون من الغالء الفاحش. 
ث���م إن هذه األرباح في النهاية يفترض أن تعود بالنفع 
على املساهمني ومناطقهم، فهي ليست شركات جتارية 

بل هي مؤسسات نفع عام.
ومنا إلى وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 

العفاسي، سجل عندك.
التفاوت الكبير في أسعار معظم السلع االستهالكية 
بني اجلمعيات التعاونية املختلفة دليل صارخ على جتاوز 
هذه اجلمعيات لدورها االجتماعي املنصوص عليه في 
القانون، ومجالس إدارات ه���ذه اجلمعيات يتفاخرون 
علن���ا بتصريحاتهم وإعالناتهم مب���ا حققوه من أرباح 
باملاليني كل عام، وباملقابل يشتكي املساهمون من غالء 
األسعار وعدم توزيع اجلمعية لألرباح وانعدام اخلدمات 
االجتماعية التي يفترض أن تنفذها هذه اجلمعيات بهذه 
األرب���اح اخليالية، أال يكفي كل هذا حملاس���بة مجالس 
إدارات اجلمعيات التي أصبحت منافسا شرسا للتجار، 
فإن كانت احلكومة صادقة في محاربة الغالء فاألولى بها 
أن حتاسب اجلمعيات »غير التعاونية« كونها خاضعة 
لوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل بصورة مباشرة، 
أليس بإمكان الشؤون حل مجلس إدارة أي جمعية مخالفة 

وحتويل أعضائها للنيابة العامة؟
المحرر

 جتاوبت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع شكوى 
املهندسني والعمال ضد تعسف إحدى الشركات وطلبت 
بيانات الشركة وأصحاب الشكوى، فلهم كل الشكر وفي 

انتظار ما تسفر عنه إجراءاتهم.
 ردا على مناش���دة عدد من العس���كريني في احلرس 
الوطني للشيخ مشعل األحمد بخصوص اعتماد إجراء 
القرعة في اختيار أئمة املساجد، أرسلت مديرية التوجيه 
املعنوي باحلرس الوطني توضيحا ننشره كامال، ولهم 

كل الشكر والتقدير.

إلى مدير عام الهيئة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
د. جاس���م التمار من عدد كبير من املوظفني واملراجعني 
والذين يش���تكون من قرارات النقل »التعسفية« لكثير 
من املوظفني، فهذه ليس���ت بداي���ة جيدة لتنظيم العمل 

وخدمة املعاقني.

سجل عندك!

للتوثيق

رسالة عتب

مواطن بحريني مهدد بالطرد من منزله يناشد 
سمو الشيخ سالم العلي المساعدة

طفلة »بدون« يتيمة األب واألم تناشد الشيخة أوراد 
الصباح مساعدتها لتسديد الرسوم الدراسية

معلمو الحاسوب يشكون حرمانهم من مكافأة 
تصحيح اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر

»قدامى العاملين« بشركة نفط الكويت 
يناشدون وزير الداخلية إنصافهم بالتجنيس

مقيم يناشد أهل الخير مساعدته 
في تسديد رسوم أبنائه الدراسية

مقيم عربي يناش���د أهل اخلير مس���اعدته في تسديد ديونه 
املتراكمة ومنها غرامات كبيرة على اإلقامة ورسوم دراسية ألبنائه 
الصغار بعد أن أصبح عاجزا عن العمل بسبب املرض. فإلى أصحاب 
القلوب الرحيمة، أربعة أطفال محرومني من التعليم بسبب تراكم 

الديون ووالدهم مريض ومقعد يسألكم املساعدة.
البيانات لدى »األنباء«

ومقيمة ضاق بها الحال تناشد 
أهل الخير مساعدتها

مقيمة عربية ضاقت بها السبل وتراكمت عليها الديون بعد 
طرد زوجها من العمل بس���بب مرض���ه، تعمل في محل مالبس 
لفترتني وبالكاد تستطيع توفير لقمة العيش لزوجها وأطفالها 
الصغار، أصبحت غير قادرة على تس���جيل أبنائها في املدرسة 
وعاجزة عن تسديد إيجارات السكن املتراكمة، تناشد أهل اخلير 

