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االثنين
١٠  اغسطس ٢٠٠٩

13 > الى بدر الكندري موظف هجرة حولي 
على حســــن تعامله مع املراجعني واجناز 

املعامالت بأسرع وقت.
> إلى د.أماني عبدالفتاح بقســــم الرعاية 
الصحية األولية في مســــتوصف سلوى 
الصحي على حسن تعاملها مع املراجعني 

وسعة صدرها وذوقها في املعاملة.

> إلى حمد محمد الشميالن ووليد الراشدي 
بقسم الفحص الفني بحولي على سرعة اجناز 

املعامالت والتعامل برقي مع املراجعني.
> باقة خاصة للممرضة حيات فرج من قسم 
السونار في مستشفى اجلهراء السلوبها 
الراقي وتعاونها الالمحدود مع املراجعني 

عساك على القوة.

> الى املمرضة حال الشمري في مستشفى 
اجلهــــراء لتعاملها مع املراجعني بشــــكل 
حضاري واخالقها العالية مع املرضى وهذا 

ليس بغريب عليها.
> كل الشكر والتقدير للممرض ياسر املصري 
من مركز الواحة لتعامله الراقي مع املراجعني 

وتعامله مع املرضى.

باقة ورد

أب يناشد الشيخة فريحة األحمد
مساعدته لعالج ابنه في الخارج

مواطن يناشد الفهد منحه بيتًا حكوميًا

زوجة كويتي أمام السجن واإلبعاد 
وسداد ألف دينار لدائنها يحّل المشكلة

إلى أم الكويتيني صاحبة القلب الرحيم واأليادي البيضاء الشـــيخة فريحة األحمد أناشـــد حسها 
اإلنساني بأن تنقذ ابني وتساعده للعالج باخلارج حيث ال يوجد في الكويت التقنيات الالزمة الجراء 
العملية الدقيقة التي يعاني منها وهذه العملية اذا اجريت هنا دون هذه التقنيات يفقد بعض احلروف 

اثناء نطقه لذا اناشد األم احلنون الشيخة فريحة األحمد انقاذ ابني.

امل فيكم بحل مشكلتي ومنحي بيتا حكوميا 
حيث انني ال اســـتطيع شراء بيت بقرض بنك 

التسليف.

اتقدم اليكم بكتابي وكلي امل فيكم ان تنظروا 
بعني العطف واالهتمام ملســـاعدتي حيث انني 
في مشكلة منذ ٨ سنوات ال يستطيع حلها اال 
اهللا ثم انتم، فإنني مواطن متقاعد اشـــتريت 
بيتا سنة ١٩٩٧ عن طريق احد البنوك واتضح 
بعد مدة ان البيت بنـــاؤه جتاري وكل ما فيه 
بدأ في اخلراب ولم اســـتطع اصالحه وبعد ٤ 
سنوات ومع كثرة الديون لم يكن امامي سوى 
بيع البيت او الســـجن فاخترت بيعه بخسارة 
بسبب هبوط اسعار العقار في تلك السنة وسعر 
البيت واملديونية كان اكبر من سعر البيت في 
السوق فتنازلت عنه مقابل ٥ آالف دينار فقط 
ومت بيعه عن طريق نقل املديونية الى املشتري 
اجلديد وارجاع قرض بنك التسليف الى البنك 
ومنذ ٨ ســـنوات وانا اسدد في ديوني واتنقل 
في االيجار من شـــقة الى اخـــرى مع العلم ان 
االيجارات مرتفعة وانا صاحب اســـرة كبيرة 
وليس لي دخل غير راتبي التقاعدي حيث ان 
زوجتي واطفالي تعبوا من التنقل من مكان الى 
آخر ويتمنون االستقرار في بيت ملك لهم وكلي 

لم تكن تعلم أن الظروف ســـتوصلها الى السجن واالبعاد فقد قامت برعاية بناتها اللواتي تركهن 
والدهن املواطن دون ان يســـأل عنهن أو يعلم اي شـــيء عن حالهن، وما زاد الطني بلة انه تسبب في 
ديون تراكمت على أمهن فراحت تتحير من اين تسددها وهي التي تنفق على بناتها وترعاهن وتدفع 
إيجار الشـــقة ومصاريف الدراسة وشاءت االقدار ان تضطر في احدى السنوات لالستدانة من احدهم 
إلجراء عملية جراحية لوالدتها ولم تستطع السداد فرفع دعوى قضائية ضدها، فقضى القضاء العادل 
بحبســـها اسبوعني مع الشـــغل وابعادها عن البالد، واملبلغ ١٠٠٠ دينار وسداده يعيد األم إلى بناتها 

ويحررها من طوق اإلبعاد والسجن.

