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مناشدة لسمو الشيخ سالم العلي

مناشدة لوزير النفط

مناشدة لوزير الداخلية

أناشد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ احمد احلمود رفع 
الظلم عن اخي املواطن 

النزيل بالسجن املركزي 
منذ 17 عاما ويتعرض 
لسوء معاملة واحلاق 

الضرر من مسؤول جناح 
3 بالسجن املركزي والذي 
زج باسمه عمدا في قائمة 

نقل النزالء ووضعه في 
السجن االنفرادي منذ تاريخ 

2012/8/6 والى اآلن، نطالب 
وزير الداخلية بالتحقيق في 
الواقعة ومحاسبة املتسبب 

في ايذائه. 
البيانات لدى »األنباء«  ٭

نحن افراد الطاقم التعليمي 
بوزارة التربية من املعلمني 

واملعلمات، نقوم بالعمل الفني 
الواجب علينا في املدرسة 

باالضافة الى اعمال ال متت 
لصميم عملنا بصلة حيث 

انها تقع ضمن اختصاصات 
القسم االداري مثل »املراقبة 

اليومية للساحات ـ حصر 
غياب وحضور الطلبة 
وتسجيل احصائياتها 

اليومية ـ البيع في املقصف 
املدرسي ـ القيام بعمل 

االخصائي االجتماعي وحل 
مشاكل الطالب ـ االشراف 

على االجنحة ـ احملاسبة 
والصندوق املالي ـ ادخال 

نتائج االختبارات في كنترول 
املدرسة ـ القيام بأعمال 

املراسل لالدارة ـ مناوبة آخر 
الدوام«.

نناشد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف 

احلجرف تفعيل القرار رقم 
594-2001 واخلاص بعمل 

القسم االداري في املدرسة 
وهذا للنهوض بالعملية 

التعليمية ولكي يتفرغ املعلم 
ملا اوكل اليه من مهام تعليمية 

وابداعية.

العمل بقسم قوة االثر لعدة 
اسباب مت شرحها في كتاب 

موجه لرئيس الفريق، اال انني 
فوجئت بإحالتي مبفردي 

للتحقيق واتهامي بالتحريض 
وطلب التمييز مع ان الكتاب 
موقع من 12 زميال، وخالل 

التحقيق وجهت لي تهمة 
االخالل باالمن والتي تعتبر 

من التهم اجلسيمة والتي يجب 
ان حتقق فيها النيابة العامة 
وبعد انتهاء التحقيق وجهت 

لي الشركة انذارا خطيا بحجة 
جتاوز مسؤولي املباشر وهي 

تهمة لم يتم التحقيق معي 
بشأنها، كما مت نقلي من مبنى 
الشعيبة الصناعية الى مصفاة 

الشعيبة، علما أنني قدمت 
تظلما يوم 2012/7/17 ولم يتم 
ارساله للجهات املعنية، اناشد 
وزير النفط ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية بالوكالة 

م.هاني حسني انصافي.

 ٭البيانات لدى »األنباء«

أنا مواطن اعمل في شركة 
خدمات القطاع النفطي 

»اوسكو« تعرضت لظلم 
بني وتعسف من االدارة وال 
اجد من ينصفني، مشكلتي 

بدأت عندما طلبت انا و12 من 
زمالئي مقابلة رئيس فريق 

أنا مواطنة كويتية اعاني 
من ظروف مادية صعبة ال 
يعرف مداها اال اهلل، اناشد 
سمو الشيخ سالم العلي مد 
يد العون لي فأنا على ابواب 
السجن وهو صاحب الكرم 

والطيب والفزعة.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

نزيل كويتي بالسجن املركزي تعرض إلساءة املعاملة وإحلاق الضرر

معلمون ومعلمات يشتكون 
من عدم تطبيق القرار رقم 2001-594

نزيل من ذوي االحتياجات اخلاصة 
يطلب مراعاة ظروفه الصحية

مقيم من جنسية عربية يعجز 
عن سداد غرامات مخالفة اإلقامة

انا سجني كويتي من ذوي االحتياجات 
اخلاصة أناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود النظر حلالتي بعني العطف فانا ال 

اطلب عفوا او افراجا وكل ما اطلبه هو 

حسن املعاملة ومراعاة ادارة السجن حلالتي 
اخلاصة.

