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مناشدة لسمو الشيخ ناصر احملمد

مناشدة للشيخة فريحة األحمد

مناشدة لرجل األعمال سعود صاهود

مناشدة

مناشدة عاجلة للشيخ سالم العلي 

نداء إلى وزيري الداخلية والعدل

نداء إلى وزير التربية

مظاهر سلبية في »موالتنا« التجارية
مما ال شك فيه ان املجتمع الكويتي مجتمع محافظ وذو عادات 
وتقاليد اجتماعية متجذرة من أصالة أهلنا في املاضي املستمدة 

من ديننا اإلسالمي احلنيف، لكن وعند ذهابي للمجمعات 
التجارية الكبيرة أرى صور خدش للحياء من قبل بعض بناتنا 
وأبنائنا الذين يحاولون لفت االنتباه بارتدائهم املالبس الغريبة 
وغير احملتشمة حيث سبق ان الحظت هذه الظاهرة في أكثر 

من مجمع ومول جتاري وكانت الفتـة وبشكـــل يندي له 
اجلبني حيث من املفارقات انني بعد مالحظاتي تلك ذهبت 

الحدى الدول اخلليجية األكثر انفتاحا منا بكثير ودخلت أحد 
املوالت حيث شاهدت اعالنا وبحجم كبير يوضح ضرورة 
ارتداء اللباس احملتشم رغم ان هذا البلد يزوره من السياح 

الكثير ومشهور عنه ذلك اال ان امللصقات التي شاهدتها تطالب 
بضرورة ارتداء املالبس احملتشمة كانت كثيرة واستطاعت احلد 

من هذه الظاهرة.
وما أمتناه ان تعمد ادارات املجمعات التجارية واملوالت الى عمل 

حملة مشابهة في توضيح ضرورة ارتداء املالبس احملتشمة 
التي تغطي الكتفني والركبة جلميع من يزور هذه األماكن التي 
تشهد تواجدا للجنسني وان يتم متابعة تطبيق هذا القرار ألننا 

في بلد إسالمي وعربي والبد ان نلتزم بشروط احلشمة، وابعاد 
تلك الظواهر الدخيلة على مجتمعنا احملافظ وان يتم توضيح 

ذلك عبر وسائل اإلعالم حتى ال تصبح ظاهرة تنتقل الى جميع 
مرافق الدولة واملؤسسات التعليمية.

أوجه هذا النداء الى كل املهتمني في الدولة لوضع قوانني جادة 
لفرض اللباس احملتشم الذي يعكس هوية دولتنا اإلسالمية 

والعربية واخلليجية وابعاد مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة 
على مجتمعنا داعيا اهلل ان يحمي أبناءنا وبناتنا من كل مكروه 

واهلل من وراء القصد والنية.
مواطن غيور  ٭

اسرة فقد استحكمت قسوة 
احلياة علي وعلى اسرتي مما 
جعل حالتي املادية صعبة في 

ظل ما اواجهه من ظروف 
والتزامات ومديونيات يصعب 

شرحها فأدعو اهلل ان يتم 
االستجابة لندائي مبساعدتي 
او االيعاز جلهات اخلير في 

الكويت مبد يد العون لي 
ومساعدتي على ما اواجه 

وتفريج كربتي.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

حتيط بي من كل جهة ولم أجد 
إال وجه اهلل وكرمكم املعهود 

ملساعدتي، فواهلل يا أم الكرام 
انني ال أملك قوت يومي في 

ظل ما يعتريني من حزن 
أراه في عيون أطفالي وبناتي 

فأرجوكم ان متدوا يد العون لي 
وان تساعدوني وان تسمعوا 
شكواي وندائي الذي أرهقني 
وأحال حياتي الى جحيم واهلل 

