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 إلى حس���ن دش���تي ضابط امن 28
املالعب في مديرية امن العاصمة على 
اسلوبه الراقي وتعامله احلضاري مع 
املواطنن، عس���اك عالقوة ويعطيك 

العافية.
 إلى الرائد عبداهلل العس���اكر من 
إدارة هج���رة العاصمة على تعامله 

الراقي واخالصه في عمله.
 باقة خاصة: لسمية التميمي من 
االدارة العام���ة للمرور على حس���ن 
املراجعن واس���لوبها  تعاملها م���ع 
احلضاري وهذا ليس بغريب عليها.
 باقة فل: إلى س���عاد الفضلي في 
مدرسة اخلنساء االبتدائية بنات على 

التعامل احلض���اري مع أولياء امور 
الطالبات واالهتمام بهم.

 كل الشكر ملوظفات قسم الصادر 
في منطق���ة اجلهراء التعليمية، حقا 
يستحققن الش���كر، وكذلك التعامل 
احلضاري وسرعة اجناز املعامالت، 

يعطيكم العافية.

باقة ورد

بدون: مطلوب بـ 4 آالف وأسكن في غرفة كيربي مع القطط

هاني الظفيري
ضاقت بي السبل وجلأت اليكم يا أهل اخلير بعد ان اصبحت مطلوبا للدّيانة فأنا محتاج واحلاجة 
أرغمتني على شراء جواز أفريقي لكي أتخلص من وضعي كبدون، أقطن في غرفة تسرح فيها القطط، 
أريد أن اعلم أبنائي الذين لم ينعموا في ظلي بسبب متطلبات احلياة، وأرجو من اهل اخلير واصحاب 
القلوب الرحيمة ان يساعدوني. مأساتي زلزلت كياني وكيان اسرتي، كنت موظفا براتب معقول يسد 
ايجار الشقة والباقي من راتبي اصرفه علي وعلى اطفالي الثالثة وزوجتي، فاقترضت مبلغا من املال 
يقارب 4 آالف عن طريق شخص لشراء اجلواز، وبعد اشهر اصبح الشخص صاحب املال يهددني كل 

حلظة، واجرى ضدي االجراءات القانونية منها ضبط واحضار وكان كل يوم يهددني داخل مقر عملي 
في الش���ركة، فقامت الشركة بطردي من قبل االدارة، فبدأت مأساتي وتراكمت علي االيجارات وبعدها 
مت طردي من الشقة، واصبحت غير قادر على توفير املعيشة ألسرتي، فضاقت بي الدنيا اكثر واكثر 
عندما سكنت انا وزوجتي واوالدي بغرفة مصنوعة من الكيربي واخلشب وضعتها داخل حوش عم 
زوجتي والغرفة مت عملها من قبل ش���خص خير اراد االجر، وال يخفى عليكم املعيشة الصعبة حيث 
اصبح���ت عاجزا امام اطفالي ومنه���ارا امامهم لدرجة ان اطفالي خيم عل���ى وجوههم احلزن واصبحت 

نفسيتهم تسوء يوما بعد يوم، لذا ارجو من اهل اخلير مساعدتي.

املنزل يفتقر إلى الواجهة احلضارية الغرفة كما تبدو من الداخل 

مدينة بحاجة إلى المساعدة

 B+ بدون« تطلب متبرعًا بكلية«
والمساعدة في تكاليف العملية

شاب يعاني من فشل كلوي بحاجة 
لزراعة في أسرع وقت

معاقة تطلب المساعدة

معيل ألم مسنة يطلب من وزير الداخلية 
استثناءه لعمل التحاق بعائل

كويتي: »الداخلية« لم تطبق حكمًا
بإضافة اللقب للعائلة في نهاية اسمي

أنا كويتي اجلنسية تقدمت 
بدع���وى مرفوع���ة ضد جميع 
وزارات الدول���ة بإضافة اللقب 
للعائ ة في نهاية اسمي وصدر في 
حقي حكم نهائي باسم صاحب 
الس���مو األمي���ر بإضافة لقب 
للعائلة من تاريخ 2006/7/24 
ومت تنفي���ذ احلكم على جميع 
وزارات الدولة عدا وزارة الداخلية 
وقد متت مخاطبة اللجنة العليا 
للجنس���ية في مجلس الوزراء 

بكت���اب رقم 114722 املؤرخ في 
2006/9/30، ول���م يت���م تنفيذ 
احلكم من قب���ل اللجنة العليا 
وذلك مبماطلتها في تنفيذ احلكم 
النهائي حتى تاريخه، علما بأنه 
واجهتني مش���كالت عديدة من 
قبل وزارة الداخلية لعدم وجود 
اللقب في مستنداتها الرسمية 
لذا اطلب النظر في مش���كلتي 

ومعاجلتها.

