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الحــــــــرةالمنطقة

الكالب الضالة 
تغزو مواقف وحدائق املستشفيات

ويبقى احلال على ما هو عليه.. إلى متى؟!

قضية حتى يتم التعامل مع املركبة 
وما أخشاه ان تتعرض لإلتالف جراء 
التعام���ل معه���ا باعتبارها حتوي 

وأردف املواطن بالقول: اتصلت 
على عمليات »الداخلية« فرمبا أجد 
حال عندهم فإذا بهم يقولون سجل 

ممنوعات او يقوم مالك الس���يارة 
مبقاضاتي.

واس���تطرد قائال: اتصلت على 
الكوي���ت والبحث عن حل  بلدي��ة 
ملش���كلتي وإذ به���م يطلبون مني 
ان أخرج لهم الس���يارة الى خارج 
املجمع وأتركها في الش���ارع العام 

حتى يتعاملوا معها.
صاحب البناية والذي رمبا يعبر 
عن مشكلة مشتركة بينه وبني آخرين 
يسأل عبر »األنباء« عن احلل والذي 
يجنبه املش���كالت وفي الوقت ذاته 
يتخلص من املركبات املتطفلة والتي 

مير على وجودها أشهر.
وأعرب املواطن عن مخاوفه من 
ان تتحول املركبات تلك الى مخازن 
للخمور واملخدرات ولرمبا أكثر من 

ذلك.

»ماذا نفعل؟ الداخلية تقول سجلوا 
قضايا حتى نتعامل، والبلدية تطلب 

منا عمال شبه مستحيل..«
تل���ك صرخة عدد م���ن أصحاب 
الس���كنية والتجارية،  املجمع���ات 
حيث تتوقف في مواقف السيارات 
مركبات مهملة ألشهر ورمبا أكثر من 
ذلك، ورغم ان املركبات تلك ميكن ان 
تشكل خطورة وتستغل في تخزين 
املمنوع���ات إال ان القوانني او رمبا 
البيروقراطية تسببت في ان يبقى 

احلال على ما هو عليه.
»األنب���اء« التق���ت أحد أصحاب 
املجمعات والذي روى معاناته مع 
السيارات املهملة قائال: يتم إبالغي من 
قبل حارس املجمع بني فترة وأخرى 
بوجود مركبات تتوقف باألشهر وأجد 

نفسي عاجزا عن فعل شيء.

..وسيارة أخرى وقد وضعت البلدية عليها إنذارا باإلزالةالسيارة وقد غطاها الغبار بعد أن تركها أصحابها في أحد مواقف السيارات

سيارة قدمية وقد تراكمت أسفلها زيوتها 

ابنتي تعاني من التعثر الدراسي 
..و»اخلاص« كلفته باهظة

تلقت »األنباء« مناشدة من وافد عربي موجهة 
إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون االعاقة د.طارق 
الشطي، قال فيها: انا اقيم في دولة الكويت منذ 
نحو 20 عاما رزقني اهلل بطفلة جميلة تبلغ من 
العمر 7 سنوات الحظنا منذ والدتها انها عصبية 
بش����كل ملوحظ، وهذا ما دعاني الى التردد على 
الطب التطويري، والذي صنف حالة ابنتي بأنها 
تأخر عقلي وتعاني من تعثر دراس����ي، وابلغني 
الطبي����ب بانه من االفضل ان ت����درس ابنتي في 
مدارس متخصصة في صعوبات التعلم، توجهت 
الى املدارس تلك ووجدت ان كلفة الدراس����ة بها 
مرتفع����ة جدا الى جانب ان ه����ذه املدارس تضم 
اطفاال معاقني واخشى ان تتأخر حالة ابنتي والتي 
تعاني فقط من تعثر دراس����ي، وكل ما ارجو من 
د.الش����طي ان يسمح البنتي بالدراسة في احدى 
املدارس احلكومية التي تعالج التعثر الدراسي 

واكون شاكرا، الوافدة »ه� .ح«.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

مازال الن���اس يعانون في 
حال تأجيرهم أي سيارة من 
أي محل استئجار، حيث يقوم 
املوظف باستغالل حاجة الزبون 
للسيارة ويجبره على توقيع 
وصل أمانة أو كمبيالة خالية 
بالرغم من ان وزارة التجارة 

منعت ذلك.. صح النوم.

منطقة الفروانية وحتديدا 
قطعة 5 خارج نطاق السيطرة، 
فهناك ساحة ترابية اعتاد قاطنو 
البنايات على إنش����اء مظالت 
مخالف����ة وكلما قام����ت بلدية 
الكويت مشكورة بإزالتها عادت 

في حتّد واضح للقانون.