من وراء القصد والرجاء.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

واواجه قسوة احلياة منفردة 
ودون معيل يعينني على 

قضاء احتياجاتي واحتياجات 
أسرتي، لذا أرجو منكم النظر 

في ظروفي وأوضاعي الصعبة 
ومساعدتي ومد يد العون لي من 

بعد اهلل فأنا أطمع في كرمكم 
وأنتم أهل لذلك ولفعل اخلير، 

ووفقكم اهلل وجعلكم عونا لكل 
محتاج واهلل في عون العبد ما 

دام العبد في عون أخيه.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أنا مواطن كويتي اواجه ضائقة 
مالية بسبب ظروف احلياة 

حيث اناشد سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء، حفظه اهلل، واملعروف 
عنه اياديه البيضاء في اخلير 
حيث انني دون عمل وسبق 
ان طرقت ابواب بيت الزكاة 

ووزارة الشؤون دون جدوى 
حيث انني حاولت جاهدة 

الوصول لها  لطلب املساعدة 
إال انني لم استطع ولكوني رب 

إلى صاحبة القلب الكبير وأم 
الكرام الى الشيخة فريحة 
األحمد الصباح أضع هذه 

املعاناة بني يديك الكرميتني 
حيث انني مواطنة كويتية 
وأواجه ضائقة مالية أحالت 

حياتي الى جحيم وفي عنقي 
أبنائي وأسرتي التي أواجه 
صعوبة في إعالتهم وتأمني 
أبسط مناحي احلياة لهم، 
فراتبي ال يكفي لسدادي 

للديون التي تواجهني واألقساط 

أتقدم مبناشدتي هذه راجية من 
اهلل ثم من صاحب القلب الكبير 

السيد احملترم رجل األعمال 
سعود صاهود حفظه اهلل التكرم 

بالنظر حلالتي حيث اني أم 
لسبعة أبناء ويتيمة األبوين 
وربة منزل وليس لدي أي 

دخل واني في أمس احلاجة ملد 
يد العون واملساعدة لي مببلغ 
مالي لشراء سيارة مستعملة 

تقضي حاجتي وحاجة أبنائي مع 
العلم لدي 4 أبناء في املدارس 

أنا شاب من غير محددي اجلنسية أعاني من عدة 
أمراض مثل السكري والصرع والتشنجات والغدة 

الدرقية والدوالي في أماكن حرجة واآلن مطلوب 
مني عمل سونار وحتاليل للكلى وللقولون وال 

أقدر على عملهم ألنهم ذات تكلفة مالية وال أملك 
مصاريف العالج، وأمي أيضا تعاني من السكري 

والضغط وقطع بالوتر في اليد اليسرى، ومطلوب 
عمل أشعة مقطعية وال منلك حتى قوت يومنا 
ومصاريف احلياة والعالج وحتى إيجار البيت.

وأناشدكم يا أهل اخلير مساعدتنا في هذه 
الظروف الصعبة. وجزاكم اهلل خير اجلزاء.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

العلي صاحب القلب الكبير 
التكرم مبساعدتـــي كون 

قسوة احلياة أحكمت 
على ولم أعد قادرة على 

مواجهة الظروف الصعبة 
التي متر بي وأملي أن اسافر 

ألهلي ألراهم وجزاه اهلل 
عني كــــل خير، 

مع كل الشكر جلريدة 
»األنباء« علــى هذه 

الصفحـــة.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أنا سيدة مغربية مقيمة 
بالكويت منذ 8 سنوات، 

متزوجة وأم لـ 3 أطفال، 
ولظروف زوجي املاديــة 
الصعبة لم أمتكــــن من 

رؤيــة والدي املريض وأهلي 
ملدة 4 سنوات، 

ألني ال أمتلك ثمـــن تذاكر 
السفر، ما أدى ملعاناتي من 

جراء ذلك نفسيــــا، 
اضافة الى اننا علينا أقساط 
وديون، أناشد الشيخ سالم 

جلأت للقضاء الكويتي العادل 
هددوني ولفقوا لي تهما باطلة 

وجلؤوا لالكاذيب والتضليل 
والتزيف واملغالطات للضغط علي 

وابتزازي ومساومتي بالتنازل 
عن جميع حقوقي املنظورة امام 

القضاء، وحتى عن تنفيذ االحكام 
الصادرة لصاحلي والتي لم يتم 

تنفيذها لعدم وجود اي حسابات 
للشركة لدى جميع البنوك، 
فأستغيث بكم حلمايتي من 

هذه املمارسات املهينة العدوانية 
االبتزازية في االيذاء املستمر لي.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

