
المنطقة الحرة
اخلميس 24 مارس 2011

31

»خليجي« يعيل أسرة كبيرة 
يناشد مساعدته في سداد الديون

فنيو »MDF« بالسنتراالت يطالبون 
البصيري بإقرار الزيادات أسوة بزمالئهم

ملاذا يتم إثارة الفنت وتصعيد األمور؟!

عسكري يناشد وزير الدفاع إرسال ابنه 
للعالج باخلارج بعد أن ساءت حالته الصحية

معلمو ومعلمات »التعليم اخلاص« 
يستنجدون  بوزيرة التربية

لزيادة رواتبهم الضعيفة التي تبلغ 175 ديناراً

مكتب الشهيد والتأمينات يرفضون
تسجيل أحد شهداء الواجب! 

شكوى من معلمات منطقة اجلهراء 
التعليمية على بعض مديرات املدارس

 »بدون« ضاقت به السبل
وحاصرته الديون

زوجته وأبنائه، وتراكمت عليه 
الكثيرة بسبب غالء  الديون 
املعيشة وإيجار السكن ولم 
يعد قادرا على السداد. لذا فهو 
يناشد عطف سمو الشيخ سالم 
العلي األبوي ويسأله املساعدة 

وتفريج كربته.

الزيادات، ويطالبون  لهم هذه 
مبساواتهم خاصة أنهم يعملون 
الرسمية وعطل  في اإلجازات 
األعياد واملؤمت����رات وحاالت 
الطوارئ.  ومن����ا إلى د.محمد 
النظر في  أمل  البصيري على 
موضوعهم ومعاملتهم بعدالة 

وإنصاف أسوة بزمالئهم.

الطرفني والتي تقتصر مشاركتها 
في الهجوم فقط ملجرد الهجوم 
وإثارة الفتن����ة دومنا وعي أو 
التاريخية  ثقافة، فعالقاتن����ا 
والسياس����ية واالقتصادي����ة 
واحلضارية أكبر من أي محاولة 
خللق شرخ أو صدع في اللحمة 

املصرية � الكويتية.
ومب����ا أنه ح����دث ما حدث 
وعلى الرغم من أننا ضد فكرة 
جمعية املعلمني الوافدين منذ 
البداية وعدم انضمام معظمنا 
كأعضاء فيها وكذلك لست بصدد 
الدفاع ع����ن أحد وطرح وجهة 
نظ����ره أو إصدار أحكام، إال أن 
األكيد والواضح من الش����عار 
الذي ترفعه تلك اجلمعية »كلنا 
نحب الكويت«.. »ال إضرابات، ال 
اعتصامات، ال استقاالت« يتضح 
جليا أنه مت خلط األوراق بني 
الطريقة التي طرحت بها الفكرة 
املناسب  التوقيت غير  وكذلك 
واستغالل البعض لهذا املوقف 

وإظهاره بطريقة خاطئة.
ومما الشك فيه أن ما يحدث 
حاليا وهو احتواء املوقف من 
قبل جمعية املعلمني الكويتيني 
لهو أمر في غاية األهمية وهو 
ما سيثبت حسن أو سوء نية 
األف����راد إزاء هذا املوقف، لذلك 
نق����ول للجمي����ع اس����تريحوا 
واتركوا األمور متشي في مجراها 

الطبيعي وال حتركوا الفتنة.
أخيرا وليس آخرا، تعاملت 
مع املوضوع بحيادية تامة وقلت 
ما لنا وما علينا فنحن ال نخشى 
في احلق لومة الئم وس����يأتي 
يوم نقف فيه أمام اهلل سبحانه 
وتعالى يحاسبنا على أعمالنا 
إن كان����ت نبيل����ة أو مغرضة 
دنيئة. وف����ي النهاية ال يصح 