أنا سيدة مريضة وظروفي 
صعبة ول���دي بعض الديون 
لذلك اسأل اهل الديرة الكرام 
من اصحاب القلوب الرحيمة ان 

ميدوا لي يد العون واملساعدة 
ألتخطى هذه املشكلة. وجزاكم 

اهلل عني خيرا.

فتاة في مقتبل العمر من فئة غير محددي اجلنسية بحاجة إلى 
متبرع بكلية +B بأس���رع وقت ممكن حيث إنها في حالة متأخرة 
جدا وغير مستقرة حيث توقفت الكليتان وتقوم اآلن بغسل يومي 
وتناشد اهل اخلير في بلد اخلير مد يد العون واملساعدة واملساهمة 
في تكاليف العملية التي ال تستطيع اسرتها ان توفرها كونها من 

اسرة بسيطة الدخل.

الى اصحاب القلوب الرحيمة 
ساعدوني لعالج ابني الذي يعاني 
من فشل كلوي مزمن وهو اآلن 
موجود مبصر ويقوم بعمل غسيل 
كلوي دائم، وقد قال االطباء البد 
له من زرع كلى حيث ان حالته 
خطرة وحرجة، ابني عمره 17 سنة 

وقد أثر األمر في حالته الصحية 
والنفسية واملبلغ املطلوب 100 الف 
جنيه مصري وأنا مقيم بالكويت 
وراتبي ال يسمح بذلك ألني اعيل 
اسرة كبيرة، لذا ارجو مساعدتي 

وتقدمي يد العون البني.

أنا فتاة كويتية معاقة ويتيمة األب ولدي ظروف صعبة حيث 
انن���ي متزوجة من غير محددي اجلنس���ية وال يوجد لدي خادمة 
تس���اعدني ولدي الكثير من الديون وقيمة قرضي 32 الف دينار 
ولدي الكثير م���ن االلتزامات املالية وقد تعرضت حلادث مروري 
مروع انا وزوجي واتلفت الس���يارة جراء احلادث وال يوجد لدي 
معن اال اهلل وانا بحاجة الى املساعدة املالية ال اراكم اهلل اي مكروه 

واشكر كل من يقف الى جانبي في هذه احملنة.

إلى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد أتقدم لسيادتكم بطلب 
وكل���ي ثقة وأمل ف���ي كرمكم، حيث انني تقدم���ت بطلب للجهات 
املختص���ة بالهجرة لعمل التحاق بعائ���ل لوالدتي ومتت املوافقة 
واحلمد هلل ولكن وفقا لالجراءات البد من إجراء الفحوص الطبية 
بجمهورية مصر العربية ووالدتي لم تشتك قط من أي عارض طبي 
وحالتها الصحية على ما يرام، ولكن بالفحص الطبي تبن وجود 
ڤيروس C بالكش���ف مما كان عقبة في دخولها للبالد بسبب هذه 
االجراءات وبس���ؤال األطباء قالوا انه ڤيروس خامل وغير نشط، 
علما بأنها مسنة وليس لها إال اهلل ثم أنا ومن حقوقها علينا حق 
الرعاية واالهتمام في كبرها وأن���ا أعيش بالكويت وأنعم بأمنها 
وأمانها وأمتنى ان تكون مع���ي والدتي لكي أرعاها كما أمرنا رب 
العاملن حيث انني العائل لها. فنرجو منكم ان تشملونا بعطفكم 
وان يكون هناك اس���تثناء لتس���هيل دخولها البالد، حيث انها لن 
تتقدم ألي عمل وسنها ال يسمح بذلك ولن تختلط بأحد غير أنها 
تتواجد معنا للرعاية واالهتمام بها وأنا على استعداد تام لكتابة 

أي تعهد لضمان ذلك.
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أصبت مبرض س���رطان 
الثدي هذا العام وقد ظهرت 
كتلة غريبة في جسمي شعرت 
بأنها غي���ر طبي���عية، فقام 
زوجي بإرسالي إلى األطباء 
املختص���ن في ه���ذا املجال 
ف���ي مدينة جنن واآلخر في 
مدي���نة نابلس، حيث قاموا 
بعم���ل التحالي���ل الالزم���ة 
لتشخيص حالتي ووجدوا 
انني مصابة بورم سرطاني، 
ونظرا لضيق احلالة املادية 
العالج داخل  امكانية  وعدم 
الضفة الغربية )فلس���طن( 
الى  ارتأى زوجي ارس���الي 
الهاش���مية  اململكة األردنية 
للعالج في مركز احلس���ن 
للسرطان، حيث قاموا بعمل 
الفحوص���ات األولية وتبن 
أن احلالة هي نفس���ها »ورم 
س���رطاني«، ونظرا الرتفاع 

