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سيارات سكراب في شوارعنا 
ما الذي يعني����ه وجود هذا الكم الهائل من الس����يارات 
»السكراب« التي متتلئ باملخالفات لكل شروط األمن والسالمة 
ومع هذا تس����ير في الشوارع بال أضواء أو بزجاج مكسور 
وإطارات مهترئة و»بودي« مضروب من كل جانب والدخان 
األس����ود الكثيف خلفها يلوث البيئة بال حدود؟ واملصيبة 
أنها مرخص����ة وكأن البلد بال قانون، م����ا الذي يعنيه هذا 
غي����ر تراخي إدارات الفحص الفني باملرور عن أداء دورهم 
والتهاون في تطبيق القانون وانتشار الواسطة والفوضى 
في ه����ذه اإلدارات التي يفترض أنها مؤمتنة على س����المة 
املركبات وبالتالي سالمة البشر؟ السيارات القدمية واملليئة 
مبخالفات األمن والس����المة دليل صارخ على حجم الفساد 
املنتشر في إدارات الفحص الفني، والكل يعرف أن جتديد 
ترخيص الكثير من هذه الس����يارات يتم أصال على الورق 
ودون حضور السيارة لفحصها من قبل أصغر موظف وعن 

طريق أصغر »واسطة«! 
فإلى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.. سجل عندك:

شوارع الكويت وبيئتها تستصرخك لتطبيق القانون 
والتشديد على القائمني على إدارات الفحص الفني في جميع 
مناط����ق الكويت، فاحلزم في هذه األمور مطلوب وال مجال 
للمجامالت والواسطات على حساب صحة الناس وسالمتهم 
وسالمة البيئة، فوجود مثل هذه السيارات السكراب بهذا 
العدد الهائل من املخالفات خير دليل على الفوضى وجتاوز 
القانون في إدارات الفحص الفن����ي وكذلك دوريات املرور 
في الش����وارع حيث من املفترض أن تخالف هذه السيارات 
بل وحتجزها. وكلنا ثقة بحزم الوزير الشيخ جابر اخلالد 
ورغبته الصادقة في إصالح األمور ومحاس����بة املقصرين 

وتطبيق القانون.
المحرر

< أرسل مدير إدارة العالقات العامة بوزارة الشؤون 
علي املال ردا على شكوى مجموعة من املهندسني والعمال 
حيث قامت الوزارة مبا يلزم من إجراءات ننشره كامال، 

فلهم جميعا كل الشكر والتقدير.
< جتاوبت إدارة العالقات العامة في وزارة املواصالت 
مع شكوى أحد املواطنني ضد »سنترال« الساملية بسبب 
تأخير تركيب خط هاتف ألكثر من شهرين حيث طلبت 
بيانات املش���تكي ملتابعتها، فكل الش���كر والتقدير لهم 

ونتمنى أن حتل املشكلة بأسرع وقت.
< لم ترد وزارة الصحة على شكوى املراجعني ملستشفى 
العدان من انتشار التدخني والشيشة في مكتب االستقبال 
باملستشفى حتى اآلن، عسى املانع خير أم ان هذا الوضع 

مقبول في املستشفيات يا وزارة الصحة؟!

< اش���تكى عدد من أولياء أمور الطالبات في ثانوية 
الرقة للبنات من انتشار ظاهرة تدخني بعض املعلمات 
في املدرس���ة بصورة مقززة أم���ام الطالبات بكل جرأة 
واستهتار، دون أن تتدخل إدارة املدرسة وتضع حدا ملثل 
هذه التصرفات غير التربوية، ومنا إلى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، معلمات يقمن 

بالتدخني في املدرسة أمام الطالبات يا دكتورة!

سجل عندك!

للتوثيق

رسالة عتب

مواطنة تعّرضت للظلم وأُجبرت على ترك 
عملها وعليها قرض ال تستطيع سداده

ناشدت الشيخ فهد سالم العلي مساعدتها مواطنة وابنتاها المعاقتان يناشدن الشيخ 
أحمد الفهد إنقاذ أسرتهن من الضياع

أولياء أمور المعاقين يشتكون
 لوزيرة التربية من إطالة اليوم الدراسي

»الصحة« تصرف لمواطن مريض عالجًا بالخطأ 
لمدة 18 عامًا.. ثم ترفض عالجه بالخارج!