مساعدتها وتفريج كربتها.
البيانات لدى »األنباء«

مواطن عاجز يناشد أهل الخير 
مساعدته في شراء كرسي وسرير طبي

مواطن كويتي مقعد بسبب األمراض املزمنة، يعاني من أورام 
في قدميه أدت إلى بتر أصابع القدمني، يناشد أهل اخلير مساعدته 
لش���راء كرسي متحرك وس���رير طبي بعد أن ضاقت به السبل 
وأغلقت ف���ي وجهه أبواب بيت الزكاة وصندوق رعاية املرضى 
وجلنة العالج باخلارج، يناشد أهل اخلير من أبناء بلده مساعدته 

على تسديد ديونه وشراء احتياجاته من األدوات الطبية.
البيانات لدى »األنباء«

مقيم عاطل عن العمل يناشد 
أهل الخير المساعدة

مقيم عاطل عن العمل ويعول أسرة مكونة من زوجة وأربعة 
أطفال، يناشد أهل اخلير مساعدته على ظروف احلياة القاسية 
بعد أن أصبح عاجزا عن توفير متطلبات احلياة الكرمية ألسرته 
بس���بب فقده لوظيفته، يسأل أهل اخلير مساعدته على تسديد 
ديونه املتراكمة وإيجارات السكن التي أصبح عاجزا عن تسديدها 

فاضطر إلى السكن عند أحد أقاربه في وضع صعب وقاس.

يناشد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والسفير المصري التدخل

طالب ماجستير كويتي يشكو
تعسف أحد أساتذة جامعة القاهرة 

اش���تكى طالب كويتي يدرس في مرحلة 
املاجس���تير � تخص���ص إدارة عامة في كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
من تعسف أستاذ مادة »مناهج البحث العلمي« 
دون مبرر، حيث يصر أستاذ املادة على رسوبه 
أكثر من مرة، ورغم كثرة املراسالت التي متت 
بني املكتب الثقافي الكويتي في القاهرة وبني 
إدارة اجلامعة وعمي���د الكلية إال أن الوضع 
الي���زال على ما هو علي���ه دون حل، علما أن 
الطال���ب مبتعث من وزارة األش���غال العامة 
عن طريق ديوان اخلدمة املدنية وقد شارفت 
مدة بعثته على االنتهاء وقد اجتاز كل املواد 
املقررة باستثناء مقرر مناهج البحث العلمي. 
والغريب في األمر أن الطالب اجتاز هذه املادة 
بنجاح في جامعة املنصورة قبل حتويله إلى 
جامعة القاهرة، ورغم نص املادة 171 من قانون 
التعليم العالي املصري على أنه يجوز احتساب 
املواد التي ينجح فيها الطالب عند التحويل 
بني اجلامعات، إال أن جامعة القاهرة ترفض 
احتس���اب مادة مناهج البح���ث العلمي التي 
اجتازها في جامعة املنصورة. ويناشد الطالب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 
في الكويت طاهر فرحات التدخل وإنقاذه من 
تعسف أستاذ املقرر الذي يصر على رسوب 

الطالب ويقول »واهلل لن ينجح«.
البيانات لدى »األنباء«

حالة غريبة من نوعها، وقصة حتمل 
في تفاصيلها معاناة ال تنتهي ومستقبال 
مجهوال، هي قصة طفلة من غير محددي 
اجلنسية أصبحت حتلم بأقل مما يحلم 
به اآلخرون، أن تعود »بدون« مرة أخرى 
عل���ى األقل بعد أن تعرض والدها للغش 
من قبل ش���رك����ات بيع جوازات السفر 

