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طرق مسدودة وشوارع مظلمة
شوارع تغلق ألشهر من أجل »إصالح« فتحة صغيرة 
أو تبديل »طابوقة« في رصيف مخلوع، ملاذا؟ هل األمر 
معقد الى هذا احلد، أم انها البيروقراطية التي يتعذر بها 
املس���ؤولون – كالعادة – كلما اشتكى الناس من وجود 

خلل؟!
اغالق بعض الشوارع لفترات طويلة ألعمال الترميم 
والبناء أصبح »ظاهرة« متي���ز الكويت بفضل تقاعس 
وزارة األش���غال مع األسف، فإلى متى يبقى احلال على 
ما هو عليه، الى متى تبقى هذه الطرق املتعرجة والتي 
حتمل الفتة »طريق مؤقت« خدوشا تشوه وجه بالدنا، 
ومعاناة تزي���د من تعطيل احلرك���ة، وتؤخر املوظفني 
والطلبة عن أعمالهم ومدارسهم، متى جتري في »األشغال« 
دماء احلمية والوطنية ويتحرك املسؤولون إلزالة تلك 

الشوائب والندوب من شوارع الكويت؟
فإلى وزير األشغال العامة، سجل عندك

ال يحتاج األمر الى شكاوى من مواطنني، وال تقارير 
م���ن جلان عمل لها أول وليس لها آخر، بل وال حتى الى 
جولة من قياديي الوزارة ومسؤوليها ملعرفة حجم اخللل 
والتشوه في شوارع الكويت، األمر واضح للجميع، األمر 
يحتاج فقط الى رغبة صادقة في أن تكون الكويت أجمل، 

فهل هذا كثير؟
المحرر

- لم ترد وزارة التربية على شكوى معلمي احلاسوب 
الذين طالبوا مبساواتهم ببقية املعلمني في مكافأة بدل 
التصحي���ح حتى اآلن، كما لم ترد وزارة التعليم العالي 
على شكوى طالب املاجستير الذي يعاني من تعسف أحد 

األساتذة في جامعة القاهرة، عسى املانع خير!
-  جتاوبت سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة 
مع شكوى طالب املاجستير الذي يعاني من تعسف أحد 
األساتذة في جامعة القاهرة، فلهم كل الشكر والتقدير.

- لم ترد وزارة الصحة على شكوى املسعفني الوافدين 
ومطالبتهم بإقرار »بدل قيادة« حتى اآلن بالرغم من كثرة 
مطالباتهم ومناش���داتهم لوزير الصحة، أين اإلنصاف 

يا صحة؟
- جتاوبت وزارة الداخلية مشكورة مع مناشدة قدامى 
موظفي ش���ركة النفط لوزير الداخلية لتجنيسهم، فكل 

الشكر الى الشيخ جابر اخلالد على حرصه واهتمامه.
- أرسل مدير العالقات العامة واإلعالم في اخلطوط 
اجلوية الكويتية ردا على الشكوى املتكررة من املعاقني 

ننشره كامال ولهم كل الشكر.

الى ادارة مستوصف السالم )جنوب السرة( من بعض 
أهالي املنطقة بسبب الفوضى التي جتتاح املستوصف، 
فكثي���ر من املراجعني يدخنون في ممرات املس���توصف 
وفي استراحات املرضى، كما ان كثيرا من املراجعني من 
كبار السن يجلسون في االستراحة املخصصة لألطفال 

وادارة املستوصف ال حترك ساكنا.

سجل عندك!

للتوثيق

رسالة عتب

طفلة معاقة تناشد الشيخة عايدة سالم العلي 
مساعدتها في تكاليف العالج وشراء كرسي متحرك

مواطن مدين بمبلغ 22 ألفًا يناشد 
النائب سعدون حماد مساعدته

»شيشة« وديوانيات في مستشفى العدان.. 
وال عزاء للمرضى

اشتكى عدد من املواطنني من الفوضى واإلزعاج الذي يسببه 
عدد من الزوار في أجنحة مستش����فى الع����دان دون أن تفعل 
إدارة املستشفى أي شيء، بل وصل األمر إلى أن يتحول قسم 
االس����تقبال باملستشفى إلى »قهوة شعبية« يدخن فيها بعض 
املوظفني »الشيش����ة« دون اكتراث بخصوصي����ة املكان الذي 

يفترض أن يوفر جوا صحيا للمرضى. 
انن����ا نثق بان وزي����ر الصحة د.هالل الس����اير لن يقبل أن 

يتحول قسم االس����تقبال في مستشفى العدان إلى »ديوانية« 
للتدخ����ني واجتماع املوظفني وأصدقائهم على حس����اب العمل 

وراحة املرضى.
كما أن هذا املنظر املقزز ال يقتصر على مستش����فى العدان 
فحس����ب، وإمنا في أغلب املستش����فيات حيث يعاني املرضى 
واملراجعون من س����وء اخلدمة والالمباالة في قسم االستقبال 

حتديدا.