الشيخ أحمد الفهد

مصري يطلب مساعدة إلجراء 
عملية عاجلة لزراعة كبد

أنا شاب مصري في مقتبل العمر، متزوج ولدي 
ولـــدان اصابني داء الكبد وأنفقت كل ما لدي على 
العالج، وطلب مني االطباء اجراء عملية زرع كبد 

عاجلة إلنقاذ حياتي.
وأنا أســـترحم أصحاب القلـــوب الرحيمة من 

الكويتيني واملصريني اصحاب االيادي البيضاء ملد يد 
العون واملساعدة العاجلة إلجراء العملية اجلراحية، 
ال أرراكـــم اهللا مكروها أبدا، وتذكروا قوله تعالى: 

(ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا).

الشيخة فريحة األحمد صورة من التقرير الطبي

صورة زنكوغرافية حلكم احملكمة وتقرير اإلبعاد

مدنيو الداخلية يطالبون الخالد 
بمساواتهم بالعسكريين في البدالت

«الداخلية» لم تفصح عن عطاءات 
ممارسة أعمدة اإلنارة بـ «المركزي»

وافد: استدنت لعالج والدتي
والدائنون مازالوا يالحقونني

قالت مجموعة من مدنيي الداخلية: نناشد وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد النظر في مظلمتنا بعني العطف والرحمة 
البناء هذا البلد املعطاء، حيث ان ديوان اخلدمة املدنية قرر 
املساواة بني العسكريني واملدنيني العاملني بوزارة الداخلية 
من حيث البدالت اال انه لم يتم ذلك حيث ان العســــكريني 
يتمتعون بجميع البدالت املتاحة لهم بعكس املدنيني الذين 
اذا مت صرف بدل واحد لهم فال يحق لهم املطالبة ببدل آخر 
فعلى ســــبيل املثال اذا مت صرف «بدل طريق» ال يحق لهم 
املطالبة بـ«بدل تعامل مع اجلمهور» أو «بدل شاشة» علما 
بأن هذه البدالت مشتركة بني الفئتني ويستحقها كل منهما 
وذلك بطبيعة العمل لدى ادارة املنافذ، وبخصوص الكادر 
هــــل يعقل ان يتم صرفه حلملــــة الدبلوم وحملة اجلامعة 
فقط مع العلم ان حملة الثانوية وما يعادلها يعملون نفس 
العمــــل واكثر ومت اقرار بدل ٦٠ دينارا حلملة الثانوية وما 
يعادلها من قبل ٤ سنوات من جلنة الداخلية والدفاع ومت 

اصدار القرار ومازال في علم الغيب.

ناشد بعض أصحاب الشركات املتقدمني بالعطاءات في 
«الداخلية» الوزير الشيخ جابر اخلالد انصافهم، فمنذ اكثر 
من شهرين وحتى اآلن لم تفصح وزارة الداخلية وحتديدا 
ادارة الشــــؤون املالية عن اسعار ممارســــة اعمدة االنارة 
بالسجن املركزي مع ان الوزارة قامت بفض العطاءات ولم 
تعلن حتى اآلن عن االسعار اذ يتم ترسية العطاءات دون 
االعالن عن االســــعار بعكس اي وزارة اخــــرى كالكهرباء 
واملاء التي تعلن اســــعار العقارات وتعلقها داخل الوزارة 

فور فض املظارف.

أصيبت والدتــــي مبرض خبيث منذ عامني، وذهبنا بها 
الى جميع املستشــــفيات احلكومية، ولم تشف حتى اآلن، 
وذهبنا بها الى مستشــــفى خاص كتب لها اهللا به الشفاء، 
واحلمــــد هللا، لكن كانت املصاريف اكبر مما نتصور، وهذا 
ما جعلني اقترض من بعض الناس واسجل لهم وصوالت 
امانة واخذ كل واحد يشــــتكي الى ان صار مجموع االحكام 
٥ منع ســــفر، وانا مهدد بالســــجن في اي حلظة، واريد ان 
ارى امي بعد ان شفاها اهللا، لذا اسأل اهل اخلير واالحسان 

مساعدتي لسداد ما علي.