في أكثر من منطقة نرصد 
مطبات أقل ما يقال عنها انها 
استفزازية حيث يتم عمل هذه 
املطبات بطريقة تكسر أحدث 
سيارة نتيجة ارتفاعها املبالغ 
فيه، فما بالكم بالسيارات اللي 
على قد احلال، ومنا الى رجال 
املرور اهلل يكون في عونهم.

يق���ول في رس���الته بعد ان 
تقطع���ت به الس���بل: انني أمر 
بضائقة مالية ال يعلم بها اال اهلل، 
علما بأنني كويتي اجلنسية - 
موظف بوزارة الشؤون براتب 900 
دينار - مطلق ولدي 8 أطفال - ال 
اتسلم من راتبي فلسا واحدا، حيث 
تذهب 450 دينارا لنفقة االطفال 
و400 دينار قسط لقرض بيت 
التمويل. ولدي التزامات اخرى 
لم استطع سدادها لعدم وجود 
اي مبلغ م���ن الراتب ومعرض 
لقطع الكهرباء واملاء عن منزلي 
لوجود فات���ورة ب��1700 دينار، 
وللعلم ان مديونتي هي 37 الف 
دينار، واناشد اهل اخلير والقلوب 

الرحيمة ملساعدتي، »م.ص«.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

كل الشكر للرقيب أول 
ناصر عبدالرزاق اللهو 
والشرطي عبدالعزيز 

محمد آل بريك بنجدة 
حولي على ما يقومان به 

من مساعدة للناس.. كثر 
اهلل خيركم.. كفو.

باقة ورد

وصل أمانة

املظالت تتحدى 
القانون

املطبات االستفزازية

مواطن يناشد أهل 
اخلير: ال يتبقى من راتبي 

سوى 50 ديناراً

ناشد عدد من العسكريني في 
معسكر القوات اخلاصة مساعد 
ش����ؤون األمن اخلاص اللواء 
محمود الدوسري، بأن يسمح 
ملن تتجاوز خدمته العشرين عاما 
بأن يركن مركبته داخل املعسكر، 
حيث ان حجم استيعابه اكثر 
من 7000 عس����كري، ويضطر 
اجلمي����ع الى رك����ن مركباتهم 
خ����ارج املبن����ى على مس����افة 
تتجاوز الكيلو والنصف، االمر 
الذي يرهق الكوادر القدمية على 
الرغم من وجود 200 موقف غير 
مستغلة داخل املبنى، ولذا متنى 
العسكريون من اللواء الدوسري 
الذي عرف عنه االلتفاف الدائم 
حول اخوانه من ابناء القطاع 
العس����كري  ان يتم النظر في 

موضوع املواقف.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

»انت ابوها وانت سمها«

د.بدر العيسى

د.علي العبيدي

معلمة تناشد وزير التربية 
ووزير التعليم العالي إنصافها

رواتب متأخرة

أنا معلمة لغة اجنليزية تخرجت في كلية التربية 
األساسية في عام 2006 وكان معدلي 3.25، قدمت 
على بعثة إلكمال دراستي بأميركا ولكن لظروف 
خارجة عن إرادتي وم����رض والدي، رحمه اهلل، 

اضطررت إللغاء البعثة.
بعد ذلك قدمت على ماجستير بجامعة الكويت 
برنامج أصول التربية، ولكن وألسباب أجهلها لم 
يتم قبولي على الرغم من كوني مستوفية للشروط، 
وتوجهت الى مدير البرنامج وأخبرني بأن أولوية 
القبول هي لطلبة اجلامعة، موضحا انها سياسة 
الدراسات العليا للقبول، إال انه لم يصبني اليأس 
بعد، وقدمت في السنة التي تليها لعل وعسى ان 
أحقق طموحي وأكمل املاجس����تير ويتم قبولي. 
وبالفعل قدمت على برنامج ادارة وتخطيط تربوي، 
واجتزت املقابلة وجميع الشروط تنطبق علّي، إال 
انني فوجئت بوضع اسمي احتياط، وانتظرت ان 
يتم قبولي، إال انه مت رفضي. أناشد وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى إلنصافي، 
حيث انه ضاعت 3 سنوات من عمري دون بلوغي 

الهدف الذي أنشده، »أ.ع«.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

د.طارق الشطي

»القصر« جليب جديدة 
في اجلهراء

منطقة القصر مبحافظة اجلهراء، يتزايد فيها 
العزاب، وهم فيها أكثر من املواطنني، حيث ان 
هذه املنطقة أصبحت مستهدفة من املؤجرين 
العزاب لرخص العقار ورخص اإليجار، إال انه 
حتى اآلن وعلى الرغم من الشكوى املستمرة 

لم يستطع أحد ان يردع هذه الظاهرة.