الباهظة جدا  الع���الج  كلفة 
قمنا بالبحث عن عدة مصادر 
لتموي���ل مراحل عالجي فلم 
جند أحدا والعالج يتضمن 8 
جلسات عالج كيميائي متتد 
على فترة 21 يوما بن اجللسة 
واألخرى مع ما يتبع ذلك من 
فحوصات دم وصور أشعة 
وحتاليل مخبري���ة ملتابعة 
التطورات الناجمة عن تناول 
ذلك العالج أي ملدة 160 يوما، 
ثم بعد ذلك التحضير إلجراء 
عملية جراحية الستئصال 
الورم ومن ثم متابعة العالج 
باألشعة والبالغة 25 جلسة 
أشعة حيث يتطلب هذا العالج 
8 أش���هر الس���تكمال جميع 
مراحل العالج. أرجو من اهلل 
تعالى ثم من أهل اخلير مساندتنا 

لتغطية تكاليف العالج.

اب���ن مريضة أرس���لت  أن���ا 
للعالج على نفقة وزارة الصحة 
الى مستشفى لندن بريدج، وقد 
تعرضت والدتي للظلم واالهمال 
م���ن وزارة الصح���ة متمثلة في 
مستشفى مبارك، واللجنة الطبية 
التي أخطأت في تشخيص حالة 
والدت���ي ثم م���ن مدي���ر املكتب 
الصحي في لندن الذي قطع على 
والدتي فت���رة عالجها، وأمر هو 
الكويت  الى  ش���خصيا بعودتها 
فورا، وتتلخص وقائع ما عانته 

والدتي فيما يلي:
ادخل���ت والدتي مستش���فى 
مبارك بتاري���خ 2009/3/2 حيث 
كانت تعاني من الذئبة احلمراء، 
والصرع، والضغط، والس���كر، 
وقص���ور ف���ي الغ���دة الدرقية، 
وبسبب اهمال األطباء في ضبط 
س���يولة الدم تعرض���ت والدتي 
جللط���ات متعددة في املخ خالل 
ثالثة أسابيع، دخلت على اثرها 
في حالة غيبوبة، ومت ارس���الها 
للعالج باخلارج، فاجتمعت اللجنة 
بتاري���خ 2009/3/23 وأصدرت 
قرارها بإرسال والدتي الى مركز 
متخصص في أمراض الروماتيزم 
والدم، وجتاهلوا أو تعمدوا جتاهل 
الع���ارض األخير الذي تعرضت 
له والدتي في مستشفى مبارك، 
والغريب في األم���ر ان الطبيب 
املعال���ج »استش���اري الباطنية 
والروماتي���زم« كان عض���وا في 
اللجنة، وهو نفس���ه الذي كتب 
تقريرا قبل ذلك عن حالة املريضة، 
انها تعرضت جللطات  ذكر فيه 
في املخ، فلماذا ل���م تقم اللجنة 
بذكر التشخيص الصحيح حلالة 
انها  والدت���ي واالقتصار عل���ى 
مريضة روماتيزم دون ذكر اثر 
للجلطة التي تسبب فيها اهمال 
األطب���اء والطبي���ب املعالج في 
مستشفى مبارك، ويعلم األطباء 
الفرق في عالج مريض روماتيزم 
ومريض آخر متعرض للجلطة 
الدماغي���ة، اذ ان األول يتطل���ب 

ابن مريضة: خطأ طبي عّرض والدتي لجلطات متعددة في المخ
والمكتب الصحي في لندن أمر بإعادتها مع وجود قرار بتمديد العالج

تقرير يفيد بضرورة استمرار العالجاملريضة متواجدة في مستشفى مبارك بانتظار الفرج

توجيه مدير املكتب الصحي بإنهاء عالج املريضة

مدين تتجاوز ديونه راتبه يبحث عن مخرج ألزمتهمصابة بورم سرطاني تطلب مساعدتها الستكمال العالج

.. وآخر بحاجة لمساعدة أهل الخير

الوزراء  سيدي س���مو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد أتقدم إليكم بكتابي 
هذا مناشدا حسكم اإلنساني ورغبتكم في 
إحق���اق احلق ورفع الظل���م واملعاناة عن 
أبناء الشعب الكويتي، وراجيا من سموكم 
إنصافي وإيجاد احلل اإلنساني والقانوني 

للوضع املؤلم الذي أحياه وأسرتي.
لدي طلب مقدم لدى صندوق املعسرين 
منذ عام دون ان اجد حال ملعاناتي التي يئن 
من ضغطها الرهيب أبنائي وأسرتي، فراتبي 

750 دين���ارا، وعلي ديون تتجاوز الراتب 
وتصل قيمتها إل���ى 850 دينارا، وتقدمت 
بشكوى رسمية للبنك املركزي بحثا عن 
مخرج فلم أجد أي رد على شكواي، علما 
بأن هناك حجزا على بيتي وعلى سيارتي، 
وعلي منع سفر وراتبي محجوز. وأمتنى من 
اهلل ثم من سموكم لفتة إنسانية تنقذني 
وأسرتي من هذا الوضع املزري وهذه املعاناة 
مبا يكفل لنا العيش الكرمي حتت سماء هذا 

الوطن املعطاء.