 ٭البيانات لدى »األنباء«

مقيم من جنسية عربية يعيل اسرة تتكون من 
زوجة وثالث فتيات وأبويه مير بضائقة مالية 

وال يستطيع دفع ما تراكم عليه من غرامات 
االقامة ومهدد بالسجن ووالداه في حالة 

صحية حرجة للغاية يناشد وزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود انقاذ مستقبل اسرته من 

الضياع..
 ٭البيانات لدى »األنباء«

السيد احملترم رئيس قسم احملليات بصحيفة 
»األنباء«

حتية طيبة وبعد
املوضوع الرد على الشكوى

باإلشارة إلى الشكوى املنشورة في صحيفة 
»األنباء« يوم اخلميس املوافق 27 سبتمبر 2012 

حتت عنوان »مناشدة إلى د.نايف احلجرف.. 
مواطن معاق: نقلوا زوجتي املعلمة دون سبب«.

أفاد مدير عام منطقة حولي التعليمية عبداهلل 
احلربي بناء على إفادة مدير املدرسة بأن املعلمة 

الوافدة املذكورة بالشكوى قد مت نقلها بناء 
على طلب من التوجيه الفني ملادتها العلمية 
ألسباب فنية تتعلق بعدم متكنها من مادتها 

والتي جتعلها غير مناسبة للتدريس في املرحلة 
الثانوية وليس كما ذكر في فحوى الشكوى 

التي نشرت في الصحيفة والتي أسندتها املعلمة 
مبشروع الصحافة كما ادعت املعلمة.

وأوضح احلربي ان مشروع الصحافة املدرسية 
مشروع مشترك بني وزارة التربية والسفارة 
األميركية تتبناه شركة أجنبية الهدف منه بناء 
صحافيي الغد من الطالب والطالبات مبشاركة 

عدة مدارس ومت إسناد متابعة الطالبات 
املشاركات للمعلمة باالشتراك مع معلمة أخرى 

لكنها بعد مضي عام على اشرافها له طلبت 
املعلمة املذكورة إعفاءها من هذا اإلشراف لعدم 

قدرتها على املتابعة لظروف صحية متر بها 
حتى مت استبدالها مبعلمة أخرى.

وأشار احلربي الى ان املشروع لم يتوقف كما 
زعمت املعلمة وال يزال قائما حتى اآلن كما ان 
ادعاء املعلمة باقتناع مدير الشؤون التعليمية 

بالتظلم ليس له أساس من الصحة إلحالتها 
بالعودة للتدريس الى املرحلة املتوسطة لعدم 
كفاءتها في املرحلة الثانوية بعد االطالع على 
تقارير املوجه الفني املختص ورئيسة القسم.

طلبت مقابلة رئيس فريق العمل 
فأحالوني للتحقيق ونقلوني تعسفيًا

»التربية«: ادعاء املعلمة غير صحيح

مواطنة تستغيث: بيني وبني السجن خطوات

وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود

وزير املالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.نايف احلجرف

وزير النفط هاني حسني

سمو الشيخ سالم العلي

للتواصل
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: 22272830

مناشدات ألصحاب القلوب الرحيمة

باقة ورد
٭ إلدارة ثانوية فلسطني مبنطقة حولي 

التعليمية وعلى رأسها مدير املدرسة املربي 
الفاضل أ.حسني اشكناني واملديران املساعدان 

أ.جمال جمعة وأ.عبداللطيف الشطي على 
جهودهم احلثيثة في دعم العملية التعليمية.

٭ الى مديرة قسم الصيانة بوزارة التربية 
م.يسري عبداهلل القحطاني على حسن 

تعاملها مع زمالئها وزميالتها.

٭ د.مونيكا جوشي طبيبة االنسان مبستشفى 
الراشد على تعاملها الراقي وبشاشتها مع 

املرضى.

٭ د.أسامة مسعود بقسم األنف واألذن 
مبستشفى الراشد على مهنيته العالية.

٭ د.حسام هارون أستاذ املسالك البولية 
مبستشفى طيبة على تفانيه في عمله.

٭ د.غادة ارسالن مبستشفى الوالدة على 
اخالصها وجهودها امللموسة.