الكاميراصيد

«يا غافل لك اهللا»

جميـــل ان يرتاح االنســـان وينام بعد يـــوم عناء طويل 
وخصوصا اذا كان عمله حمل األشياء وإنزالها فاجلسم السليم 
امر ضروري الستمرارية احلياة ولكننا هنا نود ان نلفت النظر 
الى ان اإلنسان ال يدرك ما يجري حوله وال حتى ما يغفله اذا 
كان نائما فالنائم في تصنيف العلم ميت يتنفس ولذا علينا 
ان ننتبه الى األشـــياء التي هي حولنـــا عندما ننام ولنتوخ 
احلذر ونكون منتبهني الى ذلك، وما يفاجئنا ان نشـــاهد هذا 

الفتى الذي أرهقه احلر وأتعبه الرفع والوضع وقد اســـتلقى 
فوق كراتينه واستسلم للنوم بعد ان حتركت السيارة التي 
يعمل عليها نحو مكان آخر غير آبه مبا يجري، فله نقول يا 
آبها باملوت لست بآبه وننصحه بأن يعي ما يفعل وان يحافظ 
على روحه وحياته فهو غير عالم بعد ان أسلم روحه للنوم 
بأن كاميرا الزميل محمد ماهر ستلتقطه ويقول له بعد التقاط 

الصورة: «يا غافل إلك اهللا».

العاملون في لجان العشر األواخر 
في المسجد الكبير: لم نتسلم مكافآتنا حتى اآلن

نحن اعضـــاء اللجان التي عملت في 
العشـــر االواخر من رمضان في املسجد 
الكبيـــر، بذلنا جهودا مضنية في خدمة 
املصلني وفي التغطيات االعالمية والتنظيم 
من بعد صالة التراويح حتى صالة الفجر 
وحتى اآلن لم يتم صرف مكافآتنا وعجزنا 
من كثرة املطالبة سواء في الصحف أو 

مطالبة املسؤولني في الوزارة.
ومسؤولو الوزارة يلقون املسؤولية 
على الديوان والديـــوان يحمل الوزارة 
بعض االخطـــاء االدارية و«رحنا فيها» 
ال صالة في العشر االواخر وال مكافآت، 
نأمل من نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف املستشار راشد احلماد التدخل 
شخصيا حلل هذه املشكلة قبل ان تدخل 
العشـــر االواخر لهذه السنة وعندها ال 
يجدون من يقوم على خدمة املصلني في 

املسجد الكبير.

زوجة ومعيلة لزوج 
مريض نفسيًا وطفل 

معاق تطلب المساعدة
نحن أســـرة مكونة من 
سبعة افراد الزوج والزوجة 
البدون،  وخمسة اوالد، من 
زوجي مريض نفسيا، ولدي 
تقرير طبي عن حالته، وولدي 
معاق وهذه االمراض حتتاج 
الى مصاريف كثيرة وليس 
لدينا اي دخل ونسكن في بيت 
التكرم  قدمي بااليجار ارجو 
بالنظر الينا بعني الشـــفقة 

والرحمة والعطف.
مستندات تثبت مرض الزوج
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(احملرر)

العمالة السائبة تطلب السماح لها بالتحويل إلى كفيل آخر
ناشدت مجموعة من «العمالة السائبة» وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد رفع الضبط 
واإلحضــــار واإلبعاد عنهم والذي وقع عليهم بســــبب اعتبار الشــــركات التي يعملون بها 

وهمية.
وقالت هذه املجموعة: ما ذنبنا نحن لنتحمل وأسرنا أخطاء اآلخرين؟ ثم نحن ولدنا في 

هذا البلد ودرسنا وترعرعنا داخله فكيف نخرج منه اآلن وقد أمضينا فيه عمرا طويال؟
ودعت هذه املجموعة الوزير الشيخ جابر اخلالد إلى إنصافها واستثنائها من القرار أو 
الســــماح لها بتحويل اإلقامة إلى كفيل آخر، فما ذنب ٧٠ ألف عامل لتقطع أرزاقهم وأرزاق 

عيالهم؟!

(محمد ماهر)

العاملون في املسجد الكبير يطالبون مبكافآتهم


