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وزارة  ش����هدت 
الصحة تطورا ملموسا 
في االرتقاء باخلدمات 
الصحية واستطاعت 
بفضل خبراتها جتاوز 
ازمة انفلونزا اخلنازير 
بنجاح ومتيز واقتدار 
وه����ي االزم����ة التي 
ارهبت العالم وارهقته 
اقتصاديا ونفس����يا 

وصحيا.
أداء  ويتضح من 
واهتمام وزير الصحة 
د.هالل الساير ان له 

رؤية واضحة واستراتيجية ممنهجة الداء جميع قطاعات 
وزارة الصحة والدليل على ذلك التحسن الواضح واالرتقاء 
املشهود باخلدمات الصحية والتحسن في اداء اطباء املراكز 
الصحية، ونحن اهالي الرميثية نشيد بطبيبة االطفال اماني 
سالم مبركز الرميثية الصحي على ادائها املتميز واهتمامها 
بأطفالنا املرضى عندما كانت طبيبة اطفال فهي تعطي االم 
الوقت لش����رح حالة الطفل املريض وتفحص بعناية ودقة 
وتستخدم احلاسب اآللي احملمول قبل ادخال الكمبيوتر في 
العيادات حلس����اب جرعة الدواء حسب وزن الطفل، وبعد 
ذلك تسدي النصائح لالم مما جعلها مطلبا ألهالي الرميثية 

وبيان وسلوى.
وعندما حتول نظام العمل الى »طب عام« في املستوصفات 
كان����ت متميزة ايضا في رعاية املرضى من نس����اء ورجال 
وشيوخ حيث تفحص املريض بدقة واهتمام ومتهل وتوصي 

بعمل التحاليل والفحوص الالزمة.
هذه حال كثي����ر من االطباء في مركز الرميثية الصحي 

فجزاهم اهلل عنا كل خير.

مواطنة تناشد رجل األعمال بدر محمد العتيبي 
مساعدتها حيث تعاني من ظروف مادية صعبة 
وهي ال تعمل وأم ل���� 7 أطفال صغار ومطلوبة 
لعدة جهات حكومية وصادر بحقها حكم محكمة 
كما انها مهددة بالسجن في أي حلظة لذلك تناشد 
رجل األعمال ب���در العتيبي أن يكون لها عونها 

في حل مشكلتها.

أم لـ 7 أطفال بحاجة ملساعدة

مسن يطلب العمل للعيش وسداد أقساط المدارس

مواطن مدين يسأل أهل الخير سداد جزء من دينه

مقيمة: الديون تراكمت على زوجي 
وصدر بحقه منع سفر

أنا مقيمة سعودية أناشد أهل اخلير والقلوب الرحيمة مساعدتي، 
حيث ان ل���دي 7 اطفال وتراكمت على زوج���ي الديون التي أثقلت 
كاهله ومت حجز الراتب من بعض الشركات وعليه منع سفر وضبط 
واحضار وال نستطيع سداد هذه الديون بسبب الظروف املعيشية 
الصعبة التي منر بها، واملعيشة غالية هذه االيام، وايجارات البيت 
واملتطلبات الضرورية والالزمة لالسرة، وأرجو من اهلل ثم منكم مد 

يد العون واملساعدة وجعله اهلل في ميزان حسناتكم.

أناش���د أهل الكويت الكرماء وأناشد جميع 
اللجان اخليرية وأناش���د فاعل���ي اخلير، فأنا 
مقيم عل���ى هذه االرض الطيب���ة منذ 57 عاما 
وأن���ا اليوم أبلغ من العمر 60 عاما وعاطل عن 
العمل، أناشدكم باهلل مساعدتي للحصول على 
عمل حتى أمتكن من العيش بسالم وحتى ال أمد 
يدي لطلب حاجتي هذا أوال. وثانيا أناش���دكم 
باهلل أن تساعدوني في سداد أقساط املدرسة 

املتراكمة عل���ى أوالدي فأنا عندي اربعة أوالد 
كلهم يدرسون في املدرسة الوطنية في حولي 
وتراكمت عليهم ديون املدرسة حتى أصبح رقما 
كبيرا وثقيال بسبب عدم حصولي على العمل 
وهو 1447 دينارا وال أستطيع سداد هذه الديون، 
عسى اهلل ان يجعل لي الفرج على أيديكم وأن 

يزيل عني هموم الليل وذل النهار.