إال الصحيح.
نحن ال ننتظر كلمة امتنان 
أو ش����كر على ما نقوم به من 
واجبنا، فاهلل وحده سبحانه 
وتعال����ى هو من سيحاس����بنا 
ولكننا في الوقت نفسه ال ننتظر 
رد اجلميل باإلساءة والتطاول، 
أما عن االستقاالت فلن يأتي يوم 
ونقدم فيه استقاالت جماعية إال 
إذا شعرنا مجرد شعور بعدم 
لنا  الكرامة  االحترام وحف����ظ 
جميعا، فنحن لم نأت إلى هنا 

كي متتهن كرامتنا.
النهاية نقول لوزيرة  وفي 
التربية: نحن متأكدون بأنك لن 
تقبلي مطلقا بأن يتم التطاول 
علينا ونحن ضيوف عندكم. 
ونقول لك أنت ربة البيت التي 
حتمينا، ومن غير الالئق اللجوء 
إلى أي جه����ة أخرى حلمايتنا 
ومتثيلن����ا ورد اعتبارن����ا عن 
هذا التط����اول »ألن هذا يكون 
تعديا للتسلسل الوظيفي« كما 
اننا أبن����اؤك ننتمي لوزارتكم 
املوقرة ونتعرض لألذى من قبل 
قنوات إذاعية مقروءة ومرئية، 
لذا ننتظر منك اإلنصاف فأنت 
أهل له.. ودامت الكويت في أمن 
وأمان، وأدام اهلل عليها تقدمها 

ورقيها.

وج���ه أح���د املواطن���ني 
اخلليجيني رسالة ناشد فيها 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س���الم العلي صاحب 
األيادي البيضاء وأفعال اخلير 
يسأله فيها مساعدته لسداد 
انه  املتراكم���ة، حيث  ديونه 
متزوج م���ن مواطنة كويتية 
ولديه 3 أبناء ويعمل موظفا في 
شركة خاصة براتب بسيط ال 
يكفي تكاليف املعيشة الكرمية 
له وألفراد أسرته، كما أنه يعيل 
أسرة كبيرة مكونة من والده 
ووالدته وأخواته إضافة إلى 

من العاملني بأقس����ام الفحص 
والشكاوى في وزارة املواصالت 
من فنيي MDF ومسمى دورتهم 
»م����وزع قائ����م مقس����م« ولم 
يحصلوا على الكادر وبدل موقع 
وبدل خط����ر وبدل نوبة. علما 
بأن أقرانهم في بقية الوزارات 
يتمتع����ون بها وق����د صرفت 

ناش����د ع����دد م����ن الفنيني 
العاملني بالس����نتراالت وزير 
البصيري  املواصالت د.محمد 
النظر في موضوعهم باهتمام 
وحرص كافيني، حيث انهم لم 
يجدوا من ينصفهم ويأملون أن 
جتد مطالباتهم طريقها لإلقرار 
على يديه قريبا، فهم مجموعة 

الكويتيني أو غيرهم ألي سبب 
بالتظاهر في شوارع القاهرة أو 
أي مدينة أخرى؟ أعتقد ال وألف 
ال فلن نسمح بذلك، فأي مطالب 
مشروعة لها طرقها املشروعة 

والقانونية.
وال ش����ك أن الفئة القليلة 
التي ال متثل إال نفس����ها فقط 
والتي دع����ت إلى التظاهر هي 
الفرصة لبعض  التي أعط����ت 
القنوات لش����ن هجومها على 
املعلم����ني املصريني. وبدال من 
طرح املوضوع بطريقة إعالمية 
حيادية، رأينا بعض اإلعالميني 
يوجهون سهام التجريح ضدنا 
جميعا ما أدى إلى التأثير في 
الرأي العام وتسليط الضوء على 

