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ألف دينار تنقذ عائلة من التشرد
الى اهل اخلير والبر واالحسان لقد استفدت من قرار العفو اخلاص بأصحاب امللفات 
التابعة للشركات الوهمية، ولكن زوجتي مخالفة اقامة منذ خمسة اشهر حيث لديها التحاق 
بعائ����ل ولم امتكن من تعديل وضعها الن ملفي متوقف منذ تاريخ 2008/12/2 ولن أمتكن 
من عمل اقامة ابنائي بسبب هذا القرار وقد ازدادت ديوني بطريقة شديدة جدا حيث زادت 
عل����ى ألف دينار وعندما اتخذ قرار العفو ذهبت المتام اقامتي وزوجتي وابنائي فوجئت 

ان غراماتي بسبب املخالفات تعدت األلف دينار.
أتوس����ل الى اصحاب القلوب الرحيمة ان يساعدوني لدفع في املبلغ املطلوب لتعديل 
وضع����ي حيث انني اس����تخرجت اذن عمل جديد ولكني متوقف عن دق االقامة بس����بب 

الغرامات.
البيانات لدى اجلريدة

< باقة خاصة الى كل من طالل فهد أبو متر وعيد 
محسن املخيال من الفحص الفني في اجلهراء على 
بشاشة وجهيهما وحسن تعاملهما مع املراجعني، فلهما 

منا كل الشكر والتقدير ويعطيكم العافية.
< الى الشرطي النشط اليقظ جمعان العازمي مبرور 
حولي على اجته��اده ومثابرته في عمل��ه، كثر اهلل من 

أمثالك.

< الى وليد الراش����دي وحمد الش����ميالن بقسم 
الفحص الفني مب����رور حولي على تعاملهما الراقي 

مع املراجعني.
< كل الش��كر والتقدير ملدير مستش��فى اجلهراء 
د.خالد العبدالغني على تعامله احلضاري واحتواء مشاكل 

املراجعني بحكمة وذكاء وذوق.
< الش����كر ل د.اماني عبدالفتاح مبركز س����لوى 

الصحي بقسم الرعاية الصحية االولية على جهودها 
وس����لوكها الراقي في تعاملها مع املراجعني وسعة 

صدرها.
< كل الش��كر والتقدير الى اس��ماء خلف العتيبي 
وفاطم��ة االفن��س العنزي في مركز اجله��راء الصحي 
مع( على اس��لوبها وتعاملها الراقي واحلضاري مع  )املجَّ
املراجع��ني، وهذا ليس بغريب عليهم��ا فهما كفء لهذا 

املكان. مشكورين.
< الى ادهام الشمري من اللجنة التنفيذية للبدون 
على اجلهد الكبير الذي يق����وم به والتعامل الراقي 

مع املراجعني.
< باقة ورد خاصة لفهد الشمري مدير ادارة التأمني 
الصحي )فرع اجلهراء( على التعامل احلضاري مع املراجعني 

وآلية تنظيم العمل في االدارة.

< باقة حم����راء لعالية احلربي من خفارة مركز 
الواحة على املجهود الكبير الذي تقوم به في التعامل 

مع املرضى واملراجعني، عساك على القوة.
< إلى األخت فات��ن بوعامر من العالقات العامة في 
جامعة الكويت قسم اإلصدارات، على مجهودها الواضح 
في إجناز رزنامة جامعة الكويت 2010، وكافة اإلصدارات، 

عساكي على القوة يا أم علي.