أنا مواطن كويتي ولدي أسرة كبيرة وال يوجد 
من يعولها بعد اهلل سبحانه وتعالى اال أنا، ولدي 
ديون وأقساط شهرية، وعلي احكام قضائية واجبة 
النفاذ، إما الدفع أو احلبس ولدي ضبط واحضار 

وطلب حبس ومهدد بترك عملي بأي حلظة.
لذا أرجو من أهل اخلير مد يد املساعدة لسداد 
الدين أو جزء منه لكي أتف���رغ حلياتي العملية 

وتربية اوالدي.

د.هالل الساير

حكم صادر

كويتية معاقة تطلب المساعدة 
لشراء كرسي كهربائي

أنا كويتية من ذوي االحتياجات اخلاصة وعندي كرسي للمعاقني 
يدوي، أعاني عند اس���تخدامه اكثر من الفائدة التي يعود علي بها، 
وليس لدي القدرة املالية على ش���رائه، وحيث انني مطلوبة لتنفيذ 
احكام علي بس���بب الديون املتراكمة علي ولم أستطع سدادها، لذا 
أرجو من أهل اخلير مس���اعدتي لشراء كرسي كهربائي حتى أمتكن 

من مزاولة حياتي بصورة طبيعية.

تقرير طبي

شهادة إثبات إعاقة

أهالي الرميثية يشيدون 
بوزير الصحة وأطباء المركز الصحي

 شكر وتقدير الى هادي الرشيدي من مكتب وزارة املالية في 
بلدية الكويت واحمد اسماعيل من ادارة الشؤون املالية ببلدية 

الكويت ملا يقدمانه من جهد واضح في خدمة املراجعني.

 كل الشكر والتقدير لرجال بيت الزكاة وعلى رأسهم مدير 
العالقات العامة حسني علي لقمان وصالح عبدالرحمن الرويح 
والس���كرتير محمد علي ابراهيم عل���ى جهودهم التي يبذلونها 
ملساعدة املضطرين واحملتاجني يعطيكم العافية وما قصرتوا.

 كل الشكر والتقدير لرئيس مركز القصر الصحي سالمة 
فراج العنزي واملوظفون سعود اخلليفي وجابر العالطي وبندر 
العصيمي على أسلوبهم الراقي وتعاملهم احلضاري وجهودهم 
الب���ارزة في خدمة املراجعني وهذا ليس بغريب عليهم فهم أهل 

لذلك.

 الى املوظفة هن���د الصانع وحياة احل���داد على التعامل 
واألسلوب احلضاري ومساعدة املراجعني.

 الى سعود الشاهني وناصر الرشيدي في مرور حولي على 
تعاملهما الراقي وس���رعة إجنازهما املعامالت بكل جد ونشاط 

متواصلني مع املراجعني بذوق وأخالق كثر اهلل من أمثالكما.

 من محمد ناجي الرميزان اخلالدي الى مستشفى الراشد 
بجزيل الش���كر والعرفان والى املدير العام نائل الس���يف والى 
مس���ؤولة العالقات العامة والش���كاوى سحر عبداخلضر على 

جهودهم املبذولة جتاهنا لهم جزيل الشكر والتقدير واحملبة.