املصريني فقط ومهاجمتهم.
أسلوب تناول املوضوع كان 
مخيبا لآلمال ولم يكن حكيما من 
بعض وسائل اإلعالم، لذلك أذّكر 
كل إعالمي لم يكلف نفسه البحث 
في حقيقة األمر ورؤية احلقيقة 
مبختلف أركانها بقول اهلل عز 
وجل )واتقوا يوما ترجعون فيه 
إلى اهلل ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم ال يظلمون � البقرة: 
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وأتساءل ملاذا ال يتم إظهار 
اجلانب اإليجابي من الوافدين؟ 
ومل����اذا ال يتم إب����راز اجلانب 
ال����ذي يؤدونه في  احلضاري 

هذا البلد الكرمي؟
نرجو من اجلميع االبتعاد 
التي  عن الصورة السوداوية 
تزيد من استفزاز اآلخرين والتي 
الوافدين وكأنهم جاءوا  تظهر 
ليأخذوا خي����رات هذا البلد ثم 
يرحلون، رغ����م أن كثيرا منا 
أنفس����هم جزءا من  يعتبرون 
هذا البلد. فنحن نفني أعمارنا 
في هذا البلد الطيب ونس����اهم 
في نهضته وتطوره وتنميته 
وحضارته، كما نس����تفيد من 

خيراته. 
نح����ن تعاقدنا م����ع وزارة 
أكفأ  محترمة قام����ت باختيار 
العناص����ر واملؤه����الت العليا 
واختبارها ونحن نعيش هنا 
بشكل ش����به مستقر في بلدنا 
الثان����ي لن����ا حق����وق وعلينا 
واجبات. وقد تعودنا من أشقائنا 
الكويتي����ني تقديرهم للوحدة 
العربي����ة وتفهمه����م لطبيعة 
الش����عب املصري الذي ضحى 
وسيظل يضحي من أجل حياة 
إخوانه ف����ي أي مكان وفي أي 
التربية  وقت. ونشكر وزيرة 
د.موضي احلمود على تفهمها 
املوق����ف، ونقول لها  لطبيعة 
لسنا مبتظاهرين وال مضربني 
عن العمل في بلد نحبه كثيرا 
ونحن جزء من����ه نعمل على 
تنميته وه����و بالفعل وطننا 
الثاني، وهذا ليس بنفاق فنحن 
نعيش فيه طوال العام وال نعود 
إلى وطننا احلبيب إال إجازات 
قصيرة وال أحد يختلف معي 
في هذه النقطة. كما أن الشعبني 
املص����ري والكويتي لن ينظرا 
إلى القلة القليلة املستفزة من 

ب����ادئ ذي بدء أس����اءنا ما 
تعرضن����ا له نح����ن املعلمني 
العاملني  واملعلمات املصريني 
على أرض الكويت الطيبة من 
هجوم وتطاول بعض وسائل 
اإلعالم املقروءة واملرئية سواء 
ضدنا أو ضد أي وافد آخر يعمل 
في غير مجال التدريس، فاألمر 

ميس اجلميع.
دعوني أطرح وجهة نظري 
العديد م����ن املعلمني  ونظ����ر 
واملعلم����ات به����ذا الصدد في 

حيادية تامة.
نحن أساس����ا ض����د فكرة 
جمعية املعلمني الوافدين التي 
مت إنشاؤها على موقع التواصل 
االجتماع����ي »فيس بوك«، ألن 
اختيار الطريقة وكذلك التوقيت 
كان غير مناسب وصعب للغاية، 
فضال عن أننا ضد أي تظاهرات 
أو اعتصام����ات أو اس����تقاالت 
جماعية، فالوضع في املنطقة 
ال يحتمل أي تصعيد، والظروف 
التي مير بها الوطن العربي ككل 
خالل الفترة احلالية ال حتتمل 
اصطناع استفزازات أو أزمات 