ليس���ت من قصص اخليال وال من االخبار »الطريفة« انها قصة حقيقية 
ملواطن مريض ش���ّخص االطباء في وزارة الصحة حالته على انها »صرع« 
ثم بدأوا بص���رف ادوية محددة له، غير ان حالته بدأت في التدهور وظهور 
اعراض جانبية عديدة كالصداع والدوخة والكس���ل الدائم اضافة الى حاالت 
تسمم بالدم ادخلته املستشفى عدة مرات، وكلما سأل االطباء عن االدوية وأنها 
لم حتس���ن حالته بل زادتها سوءا، يقول له االطباء بأن هذا عالجه الوحيد، 
واستمر به احلال هكذا ملدة 18 عاما، الى ان متكن من السفر الى لندن للعالج 
واكتشف هناك انه ال يحتاج إلى ادوية الصرع على االطالق، وانها هي السبب 
ف���ي تدهور حالته الصحية، فهل يعقل يا وزارة الصحة ان يتم صرف عالج 
باخلطأ ملدة 18 عاما وتدمير حياة هذا املريض بهذه الصورة؟ ومنا الى وزير 
الصحة د.هالل الساير، املواطن اآلن بدأت حالته في التحسن بعد عالجه في 
لندن قبل عامني، غير ان ادارة العالج باخلارج ترفض استكمال عالجه رغم 

تسبب وزارة الصحة في كل ما اصابه من معاناة.
البيانات لدى »األنباء«

مقيم مصري مطلوب منه 13 ألف دينار 
دية.. أو السجن وتشتيت أسرته

ديون وأقساط متراكمة أرهقت 
كاهل مواطن.. يطلب العون

مريض بالسرطان في حالة حرجة 
ينتظر روتين »العالج بالخارج«

قدر اهلل سبحانه أن تتوفى صديقة ابنته خالل لعبهما في بركة 
س���باحة، فأصدرت احملكمة بحقه حكما نافذا بدفع الدية الشرعية 
وقيمتها 13 أل���ف دينار، والرجل عاجز عن دف���ع هذا املبلغ الكبير 
حيث ان دخله الشهري بالكاد يكفي مصاريف معيشته هو وأسرته 
وس���د حاجاتهم األساسية من مس���كن ومأكل وملبس. يناشد أهل 
اخلير والنخوة مس���اعدته في جمع مبلغ الدية وإال فس���ينفذ عليه 
حكم بالسجن، فإلى أهل اخلير في بلد اخلير أخوكم في اهلل يطلب 
مساعدتكم حتى ال تضيع أس���رته وتتعرض للشتات، فكل إنسان 

معرض ملصائب الدنيا.
البيانات لدى »األنباء«

مواطن عاطل عن العمل تراكمت عليه الديون واألقساط وأصبح 
عاجزا عن السداد، ولم يعد قادرا على توفير متطلبات احلياة ألسرته 
وأطفال���ه، وغير قادر على دفع إيجار الس���كن، يناش���د أهل اخلير 
مساعدته ومد يد العون له وألسرته احملتاجة، واهلل في عون العبد 

مادام العبد في عون أخيه.
البيانات لدى »األنباء«

مواطن كبير بالس���ن مصاب بالس���رطان أقر األطباء عدم توافر 
عالجه في الكويت وقرروا إرس���اله للع���الج في اخلارج على وجه 
السرعة نظرا حلالته الصحية احلرجة التي تتطلب تدخال جراحيا 
ال يتوافر في الكويت، ومع هذا التزال أوراق معاملته تدور في أروقة 
إدارة العالج في اخلارج مما أدى إلى تراجع حالته الصحية وهو في 
حالة االنتظار القاتل. ومنا إلى وزير الصحة د.هالل الساير ومدير 
إدارة العالج في اخلارج د.محمد املشعان على أمل أن يكتب اهلل له 

الشفاء قبل فوات األوان.
البيانات لدى »األنباء«

»الشؤون« تؤكد متابعة الشكوى  عدد 
من  المهندسين والعمال ضد تعسف احدى شركات

ردًا على شكوى مجموعة من المهندسين والعمال ضد تعسف إحدى الشركات

ردا على الشكوى املنش����ورة في »األنباء« 
من مجموعة من املهندس����ني والعمال العاملني 
في إحدى الشركات وقولهم انها جتبرهم على 
العمل لعدة ساعات حتت ظروف قاسية ودون 
احتس����اب مكافأة إضافية، أفاد مدير العالقات 
العامة بوزارة الشؤون علي املال قيام الوزارة 
مبا يلزم ملتابعة الش����كوى واستدعاء ممثلني 
عن الش����ركة، وبدورنا نشكر العاملني بوزارة 
الشؤون على تعاونهم واهتمامهم مبا ينشر من 
قضايا وهموم تهم املواطن واملقيم على أرض 