وردباقات 

شاب مصاب بالسكر.. والعالج جراحة في أميركا
لي ابن وحيد جاءنا بعد يأس من اجناب 
الولد ولد بالكويت في 1983/5/7، وعمره 
اآلن ما يقرب من سبع وعشرين سنة اصيب 
مبرض الس���كر في طفولته، وبسبب هذا 
املرض فقد بصره بعد حصوله على شهادة 
الثانوية العامة، ومن شدة احلزن توفيت 
والدته اما انا � فاهلل يعلم � اعاني من هذه 
املشكلة ليل نهار، وانا الذي اعمل مدرسا 
بالكويت منذ عام 1973 وحتى اليوم ما بني 

املدارس احلكومية واخلاصة.
عملت على ارساله الى بلجيكا للعالج 
حسب نصائح االطباء بالقاهرة واعانني على 
ذلك اهل اخلير بالكويت والسعودية وبعض 
املصريني، اال ان العملية لم تكلل بالنجاح 
ال���ذي كنا نبتغيه، وظهر لنا بصيص من 
نور عندما افاد احد املستشفيات بالواليات 
املتحدة االميركي���ة بإمكانية العالج، وملا 
كان معاشي احلالي ال يتجاوز 310 دنانير 
فإنني غير قادر على حتمل تكاليف سفره 
وجراحته على حسابي، انا غريق ال تبدو 
منه غير يد تلوح طالبة النجاة، وأملي ان 

اجد ذلك لدى اهل اخلير.
تقرير طبي شهادة ملن يهمه األمر

أرملة غارقة في الديون معيل لـ 7 أطفال يطلب المساعدة
أنا مواطنة أرملة أبلغ من العمر 51 سنة توفي عني زوجي بتاريخ 2004/3/7 وترك 
لي خمسة ابناء وثالث بنات عانيت الكثير في تربيتهم بعد ان توفي والدهم، علما ان 
األبناء احدهم متزوج وعليه ديون وكان مصيره السجن وقد ترك لي 7 اطفال وزوجته، 

كما انه مريض ومتقاعد طبيا. والثاني عليه ضبط واحضار ومنع سفر ايضا.
تدخلت أمال في مس����اعدتهم ورفع املعاناة عنه����م كأي أم ولكن دون جدوى، حيث 
وجدت نفسي أغرق معهم في خضم الديون الى ان تراكمت علي املبالغ حتى أصبحت 
مطلوبة ب� 30237 دينارا حتى تاريخه كلها مس����تحقة الس����داد، وأنا أس����كن في شقة 
متواضعة جدا ايجارها الشهري 220 دينارا، وأتقاضى راتبا تقاعديا مقداره 580.499 
دينارا فقط. لذا أضع موضوعي أمامكم ملتمسة منكم رفع املعاناة عن كاهلي وتقدمي ما 
جتود به االيادي البيضاء النتشالي من السجن املؤكد والضياع في حال عدم السداد، 

وذلك مبوجب امر الضبط واالحضار ومنع السفر املرفق صورة عنه.

قال رسول اهلل ژ: »من فرج عن مسلم كربة 
م���ن كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 

القيامة«.
أنا مواطن كويتي متزوج ومريض ومعاق ولدي 
7 اطفال كلهم صغار، 3 منهم معاقون، كثرت علي 
الديون وكان مصيري السجن وأنا حاليا موجود 
داخل السجن وال يوجد لدي أي معني اال اهلل ثم أهل 
اجلنة، بعد غيابي صار احلمل ثقيال على زوجتي 
ولم تعد تس���تطيع أن تتحمل املسؤولية وحدها. 
التمس مد العون واملس���اعدة منكم واالفراج عني 
وفك ضائقتنا، وأملي في اهلل ثم بكم ولم يبق لي 
بعد اهلل اال اصحاب القلوب الرحيمة عس���ى اهلل 

ان يجعل على ايديكم الفرج.

6 أيتام يعيشون بال معيل
6 أطفال أيتام أصغرهم عنده ثالث سنوات وأكبرهم ثالثة عشر 
عاما وال عائل لهم ضاقت بهم السبل، حيث ان األب انتقل الى رحمة 
اهلل تعالى وأودعت والدتهم السجن وال كافل لهم اال اهلل سبحانه 

وتعالى.