رسالة من أحد املواطنني الى النائب سعدون 
حماد العتيبي يقول فيه���ا: الى صاحب القلب 
الرحيم، الى أبي وس���يدي أناش���دك وأنا أملي 
متعلق بكم بعد اهلل سبحانه، حيث انني مواطن 
كويتي ابن هذا البلد، عمري 35 عاما ولم أستطع 
، وأقساط  الزواج بسبب الديون التي انهالت عليَّ
متراكمة لم أس���تطع سدادها. »تكفا« يا سيدي 
أنا ابنكم وكلي أمل بكم، حيث انني أصرف على 
أس���رة يتيمة األب وأنا مص���در الرزق الوحيد 
لهم. وتتمثل ديوني مببلغ 3800 دينار لصالح 

الشركة الدولية، ومبلغ 18600 دينار لصالح البنك 
الوطني. أتقدم لسيادتكم بكتابي هذا راجيا من 
اهلل ثم منكم مساعدتي على حل مشكلتي، أدامكم 
اهلل ذخرا وس���ندا للوطن واملواطنني وجعلكم 
دائما من أهل اخلي���ر الذين يظلهم الباري جل 
شأنه بظله يوم الدين. كما قال رسولنا الكرمي 
ژ »إن هلل عبادا خلقهم حلوائج الناس، تقضى 
حوائج الناس على ايديه���م، اولئك آمنون من 

فزع يوم القيامة«.
البيانات لدى »األنباء«

مواطنة تناشد وزير الداخلية 
تجنيس ابنتيها 

رسالة من مواطنة كويتية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
تقول فيها: إلى سيدي الشيخ جابر اخلالد.  أنا ابنتكم ابنة الكويت 
مواطنة كويتية أبا عن جد، تزوجت من ش����خص مقيم من مواليد 
الكويت ورزقن����ي اهلل منه ابنتني ال تعرفان غي����ر الكويت وطنا، 
طلقن����ي زوجي منذ 21 عاما ولدى ابنت����ي »معاملة كويتي«، ولكن 
بعد بلوغهم���ا سن 21 س����ن��ة أصبحت كل األبواب مغلقة أمامهما.  
أناشدك يا سيدي أن تنظر إلى ابنتي نظرة األب وأن متنحهما شرف 
جنسية هذا الوطن الذي ننتمي إليه جميعا، فأنا مازلت مطلقة وال 

نريد سوى الستر وضمان مستقبل ابنتي.

عندما يتعلق االمر مبعاناة االطفال يقف القلم 
حائرا، فال الكلمات تسعف وال االلفاظ تعبر، ولكن 
مادام وجد أه���ل اخلير وااليادي البيضاء أمثال 
الشيخة عايدة سالم العلي تكون املصيبة حينها 
أخف وطأة. طفلة صغيرة تعاني من اعاقة حركية 
حرمتها من ممارس���ة احلياة مثل بقية االطفال، 
تناش���د صاحبة القلب الرحيم الش���يخة عايدة 
سالم العلي مساعدتها في تكاليف العالج وشراء 
كرسي متحرك، حيث ان والدها عاجز عن حتمل 
هذه املصاريف الباهظة، فقيمة الكرسي املتحرك 
1150 دينارا، وقد وجد والدها فرصة لعالجها في 
اخلارج غير أنه ال ميلك تكاليف العالج، ويأمل 
من الشيخة عايدة ان تنظر حلال ابنته الصغيرة 

بعني األم لعل اهلل يكتب لها الشفاء.
الشيخة عايدة سالم العليالبيانات لدى »األنباء«

النائب سعدون حماد

»بدون« مريض ال يملك ثمن أشعة السونار  والعالج 
يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته

أم ألربعة أطفال بال دخل وال معيل 
تناشد عائشة المحري مساعدتها

رس���الة من أم مكلومة.. أتوجه باملناشدة إلى 
الس���يدة الفاضلة عائشة احملري راجية من اهلل 
ثم منكم مبا ع���رف عنكم من كرم وفزعة إلغاثة 
امللهوف، أناشدك مس���اعدتي والوقوف بجانبي 
واألخذ بيدي إلى بر األمان حيث انني ربة منزل 
وليس لدي أي مص���در للدخل، أعيل 4 أبناء في 