عدد من موظفي وزارة الصحة من املقيمني 
بصورة غير قانونية، والذين يعملون بنظام 
املكافآت، يناشدون وزير الصحة د.علي العبيدي، 
لصرف مستحقاتهم املالية، حيث ان الوزارة 
لم تصرف لهم رواتبهم منذ شهرين، راجني من 
الوزير إقرارها خاصة ان موسم املدارس قد بدأ 

وهناك إيجارات وأقساط متأخرة عليهم.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

الشيخ محمد اخلالد

وافدة تلتمس اجلنسية

خليجيو »الداخلية« يطالبون بإلغاء رسوم إقامة اخلدم
ناش����د مجموعة من املوظف����ني اخلليجيني 
العاملني في القطاع احلكومي العسكري واملدني 
نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد حلل مشكلتهم مع رسوم 
إقامة العمالة املنزلية الذين على كفاالتهم، وهذا 
نص الشكوى: أوضح العاملون في رسالتهم الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انه مت 
إصدار قرار من قبل وزارة الداخلية � شؤون اإلقامة 
� بدفع رسوم 200 دينار عند تسجيل كل خادم أو 
خادمة، وانهم موظفون ولديهم أطفال باملدارس 
ويسكنون باإليجار ولديهم التزامات ومصاريف 
كثيرة وان الراتب ال يكفي لسد احتياجاتهم رغم 
احتياجهم للخدم باملنزل. والتمس املوظفون من 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رفع القرار 

عن املوظفني العاملني بالدولة.
من جهة  أخرى ناشدت وافدة مصرية الوكيل 
املساعد لش����ؤون اجلنسية واجلوازات اللواء 

الشيخ مازن اجلراح للموافقة على منحها إعالن 
الرغبة كونها متزوج����ة منذ اكثر من 16 عاما 
وقام زوجها املواطن بإعالن الرغبة عام 2000 
ورغم مرور كل هذه الس����نوات إال انها لم تنل 
شرف اجلنسية. وقالت الوافدة إنها ترجو من 
اللواء اجلراح التكرم باملوافقة خصوصا أنها 
حاصلة على ما يثبت إعالن الرغبة عام 2000. 
وأردفت الوافدة بأنها تعاني في الوقت احلالي 
بسبب كثرة أبنائها وهم 4 أوالد ووضعهم ال 
يحس����دون عليه لعدم نيلها شرف اجلنسية. 
كما أفادت الوافدة في اتصالها ب� »األنباء« بأن 
اإلدارة في اجلنس����ية واجلوازات طلبوا منها 
إعادة األوراق واإلثباتات ومت العمل على إعادة 
كل األوراق املطلوبة إال أن الوضع مازال على 
ما هو عليه وكلي أمل في أن تتم املوافقة على 

طلبي وحل مشكلتي.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

شكا مواطنو عدة مناطق من كثرة الكالب الضالة التي غزت مواقف 
وحدائق املستشفيات، باإلضافة الى األماكن السكنية وغيرها.

وأفاد مواطن قائال: إن مشكلة الكالب في املستشفيات كبيرة وليست 
بالسهلة وخطرة في الوقت نفسه، حيث إن أغلب هذه الكالب مسعورة 

وتهاجم البشر.
وأضاف: في أحد األيام كنت ذاهبا الى املستشفى ومعي زوجتي املريضة 
وعندما نزلنا من السيارة وأمام باب املستشفى هجم علينا كلب مسعور 

ولوال عناية اهلل لعقرها وأصبحت مصيبتني بدال من واحدة.
وقال طبيب في مستشفى آخر: انه ومجموعة من األطباء اشتكوا من 

تكاثر الكالب الضالة في مواقف وحديقة املستشفى ولكن لم حتل هذه 
املش���كلة حتى اآلن على الرغم من انه قبل عامني صرحت هيئة الزراعة 
والثروة السمكية بأن جمعيات الرفق باحليوان العاملية واحمللية كثيرا 
ما هاجمت الطرق القدمية التي يتم التخلص بها من احليوانات الضالة 

وهي »اصطيادها وقتلها بإطالق النار عليها«.
وكشفت الهيئة عن انها ستقوم بتوزيع عدد محدود من القسائم إليواء 

هذه الكالب الضالة والتخلص منها بطرق سليمة معترف بها عامليا.
وأكدت ان القسائم احملددة لهذه اخلدمة سيتم توزيعها وفق شروط 

وضوابط وضعتها الهيئة لهذه اخلدمة.

اللواء محمود الدوسري

صفحة أسبوعية تستمد مادتها منكم ورد فعلها يتعلق بكم، 
ومن خاللها يمكنكم إبداء آرائكم وعرض شكاواكم أو مالحظاتكم، 

ونحن بدورنا سننقلها بأمانة وموضوعية إلى المسؤولين وننتظر معكم الرد.
هاتف: 22272492

فاكس:  22272830
freezone@alanba.com.kw :إيميل

إعداد: عبد العزيز فرحان - أحمد خميس 