املزورة.
 إنها مأساة كبيرة راحت ضحيتها طفلة 

صغيرة يتيمة األم واألب معا وبال معيل. 
والدها »بدون« ممن اس���تغلت معاناتهم 
شركات بيع اجلوازات املزورة، وأوهمته 
باحلصول على جنسية من الدومنيكان، 
وبعد أن حصل على جواز الس���فر وقام 
بتعديل بياناته من »بدون« إلى الدمينيكان، 
سافر مع زوجته اإليرانية إلى إيران وولدت 
لهما هذه الطفلة، وبعد انتهاء مدة اجلواز 
تبني أنه مزور عندما حاول جتديده، األب 

اآلن خارج الكويت وغير قادر على العودة 
وال يعلمون عنه شيئا، والطفلة بال أوراق 
ثبوتية وال معيل، تناش���د »أم البدون« 
الش���يخة أوراد الصباح مساعدتها على 
تسديد الرسوم الدراسية وتسجيلها في 
املدرسة لتتمكن من إعالة نفسها بعد أن 
ماتت والدتها وغاب والدها فأصبحت يتيمة 

األبوين في عالم ال يرحم.
البيانات لدى »األنباء«

اشتكى عدد من معلمي احلاسوب باملرحلة 
الثانوي���ة حرمانهم من مكاف���أة تصحيح 
االختبارات للصفني العاشر واحلادي عشر 
بحجة أن اختبارات هذه املادة خارج اجلدول، 
رغم أنهم يؤدون العمل نفسه الذي يؤديه 
زمالؤهم في تصحيح اختبارات املواد األخرى، 

فما عالقة كون االختبار خارج أو داخل اجلدول 
بحجم العمل الذي يؤديه كل املعلمني، فلماذا 
يتم حرمان معلمي احلاسوب من حقهم في 
احلصول على مكافأة التصحيح أسوة ببقية 
زمالئهم معلمي املواد األخرى، أليست مادة 
احلاسوب مادة دراسية مثلها مثل بقية املواد 

العلمية، أليس���ت فيها اختبارات وتتطلب 
تصحي���ح ومراجعة وجم���ع ورصد؟ ومنا 
إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، ونحن على ثقة بأنها لن 
ترضى بهذه التفرقة غير العادلة والتي تؤثر 

سلبا على العملية التعليمية بكل تأكيد.

ناش���د عدد من قدامى العاملني في شركة نفط 
الكويت وعددهم 96 موظفا وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد إنصافهم ومنحهم اجلنسية الكويتية 
وإنهاء معاناتهم التي متتد ألكثر من أربعني عاما 
قضوها في خدمة الكويت، حيث ان عمال ش���ركة 
نفط الكويت »البدون« عملوا في الشركة منذ أوائل 
اخلمس���ينيات وجميعهم لديهم ملفات للجنسية 
ف���ي اللجنة العليا مبجلس الوزراء منذ عام 1965 
وأغلبهم ممن رفض اجلنس���ية الثانية وقتها من 
منطلق شعورهم بأنهم يستحقون اجلنسية األولى، 
كما أنهم خدموا القطاع النفطي منذ تأسيسه وفي 
بداياته في ظل ظروف عمل قاس���ية، وأغلبهم من 

أبناء الش���هداء أو األسرى واملشاركني في املقاومة 
الكويتي���ة ولديهم إحصاء س���نة 1965 والبصمة 
الوراثية، كما أن لديهم تصاريح صدرت من سمو 
األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد � رحمه اهلل � 
حني كان مديرا ألمن األحمدي وموقعة من املغفور 
له الشيخ عبداهلل السالم رحمه اهلل أمير الكويت 
وقتها تؤكد أنه���م مواطنون كويتيون عندما كان 
ذلك شرطا أساسيا للقبول في العمل بشركة نفط 
الكوي���ت. ومنا إلى وزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد وكلنا أمل بإنصاف أصحاب املناشدة ممن 

خدم الكويت طوال هذه املدة.
البيانات لدى »األنباء«

شكر وعرفان للهاجري والدوسري والخياط

المسعفون الوافدون إلقرار »بدل قيادة« 

إلى د.وليد عبداهلل الهاجري ود.درعان الدوس����ري من أسرة مركز 
الرقة لألسنان على حسن تعاملهما مع املرضى.