شاب الـ 17 المصاب بغيبوبة كاملة
مازال في مستشفى الفروانية دون أي فزعة

نش����رنا في عددنا الصادر بتاريخ 6 يناير 
املاضي حالة الشاب الذي لم يبلغ من العمر 17 
عام����ا وهو يتيم االب منذ الصغر وقد تعرض 
حلادث سيارة بتاريخ 2009/9/19 وأدخل للعناية 
املركزة في اليوم نفسه إلصابته بنزيف في املخ 
وتهشم في اجلمجمة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
هذا الوقت وهو في غيبوبة كاملة في مستشفى 
الفروانية، وال يوجد له عالج في الكويت، وقد 
مت تقدمي طلب للعالج في اخلارج بعد دخوله 
بأسبوع، ولكن رفض هذا الطلب، وكل يوم تزداد 

احوال املريض سوءا، فإلى متى سيستمر على 
هذا احلال وهو يتيم ال معيل له اال اهلل سبحانه 
وتعالى، فإلى متى يبقى ابن الكويت ملقى في 
املستش����فى دون أن يفعل له اخوانه واحباؤه 
أي ش����يء إلنقاذه، أليس حاله هذا يستوجب 

حتركا حكوميا ونيابيا إلنقاذه؟
ولكننا لالس����ف لم جند أي حترك من قبل 
املس����ؤولني أوليس هذا الفتى ابن الكويت لذا 

ارتأينا التذكير لعل الذكرى تنفع املؤمنني.
البيانات لدى اجلريدة

الشاب مازال في مستشفى الفروانية

تقريران طبيان

بدون يعاني من ورم سرطاني
في الساق بحاجة لعملية جراحية

الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قال اهلل 
تعالى: )الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم 
أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون(، أرجو من 
سيادتكم مس���اعدتي قدر املستطاع حيث انني من فئة البدون 
واعاني من ورم س���رطاني خبيث في ساقي اليسرى ويسبب 
لي عدم القدرة على املش���ي ولقد اجريت عدة عمليات جراحية 
بالكويت ولكن دون جدوى وتقرر بتر الساق ويوجد مستشفى 
بجمهورية مصر العربية وهو مستشفى دار الفؤاد يقوم بعالج 
س���اقي واستئصال الورم دون القطع ولكن ال اقدر على تكلفة 
العالج خاصة انني العائل الوحيد السرة كبيرة ووالدي يعالج 

في مستشفى الطب النفسي.
امتنى مس���اعدتي وذلك لتدبر امور السفر والعالج والدعاء 

لكم كل يوم قبل صالة الفجر.
البيانات لدى اجلريدة

سعودية تطلب 
استثناءها من الرقم 

الشاغل بالداخلية

طلب مقابلة 
لوزير الديوان 

األميري
س����يدي وزير الداخلية اتقدم 
بكتابي هذا راجية من اهلل العلي 
املوافقة  القدير ثم م����ن معاليكم 
على استثنائي من الرقم الشاغل، 
حيث انني طلبت التوظيف بوزارة 
� مشرفة  أمن  الداخلية »مساعدة 
س����جون«، وكلم����ا قدم����ت كتابا 
يبلغونني بانتظار الرقم الشاغل، 
علما بأنني س����عودية اجلنسية، 
وم����ن مواليد الكوي����ت احلبيبة، 
الثانوية  وحاصلة على ش����هادة 
العامة من مدارس����ها العامرة، لذا 
فاني اس����تعطف معاليكم لقبول 
الرقم الشاغل لكي  استثنائي من 
امتكن من العمل للمس����اعدة على 
ظروف احلياة الصعبة، هذا وكلي 
أمل في عط����ف معاليكم، وادامكم 

اهلل ذخرا للوطن.
البيانات لدى اجلريدة

وزي����ر  س����يدي 
الديوان األميري الشيخ 
ناصر الصباح، أتقدم 
بكتابي هذا راجيا من 
اهلل سبحانه وتعالى 
ثم من سموكم طلب 
الس����ماح لي بإجراء 
مقابلة شخصية مع 
سموكم، وذلك ألنني 
أم����ّر بظروف صعبة 
وقهري����ة للغاية وال 
التأخي����ر،  حتتم����ل 
وكلي أمل في سموكم 
أن تلبوا طلب ابنكم 
املقابلة،  بإجراء هذه 
ودمتم ذخرا لهذا البلد 

