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أو من خالل تسليمها ملقر اجلريدة، أو عبر الفاكس حتت عنوان 
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 إلى مديرة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.دالل 22
الودعاني على ما تقوم به من جهد ملحوظ في املستشفى وسعيها 
للتطور احلضاري في االنشاءات واألقسام، كثر اهلل من امثالك. 

 إلى نائب مدير عام أمن محافظة األحمدي العقيد معتوق العسالوي 
نظ��را جلهوده الكبيرة ومتابعته احلثيثة وحرصه على أداء واجبه في 

حفظ األمن وتعامله الراقي.. عساك عالقوة.
 باقة جميلة تستحقها رئيسة قسم التخطيط واملعلومات 

في منطقة مبارك الكبير التعليمية سهام السيد عبدالرزاق لتميزها 
في إتقان العمل والتزامها بكل ما من شأنه التيسير على املراجعني 

واملراجعات، وبشاشتها املعهودة وتفانيها وإخالصها.
 إلى قائد منطقة الفروانية املقدم وليد الش��هاب الذي ال يعرف 
املل��ل او الكلل من خالل مواظبت��ه وحرصه على متابعة كل صغيرة 
وكبيرة وحس��ن تعامله مع اجلميع وتفانيه في خدمتهم انطالقا من 

مسؤوليته وأدائه لواجباته.. كثر اهلل من أمثالك.

باقات ورد

مواطن: »المعلومات المدنية« 
أوقفت معاملتي لطول االسم

سيدة تناشد سلطان الخير: أنقذني من األلم
أتقدم الى صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مبناشدتي 
هذه لكي تتبنى رحلة عالجي والنقاذي من 
املرض الذي بدأ يتعبني ويؤملني خصوصا 
حينما انظر ألبنائي الذين يتحسرون أملا 
على ما اصابني، فقد قمنا بجميع اخلطوات 
التي تترتب على ذهابي الى مستشفى سعد 
التخصصي ف���ي منطقة الدمام في الفترة 
املقبلة اال انني ال املك تكاليف رحلة العالج 
في هذا املستشفى، متمنية مد يد العون لي 
خصوصا أنني س���يدة أحلم بالعيش بني 

ابنائي لكي انظر اليهم وهم من حولي.

تقدمت مثلما تقدم غيري 
للهيئ���ة العام���ة للمعلومات 
املدنية لتغيير البطاقة املدنية 
ال���ى البطاقة الذكي���ة ومعي 
املستندات املطلوبة وبعد إجناز 
معامالت األسرة فوجئت بوقف 
معامالت أبنائي بحجة ان االسم 
على البطاق���ة طويل لوجود 
أسماء مركبة ويطلبون مني 
إلغاء بعض األس���ماء إلصدار 
البطاقات. الغريب في هذا األمر 
البيانات  انهم يعتمدون على 
الص���ادرة من وزارة الداخلية 
)ادارة اجلنسية ووثائق السفر( 
وهي معلومات أساسية مضى 

عليها عشرات السنوات وأصبحت موجودة بشهادة 
اجلنسية وجواز السفر واجازة القيادة والبطاقة 
الصحية وكرت البنك وهوية العمل والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية تريد إصدار بطاقة ذكية تخالف 
كل ه���ذه البطاقات بحج���ة ان البطاقة الذكية ال 

تستوعب أسماء عائلتنا.
إذا كانت إجازة القيادة استوعبت اسم العائلة 
وبقية البطاقات اس���توعبت االس���م فما املشكلة 

املوجودة عند الهيئة؟

وعلى فرض ان البطاقة الذكية ال تستوعب اسم 
العائلة فباإلمكان عمل اختصارات لبعض األسماء 
بوضع احلرف األول من االسم لكن إلغاء اسم من 
أسماء العائلة سيدخلنا في مشاكل مستقبلية نحن 
والدولة في غنى عنها، أمتنى من مدير عام الهيئة 
تقدير هذا األمر بالصورة الصحيحة وارجو السماح 
لي مبقابلته لتوضيح ذلك تس���هيال لي وللحاالت 

املشابهة من املواطنني.

