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 الى رئيس حتقيق الفحيحيل بسام 30
اخللفان على تفانيه في عمله وحرصه على 
إجناز العمل واستقبال املراجعني ببشاشته 

املعهودة، عساك عالقوة.
 باقة خاصة الى املوظفة خديجة املكيمي 
في وزارة العدل جلنة الدعاوى والنس��ب على 
جهودها املخلصة في أداء العمل وتفانيها وحرصها 

على متابعة أمور املراجعني، وتيسير أمورهم، 
مشكورة وعساك عالقوة.

 إلى د.رشيدة محمود إسماعيل مبركز 
الرابية للسكر على تعاملها الراقي وحسن 
استقبالها للمرضى واملراجعني وسعة صدرها 

لسماع شكوى املرضى.
 شكر خاص الى حمد الشميالن ووليد 

الراشدي بقس��م الفحص الفني مبرور حولي 
على تعاملهما الراقي وأسلوبهما احلضاري مع 

مراجعي املرور، كّثر اهلل من أمثالكم.
 شكر خاص موصول إلى أحمد عايض 
السبيعي من مستشفى مبارك على حسن 
تعامله وتعاونه مع املراجعني ويعطيك العافية 

وعساك عالقوة.

باقة ورد

مراسل »كونا« في طهران: 
أنتظر اإلنصاف من مدير »كونا«

أعمل في وكالة االنباء الكويتية »كونا« منذ 18 س����نة 
بوظيفة محرر صحافي وحاليا مراسل الوكالة في طهران. 
تعرضت للظلم باستبعادي على مدى 4 سنوات من قائمة 
»مكافأة اخلدمات املمتازة« رغم عملي بجد واخالص وتفان 
منذ تعييني بالوكالة، وال اعرف س����ببا حلرماني من هذه 
املكافأة لهذا العام والتي حصل عليها معظم موظفي الوكالة. 
أتوجه الى املدير العام للوكالة الشيخ مبارك الدعيج للنظر 

الشيخ مبارك الدعيجفي مسببات هذا احلرمان من املكافأة.

ولي أمر طالبة يناشد الحمود رفع الظلم عنها

العاملون الوافدون في »أمانة الوزراء« يطالبون 
بإعادة إدخال سياراتهم للمواقف المخصصة

الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود نناش����دك رفع الظلم عن����ا من قبل املنطقة 
التعليمية في اجلهراء ومدرسة تيماء املتوسطة � بنات، 
ففي تاريخ 2010/1/10 مت رفع كتاب من قبل مدرسة 
تيماء املتوسطة واملتضمن طلب نقل ابنتي الطالبة 
)س.ش( وحسب ادعاء املدرسة بأنها مخالفة للنظام، 
وبتاريخ 2010/1/19 مت نقلها بكتاب رقم )و ت/ط ج 
ل/015740/4( من مدرسة تيماء املتوسطة � بنات الى 
مدرسة اجلهراء املتوسطة � بنات بناء على كتاب مدير 
عام املنطقة، للعلم مت تنفيذ األمر من املنطقة واملدرسة 
دون علم ولي األمر ودون تشكيل جلنة من قبل ادارة 

املدرسة مكونة من 6 مدرسات وواحدة تكون بصفة 
الدفاع عنها مخولة من قبل الطالبة، وكل االجراءات 
القانونية حذفت من قبل ادارة املدرسة املتمثلة في 
املدي����رة ومت تنفيذ القان����ون القبلي العنصري في 
مدرسة تيماء املتوسطة � بنات املصدق من املنطقة 
التعليمية، علما انه بتاريخ 2010/2/17 قدمت كتاب 
تظلم الى مدير املنطقة التعليمية ألجل اعطاء احلق 
الى اصحابه ومتت املماطلة حتى تاريخ 2010/3/31 
ومت حف����ظ الكتاب دون اي اج����راء علما ان الكتاب 
يتضمن ضرب ابنتي وسب النسب وخدش احلياء 

من قبل املدرّسة.

إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس الوزراء، نحن العاملني الوافدين 
باألمانة العامة ملجلس الوزراء نطلب انصافنا من 
الظلم الواقع علينا، حيث كنا ندخل موقف السيارات 
املخصص ملوظفي األمانة واحلرس الوطني بقصر 
السيف ملدة تزيد على سبع سنوات، واذا بنا نفاجأ 
في بداية العام 2010 بعدم اعطائنا باركن بالهوية 
التي ندخ���ل بها والتي يتم ع���ن طريقها الدخول 
ملوقف السيارات وبناء عليه مت منع دخولنا ملوقف 

السيارات، وحيث انه ال يوجد بديل عن هذا املوقف 
مما تترتب عليه صعوبات جمة في احلصول على 
موقف للسيارات خارج املبنى لعدم وجود مواقف 
للسيارات ويوجد بيننا املريض والكبير بالعمر، 
وموقف الس���يارات به أماكن كثيرة تكفي جلميع 
العاملني وأكثر مما يجعلنا نناش���د س���مو رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بإنصافنا وإرجاع احلق ألصحابه وجزاكم اهلل عنا 

خيرا وعن جميع املظلومني.

الهاتف مقطوع منذ شهرين وسنترال »عمّان« يعدنا باإلصالح 

مقيم يطلب قرضًا للخروج من أزمته المالية

أنا شاب مصري غير متزوج عمري 31 عاما مقيم في 
الكويت وشاء القدر ان اعيش بني احضان اسرة فقيرة جدا 
ليس لها معني اال اهلل سبحانه وتعالى بذلت كل جهدي 
حتى أرى اخوتي متعلمني ولديهم أعلى الش���هادات لذا 
قمت باقتراض 7 آالف دينار وسددت 7 أقساط وعجزت 
عن سداد الباقي واآلن الشركة تطالبني ب� 7 آالف دينار 
مع الفوائد وبعدها جلأت الى الش���ركة التي كنت أعمل 

بها واقترضت 4 آالف دينار وعجزت عن الس���داد ولكن 
احلمد هلل أخي في السنة السادسة من الكلية اي آخر سنة 
وأنا بفضل اهلل مدخولي في الشركة يغطي مصاريفي، 
مشكلتي اآلن ان الش���ركة صاحبة القرض استصدرت 
حكما بإلقاء قبض ومنعي من الس���فر والش���ركة التي 
كن���ت اعمل بها تطالبني باملبلغ او رفع قضية ولم أقدر 
أن أجدد اقامتي املنتهية من تاريخ 27 يناير، أنا أعيش 

في خوف ومهدد بالس���جن، وال اطلب صدقة امنا أطلب 
مبلغا أسدد به ديوني وأنا مستعد لسداد القرض، أكتب 
هذه الكلمات وانا متردد لكني اشعر بان اصحاب االيادي 
البيضاء والقلوب الرحيمة مازالوا موجودين وعلى أمت 
االستعداد لتقدمي جميع الضمانات، لذلك أتوجه الى اهلل 
وإلى أصحاب القلوب الرحيمة ان يساعدوني على سداد 

ما علي من التزامات.

إلى وزير املواصالت د.محمد البصيري أتقدم اليكم 
بعد ان ضاقت بي جميع السبل واستنفدت جميع الطرق 
إلعادة احلرارة الى التلفون اخلاص مبنزلنا الكائن مبيدان 
حولي وهو 25631529 حيث انه ومنذ الش���هرين وأكثر 
قطعت احلرارة وعندما راجعنا السنترال الكائن بشارع 

عم���ان أبلغونا بأنه س���يتم تركيبه خالل يومني وحتى 
تاريخه واحلرارة مقطوعة وأنا منتظم في سداد الفواتير 
وكل مستحقات الوزارة ولكن لألسف الشديد نعاني من 
الالمباالة التي ميتلكها موظفو سنترال شارع عمان فما 
اسهل ان يقولوا غدا س���يتم تركيب احلرارة او اصالح 

العط���ل ولكن دون اي رقابة او اي التزام لذا أناش���دكم 
التك���رم والنظر في هذا املوضوع مل���ا فيه من مصلحة 
للجميع كما ارجو االستفس���ار كم يستغرق اصالح اي 

عطل تلفوني في أصعب األحوال.