جديدة من أي نوع.
وأقول لزمالئي وزميالتي 
الك����رام نح����ن ف����ي بل����د حر 
بالرأي  ودميوقراطي يس����مح 
وال����رأي اآلخ����ر والقان����ون 
يسمح بحق املطالبة من خالل 
الش����رعية، وهناك  القن����وات 
قنوات وطرق سليمة وسلمية 
للمطالبة باحلقوق دون خطأ 
أو اس����تفزاز. وذلك يكون إما 
داخ����ل أروق����ة وزارة التربية 
بش����كل هادئ بحيث ال نقلب 
الرأي العام علينا أو باملناشدة 
في الصحف الرسمية بأسلوب 
وطريقة شرعية مع األخذ في 
االعتبار أن تكون هناك حكمة 
في املطالب وعدم املغاالة فيها، 
وعلى ال����وزارة في النهاية أن 
تقرر ما ميكن االس����تجابة له، 
مبا يتفق مع سياسة وميزانية 

الدولة.
والبد هنا من توجيه سؤال 
واحد فقط ملن يفكر بالتظاهر: 
هل نرضى أن تقوم مجموعة من 

وال يستطيع ممارسة حياته 
الطبيعية مثل بقية األطفال، 
علما بأن والده ابن »ش���هيد 
أثناء تأدية  واجب« استشهد 
واجبه في السلك العسكري. 
ومنا إلى الشيخ جابر املبارك 
وكلن���ا ثقة وتف���اؤل بعطفه 
األبوي وحرصه على رجاله 
منتسبي وزارة الدفاع من حماة 
الوطن للنظر حلالة هذا الطفل 
بعني األب وإنق���اذه عل اهلل 
يكتب له الشفاء مبساعدتكم 

الكرمية.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

ناشد عس���كري يعمل في 
النائب األول  الدف���اع  وزارة 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املب���ارك التك���رم باملوافق���ة 
على إرسال ابنه املريض في 
اخلارج، حيث ان ابنه يعاني 
من تضخم ف���ي الكبد وعجز 
عن عالجه في املستشفى الذي 
يرقد فيه، ويؤكد أن حالة ابنه 
الصحية في تدهور وتراجع 
وازدادت س���وءا، خاصة بعد 
أن كبر وأصبح عمره عامني 
وبات يعان���ي من آالم كثيرة 

النموذجية وغيرها. وال يخفى 
عليكم ارتفاع األسعار وإيجار 
الس���كن ومصاريف املدارس 
في الوقت ال���ذي يعتمد فيه 
البعض على إعطاء الدروس 
اخلصوصية لزي���ادة الدخل 
بالنسبة للمتوسط والثانوي، 
فنح���ن ال نعتمد إال على هذا 
الراتب الضعيف. ونرجو من 
الوزيرة د.موض���ي احلمود 
النظر ف���ي حالنا ورفع احلد 
األدنى للراتب مبا يتناس���ب 
مع املجهود ال���ذي نبذله مع 
الطال���ب وال���ذي يحتاج إلى 
تأسيس كبير في هذه السن 
الصغيرة، كما نناشد الوزيرة 
رفع األجر مبا يتناسب مع غالء 
املعيش���ة الذي ال يخفى على 
أحد لرفع معنويات املعلمني 
وليكونا قادرين على أداء عمله 
والعطاء للنهوض بالعملية 
التعليمية في بلدنا احلبيب 

الكويت.
مجموعة من المعلمين والمعلمات   ٭
العاملين في التعليم الخاص

هل يعق���ل أن يكون راتب 
املعلم في امل���دارس اخلاصة 
175 دين���ارا ث���م ننتظ���ر أن 
يكون التعليم بخير؟! فإذا كان 
املعلم الوافد في وزارة التربية 
الراتب  يش���تكي من ضعف 
وغ���الء املعيش���ة وهو يأخذ 
أضعاف هذا املبلغ، فكيف يكون 
احلال مع هؤالء املعلمني في 
املدارس اخلاصة؟! هذه رسالة 
ونداء استغاثة من مجموعة 
من املعلمني واملعلمات العاملني 
في التعليم اخلاص إلى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود يقولون فيها 
ان رواتبهم تبلغ 175 دينارا، ال 
تكفي وال تتناسب مع متطلبات 
املعيشة واحلياة الكرمية، وال 
تتناسب أبدا مع ما يسند لنا 
من مسؤوليات ومهام حيث 
ان جداولن���ا ال تق���ل عن 22 
أو 24 حصة دراس���ية، غير 
اإلش���راف واالنتظار وشغل 
مربيات الصفوف واألنشطة 
واحلص���ص  واملس���ابقات 