الكويت، وننشر الرد كامال:

السيد رئيس تحرير جريدة »األنباء« 
تحية طيبة وبعد،

يطيب لنا أن نهديكم أجمل حتية، وتعقيبا 
على املنش����ور في صحيفتكم الغراء »األنباء« 
الصادرة يوم األربعاء املوافق 2010/10/6 بالعدد 
)12488( بعنوان »مهندسون وعمال يستغيثون 
بوزير الشؤون«، يرجى اإلحاطة بأنه قد مت على 
الفور االتصال بالشركة املعنية ملراجعة اإلدارة 
والنظر في مضمون ما نشر من إجبارهم على 
العمل س����اعات إضافية وفي ظروف مناخية 
قاسية دون إعطائهم مقابل هذه األعمال اإلضافية، 
هذا وقد حضر عن الشركة ومثلها مدير إدارة 
شؤون العمالء ومدير أول موارد بشرية حيث 
أفادوا بأن الش����ركة من الشركات الكبرى ولها 

مش����اريع عديدة في الكثير من الدول العربية 
ولديها ما يقارب 1700 عامل. وقد قدم عن الشركة 
كشوف الرواتب املنتظمة للعمال وما يفيد دفع 
مقابل الساعات اإلضافية وعرضا على أنه إذا 
كان هناك أي م����ن العمال لديه حتفظ ما على 
مستحقاته فبإمكانه مراجعة الشركة في هذا 
األمر والشركة على استعداد لقبول أي شكاوى 

وإيجاد احلل املناسب لها. 
وحيث ان ما ورد في الش����كوى املنشورة 
أقوال مرسلة ال دليل عليها وعدم معرفة أسماء 
وأرقام هواتف أصحاب الشكوى واألمر مجهوال 
بالنسبة إلينا فإنه يتعني وحسب تأكيد ممثلي 

الشركة مراجعتها عند وجود أي شكوى. 
وفي حالة تعذر التسوية الودية فإن األمر 
يستلزم مراجعة اإلدارة أو وحدة العمل املختصة 
للنظر في املوضوعات املنش����ورة بش����كواهم 
حس����بما جاء في نصوص أحكام العمل رقم 6 
لس����نة 2010 لعمل القطاع األهلي. مع خالص 

التحية.

مدير إدارة العالقات العامة
علي عبدالرحيم المال

وبدورنا نشكر األخ علي املال على اهتمامه 
ومتابعته، ومنا إلى أصحاب الشكوى إذا أرادوا 

متابعة شكواهم مع الوزارة أو الشركة.

نماذج مضيئة
بقدر س���نوات اخلب���رة التي 
ميتلكها يأتي عطاؤه، وبقدر حبه 
لعمله يأتي إخالص���ه وتفانيه، 
يحرص دائما على تذليل العقبات 
أمام املراجع���ني، دون ان تفارقه 
تلك االبتسامة املشرقة من بداية 
الدوام الى نهايته، متواجد دائما 
مع اجلميع حتى أصبح مدرسة 
في كيفية االلت���زام بالعمل، إنه 
مراقب اخلدمات العامة في منطقة 
الفروانية التعليمية عادل البغلي 
الذي سجل بحق منوذجا مضيئا 
من مناذج القيادي���ني في وزارة 
التربية، ما بني سعة صدره وقدراته 
املهنية العالية ف���ي ادارة العمل 
حافظ »أبومحمد« على أبجديات 
التواصل من أجل اإلنتاج وخلق 

روح الفريق الواحد في قطاعه، فكل 
الشكر والتقدير الى عادل البغلي 

والى كل مخلص في عمله.

طفل مصاب بالسرطان عالجه متعطل 
بسبب منع السفر على والدته

أهالي الجهراء يشتكون »مزاجية« 
البلدية في إزالة اللوحات اإلعالنية

مواطنة كويتية طفلها مصاب بالسرطان وقرر االطباء عالجه في 
اخلارج، غير أنها عاجزة عن مرافقته في الس���فر لوجود حكم منع 
السفر الذي صدر بحقها بسبب عدم قدرتها على تسديد ديونها التي 
تبلغ 10 آالف دينار. تناشد أهل اخلير والرحمة مساعدتها في سداد 
الدين لتتمكن من رفع منع السفر ومرافقة طفلها املريض لعالجه.

