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أتقدم بهذه املناشدة وانا بغاية األلم 
وبحالة نفسية سيئة راجية من اهلل 
سبحانه وتعالى ثم وزير الداخلية 
ان يتم رفع الظل���م عني وانصافي 
نتيجة القرار الذي قتل وهدم تفوقي 
الدراسية املاضية وبدد  بالسنوات 
ايضا طموحاتي املستقبلية، فقد مت 
رفضي من قبل وزارة الداخلية »اإلدارة 
العامة للتحقيقات« لوظيفة محققة 
ومن قبل اللجنة املشكلة برئاسة وكيل 
وزارة الداخلية واعضاء مش���اركني 

وبتوجيهات منكم.
فأن���ا طالب���ة كويتي���ة متفوقة 
تخرجت من الثانوية العامة مبعدل 
96.1 »األولى على الكويتيني« بالقسم 
األدبي، والتحق���ت بكلية احلقوق � 
جامعة الكويت، وتفوقت وحصلت 
على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف 
وعلى مدى 4 سنوات حتى تخرجت 
وحصلت على ليس���انس احلقوق 
وبتقدير امتياز مع مرتبة الش���رف 
ومبعدل 94.05 ومت تكرميي حلصولي 

على املرتبة الثانية على الدفعة.
وقد قررت اللجنة املذكورة قبول 
40 طالبة كمحققات ومت رفضي علما 
أني أعلى نسبة وكفاءة وتفوقا من 

جميع الطالبات املتقدمات.
وأنا على يق���ني واجلميع أيضا 
يع���رف ومتأك���د وب���ا مجاملة او 
مبالغة أنكم ال تقبلون بالظلم ودائما 
بالكفاءات  تنادي وتشجع وترحب 

الكويتية.
وها أن���ا ابنتك وبن���ت الكويت 
الطالبة املتفوقة املظلومة الثانية على 
الدفعة بكلية احلقوق ومن الكفاءات 
وأعلى نسبة باملتقدمات التمس من 
ضميركم احلي أن تدفع الظلم عني 
وتنصفن���ي ويتم  النظ���ر بالقرار 
وقبولي كمحققة بوزارتكم املوقرة 
مع العلم انني تقدمت بكتاب تظلم 
الى االدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 
2010/1/18 مع احتفاظي بحقي لرفع 

دعوى قضائية بهذا اخلصوص.
كشف دراجاتالبيانات لدى »األنباء«

كشفان بالضبط واالحضار

الشهادة اجلامعية

الثانية على كلية الحقوق تطالب الخالد برفع الظلم عنها: 
تقدمت لوظيفة محققة في »الداخلية« وتم رفض طلبي

وافد مصري بحاجة إلى عمل
كنت اعمل في ش����ركة ملدة 7 س����نوات في يوم 
2006/8/19، واصبت اثناء العمل نتيجة سقوطي من 
أعلى مش����روع جسر الدائري الرابع امام مستشفى 
مبارك، وأصبت باالصابات التالية: 1 � كسر في العمود 
الفقري بالفقرات القطنية األولى والثانية واالثنتي 
عشرة القطنية، 2 � كسر وخلو بنطاق القدم اليسرى، 

3 � شرخ بأس����فل عظمة اليد اليمنى. ومنذ سنتني 
أنا عاجز عن العمل بعد أن أنهت الش����ركة خدماتي 
وصرت عاجزا عن مزاولة املهنة في مصر والكويت 
بس����بب االصابة، وتراكمت علي الديون فأرجو من 
مالك شركة برهان مس����اعدتي بأي الطرق او حتى 

ايجاد عمل لي مبكتبكم مبصر.

33 عسكريًا يطالبون بإلحاقهم بدورة الضباط

عماني بحاجة إلى المساعدة لسداد ديونه

سعودية تطلب استثناءها
 من الرقم الشاغل

إلى وزير الداخلية ارجو املوافقة على استثنائي من الرقم الشاغل، حيث انني 
طلبت التوظيف بوزارة الداخلية )مس����اعدة امن � مشرفة سجون(، وكلما قدمت 
كتابا يبلغونني بانتظار الرقم الشاغل، علما أنني سعودية اجلنسية، ومن مواليد 
الكويت احلبيبة، وحاصلة على ش����هادة الثانوية العامة من مدارسها العامرة، لذا 
فإني استعطفكم بقبول استثنائي من الرقم الشاغل لكي امتكن من العمل للمساعدة 
على ظروف احلياة الصعبة، هذا وكلي امل في عطفكم وادامكم اهلل ذخرا للوطن، 

وجزاكم عنا اهلل خير اجلزاء.