»املعلومات املدنية« أوقفت معاملة مواطن لطول االسم

املعلمون لم يتسلموا مستحقاتهم

المعلمون لم يتسلموا مستحقاتهم نظير التصحيح والمراقبة منذ 3 سنوات
اش���تكى العاملون في قطاع 
محو األمي���ة وتعليم الكبار من 
انخفاض رواتبهم أسوة بنظرائهم 
املدارس  اإلداريني واملعلمني في 
الصباحية وكذلك من عدم صرف 
مكافآت الكنت���رول والتصحيح 

واملراقبة.
وقال���وا ان االدارة املالية في 
الوزارة لم تصرف مس���تحقات 
العامل���ني في »تعلي���م الكبار« 
عن أعمالهم اخلاصة بالكنترول 
والتصحي���ح واملراقب���ة منذ 3 

أعوام.
وأك���دوا انه وللع���ام الثالث 
على التوالي لم يتس���لم هؤالء 
التي  مس���تحقاتهم عن اجلهود 

بذلوها بهذا الشأن.
واستطردوا ان حجة االدارة 
املالي���ة ان���ه ال يوج���د اعتماد 
متس���ائلني: م���ا عالقتن���ا نحن 

باالعتماد؟

كويتي: »الداخلية« قطعت 
عالوة األبناء دون إبالغي

الى سيدي وزير 
الداخلي����ة، كنت 
اعمل ف����ي وزارة 
الداخلية وتقدمت 
للتقاعد في تاريخ 
2009/10/15، وقد 
مت قط����ع عالوة 
االبن����اء مني في 
ع����ام 2001 ول����م 
يتم ابالغي كما مت 
قطع ابنتي سارة 
الثامن����ة حي����ث 
ولدت قبل قانون 
7 اطفال ونناشدكم 
مساعدتي والنظر 

في مشكلتي.

طالب بحاجة لمساعدته في رسوم الدراسة

والد لـ 3 أبناء في المدرسة يناشد أهل الخير 
مساعدته في سداد قسطين متأخرين

لدي 5 من االبناء، 3 منهم في املدرسة اعمل 
في احدى الش���ركات برات���ب 300 دينار وهو 
بالكاد يكفي ايجار البيت ال� 200 دينار والطعام 
والشراب، أناش���د أهل اخلير والبر واالحسان 

مساعدتي والنظر في حالي فقد تأخر علي اقساط 
فصلني لألبناء ولم أس���تطع سدادها حتى اآلن 

وجزاكم اهلل كل اخلير.

إلى رئيس احلرس الوطني 
س���مو الشيخ س���الم العلي 
أتقدم بكتابي هذا راجيا من 
اهلل ثم من معاليكم مساعدتي 
في دفع رس���ومي اجلامعية، 
حيث انني موظف في احدى 
وزارات الدولة ورب اس���رة 
ولدي التزامات مالية كبيرة 
وادرس في احدى اجلامعات 
اخلليجية وامر حاليا بضائقة 
مالية حيث انني توقفت عن 
دفع رس���ومي اجلامعية ولم 
الرسوم  استطع اس���تكمال 
علما ب���أن املبلغ 800 دينار، 
هذا وقد توجهت الى معاليكم 
بعد اهلل ملس���اعدتي في هذه 
احملنة وجعلها اهلل في ميزان 

حسناتكم.

معيل ألسرة أنهيت 
خدماته يبحث عن عمل

أنا ش����اب من مواليد كويت 
اخلير ولدت وتربيت على هذه 
االرض الطيب����ة وال اعرف بلدا 
غيره متزوج ولي ثالثة اطفال 
باالضاف����ة ال����ى امه����م، انهيت 
خدماتي بالشركة التي كنت اعمل 
بها وبس����بب هذا تراكمت علي 
إيجارات املسكن الذي يؤويني انا 
وأطفالي ومرفوعة ضدي قضية 
من مكتب لتأجير السيارات مببلغ 
2700 دينار وصادر حكم ضبط 
وإحضار ضدي وانا ال استطيع 
ان اخرج وابحث عن رزقي خوفا 
من ضبطي وسجني واطفالي ما 
لهم احد غيري معيل وكلي امل 
في مساعدة اهل اخلير واصحاب 
القلوب الرحيمة رحمة بأطفالي 
الذين ينتظرهم مصير مجهول، 

هذا ودمتم ساملني.

تفاصيل األقساط

قبول جامعي

الكاميراصيد

العمالة استبشرت بالقانون الجديد

بعد ان سمعت العمالة في القطاع األهلي خبر صدور قانون 
جديد ينصفهم ويقف مع حقوقهم تفاءلوا وفرحوا واستبشروا 
خيرا وهم اآلن بانتظ����ار الفرج بصدوره وخروجه من مجلس 

األمة، ولكن ما ذنب العمالة األخرى من اخلدم ومن في حكمهم 
حتى ال يخرج قانون ينصفهم، الى كل غيور على أخيه اإلنسان 

االلتفات لهؤالء البشر والسعي ما أمكن إلنصافهم.

)محمد ماهر(
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المحرر

كشف بعالوات األبناء إلى من يهمه األمر