البيانات لدى »األنباء«

اش���تكى عدد من أهالي محافظة اجلهراء »مزاجية« البلدية عند 
قيامه���ا بإزالة اإلعالنات اخلاصة باألع���راس أو العزاء، حيث تزيل 
البلدية بعضها وتبقي أخرى بانتقائية وبحسب الواسطة. ويطالبون 
مبعاملة اجلميع وفقا للعدالة واملساواة وتطبيق القانون على اجلميع 
أو التساهل مع اجلميع. ومنا إلى وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر وإلى مدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
الصبيح لتصحيح الوضع، أم���ا آن األوان لتنظيم وضع اإلعالنات 

بصورة حضارية لتكون الكويت أجمل؟
البيانات لدى »األنباء« 

قصة غريبة رمبا ال حتدث إال في التلفزيون، 
مواطنة كويتية تعرض���ت للظلم وأجبرت 
على ترك عملها لصالح أحد املتنفذين دون 
س���ابق إنذار ودون مقدمات، عليها قروض 
مببالغ كبيرة وأصبحت غير قادرة على دفع 
أقساط البنك لتسديد القرض، ومهددة بتحويل 
القضي���ة إلى احملكمة وال تعرف ماذا تفعل، 
ضاقت بها السبل وطالت مدة الشكاوى ضد 
التعسف والظلم الذي تعرضت له والوقت 
يداهمها وهي تواجه موقفا صعبا اما بدفع 
االقس���اط املتأخرة للبن���ك او احلبس الذي 
س���يقضي على حياتها بس���بب ظلم بعض 

املسؤولني.
تق���ول انها ال تريد إال من يس���اعدها في 
دفع قيمة أقساط القروض حلني متكنها من 
استعادة حقها ورواتبها ثم تسدد له، تناشد 
صاحب املواقف املشرفة واأليادي البيضاء 
الشيخ فهد سالم العلي مساعدتها في جتنب 
حكم قضائي سيقضي على مستقبلها دون 

ذنب منها.
البيانات لدى »األنباء«

مواطنة كويتي���ة وأم لطفلتني 
معاقت���ني إعاقة حركي���ة وأمراض 
وراثية تتطلب الكثير من األجهزة 
الطبية ومتطلبات الرعاية الصحية 
اخلاصة التي تستنزف معظم دخلها، 
تراكمت عليه���ا الديون والقروض 
من كل جانب، ولم تعد قادرة على 
توفير متطلبات املعيشة األساسية 
وتلبية حاج���ات ابنتيها املعاقتني 
الضرورية في ظل ارتفاع األسعار 
وقلة دخلها املتواض���ع من وزارة 
الش���ؤون، تناش���د صاحب القلب 
الكبير واألي���ادي البيضاء وأفعال 
اخلير الشيخ أحمد الفهد وهي تضع 
ثقتها في اهلل ثم في نخوة الشيخ 
أحمد الفهد أن ميد لها يد املساعدة 
لتس���ديد ديونها وشراء متطلبات 

ابنتيها من األجهزة الطبية.
ضاق به���ا احل���ال واغلقت في 
وجهه���ا كل االبواب ولم تعد قادرة 
على حتم���ل املزيد من هذه املعاناة 

اليومية املستمرة.
البيانات لدى »األنباء«

شكوى مريرة من مجموعة من أولياء أمور املعاقني يوجهونها إلى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بخصوص إطالة اليوم الدراس���ي الذي مت 
تطبيقه مؤخ���را، يؤكدون فيها أن احلالة الصحية ألبنائه���م املعاقني ال متكنهم من 
حتمل هذه اإلطالة حيث انهم مقعدون على كراس���ي متحركة يقضون فيها 8 ساعات 
وأجس���ادهم محملة بأجهزة طبية، خاصة أن الطلبة املعاقني إعاقة حركية الدارسني 
في مدرس���ة الرجاء يأتون إليها من مناطق بعيدة نظرا لكونها املدرسة الوحيدة في 
الكويت املخصصة للمعاقني، وهم أصال دون هذه اإلطالة يصلون إلى منازلهم متأخرين 
ومرهقني، وبالتالي فإن إطالة اليوم الدراسي عليهم أمر مرهق وعبء إضافي على أولياء 
أمورهم ال يحتملونه، فإذا كان الطلبة األصحاء يش���تكون من إطالة اليوم الدراسي 
فكيف تتصورون حالة الطلبة املعاق���ني؟ ومنا إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود وكلنا ثقة بأنها لن تقب���ل بتحميل أبنائها املعاقني معاناة 
أخرى فوق معاناتهم، خاصة أن الوقت املخصص إلطالة اليوم الدراس���ي مقتصرة 
على األنش���طة التي تشكل أساس���ا عبئا عليهم ال يطيقونه، وكل ما يرجوه أبناؤكم 

املعاقون في مدرسة الرجاء إعفاءهم من هذا القرار نظرا حلالتهم الصحية.