في السجالت على أنه »شهيد 
الواجب« ع����ام 2005، إال أن 
التأمينات االجتماعية قامت 
برفض صرف راتبه التقاعدي، 
كم����ا رفض مكتب الش����هيد 
تسجيله رغم أنه من مواليد 
الكويت ودرس في مدارسها 
وعاش على أرضها واستشهد 

وحصر حضور وغياب الطلبة 
واإلشراف على الصندوق املالي 
للمدرسة. كما توضح النشرة 
أن���ه مت تعديل قواعد وأحكام 
الرس���مي  الدوام  وضواب���ط 
بناء على قرار اخلدمة املدنية 
بحيث يختص الرئيس املباشر 
بالتصريح للموظف باالستئذان 
مبا ال يتجاوز 4 مرات في الشهر 
ويجوز أن يتجاوز االستئذان 
أكثر من 3 س���اعات في املرة 
الواحدة ش���رط أال يزيد عدد 
الس���اعات على 12 ساعة في 
الشهر، إال أن مديرات مدارس 
البنات يرفضن العمل مبضمون 
هذه النشرة وااللتزام باللوائح، 
فقد اشتكى عدد من املعلمات 
من استمرار تكليفهن بأعباء 

من أجلها. ومنا إلى الش����يخ 
جابر املبارك وكلنا ثقة بأنه 
لن يقبل بحرمان أحد رجاله 
األوفياء ممن ضحوا بحياتهم 
الكويت من حقوق  من أجل 
أبنائ����ه وهو أقل م����ا يقدم 

لهم.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

املراقبة واملناوبة وش���ؤون 
الطلبة واملقصف وغيرها مما 
هو أساسا من صميم عمل القسم 
اإلداري، وأكد عدد من املعلمات 
أن بعض املديرات قلن بأنهن 
ال يبالني بالنشرة ولن ينفذن 
ما جاء فيها، ويستغربن من 
إصرار بعض مديرات املدارس 
على التعسف وإرهاق املعلمات 
بأعباء ليست مطلوبة منهن. 
ومن���ا إلى مدير ع���ام منطقة 
اجله���راء التعليمية على أمل 
متابعة املوضوع والتأكد من 
تنفيذ اللوائح التي تصدر من 
مكتبه لضمان تطبيق قوانني 
وقرارات وزارة التربية وديوان 
اخلدمة املدنية وليس قوانني 

ومزاجية بعض املديرات.

ناشد شاب خليجي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر 
املب����ارك النظر في موضوع 
والده بعني العدالة واإلنصاف 
والرحم����ة، حي����ث ان والده 
استش����هد أثناء الواجب في 
معسكر الشهيد، ومت تسجيله 

اش���تكى عدد من املعلمات 
العامالت في مختلف املدارس 
التابع���ة ملنطق���ة اجله���راء 
التعليمية من تعسف ومزاجية 
املديرات، حيث أصدر  بعض 
مدير ع���ام منطق���ة اجلهراء 
التعليمية بتاريخ 14 فبراير 
2011 نشرة موجهة إلى مديري 
ومديرات املدارس لتفعيل العمل 
باألقسام اإلدارية لديهم حسب 
االختصاص���ات املنوطة بهم 
ومتكني املس���ؤولني عنها من 
القيام باملهام واملس���ؤوليات، 
وحت���دد األعمال املطلوبة من 
القيام  القس���م اإلداري وهي 
بأعمال شؤون الطلبة واملراقبة 
اليومية واملناوبة الصباحية 
وأثناء الف���رص وآخر الدوام 

وأصابتن���ي بالقل���ق الدائم، 
فاألقساط من بعض الشركات 
وإيجار السكن تلتهم كل راتبي 
وال يبقى لي منه شيء ألطعم 
أطفالي وأصرف على أسرتي. 