لقد تعاقدت مع شركة في عام 
2008 واتضح بعد ذلك انها 

عصابة لتجارة االقامات واالبتزاز 
زوروا عقد عملي، وصادروا 

جواز سفري واهدروا كرامتي 
وابتزوني، وبذلت كل جهدي 

للحل الودي خالل شهور 
ولكن دون جدوى، ثم انكروا 
وجود جواز سفري معهم ثم 

ثبت انه بحوزتهم، واجبروني 
على كتابة اقرار )كرها( حتى 
يسلموني جواز سفري كما 

طلبوا مبلغ 6500 دينار 
للموافقة على التحويل، وملا 

)شكوى في الشؤون القانونية 
وشكاوى مباشرة للمدير 

واملراقب( من قبل املوظفات، 
وهروب الكثيرات منهن باالنتقال 
الى أماكن أخرى أو بالتقاعد، اال 

ان االدارة لم تقم باتخاذ أي اجراء 
من شأنه ان يعيد الى املوظفات 
كرامتهن املهدورة، بل بالعكس 
يتم الثناء عليها واشراكها في 

جلان لتستمر في أسلوبها غير 
احلضاري في التعامل، وال عزاء 

للموظفات، لذلك نطالب بفتح 
حتقيق إلرجاع حقوقنا ولك 

الشكر اجلزيل.
مجموعة من الموظفات  ٭

نوجه نداءنا لوزيرنا اجلديد 
»أبو أنس« وزير التربية األستاذ 
أحمد املليفي حيث اننا مجموعة 

موظفات نطالب بحقوقنا 
ونتساءل الى متى هذا الصمت 

عن رئيسة قسم املعلومات 
التربوية بإدارة املكتبات، وعن 

طريقة ادارتها للقسم على 
طريقة »مزاجية« بعيدا عن أي 

مقاييس موضوعية للكفاءة، 
فاملوظفات املتزلفات واملتسلقات 
تتم مكافأتهن باللجان والسماح 

لهن بالتسيب واجللوس دون 
عمل يذكر، بينما تكدح األخريات، 
وبالرغم من كثرة الشكاوى عليها 

إلى رئيس مجلس الوزراء: 
كويتي مدين ينتظر الفرج

كويتية تناشدكم مد يد العون 
بعد أن ضاقت بها السبل

أم لسبعة أطفال ترجو املساعدة

إلى أصحاب القلوب الرحيمة واأليادي البيضاء

مغربية: لم أر والدي منذ 4 سنوات 
وأرجو املساعدة

مقيم: زوّروا جواز سفري وهددوني 

موظفات املكتبات يطالنب باإلنصاف

.. وشاب مصري يناشد الشيخ علي السالم 
مساعدته على التوظيف
ناشد شاب مصري اجلنسية الشيخ علي سالم العلي 
املوافقة على توظيفه في البنك التجاري ملا مير به من 
ضائقة مالية خصوصا انه أكبر أشقائه وحاصل على 

بكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة ولديه خبرة 
8 شهور عمل خاللها في البنك التجاري في جمهورية 

 )ICDL( مصر العربية كما انه حاصل على شهادة

ويتقن اللغة اإلجنليزية والروسية، وعبر املنطقة احلرة 
في جريدة »األنباء« أمتنى من الشيخ علي السالم ان 

يسمح لي بالتشرف مبقابلته واتاحة لي الوقت لشرح 
ما أملك من خبرة وتخصص حتى يتم قبولي في 
وظيفة وأدعو اهلل ان يجعلها في ميزان حسناته.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

سمو الشيخ ناصر احملمد

الشيخة فريحة األحمد

سعود صاهود

الشيخ سالم العلي

الشيخ أحمد احلمود

أحمد املليفي

للتواصل

مناشدة خاصة

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.