املدارس ويتيمة األبوين، أناشدك مساعدة مالية 
تقضي حاجتي وحاجة أوالدي وكلي أمل في اهلل 
وفيكم وأنتم أهل للخير ومد يد العون للمحتاج 
أن متدوا لي يد العون واملساعدة، واهلل في عون 

العبد ما دام العبد في عون أخيه.
البيانات لدى »األنباء«

ش���اب من غير محددي 
اجلنس���ية يعاني من عدة 
أمراض منها السكري والصرع 
وأورام ف���ي الغدة الدرقية، 
الى عالج وأش���عة  بحاجة 
س���ونار وعملي���ة جراحية 
غير أن���ه ال ميلك املال لهذه 
املصاري���ف املكلفة، والدته 
مريضة وكذلك أخته وليس 
لديهم مصدر للرزق. يناشد 
الرحيمة  القل���وب  أصحاب 
مس���اعدته لدفع مصاريف 
العالج واألش���عة والعملية 
اجلراحية، »واهلل في عون 
العبد ما دام العبد في عون 

أخيه«.
البيانات لدى »األنباء«

في »سنترال« السالمية.. شهران 
لتركيب خط هاتف ولم ينته حتى اآلن!

هل يعقل أن مياطل الفنيون في »س���نترال« الس���املية في 
ايصال خط الهاتف ألحد املستهلكني منذ منتصف شهر رمضان 
املاضي والى اليوم؟ فقد اش���تكى أحد املقيمني من انقطاع خط 
الهاتف من منزله منذ منتصف شهر رمضان املاضي، واستمر 
في مراجعة »سنترال« الساملية منذ ذلك احلني والى اليوم دون 
فائ���دة، فالفنيون مياطلون في تركيب خط الهاتف ويرفضون 
التوجه لفحص صندوق خطوط الهواتف وإصالح املشكلة. ومنا 
الى وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن املزيدي، وكلنا ثقة انه 
ال يقبل مبثل هذا التصرف من قبل فنيي سنترال الساملية وال 
غيره، خاصة ان صاحب الش���كوى لديه مريض في املنزل وال 

يستطيع االستغناء عن الهاتف.
البيانات لدى »األنباء«

مواطن يناشد الشيخة فادية السعد 
مقابلته كي يعرض عليها مشكلته 

مقيمة مطلقة تعاني أمراضًا مزمنة هي وابنتاها.. 
تناشد الشيخ أحمد الفهد مساعدتها

مقيمة عراقية مصابة بالسرطان تدعو 
أهل الخير لمساعدتها في تكاليف العالج

نداء من مواطن ضاقت به السبل فلجأ إلى »األنباء« 
ملناشدة الشيخة فادية سعد العبداهلل يطلب فيها 
مقابلتها بصورة شخصية ليتمكن من عرض مشكلته 

عليها، والتي يؤكد أنها مشكلة تستدعي تدخل الشيخة 
فادية السعد وكله أمل أن يتم ذلك قريبا.

البيانات لدى »األنباء«

واحدة م����ن أكثر احلكايات 
أملا ومأساوية هي حكاية مقيمة 
مصرية طلقها زوجها وتركها مع 
ابنتيها املريضتني بال معيل وال 
مصدر للدخل في عالم ال يرحم، 
تناشد صاحب النخوة والشهامة 
واأليادي البيضاء الشيخ أحمد 
الفهد أن يفرج كربتها بعد اهلل 
سبحانه، األم مريضة بڤيروس 
الغدة  الوبائي وورم في  الكبد 
العمود  وهشاش����ة في فقرات 
الفق����ري وأصبحت عاجزة عن 
احلركة، وابنتها الكبرى مصابة 
بتليف الكبد والذئبة احلمراء في 
العظام واجللد ومعرضة في أي 
حلظة لإلصابة بالسرطان بسبب 
األدوية، والبنت الصغرى مصابة 
باملياه الزرقاء في العني وأجريت 
لها عدة عمليات وتضطر ألخذ 
عدة أدوية بصورة مس����تمرة، 
تراكم����ت عليه����ا اإليج����ارات 
واألقس����اط وال متلك أي دخل 
يعينه����ا على دف����ع مصاريف 
املعيشة والعالج الكثيرة، تناشد 
الش����يخ أحمد الفهد مساعدتها 
وتفريج كربتها بعد أن ضاقت 
بها السبل ولم تعد قادرة على 
احلركة وال السفر بسبب انتهاء 