الباحثون القانونيون يتعرضون لعملية إجالء 
في »العدل« لصالح سكرتيرة وكيل مساعد

فوجــئ عدد مــن الباحثني القانونيني فــي وزارة العدل ممن يتبعــون مكتب وكيل وزارة 
مساعد بطلب اخالء مكاتبهم، حيث جرى نقلهم الى مكاتب جماعية ال تكاد تتسع لشخص 
واحد في حني مت اســتغالل املكاتب السابقة التي كانت مخصصة لهم الستراحة لسكرتيرة 
مكتب الوكيل املساعد والتي اتضح انها كانت وراء عملية »اإلجالء« التي مورست على عدد 
من القانونيني بحجة انها تريد غرفة ملكتبها وغرفة اخرى اســتراحة وثالثة من اجل استقبال 
الضيوف لديها. واجته القانونيون بشكاواهم الى وزير العدل للنظر في هذه احلادثة التي قللت 
مــن قيمة القانون ورمت به في عرض احلائط حيث اليزال التســاؤل في اروقة هذا القطاع 
وهو كيف يســمح وكيل مســاعد بأن تفعل سكرتيرته ما فعلت مع مجموعة من املوظفني 
ناهيك عن كونهم قانونيني وان يحشــروا في مكاتب ضيقة وان يجلس بعضهم في ممرات 
االدارات بينما تتمتع سكرتيرته بأكثر من مكتب واكثر من غرفة في سياسة تزيد االحباط وال 

تعني على مواصلة العمل.

أرفع هذا النداء إلى اهلل س���بحانه وتعالي ثم 
إلى الشيخ فيصل احلمود بأن ميد لي يد العون 
واملس���اعدة، حيث انني مواطن خليجي )عماني 
اجلنسية( متزوج بامرأة كويتية ولي منها اربعة 
أبناء جميعهم مبقاعد الدراسة ومقيم بالكويت، 
مشكلتي انني مدين وعلي منع سفر وقيود امنية 
وضبط واحض���ار وكل أوراقي الثبوتية انتهت، 
واجلواز العماني مفقود ولدي تنفيذ األحكام مع 
الرخصة اإلماراتية والبطاقة العمانية الشخصية 
ومنذ عش���رة اعوام لم استطع الذهاب إلى بلدي 
وقد توفي من توفي من اهلي وأنا هنا أعيش في 

خوف ورعب وزوجتي الكويتية ال متلك ش���يئا 
حتى تساعدني )ولتعلم يا سيدي أن املبلغ قدره 
7400 هو ال يخصني إمنا كفلت ش���قيق زوجتي 
لشراء سيارة ولم يسدد )أما املبلغ الصغير الذي 
علي فهو حوالي 1800 دينار فقط( وانا أعمل رغم 
القيود براتب 178 د.ك فقط يخصم منها 108 دنانير 
نظير سلف وقروض من مقر عملي ويتبقى فقط 
70 دينارا فماذا افعل س���يدي بهذا املبلغ الذي ال 
يكفي ليك���ون راتب خادمة هل أدفعه لايجار ام 

للسكن ام ملصاريف الدراسة او ألكل أبنائي؟!
البيانات لدى »األنباء«

نحن مجموعة من العس���كريني الوكاء الضباط اجلامعيني م���ن الدفعة الرابعة الرقباء األوائل 
وعددنا 33، نناش���د وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد إحلاقنا بدورة الضباط، علما ان املتبقي 
5 أش���هر على إمتام خدمة 10 س���نوات وهو الشرط األساسي لالتحاق بالدورة ونحمل إضافة الى 
الشهادة اجلامعية دبلوم شرطة )سنتني( والتي لو مت احتسابها باخلدمة ألصبحت خدمتنا 11 سنة، 

لذلك نرجو ان يتم إحلاقنا بالدورة.
البيانات لدى »األنباء«

مواطنة تطلب مقابلة وزير الداخلية
ناش���دت إحدى املواطنات وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
الوقوف الى جانبها ومساعدتها، فقد سمحت الوزارة بعودة إحدى 
الوافدات من جنس���ية عربية الى أرض الكويت، حيث تقوم هذه 
الواف���دة بتهديدها على الدوام، مع العل���م انها أخرجت من الباد 
وترى املواطنة انها معرضة للخطر بوجود هذه املرأة، لذا تناشد 