أسأل اهلل سبحانه أن متد لي 
يد العون ملا هو معروف عنكم 
من كرم وطيب ونخوة وإغاثة 

للملهوف واحملتاج. 
البيانات لدى »األنباء«  ٭

إلى  املناشدة  أتوجه بهذه 
املالك  الشيخ فيصل احلمود 
الصباح راجيا من اهلل ثم منكم 
تقدمي يد العون واملساعدة لي 
حيث ان الديون أثقلت كاهلي 

سمو الشيخ سالم العلي

هالة سامي

الشيخ جابر املبارك

د.موضي احلمود

مناشدة لسمو الشيخ سالم العلي 

مطالبة لوزير املواصالت 

رداً من هالة سامي - معلمة مصرية

مناشدة للشيخ جابر املبارك

مناشدة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

مناشدة للشيخ فيصل احلمود املالك

عسكري سابق يناشد وزير 
الداخلية إعادته للعمل

مواطن يشتكي »مزاجية« 
صندوق املتعثرين

أهالي اجلهراء يشتكون 
جتاوزات فرع متوين »القصر«

عسكري سابق كان يعمل بوزارة الداخلية ويقول 
انه تعرض للظلم ومت تسريحه من العمل بغير وجه 
حق، يناش���د نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود إعادته للخدمة، ويقول 
في رس���الته: أنا عسكري سابق في وزارة الداخلية 
ومت تسريحي من اخلدمة 
بسبب قضية ظلمت فيها 
وحكمت احملكمة بعدم 
النطق بالعق���اب فيها، 
وتوجد لدي أوراق تثبت 
براءتي في القضية، لذا 
الش���يخ أحمد  أناش���د 
احلمود مساعدتي والنظر 
في طلبي بعد أن أقفلت 
جميع األبواب في وجهي 
وفشلت كل محاوالتي في 
احلصول على وظيفة، 
وكلي أمل أن تنظروا إلى 
طلبي للعودة إلى شرف اخلدمة العسكرية، علما بأنني 
متزوج ولدي طفل وضاقت بي السبل وحاصرتني 
الديون وأعيش في وضع سيئ جدا. ومنا إلى الشيخ 
أحم���د احلمود وكلنا ثقة بحرص���ه على رجاله من 

منتسبي وزارة الداخلية.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

اشتكى أحد املواطنني مما اسماه تعسفا ومزاجية 
من قب���ل القائمني على صن���دوق املتعثرين، حيث 
تقدم للصندوق بتاريخ 25 س���بتمبر 2010 وطلبوا 
منه إثبات حالة املديونية وإحضار شهادات رسمية 
تثبت مديونيته، فأحضر املطلوب بشهادات رسمية 
تثبت أنه مدي���ن مببالغ تصل إل���ى 43 ألف دينار 
لعدة جه���ات، وبعد طول انتظار مت االتصال به من 
قب���ل جلنة الصندوق بتاري���خ 7 مارس 2011 وأبلغ 
بأن اللجنة قد درس���ت املعاملة ومتت املوافقة على 
اعتم���اد مبلغ 267 دينارا فقط من إجمالي املديونية 
املثبتة باألوراق الرسمية، علما بأنه متقاعد وراتبه 
880 دينارا ومجموع األقساط املترتبة عليه شهريا 
815 دينارا، فكي���ف يعيش مواطن كويتي يتعرض 
للضغ���وط املالية وحتاصره الديون بهذه الصورة، 
ثم يقرر الصندوق الذي ما وجد إال حلل مش���كلته 
ومش���كلة بقية املواطنني بنفس حالته حتديد مبلغ 
املديونية من 43 ألفا إلى 267 دينارا. ومنا إلى وزير 
املالية مصطفى الشمالي على أمل أن يعاد النظر في 
عمل هذا الصندوق ومعاملة املراجعني بالعدل نظرا 