أنا شاب لبناني متزوج ولـــدي طفلة، متعطل 
عن العمل منذ 4 اشهر وعجزت عن تلبية 

احتياجات اسرتي الضرورية وعلي ايجارات 
متأخرة ومهدد بالطرد من املنزل باالضافة 

الى ان سيارتي التي تعتبر مورد رزقي معطلة 
وحتتاج الى 200 دينار الصالحها، اناشد 
اصحاب القلوب الرحيمة انقاذ اسرتي من 

التشرد.
 ٭  البيانات لدى »األنباء«

أنا زوجة ملواطن وأم لـ 4 بنات احداهن مصريـــة 
اجلنسيـــة، امر بضائقة مالية كبيرة بسبب 

تراكـــم الديــون ناجتة عن ضعف دخل االسرة، 
علما بأن اكبــر ديوني هو مبلغ 780 دينارا 

اجمالي االيجارات املتأخرة باالضافة الى مبلغ 
غرامة مخالفـــة االقامــة على ابنتي املصرية 

اجلنسية وذلك بسبـــب سرقة طليقي الكويتي 
جلواز سفري وسفــره كوسيلة ضغط نظرا 

لوجود قضايا بيننا، اناشد صاحب االيادي 
البيضاء والراية العالية سمو الشيخ سالم العلي 

إنقاذ مستقبل أسرتي من الضياع.

 ٭ البيانات لدى »األنباء«

مناشدة لوزير املواصالت

مناشدة ألصحاب األيادي البيضاء

نحن شركة خدمات منتلك 
طرادا لنقل البضائع واملعدات 

وكذلك نقوم بخدمات بيئية 
في مختلف جزر الكويت، 
فوجئنا منذ فترة برفض 

جميع مراسي الكويت تزويد 
الطراد خاصتنا بالوقود 

بحجة ان القارب ليس عضوا 
في املرسى، علما بأن الطراد 

ال ميكن اخراجه من البحر 
لتزويده بالوقود نظرا لكبر 

حجمه، نناشد وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزير 

املواصالت م.سالم االذينة حل 
مشكلتنا.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

مراسي الكويت ترفض تزويدنا بالوقود

مواطن عاطل عن العمل 
عليه ضبط وإحضار ومهدد بالسجن 

أهالي منطقة العقيلة يشتكون غياب املرافق

أنا مواطن كويتي متزوج ولدي اسرة مكونة من 
زوجة وثالثة اطفال وال اعمل وليس لدى دخل 

ثابت ارهقتني الديون وصدرت بحقي احكام 
قضائية ومهدد بالسجن في اي حلظة، اناشد 

اصحاب االيادي البيضاء من اهل الكويت انقاذي 
من السجن وأسرتي من التشرد.

 
البيانات لدى »األنباء«  ٭

اشتكى عدد من سكان منطقة العقيلة تدهور 
اخلدمات واملرافق فالطرق غير ممهدة واملنطقة 

ال توجد بها غير مدرسة واحدة ناهيك عن غياب 

اخلدمات االساسية التي متس حياة املواطنني 
واملقيمني.

البيانات لدى »األنباء« .  ٭

وزير الشؤون ووزير املواصالت م.سالم االذينة

)هاني الشمري( سرقة إطارات السياراتالكرين أسعف .. »اإلسعاف« 

مناشدة لوزير التربية

ردود الوزارات

شاب لبناني 
أثقلت الديون كاهله 

وأسرته مهددة بالتشرد

زوجة كويتي أم لـ 4 بنات 
متر بضائقة مالية تعصف 

بكيان أسرتها

إعداد: أسامة دياب o.deyab@alanba.com.kw  ٭

لم جتد سيارة اإلسعاف من 
يسعفها سوى هذا الكرين الذي 

أنقذ ماء وجهها ولسان احلال 
يقول الكرين ..

أسعف »اإلسعاف«. 

سرقة إطارات السيارات حتتاج 
لتحرك أمني حتى ال تتحول من 

مجرد حوادث فردية لظاهرة عامة 
تهدد ممتلكات املواطنني واملقيمني 

اخلاصة.

هاجس أمني!إسعاف »اإلسعاف«

رب اسرة تقطعت به السبل وأثقلت الديون 
كاهله وعجز عن توفير القوت اليومي السرته 
الكبيرة املكونة من زوجة و7 ابناء، ناهيك عن 
ايجار املنزل ومصاريف دراسة االبناء، ديونه 
بلغت 4000 دينار ومهدد بالسجن، يناشد اهل 

اخلير وأصحاب النخوة مساعدته خصوصا انه 
لم يعد لديه ما يبيعه غير كليته التي فكر مرارا 

في بيعها لسد رمق ابنائه. 

البيانات لدى »األنباء«   ٭

رب أسرة تتكون 
من زوجة وسبعة أبناء 
أثقلته الديون ويناشد 

أهل اخلير مساعدته