الشيخ أحمد الفهد

وزيرة التربية د.موضي احلمود

عادل البغلي

مبعوثو ديوان الخدمة المدنية يطالبون أعضاء 
اللجنة التعليمية بمجلس األمة زيادة مخصصاتهم

أهالي »النسيم« بالجهراء يشكون لـ» األشغال« 
عبث إحدى الشركات وأخطاءها في تبليط الشوارع 

وجه عدد من الطلبة املبتعثني إلى اململكة املتحدة 
من قبل ديوان اخلدمة املدني����ة مطالبة عاجلة إلى 
أعض����اء اللجنة التعليمية ف����ي مجلس األمة وذلك 
لرفع قيمة املخصصات املالية التي تصرف لهم أسوة 
بالزيادة التي أقرت لزمالئهم األطباء الذين أصبحت 
مخصصاتهم تتراوح بني 500 – 1000 دينار شهريا، 
في حني التزال مخصصاتهم بال أي زيادة منذ إقرارها 

وهي 300 دينار رغم غالء املعيشة املتزايد. 
ويؤكدون ألعضاء اللجنة التعليمية أن مبعوثي 
جامعة الكوي����ت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب كلهم حصلوا على زيادة في مخصصاتهم 
املالية، ويناشدونهم العمل على إنصافهم ومساواتهم 
بزمالئهم املبعوثني من هذه اجلهات فكلهم أبناء الكويت 
ويقومون بدور وطني من أجل الكويت، فلماذا التمييز 
بني أبناء البلد الواحد وصرف بدل نقدي وبدل تذاكر 
سفر للمبعوث واملرافق في حني يحرم مبعوثو ديوان 
اخلدمة املدنية من هذه املخصصات وال يصرف لهم 

بدل تذاكر سفر وال مخصصات ملرافقيهم؟ 
ومنا إلى أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس األمة، 

هنا يكون االستثمار في أغلى ثروات الوطن.

اشتكى عدد من أهالي منطقة النسيم في محافظة 
اجلهراء وبالتحديد في شارع أبي بكر الباقالني من 
العبث واألخطاء الفادحة التي ارتكبتها إحدى شركات 
املقاوالت التي رست عليها مناقصة تبليط الشوارع، 
حيث تس����ببت تلك األخطاء في التبليط والتي لم 
يراع فيها منسوب االنحدار من املنازل إلى الشارع 
األمر الذي أدى إلى تراكم املياه أمام منازلهم، ويقول 
املشتكون إنهم حاولوا بكل الطرق توضيح اخلطأ 
للمقاول و»اخلبير« ولم يتلقوا سوى الوعود الكاذبة. 

ويناشدون وزير األشغال العامة التدخل ومحاسبة 
الش����ركة على عدم التزامها بتنفيذ تبليط الشوارع 
بصورة صحيحة وتس����ببها في مشاكل مع أهالي 
املنطقة. ومنا إلى وزير األشغال د.فاصل صفر على 
أمل تصحيح هذا الوضع ومحاس����بة املسؤولني في 
حال التوقيع للش����ركة بتسلم املشروع رغم ما فيه 
من أخطاء بأس����رع وقت ممكن، خاصة ونحن على 

أبواب فصل الشتاء وهطول األمطار.
البيانات لدى »األنباء«

< إلى رئيس شعبة النقل العام واخلصوصي في إدارة مرور حولي يوسف 
أبورقبة على حرصه واهتمامه بإجناز مصالح الناس حسب القانون واحترامه 

للنظم وحقوق املراجعني دون متييز، بارك اهلل فيك وكثر اهلل من أمثالك.
< وإلى أمني مركز خيطان اجلنوبي الصحي خالد الرشيدي على متابعته 
املستمرة وتواجده الدائم خلدمة املرضى وحسن استقباله لهم وسعة صدره 
وتقبله لش���كاوى املراجعني وحرصه على حل مشاكلهم، بوركت هذه اجلهود 

الطيبة.

باقة ورد

الشيخ فهد سالم العلي