الوزيرة مقابلته واحلديث إليه عن هذه املشكلة.
البيانات لدى »األنباء«

بدون: أمي مصابة بضعف شديد في القلب 
وبحاجة إلى منظم وعملية جراحية

.. وآخر يعاني من ورم سرطاني في الساق

أنا من فئ����ة غير محددي اجلنس����ية واحمل احصاء 
1965 ووالدتي تعاني من ضعف ش����ديد بالقلب وهي في 
حالة حرجة اآلن وحتتاج لعملية بأس����رع وقت ممكن، 
وأفاد الطبيب املختص بأنها حتتاج )منظم ضربات قلب 
– بطارية( ومن املتوقع حس����ب رأيه حتسن حالتها بعد 
العملية، وقد تقدمت بطلب إلعانة املرضى وأفادوني بأنهم 

سيدفعون جزءا بس����يطا من املبلغ العام. وكلي أمل في 
اهلل تعالى من ذوي القلوب الرحيمة في مس����اعدتي في 
دفع تكاليف العاج أو املس����اهمة بأي مبلغ – مبا ترونه 
مناس����با – حيث طرقت وس����أطرق جميع األبواب وذلك 

لظروفي املادية الصعبة.
البيانات لدى »األنباء«

الى س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد قال اهلل تعالى: 
)الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعانية فلهم أجرهم عند ربهم وال 
خوف عليهم وال هم يحزنون(، أرجو 
من سيادتكم مساعدتي قدر املستطاع 
حيث انني من فئة البدون واعاني من 

ورم سرطاني خبيث في ساقي اليسرى 
ويسبب لي عدم القدرة على املشي ولقد 
اجريت عدة عمليات جراحية بالكويت 
ولكن دون جدوى وتقرر بتر الساق 
ويوجد مستش���فى بجمهورية مصر 
العربية وهو مستشفى دار الفؤاد يقوم 
بعاج ساقي واستئص��ال الورم دون 

القطع ولكن ال اقدر على تكلفة العاج 
خاصة انني العائل الوحي���د السرة 
كبيرة ووالدي يعالج في مستش���فى 
الطب النفسي. امتنى مساعدتي وذلك 
لتدبر امور الس���فر والعاج والدعاء 

لكم كل يوم قبل صاة الفجر.
البيانات لدى »األنباء«

وافد بحاجة لمساعدة 
في سداد 4 آالف دينار

إلى السيدة الكرمية الشاعرة الشيخة 
د.سعاد الصباح لق�د ص�در بحق�ي حكم 
محكمة مببل���غ 4 آالف دينار وصدر 
مبوجب���ه ضبط وإحضار وأنا أعي�ل 
أسرة كبيرة، أطلب من��ك املساعدة في 

س�داد هذا املبلغ.

البيانات لدى »األنباء«

أنقذوني من الربا

حامل إحصاء 1965 
يطلب منحه الجنسية

سعودي والدته كويتية يناشد أهل 
اخلير وأصحاب األيادي البيضاء أن 
يساعدوه في ضيقته املادية الشديدة 
حتى يوفي االلتزامات املادية التي على 
كاهله خاصة أنه ال يريد أن يقترض 
من البنوك خوفا من فوائدها الربوية 

ألنه إنسان يخاف رب العاملني.
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الداخلية الشيخ  س����يدي وزير 
جابر اخلالد، اتقدم بكتابي هذا وبه 
راجيا من اهلل العلي القدير ثم منكم 
التكرم باملوافقة على منحي شرف 
اجلنس����ية الكويتي����ة، حيث انني 
من مواليد الكويت واحمل ش����هادة 
مياد كويتية، كما انني من شريحة 
حاملي احصاء 1965 وما قبله، علما 
ان والدي من مواليد الكويت عام 1929 
ولديه شهادة مياد صادرة عام 1964 
الكويت ولدي  ودرست في مدارس 
ابناء من ام كويتية بالتأسيس وهم 
عبدالعزيز وعبداللطيف وال يوجد 
علي اي قيود امنية وانهيت البصمة 
الوراثية واالدلة اجلنائية منذ تاريخ 
2005/7/4 ولدي اخت كويتية، علما 
ان والدي واخي من ضمن املتبرعني 
في املجهود احلربي الكويتي، ولدي 
ملف في اللجنة التنفيذية يحمل رقم 

.28011-0
هذا وكلي امل ان ينال طلبي هذا 
موافقة معاليكم الكرمية ودمتم عونا 

وذخرا لنا ولهذا البلد املعطاء.
البيانات لدى »األنباء«

الباحثون القانونيون يتعرضون لعملية إجالء

من الزميل زكي عثمان الى رئيس مركز الضمان 
الصح���ي في اجلابرية دعيج الش���مري ونائبه 
يعقوب العل���ي وجميع العاملني في الفرع على 
جهودهم املميزة في تسهيل اجراءات املراجعني 
وتعاونهم التام لتذليل املعوقات التي تقف في 
طريق معاماتهم، فلهم منا كل الشكر والتقدير 

وعساكم عالقوة.

باقة شكر خاصة

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«