املعطاء.
البيانات لدى اجلريدة

كويتية: زوجي عاجز عن العمل 
ووضعي العائلي سيئ جدًا

أنقذوني من الربا

أنا كويتية اجلنسية ومتزوجة من غير كويتي ال 
يعمل وال يوجد له وظيفة ولدي اربعة ابناء وحيث ان 
وضعي العائلي سيئ جدا وأعاني من مديونيات عدة 
ومنها مديونية البنك، وكذلك مديونية بيت التمويل، 
وكذلك مديونية شركة اعيان، وكذلك مديونية شركة 
يوريكا، وكذلك مديونية شركة الرثعان، وكذلك ايجار 
املنزل، وكذلك مصاريف مدرسة ابنائي، وكذلك راتب 
اخلادمة، ومصاريف العائلة اليومية ..الخ، وهذا ما 

وصلنا اليه بسبب متطلبات احلياة وصعوبة املعيشة 
لهذه العائلة، ندعو اهلل لكم باخلير ويبعد عنكم كل 
سوء، وكلنا امل في سيادتكم للنظر الى موضوعنا 
بالعطف األبوي ملا عرف عنكم من عون لكل محتاج 
تطبيقا لقول احلبيب س���يدنا محمد ژ »من نفس 
عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.
البيانات لدى اجلريدة

سعودي والدته كويتية يناشد أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء أن يساعدوه في ضيقته املادية الشديدة 
حتى يوفي االلتزامات املادية التي على كاهله خاصة 

أنه ال يريد أن يقترض من البنوك خوفا من فوائدها 
الربوية ألنه إنسان يخاف رب العاملني.

البيانات لدى »األنباء«

الباحثون النفسيون واالجتماعيون في »التربية«: لسنا عمالة زائدة 
الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، باالشارة الى ما نشر باجلرائد الكويتية بشأن 
عدم ادراج الباحثني النفسيني واالجتماعيني في بدل السكن 
ومخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بخصوص أحقية املعلمني 
وحدهم في احلصول على هذا البدل، نود نحن الباحثني 
النفسيني واالجتماعيني ان نتظلم لسيادتكم بخصوص 
هذا املوضوع، فنحن ال نعلم سر هذا التفريق بني املعلم 
والباحث النفسي واالجتماعي في احلصول على بدل السكن، 
فاملدرس يسكن والباحث النفس���ي واالجتماعي يسكن 

وكالهما يعاني من ارتفاع القيمة اإليجارية، والذي ميثل 
عبئا ثقيال على كاهل الباحثني النفسيني واالجتماعيني، 
ولقد تقدمنا قبل ذلك مبناش���دات من أجل حتسني وضع 
الباحثني النفس���يني واالجتماعيني واالهتمام بهذه الفئة 
التي تعد حجر الزاوية في البنية التعليمية في الكويت، 
فالباحث النفسي واالجتماعي يقوم مبعاجلة املشكالت 
السلوكية للطالب ويوفر لهم املناخ الدراسي املالئم البعيد 
عن االضطرابات النفسية ويحاول حتقيق التوافق النفسي 
واالجتماعي وحتقيق الصحة النفسية للطالب ويظهر هذا 

جليا في عالقة الباحثني بولي األمر حيث ان هذه العالقة 
أق���وى بكثير من عالقة املدرس بولي األمر، مع العلم ان 
منا كفاءات كثيرة حاصلة على مؤهالت عليا ماجستير 
ودكتوراه، لذا نرجو مساواتنا باملعلم في بدل السكن حتى 
نكون متس���اوين على األقل في بدل السكن، ولثقتنا في 
عدالتكم وإمياننا الراسخ بتشجيعكم للباحثني النفسيني 
واالجتماعيني فإننا نلتمس من س���يادتكم إعطاءنا بدل 