اإلقامة.
البيانات لدى »األنباء«

وجه���ت مقيم���ة عراقية مس���نة ومصابة 
بالس���رطان نداءها إلى أه���ل اخلير واأليادي 
البيضاء ملساعدتها في تكاليف العالج الكبيرة، 
إذ انها »طريحة الفراش« وال متلك مصدر دخل 
والديون حتاصرها من كل جانب، أغلقت في 

وجهه���ا أبواب بيت ال���زكاة وصندوق رعاية 
املرض���ى وضاقت بها الس���بل، فإلى أصحاب 
القلوب الرحيمة والباحثني عن األجر واملثوبة 

هذا النداء.
البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

ردًا على شكوى إحدى المدارس من عدم تقديمها لخصم %50

»الكويتية« تؤكد اهتمامها بحقوق 
المعاقين وحرصها على خدمتهم

أرسل مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم باخلطوط اجلوية 
الكويتية ردا على شكوى إحدى املدارس املعنية بذوي االحتياجات 
اخلاصة املنش���ورة في »املنطقة احل���رة« واملتعلقة بعدم تقدمي 
اخلط���وط اجلوية الكويتية خصم 50% ملجموعة من الطلبة من 

ذوي االحتياجات اخلاصة، ننشره كامال:
األخ الفاضل/ يوسف خالد املرزوق احملترم

رئيس حترير جريدة »األنباء«
حتية طيبة وبعد،

يسر مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية ان تهديكم أطيب 
حتياتها ومتنياتها لكم بدوام التوفيق والنجاح، وباالش���ارة الى 
ما نشر في عدد جريدتكم الصادرة رقم 12411 بتاريخ 2010/10/6 
ف���ي صفحة املنطقة احل���رة حتت عنوان »ش���كوى متكررة من 
ذوي االحتياجات اخلاص���ة لتجاهل اخلطوط اجلوية الكويتية 

حلقوقهم«.
فإننا نود التوضيح أوال بأن املؤسسة قد أولت اهتماما بهذه 
الشريحة من املجتمع انطالقا من دورها االجتماعي وقامت بتسخير 
كافة خدماتها خلدمة هذه الفئة العزيزة علينا جميعا، وان اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية متنح املعاق ومرافق���ه خصما قدره 50% ملرة 
واحدة في العام على الدرجة السياحية باالضافة الى خصم %30 

لعدد غير محدد من التذاكر.
كما نود التوضيح بأن ما جاء في الشكوى املنشورة عار عن 
الصحة، وان ما حدث هو ان مدرسة األطفال املبدعني العاملية وهي 
احدى املدارس اخلاصة ب���ذوي االحتياجات اخلاصة قد تقدمت 
لنا بطلب لرعاية مخيم للمدرسة في بيروت، وعند االجتماع مع 
السيد/ علي قبيسي – مدير املدرسة الستبيان نوع الرعاية أفادنا 
بأن الرعاية هي احلصول على تذاكر مجانية وليست بخصم %50 
على قطاع بيروت لعدد من الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة 
إلقامة مخيم لهم في اجلمهورية اللبنانية، ونظرا لعدم قانونية 
منح مثل هذه التذاكر املجانية فإن املؤسسة قد اعتذرت عن عدم 

التمكن من املساهمة ألسباب تتعلق بامليزانية.
كم���ا نود التوضيح بأن حصول املعاق على اخلصم املقرر له 
يتطلب القيام بإجراءات منها احلصول على شهادة معاق من وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، وبطاقة من هيئة شؤون املعاقني 

ومراجعة إقليم الكويت للحصول على هذا اخلصم.
ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية إذ تؤكد على استعدادها 
الكامل لتقدمي املس���اعدات واخلصومات والقيام بكافة متطلبات 

واحتياجات املعاقني حسب االمكانيات املتوافرة.
شاكرين لكم وجلريدتكم الغراء اهتمامكم الدائم لدعم مؤسستكم 
الوطنية، راجني نش���ر الرد والتوضيح بذات الصفحة واملساحة 

التي نشر بها اخلبر انطالقا من مبدأ حرية الرد والتعبير.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام.

عادل محمد بورسلي
مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم

تقرير طبي

- ال���ى ضابط مخفر اخلالدية املالزم أول فايز احلربي 
على تعامله الراقي مع املراجعني وحسن أخالقه مع اجلميع، 

كثر اهلل من أمثالك »يا بوماجد«.
- الى املوظفة املثالية ف���ي االدارة العامة للمعلومات 
املدنية نورة الشالل على حسن تعاملها مع جميع املراجعني 

وحرصها على خدمتهم بكل تواضع واهتمام، ألف شكر.

باقة ورد