وإل����ى عبداهلل النهام في هيئة املعلومات املدنية على تعامله الراقي 
مع املراجعني وحرصه على تنظيم العمل، قواكم اهلل جميعا.

وإلى غدير اخلياط من إدارة التخصيص في الهيئة العامة لإلسكان 
على حسن استقبالها للمراجعني وتفانيها في العمل وحرصها الواضح 

على تذليل العقبات أمام اجلميع.

ناشد عدد من املسعفني الوافدين وزير الصحة د. هالل الساير إقرار 
»بدل قيادة« لهم أسوة بزمالئهم املسعفني الكويتيني الذين أقر لهم هذا 
البدل منذ عامني، خاصة أنهم يقومون بنفس العمل ويتعرضون لنفس 
املخاطر،  ومنا إلى وزير الصحة د.هالل الساير ونحن على ثقة بإنصافه 
للمس����عفني الوافدين خاصة أنه طبيب قبل أن يكون وزيرا وهو جزء 

من مؤسسة الرحمة.

مواطن خليجي من مملكة البحرين الشقيقة يعيل 
أس���رة مكونة من 12 فردا وعاطل عن العمل بعد أن 
انتهى عقد عمله مع وزارة الداخلية، مهدد بالطرد هو 
وأسرته من سكنهم بسبب تراكم اإليجارات التي أصبح 
غير قادر على دفعها، كما أنه اضطر لوقف ابنته عن 
مواصلة دراستها اجلامعية بسبب عدم قدرته على 
دفع الرسوم الدراسية، يعاني من ظروف معيشية 
قاس���ية وأمراض كثيرة، صدر بحقه منع سفر منذ 
2003 ولم يتمكن من حضور دفن والده الذي توفي 
في مملكة البحرين وال والدته كما أنه غير قادر على 
اخلروج من املنزل بسبب أحكام الضبط واإلحضار 
واإللزام بدفع الديون. يناشد صاحب القلب الكبير 
واأليادي البيضاء وأفعال اخلير سمو الشيخ سالم 
العلي مس���اعدته في تسديد ديونه املتراكمة وإنقاذ 

أسرته من الطرد والتشتت.
سمو الشيخ سالم العليالبيانات لدى »األنباء«

السفير املصري طاهر فرحات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

بينما يكون كل من يسكن على أرض هذا البلد ينعمون بنوم هانئ 
أثناء الليل يكون هناك أشخاص يسهرون من أجل راحتنا وأمننا وهم 
رجال الداخلية العيون الساهرة من أجلنا )اهلل يعطيهم العافية(. وعندما 
يس��تيقظ اجلميع في الساعات األولى من الصباح حيث تبدأ مشكلة 
االزدح��ام املروري التي أصبحت قضية كبي��رة يعاني منها اجلميع 
منذ فترة طويلة في ش��وارع الكويت التي تعج باالزدحام املروري، 
وخصوصا م��ع بداية ونهاية الدوامات الت��ي جتعل جميع املوظفني 

متواجدين في سياراتهم في الشوارع، وهنا تظهر يقظة رجال املرور 
ودورهم الكبير في التخفيف من حدة هذه االزدحامات املرورية. وهنا 
أهدي باقة ورد للوكيل عريف محمد فهد هويدي من مرور العاصمة 
مع انني ال أعرفه شخصيا ولكن عمله يشهد له فهو من ينظم السير 
عند مدخل ميناء الش��ويخ )اش��ارة جامعة الكويت(. لذلك بّيض اهلل 

وجهك يا أخ محمد على هذا اجلهد وكثر اهلل من أمثالك.
الكاتب مشاري السهيل

باقة ورد للعيون الساهرة

ردًا على مناشدة عدد من العسكريين

مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني 
توضح طريقة اختيار المؤذنين وأئمة المساجد