أحكام إيصال أمانة

الغياب بسبب مرض والده بشلل نصفي

مسّرح من الحرس الوطني يناشد
سالم العلي إلحاقه بدورة إنعاش

أم لـ 7 أطفال تسأل 
سلمان الدبوس مساعدتها

مقيم: أعول 9 أفراد 
والديون تراكمت علّي

امرأة تسأل رئيس الوزراء تحويل 
كفالتها إلى المادة 19

»بدون« يعاني السكري والصرع 
بحاجة لمساعدة أهل الخير

أرملة مدينة بـ 30 ألفًا 
تطلب مساعدة أهل الخير

سيدي س���مو رئيس احلرس الوطني الشيخ س���الم العلي، لقد 
سرحت من احلرس بتاريخ 2009/3/28 بسبب الغياب ملرض والدي 
بشلل نصفي وتقدمت باعادة اخلدمة وأكملت اوراقي، وعاود املرض 
والدي ولم أستطع اكمال الفحوصات، واآلن ارجو من اهلل ثم منكم 
احلاقي بإخواني ف���ي دورة االنعاش احلالية، واهلل يوفقكم خلدمة 

الوطن.

 انا مواطن���ة متزوجة ول���دي 7 أطفال كلهم صغ���ار وثالثة 
 منهم معاق���ون وزوجي رج���ل مريض ومع���اق، تراكمت عليه 
الديون وكان مصيره الس���جن وأسكن بااليجار، وال يوجد لدي 
اي معني وهو املعيل لنا بعد اهلل، وصار بعد غيابه احلمل ثقيال 
ال اقدر على حتمله وحدي وحالتي النفس���ية ال يعلم بها اال اهلل 

تعالى.
التمس من سلمان الدبوس مد يد العون واملساعدة لي وألطفالي 
وان يساعدني في اإلفراج عن زوجي السجني وان يفك ضايقتنا 
وأملي باهلل ثم به ولم يبق لي بعد اهلل اال صاحب القلب الرحيم 
سلمان الدبوس عسى اهلل ان يجعل على يديه الفرج والفرح وان 
يزيل عني وعن اطفالي هم الليل وذل النهار وقهر الدنيا، أناشدك 
ي���ا صاحب األيادي البيضاء أطال اهلل عم���رك ومتعك بالصحة 
والعافي���ة أرجو أال تتخلى عني وال ع���ن اطفالي فأنت بعد اهلل 

تعالى أملي الوحيد في الدنيا.

أنا ش���اب عربي مقيم ولدي ظروف صعبة للغاية واهلل على ما 
أقول شهيد، وهي اني أعول أسرة مكونة من 9 أفراد )أب وأم وزوجة 
وأوالد ثالثة بنات وولد وعمتي مطلقة تعيش معنا في البيت وعندي 
مش���كلة مالية كبيرة تهدد األسرة وهي عبارة عن ديون تقدر ب� 60 

ألف جنيه مصري.
أنا ال أملك من الدنيا شيئا سوى املنزل الذي يقيم فيه األب واألم 
واألوالد والزوجة وعمتي وقد كانت لدي مساحة ارض تقدر بفدان 
زراعي مت بيعه حتى آتي الى الكويت ولم تس���اعدني الظروف هنا 
واحلياة صعبة وحتى اآلن لي 7 أش���هر لم أرسل أي مبلغ مالي الى 
أهلي وأوالدي في مصر، أناشد الشيخ أحمد الفهد ابن الشيخ الشهيد 

البطل الشيخ فهد األحمد، رحمه اهلل، مساعدتي.

سيدي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
املوافقة  أرجو من س���يادتكم 
على حتويل كفالتي من كفالة 
مادة 18 إلى كفالة نفسي مادة 
19، فبعد وف���اة والدي وأخي 
املهن���دس عملت ف���ي البلدية 
أكثر من عشر سنوات، وقد عمل 
والدي بالبلدية كرسام فني في 
قسم التنظيم 30 عاما وبعد أن 
توفي وال���دي كنت أعيش مع 
أخي، وظللت معه حتى توفي 
منذ اربع سنوات، وبعد وفاته 
ضاقت بي الدنيا وتقطعت بي 

الس���بل ولم أجد مأوى أو ماال 
انفق به على نفسي، وسنحت 
لي الفرصة للذهاب إلى أميركا 
ومنحت لي ڤيزا لإلقامة فيها، 
ولكن حبي ألهل الكويت منعني 
من مغادرتها ألني عشت فيها 
اكثر من 35 سنة، وال يوجد لدي 
دخل غير تبرعات بعض اللجان 
اخليرية الت���ي كانت متنحني 
مائة دينار كل أربعة أشهر، وفي 
الفت���رة األخيرة قل املبلغ إلى 
50 دينارا، فأرجو من سموكم 

التكرم باملوافقة على طلبي.