السكن أسوة بزمالئنا املعلمني النفسيني.
مجموعة الباحثني النفسيني واالجتماعيني

بدون: أمي مصابة بضعف شديد في القلب 
وبحاجة إلى منظم وعملية جراحية

أنا من فئة غير محددي اجلنسية 
واحمل احصاء 1965 ووالدتي تعاني 
من ضعف شديد بالقلب وهي في 
حالة حرجة اآلن وحتتاج لعملية 
بأسرع وقت ممكن، وأفاد الطبيب 
املختص بأنها حتتاج )منظم ضربات 
قلب – بطارية( ومن املتوقع حسب 
رأيه حتسن حالتها بعد العملية، 
وقد تقدمت بطلب إلعانة املرضى 
وأفادوني بأنهم س���يدفعون جزءا 

بسيطا من املبلغ العام.
وكلي أمل في اهلل تعالى من ذوي 
القلوب الرحيمة في مساعدتي في 
دفع تكاليف العالج أو املساهمة بأي 
مبلغ – مبا ترونه مناسبا – حيث 
طرقت وسأطرق جميع األبواب وذلك 

لظروفي املادية الصعبة. 
البيانات لدى اجلريدة

رب أسرة عاطل 
عن العمل يطلب المساعدة

السكن الخاص ضرورة أم ترف؟!
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انا رب اسرة مكونة 
من زوجة وس���بعة 
ابناء ال اعمل ومؤجر 
شقة ومتأخر علي 5 
إيجارات مببلغ 1000 
دينار وصدرت ضدي 
عدة احكام ايجارات 
مع ضب���ط واحضار 
ومنع من السفر مع 
الش���قة خالل  اخالء 
اسبوع وال نعرف اين 
نذهب ولكن االنسان 
يتذكر دائما اهل اخلير 
االيادي  واصح���اب 
البيضاء والسباقني 
لعمل اخلير وعسى 
ان تك���ون في ميزان 
اعمالكم وجزاكم اهلل 

خير اجلزاء.
البيانات لدى اجلريدة

الى وزير الشؤون: طرقت كل االبواب ولم اجد عمال لي فأرجو التكرم 
مبنحي وظيفة في اي قطاع من قطاعات الدولة.

حيث اني من فئة البدون وليس لي معيل علما بأني يتيمة االب واالم 
وال اعمل واحتاج الى متطلبات احلياة مثل املأكل واملشرب وامللبس.

فثقتي بك عالية وان شاء اهلل هذه البادرة الطيبة من معاليك تكون 
لي عونا في حياتي املستقبلية، وجزاك اهلل خير اجلزاء.

البيانات لدى اجلريدة

يتيمة تناشد وزير الشؤون إيجاد عمل لها

تقريران طبيان

ظاهرة السكن اخلاص قد تكون هذه املرة 
مختلفة عما نقرأه في الصحف من ارتباطها 
بأمور البلدية فهي اليوم أخذت شكال جديدا 
حيث بتنا نقرأ على بعض املنازل عبارة »سكن 
خاص« ولرمبا أطلق هذا التعبير على املساكن 
املجاورة لالدراج االولى او القريبة من الشارع 
حتى ال يظن احد انها سكن للحارس او اتخذت 
مس����تودعا للتخزين اال ان ما يشد انتباهنا 
اكثر ان يتم بناء غرف كاملة فوق العمارات 

ويوضع لها اس����قف من التشينكو ويتخذها 
البعض مساكن تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء 
ثم تأتي البلدية فتبحث هنا وهناك عن هذه 
املساكن الزالتها دون ان تكلف نفسها تقدمي 
تقرير الى جلنة حقوق االنسان لبحث اسباب 
انشاء مثل هذه املساكن غير الالئقة بالسكن 
اآلدمي ومنا الى املس����ؤولني للنظر في هذه 

االسباب وهل هذا ضرورة ام ترف؟
)احملرر(

)محمد ماهر(

الكاميرا صيد