فاكس: 24831217

أتقدم الى أهل اخلير راجيا من اهلل سبحانه وتعالى 
ثم منكم مساعدتي نظرا للظروف السيئة التي أمر 

بها في هذا الوقت، وأنا ال أعمل نظرا لظروف السن 
والديون تتراكم علّي، حيث أعيل والدتي وأختي 
بالضفة الغربية، وعائلتي وابني الذي يدرس في 

املدرسة، كما يوجد علّي أقساط لشركة التسهيالت 
وأقساط للمدرسة وإيجار البيت الذي أسكن فيه. 
لذا أرجو من سيادتكم املوافقة على مساعدتي في 

هذه الظروف السيئة وهذا ملا ملسناه وعرفناه عنكم 
من وقوفكم بجانب كل محتاج ملساعدته، جعلكم اهلل 

عونا لكل محتاج، وجزاكم اهلل خيرا.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

مقيم: أعيل أهلي 
بالضفة الغربية 

وعلي ديون أرهقتني

٭ إلي العاملني في مركز خدمة املواطن باحلرس 
الوطني على اجلهود التي يقومون بها خلدمة 

املراجعني وتسهيل اإلجراءات بكل حرص 
وتفاني مما يعكس رقي أخالقهم وباألخص 

الطاقم اإلداري والطباعيني فشكرا لهم وعساكم 
على القوة.

٭ الى املشرفات االداريات في مقر الدورات اخلاصة 
بالشويخ التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب ثناء محمود وهناء املجادي وفوزية كرم 
وسلوى الرويشد ولطيفة التومي على اجلهود التي 

يقمن بها في االشراف ومتابعة الطالبات مبا ينعكس 
ايجابيا على العمل يعطيكم العافية وما قصرتوا..

٭ الى العقيد خميس اخلميس مدير مكتب مدير 
أمن العاصمة على جهوده في خدمة اجلميع 
وتذليل الصعاب امامهم واستقباله املشرف 

لالعالميني وتفانيه املتواصل بالعمل عساك على 
القوة يا أبو أحمد وكثر اهلل من امثالك خلدمة 

الوطن واملواطنني.
٭ الى املدعي العام جواد حسني عبدالرضا رئيس 

حتقيق قضايا االقامة على ما يقوم به من دور راق 
في خدمة اجلميع وتفانيه واخالصه املتواصل في 
العمل مما ينعكس ايجابا على االدارة بشكل عام.

٭ الى نواف الشمري من ادارة جمعية النسيم 
التعاونية على دوره البارز جتاه االهالي 

في عملية صرف املواد التموينية وتسهيله 
لالجراءات مبا يخدم اجلميع دون تفرقة عساك 

على القوة.
٭ الى انوار املطيري من قسم اجلنسية واجلوازات 

في مقر احلكومة مول مبنطقة جابر العلي على 
ما تقوم به من جهود خلدمة املراجعني وتسهيل 

االجراءات امامهم وخاصة كبار السن.
٭ الى نائب املدير العام للشؤون االدارية 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مبارك 

احلضيري على ما يقوم به من جهود في خدمة 
املراجعني وتذليله ملا يواجهون في اجناز 

معامالتهم مما يؤكد تفانيه واخالصه في العمل 
بشكل ملحوظ وعساك على القوة.

حديث الصورة

أحد موالت الكويت

الفتة توضح الشروط واإلرشادات اخلاصة بالتسوق في أحد املوالت اخلليجية .. وأخرى باللغة اإلجنليزية

الفتة توضح ضرورة ارتداء املالبس احملتشمة في مول جتاري خليجي