قال رس����ول اهلل ژ »من فرج عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من 
كربات يوم القيامة«، ندائي ومناشدتي الى أهل 
اخلير والكرم، أرجو مساعدتي قدر املستطاع 
لس����داد مديونية بلغت 53 ألف دينار، فأنا 
متقاعد طبيا وليس لدي غير راتب التأمينات 

االجتماعية والسكن مرهون للبنك ملدة 25 سنة 
حتى سداد املبلغ. اخواني أهل اخلير أرجو 
مساعدتي ألنني أعول أسرة بأمس احلاجة 
اليها، وقد تقدمت إلى صندوق املعس����رين 
باملستندات املطلوبة ومت رفض الطلب لدمج 

الراتب والزوجة.
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عالجا متعلقا بأمراض الروماتيزم 
املعروف���ة، اما الثان���ي فيتطلب 
عالجه وجود طبي���ب أعصاب، 
باإلضافة الى الع���الج التأهيلي 
والطبيعي، علما بأن اللجنة تضم 
بروفيس���ورة واستشارين مبن 
فيهم الطبيب املعالج، فهل هؤالء 
األطباء يجهلون هذا األمر؟ ام انهم 

تعمدوا جتاهله؟
ثم س���افرت والدتي الى لندن 
بتاريخ 2009/4/9 ادخلت مستشفى 
لندن بريدج، وقرر األطباء هناك 
ال���ى املكتب الصحي  رفع كتاب 
يطلب���ون حتوي���ل املريضة الى 

مستشفى ولنغتون للتأهيل، ولكن 
مدير املكتب الصحي رفض طلبهم، 
واتخذ قرارا سيئا للغاية، حيث 
الى الكويت  أمر بعودة املريضة 
فورا، وأرفق ورقة سرير املريضة 
بالطائرة دون ان يكلف نفس���ه 
معرف���ة حالة املريضة الس���يئة 
جدا، وعندها ارس���ل بروفيسور 
الروماتيزم في مستش���فى لندن 
بريدج تقري���را مفصال عن حالة 
املريض���ة يفيد فيه بعدم متكنها 
من السفر الى الكويت حاليا. وافق 
املكتب الصحي بعد طلبي على رفع 
كتاب الى اللجنة الطبية العليا في 

الكويت يطلب فيه متديد ش���هر، 
وحتويلها الى مستشفى ولنغتون 
للتأهيل، وجاء الرد باملوافقة على 
التمديد وحتويلها الى مستشفى 
التأهيل من اللجنة بالكويت، ولكن 
مدير املكتب الصحي رفض قرار 
اللجنة العليا بنقلها الى مستشفى 

التأهيل دون سبب واضح.
لقد حرمت والدتي من حقها في 
العالج نتيجة اهمال وزارة الصحة 
وتعس���ف مدير املكتب الصحي، 
ورجعت على سرير وهي فاقدة 
احلركة وحالتها سيئة، وتعاني من 
جروح وتقرحات معدية، وتدهور 

في وظائف الكبد، فحس���بي اهلل 
ونعم الوكيل.

أين العدل يا وزارة الصحة؟ 
هل هذه هي الرعاية الصحية التي 
تعهدمت بتقدميها للشعب الكويتي؟ 
فمن يرد حق والدتي التي ضاع 
هباء منثورا في بلدها؟ ودفعت 
ثمنه والدتي التي ترقد حاليا في 
املستشفى بال حركة، تنتظر الفرج 
من اهلل الذي ال يخفى عليه شيء 
في األرض وال في السماء، وهو 
الذي سينصفها بإذنه تعالى، فأين 
أينتم يا مسؤولي وزارة الصحة مما 
يجري في املستشفيات واملكاتب 

الصحية باخلارج؟! ام ان جناحكم 
في تقليص تكلفة العالج باخلارج 
قد شغلكم، وهذا ما صرحتم به في 
الصحف اليومية، فإذا كنتم تعدون 
انك���م وفرمت في تكلف���ة العالج 
باخلارج، وتبنيتم هذه السياسة 
التي طبقها مدير املكتب الصحي 
بلندن بحذافيرها، فماذا عساني ان 
اقول اذا كانت وزارة الصحة تنهج 
سياسة تطفيش املرضى املستحقن 
للعالج باخلارج، وذلك بقطع فترة 
عالجهم، بداعي توفير امليزانية، 
فلماذا ترسلونهم للعالج؟ وال حول 

البيانات لدى »األنباء«وال قوة إال باهلل.

تقرير طبي