انتهت اقاماتهم بس���بب عدم استطاعتهم تس���ديد الرسوم كما 
تراكمت رس���وم املدارس وااليجارات اضاف���ة الى قوت يومهم. لذا 
نرجو من أهل اخلير ونناشدهم مساعدة هؤالء االطفال املنكوبني، 

وعسى ذلك ان يكون مبيزان حسناتهم.

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

)احملرر(

موظفة في »التربية« تطالب بالخروج 
قبل ساعتين لرعاية ابنها المعاق

ناشدت مواطنة موظفة في وزارة التربية وزيرة التربية 
د.موض����ي احلمود الرأفة بحالتها فهي ارملة منذ 14 س����نة 
ومسؤولة عن 4 عيال منهم ولد معاق يحتاج لرعاية خاصة، 
وهي املسؤولة بعد اهلل عز وجل عن رعاية ابنائها وبناتها 
وهي التي قضت 24 س����نة موظفة في الوزارة، وان تعمل 
على مساعدتها بالتقاعد وحس����اب السنة املتبقية لها في 
اخلدمة، والطلب من اجلهات املعنية االس����راع في تطبيق 
قانون املعاقني لكي يتسنى الولياء امور املعاقني باالخص 
الذي حالتهم مثل حالتها التفرغ لرعاية ولدها املعاق الذي 

يحتاج الجراء عملية جراحية.
واضافت ان املس����وولني ف����ي وزارة التربية يطالبوننا 
بسند قانوني للس����ماح لنا باخلروج قبل ساعتني لرعاية 

البيانات لدى »األنباء«ولدنا املعاق.

أهالي الرميثية

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

أم لطفلة معاقة: ال قدرة لي على عالجها 
وأطلب من أهل الخير مساعدتنا

أنا زوجة وأم ألربعة أبناء وربة بيت حاصلة 
على الثانوية العام���ة التي لم تؤهلني للعمل 
وزوجي يعمل برات���ب 250 دينارا ولدي بنت 
وولد يدرسان في مدارس خاصة ولم نستكمل 
بعد دفع رسومهما الدراسية ولدي ابنة معاقة 
تبلغ من العمر تسع سنوات )مريضة بالتوحد( 
ولم أمتكن من تعليمها بسبب ارتفاع تكاليف 
الدراسة لها وهي باالضافة الى اعاقتها مريضة 
جدا وبحاجة الى قسطرة بول بسبب ضيق شديد 
في املثانة وتتطلب تكلفة عالجها بالقس���طرة 
50 دينارا شهريا، باالضافة الى مرضها بالغدة 

الدرقية وفشل كليتها اليسرى، وايجار الشقة 
130 دينارا ومطلوب منا اخالؤها للهدم، وتراكمت 
علينا الديون لعدم قدرتنا املادية وألن زوجي 
رجل متعفف ال يقبل اللجوء الى الهيئات اخليرية، 
وقد ضاق بي احلال ذرعا من التزاماتنا الكثيرة 
التي تواجهنا وأطلب من أهل اخلير مس���اعدة 
ابنتي املعاقة في عالجها أو التمكن من احلاقها 
مبدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة حتى تنسى 
أوجاعها وأمتنى أن تفرجوا كربتنا وجعل اهلل 

ذلك في ميزان حسناتكم.
البيانات لدى »األنباء«

ألوووو يا مواصالت!

ال اعلم لم التزال هذه االكشـاك الهاتفيـة املوجودة في منطقة احلسـاوي حتى اآلن، مع ان 
احلرارة مقطوعة عنها. 

اوال من حيث الشـكل فهي تؤذي الناظرين، ثانيا من حيث االسـتخدام هي بال حرارة وال فائدة 
ترجى من حتريك سـماعتها او الضغط على ازرارها، اذن هذه االكشـاك بحاجة الى ازالة فقد أكل 
الدهر عليها وشرب ولم يبق منها اال املظهر املسيء بعد ان اتخذها البعض شماعة لوضع اعالناتهم 

او رمي القاذورات داخلها.

الكاميراصيد

)محمد ماهر(