أنا ش���اب من غي���ر محددي 
اجلنسية أعاني من عدة امراض 
مثل السكري والصراع والتشنجات 
وغدة درقية ودوالي، ومطلوب 
مني عمل سونار وحتاليل للكلى 
والقولون وال اقدر على عملهما 
وال املك مصاريف العالج، وأمي 
تعاني من سكري وضغط وقطع 
بالوتر في اليد اليسرى ومطلوب 
عمل اش���عة مقطعية، وال منلك 
مصاريف احلياة والعالج وحتى 
ايجار البيت، اناش���دكم يا اهل 
اخلير مساعدتنا في هذه الظروف 

الصعبة.

قال رس����ول اهلل ژ »من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 
اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة«، لذا أتقدم إلى الش����يخ ثامر جابر 
األحمد وكلي أمل أن تش����ملني رعايتكم األبوية الكرمية مبد يد العون 
واملساعدة بعد أن ضاقت بي السبل ولم يبق لي بعد اهلل سواكم، حيث 
انني مواطنة أرملة ابلغ من العمر 51 سنة وقد توفي عني زوجي بتاريخ 
2004/3/7 وترك لي خمس����ة أبناء ولدان وثالث بنات عانيت كثيرا في 
تربيته����م بعد ان توفي والدهم علما بأن الولدين أحدهما مطلق واآلخر 
متزوج من امرأت����ني وعليه ديون متراكمة ومتقاعد طبيا وعليه ضبط 
واحضار ومنع س����فر واالبن اآلخر ايضا. تدخلت امال في مس����اعدتهم 
ورفع املعاناة عنهم كأي أم ولكن دون جدوى حيث وجدت نفسي اغرق 
معهم في الديون إلى أن تراكمت على املبالغ حتى اصبحت 30.237 ألف 
دينار حتى تاريخه كلها مس����تحقة الس����داد علما بأني أسكن في شقة 
متواضعة جدا إيجارها الش����هري 220 دين����ارا وأتقاضى راتبا تقاعديا 
مقداره 580.449 دينارا فقط. لذا أضع موضوعي امامكم ملتمسة منكم 
رفع املعاناة عن كاهلي وتقدمي ما جتود بهم اياديكم البيضاء النتشالي 
من السجن املؤكد والضياع من حال عدم السداد وذلك مبوجب أمر األداء 
والضبط واالحضار ومنع السفر. دمتم ودام عزكم وحفظكم اهلل ورعاكم 
وب����ارك لكم في صحتكم وجعلكم ذخرا ونصيرا للضعفاء، جعلها اهلل 

في ميزان حسناتكم يوم القيامة.

تقرير طبي

البيانات لدى »األنباء«

مواطنة مسنة ومن ذوي االحتياجات
تناشد أحمد الفهد تخصيص سكن

نداء موجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
اإلسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد: أتقدم لسيادتكم بالتكرم 
بقبول كتابي هذا راجية من اهلل ثم من ش���خصكم الكرمي النظر في 
موضوع���ي بعني العطف واالبوة حيث انني مواطنة كويتية كبيرة 
في السن ومن ذوي االحتياجات اخلاصة ومتزوجة من غير كويتي 
واسكن حاليا في شقة إيجارها 450 دينارا يدفعها طليقي الكويتي 
لوجود ابنائه بحضانتي على أساس أساعده بنصف االيجار ولكن 
راتبي ال يكف���ي لوجود التزامات وق���روض وزوجي غير الكويتي 
ال يعمل وال يتقاضى أي مبل���غ لعدم حصوله على أي فرصة عمل 
فأرجو من سعادتكم تأمني سكن لي وعائلتي للظروف االجتماعية 
اخلاصة والنظر مبوضوعي بعني االعتبار واالهتمام به وبأس���رع 
وقت ممكن ودمتم ملا فيه خير ملصلحة البالد والعباد، وجزاكم اهلل 

خير اجلزاء.

الكاميراصيد

الجوع كافر

صدق القائل »إن اجلوع كافر«، وقال اإلمام علي بن أبي طالب ÿ لو كان الفقر رجال لقتلته.
ال يختلف اثنان على ان لكل منا طريقته في كسب قوت يومه، لكن ان تتحول فضالت الناس الى مصدر للرزقـ  فهذا لعمريـ  آخر 

ما يتوقعه اإلنسان، لكن ملاذا يلجأ البعض الى حاويات القمامة إلخراج املال املدفون فيها؟!
سؤال اجلميع يعرف اإلجابة عنه، فاجلوع كافر، ويد الكفيل ال ترحم.
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