السيد/ رئيس حترير جريدة 
»األنباء« الغراء

حتية طيبة وبعد،،،
يهديك����م التوجيه املعنوي 
باحلرس الوطني أطيب التحيات 
مع دوام متنياتنا لكم بالنجاح 
والتوفيق في أداء رس����التكم 
اإلعالمية النبيلة التي حتظى 
منا بكل االحت����رام والتقدير، 
كما نثمن بكل الشكر تناولكم 
القرعة  املوضوع����ي لنظ����ام 
املعمول به في احلرس الوطني 
وما يحتويه من شفافية وعدالة 

ومساواة.
إلى ما نش����ر  وباإلش����ارة 
الع����دد )12411(  في جريدتكم 
الصادر في يوم األربعاء املوافق 
2010/10/6م الصفحة رقم )21( 
باب )املنطقة احلرة( حتت عنوان 
)عسكريون باحلرس الوطني 
يشيدون بالشيخ مشعل األحمد 
ويناشدونه االستمرار بنظام 
»القرعة« في اختيار الراغبني 

في العمل بخدمة املساجد( نود 
اإلفادة باآلتي:

أ � ان طبيع����ة عمل األئمة 
واملؤذنني وخطباء املساجد في 
احلرس الوطن����ي ترتكز على 
أداء مه����ام معينة في مقدمتها 
املنتس����بني في الصالة  إمامة 
وإلقاء خطبة اجلمعة والدروس 
اليومية ف����ي التوعية الدينية 
ورفع الروح املعنوية للقوات 
بحسب خطة موضوعة، وهو 
األمر الذي يتطلب توافر شروط 
وس����مات خاصة في الشخص 
املختار ألداء هذه املهام أهمها 
الدراية التامة باألمور الشرعية 
والفقهية على أس����س علمية 

قومية.
ب � يعتمد احلرس الوطني 
على سياسة شفافة وواضحة 
املتقدمني لش����غل  في اختيار 
مهام اإلمامة واخلطابة واألذان 
والتي ترتكز على حفظ مقدار 
من القرآن الكرمي مع التجويد 

وحفظ مقدار م����ن األحاديث 
النبوية الشريفة وإجادة فقه 
الطه����ارة والصالة وس����المة 
املعتقد واملنهج واجتياز املقابلة 
الشخصية وتتم هذه االجراءات 
مبعرفة مختصني أكفاء وجلان 
خاصة أعضاؤه����ا على دراية 
كاملة بأمور الشريعة والفقه 
الختيار األنسب بحيادية تامة، 
مع إعط����اء أولوية للحاصلني 
على مؤهالت دراسية في علوم 
الشريعة شريطة استيفائهم 
الش����روط احملددة في  لباقي 

االختبارات.
ج � ن����ود ان نفيدك����م بأنه 
توجد هناك قن����وات واضحة 
للتظل����م يعلمه����ا اجلميع في 
الوطن����ي، فإذا كانت  احلرس 
هناك ش����كوى فعلى صاحبها 
ان يسلك القنوات املتاحة حسب 

التسلسل العسكري.
مدير مديرية التوجيه المعنوي
العقيد محمد فرحان عبداهلل

.. ومتقاعد يناشد سمو الشيخ سالم العلي
مناشدة من مواطن متقاعد لصاحب القلب الكبير واأليادي البيضاء 
سمو الشيخ سالم العلي، حيث تراكمت عليه الديون ومنها مبلغ 1900 
دينار فواتير الكهرباء واملاء وقرض بفائدة متراكمة ألحد البنوك بقيمة 
8600 دينار، ضاقت به السبل في ظل غالء املعيشة املتزايد حتى أصبح 
غي����ر قادر على توفير متطلبات احلياة الكرمية ألس����رته وهو ال ميلك 
س����وى راتب قيمته 606 دنانير تتقاس����مه األقساط والديون وال تبقي 

منه شيئا للمعيشة.
البيانات لدى »األنباء«