لكثرة الشكاوى من قبل املواطنني.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أرسل عدد من أهالي اجلهراء بهذه الشكوى ضد ما 
أسموه بالتعسف والفساد والفوضى في فرع متوين 
القصر )فرع 2(، حيث يقوم العاملون بالفرع بعمل 
كشف بأسماء املراجعني بصورة وهمية ألشخاص غير 
موجودين ويتجاوزون حقوق املراجعني املوجودين 
فعال، ويقول أحدهم اننا ذهبنا إلى الفرع في الساعة 
الثالثة عصرا وكان الفرع مغلقا، وأخبرونا أن الفرع 
يفتح الساعة الرابعة عصرا، فذهبنا ورجعنا في متام 
الساعة الرابعة إال عشر دقائق، وعندما قدمنا بطاقاتنا 
املدنية للموظف رفض تسلمها وأخرج لنا كشفا مسجال 
فيه 200 اسم وقال هؤالء مسجلون قبلكم، منذ متى 
مسجلون ونحن موجودون منذ الساعة الثالثة عصرا 
ولم يكن هناك أحد، وبأي سند قانوني اخترع موظفو 
الفرع هذا األس���لوب في العمل؟! إننا نرفض رفضا 
قاطعا أي كشف يتم فيه تسجيل أسماء أشخاص غير 
موجودين ألن ذلك قمة الفساد والفوضى، الشخص 
املوجود ينتظر ف���ي الدور ويحصل على حصته أما 
غير املوجود فعليه أن يحترم الدور وحقوق الناس 
على غرار اجلمعيات التعاونية األخرى وال يوجد شيء 
اسمه »كشف بأثر رجعي« كما نرفض تالعب بعض 
ضعاف النفوس من املوظفني حيث يقومون بتسجيل 
أشخاص وهميني ويأخذون حصتهم بالباطل، ولذلك 
نناش���د وزارة التجارة وجمعية اجلهراء التعاونية 
التي تركت هذه الفوضى بال رقابة او محاسبة التدخل 

لوضع حد لهذه املهازل وهذا الفساد والفوضى. 
ومنا إلى وزير التجارة أحمد الهارون وكلنا أمل في 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ حقوق املستهلكني.

الشيخ أحمد احلمود

للتواصل

باقة ورد

من الناس والى الناس، قلوبنا مفتوحة 
لكم، لهمومكم وشكواكم، لرسائلكم 

واقتراحاتكم، ولتكون حلقة وصل بني 
احملتاجني وأصحاب األيدي البيضاء.

نستقبل رسائلكم بالبريد االلكتروني 
او الفاكس او التسليم باليد ملقر اجلريدة 

حتت عنوان »املنطقة احلرة«، يرجى 
الكتابة بوضوح واختصار مع ذكر االسم 

ورقم الهاتف وتوثيق املستندات.
freezone@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الى الرائد مبارك حم���د العجمي رئيس   ٭
قسم س���ير املرور في مطار الكويت الدولي 
عل���ى تفانيه وإخالصه في العمل، وحرصه 
على تنظيم حركة املرور في واجهة الكويت، 

بارك اهلل فيك.
وإلى سعاد القطان بقسم االشعة مبستشفى   ٭
الرازي على عملها اجلاد والدؤوب، وحرصها 
على استقبال املراجعني برحابة صدر وانهاء 
معامالتهم بالس��رعة املطلوب��ة، كثر اهلل من 

أمثالكم.

إعداد: محمد هالل الخالدي


