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 إلى مدير إدارة الرقابة والتنسيق 22
العقي���د عبداهلل  الهجرة  مبباح���ث 
الرجيب على تعامله الراقي وحرصه 
على أداء عمله على أكمل وجه، بارك 

اهلل فيك.
 إلى الرقيب أول عبداهلل العجمي 
مبباحث الهجرة على حسن استقباله 

للمواطنني ورقي���ه في التعامل، كثر 
اهلل من أمثالك.

 إلى د.هاشم سليمان ود.غادة 
بصيدلية مستش���فى الطب النفسي 
على مقابلة املرضى بكل حتضر ورقي 
وحتملهما لبعض املراجعني ومعاملتهم 

بهدوء وابتسامة.

باقة ورد

استرحام بمنح موافقة أمنية لإلقامة والعمل داخل الكويت مريض بالسرطان 
يناشد أهل الخير 

مساعدته
إل���ى اه���ل اخلي���ر والبر 
واالحس���ان أناش���دكم تقدمي 
املساعدة لي، حيث انني موظف 
ودخلي ضعيف جدا ومسؤول 
الكثير من  عن عائلة ول���دي 
الديون ومطلوب جلهة حكومية 
ب���� 6 آالف دينار وأنا مريض 
بالس���رطان، واحلمد هلل على 

كل حال.
أس���أل اهلل ث���م أس���ألكم 
املساعدة )واهلل ال يضيع أجر 

احملسنني(.

الى القيادة السياسية أسترحم عطفكم االبوي الكرمي والنظر الي 
نظرة انسانية، أنا فلسطيني اجلنسية وأحمل وثيقة سفر مصرية 
قدمت الى الكويت متعاقدا مع وزارة التربية منذ عام 1965 وخدمت 
في هذا البلد الطيب اكثر من اثنني واربعني سنة، وقد جتاوزت أنا 
وزوجتي السبعة والستني عاما ولم أجد من يعيلني سوى رحمة 
اهلل تعالى، ونح���ن بحاجة ملن يرعانا وميدنا بالعطف واملال وال 
نس���تطيع فراق ابننا الذي حضر من اخلرطوم لزيارتنا وهو من 
مواليد الكويت وحصل على شهادة الطب العمومي بتقدير جيد، 
ولقد تقدمت بعدة طلبات اس���ترحام الى ادارة الهجرة واجلوازات 
ومكتب وكيل وزارة الداخلية ومكتب وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات، وكانت النتيجة بالرفض ألنه يحمل 
وثيقة سفر مصرية ودخل الكويت بزيارة عائلية. لذا ألتمس من 
سيادتكم املوافقة على منحه االقامة. وفقكم اهلل الى خدمة االنسانية 
وقضى اهلل لكم احلوائج ورزقكم احلسنى في الدنيا واآلخرة، آمال 

شهادة إجازة في الطبموافقتكم الكرمية.

وافد بحاجة إلى مساعدة أهل الخير في تعليم ابنه
أنا وافد اردني أعمل براتب شهري 358 دينارا، 
وهلل احلمد، وايجار بيتي 230 دينارا ولديَّ أربعة 
ابن���اء اثنان منهم مازاال يدرس���ان في املدارس 
اخلاصة وابني الكبير أنهى دراس���ته الثانوية 
العامة ف���ي العام 2009 ولكن بس���بب ظروفي 
املادية لم يس���تطع إكمال تعليمه كون رس���وم 
اجلامعة باهظة مقارنة بظروفي املادية والتزامات 

احلياة الكثيرة.
وأطلب من أهل اخلير مساعدتي بتعليم ابني 

حتى يضمن وظيفة، فهو اآلن يعاني أملا نفسيا 
عندما يرى زمالءه في اجلامعات وهو قابع في 
البيت دون عم���ل ألن العمل من دون احلصول 
على شهادة بات أمرا غاية في الصعوبة، وأمتنى 
من أهل اخلير التكفل بتعليمه وال أريد ان يعطي 
لي فلس���ا واحد فقط تبنى تعليم ابني محمد، 
فمن فرج عن مس���لم كربة في الدنيا فرج اهلل 
عنه كربة من كرب يوم القيامة، جعله اهلل في 

ميزان حسناتكم.

العقيد العنزي يشكر سلطان الخير

.. ووافد يناشد سلطان الخير 
عالج ابنته من شلل نصفي

الى سيدي سلطان اخلير اناوفد وابنتي طفلة في عمر 
الزهور لم تتجاوز ال� 4 اعوام سقطت على األرض فأصيبت 
بخلل في الدماغ ما اصابها بشلل نصفي وهي اآلن بانتظار 
رحمة اهل اخلير حيث باالمكان عالجها في لبنان في املستشفى 
االميركي او في التشيك وتكلفة العالج ال تتجاوز ال� 20 الف 
دوالر. هذه الطفلة بانتظار يدكم احلانية ومس����اعدتها في 
االستشفاء والعالج ارجو منكم يا سيدي املساعدة وجعلها 

اهلل في ميزان حسناتكم.

تقدم العقيد املتقاعد غربي دحل العنزي بخالص الشكر 
والتقدير الى ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي 
االمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود المر سموه بعالج 
ابنته الشاعرة الكويتية اسماء غربي العنزي على نفقة 

وزارة الدفاع السعودية.
وقال العنزي ان هذا التبرع ليس غريبا على صاحب 
السمو امللكي فقد عودنا على اخلير والعطاء، وهو صاحب 
اياد بيضاء فله مني كل الش���كر والتقدير والعرفان فقد 
امر سموه بعالج ابنتي واجراء عملية جراحية لها تكللت 

وهلل احلمد بالنجاح.

صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز

تقرير طبي

عمرها 7 سنوات ومصابة بمرض نادر »تورم األعصاب«

خلود تواجه الشلل التام.. وتنتظر األمر بعالجها في الخارج

نفق���ة احلكومة والعيش حياة كرمي���ة كأي طفلة في هذا البلد، لذا 
أناشد القيادة السياسة واحلكومة الرشيدة إعادة ابنتي للعالج في 
اخلارج فهو حق من حقوقها فال واسطة وال معرفة وال أحد يعينني 

على هذا إال إنني كويتية وابنة هذا البلد.

إخباري بأنهم س���يقطعون النفقة إذا لم أرجع، فاضطررت للعودة 
الى الكويت وفوجئت بأن طلب استكمال عالج خلود قوبل بالرفض 
مرات كثيرة وال أعلم كيف سأعاجلها؟ فهل أنتظر حتى تصاب بالشلل 
التام أو تقضي نحبها أمام عيني؟ وأنا كويتية أعيش في بلد مسلم 
ولي حق فيه كأي مواطنة وابنتي تس���تحق العالج باخلارج على 

خلود هذه الطفلة التي ابتالها اهلل تعالى مبرض نادر وخطير 
وه���و »تورم األعصاب« وهو مرض يصيب واحدا في املليون فقط 
وش���اء اهلل تعالى ان تكون خلود ضحية لهذا املرض القاتل، وأقل 
ما ميكن ان يصيب خلود لو انه لم يتم التحرك بس���رعة لعالجها 

هو الشلل التام.
تقدمت والدتها بعدة طلبات إلى إدارة العالج باخلارج لتنقذ فلذة 
كبدها إال ان اإلدارة صمت أذنيها وأعرضت عن طلبها ورفضت دون 

إبداء أسباب لذلك.
القصة طويلة جدا روتها أم خلود لنا ونش���رتها قبل عامني في 
الزميلة »الوطن« تقول أم خلود: مأس���اة ابنتي بدأت منذ 4 أعوام 
وق���د طرقت جميع األب���واب ولم أجد عالجا له���ا، فهي مصابة كما 
علمت أخيرا بورم في األعصاب وانحراف في العمود الفقري وأورام 
خارجية على شكل بقع سوداء متأل جسدها، اضافة الى حكة شديدة 
وتش���وه في يدها وهي ال تلعب وال تلهو مع أقرانها وأصبحت في 

الفترة األخيرة تشعر بأن كل من حولها ال يحبها.
وتتابع أم خلود: بداية اش���تكت ابنتي من ألم في قدمها اليسرى 
وذهبت بها الى املستوصف فأعطوني بعض الكرميات دون جدوى 
ثم تورمت فراجعت املستوصف فتم حتويلي الى مستشفى العدان، 
ولألس���ف كان لي مع هذا املستشفى قصص يشيب لها الولدان مع 
س���وء معاملة ال ميكن وصفه أبدا، ولكن من اجل ابنتي حتملت كل 
الصعاب وعندنا تورمت قدمها ووصل���ت الى الركبة راجعت احد 
املستشفيات اخلاصة فأبلغتني الطبيبة بعد دهشة ملا رأت ان خلود 
مصابة بأورام تنتش���ر في اجلس���د وإذا أصابت الرأس فستصاب 
بالش���لل التام، وما آسف له هو ان مجموعة األطباء الذين راجعت 

عندهم كانوا يقولون لي هذه فأرة جتارب.
صحيح انه ال واس���طة لدي ولكن هيأ ل���ي اهلل أهل خير الذين 
استطاعوا عن طريق إدارة العالج باخلارج تسفير خلود الى السويد 
للعالج وأمضيت هناك معها وم���ع أخويها اللذين أخرجتهما على 
نفقتي اخلاصة مع العلم اني أتقاضى إعانة الشؤون فقط ولكن مت 

أم خل�ود: الم�رض ينتش�ر ف�ي جس�دها على ش�كل بق�ع س�وداء داكن�ة ووصوله إل�ى ال�رأس يصيبه�ا بالش�لل الت�ام أو الموت

ه�ل يك�ون مصي�ر الطفل�ة الكويتي�ة خل�ود ذات الس�نوات الس�بع مجه�واًل أم أن الحكوم�ة س�تتحرك إلنقاذه�ا وعالجه�ا بالخ�ارج؟

خلود تتلقى العالج في السويد

تقرير طبي غير مستوف للحقيقةتقرير عن حالة خلود الصحية

خلود خالل عملية تصحيحية إلحدى يديها
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بعد أن بلغن سن الرشد

مواطنة تطلب من وزير الداخلية منح بناتها الجنسية
الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد انا مواطنة 
كويتية احمل اجلنسية بصفة اصلية ومعي شهادة 
البكالوريوس، تزوجت من وافد عربي من مواليد 
الكويت واغلب اقاربه يحملون اجلنسية الكويتية، 
واقاربي يحملون اجلنسية بالتأسيس ما عدا والدي 
فهو يحمل جنسية بصفة اصلية وانا لدي 3 بنات 
ومطلقة من س���نة 1993 وبنات���ي يعاملن معاملة 

الكويتي وقد بلغن سن الرشد وتوقفت عنهن معاملة 
الكويتي وانا اعاني لكونهن يحملن جنسية ابيهن، 
وللعلم ال نعرف عن ابيهن ش���يئا من سنة 1993، 
اال انه يحمل جنس���ية كندية، أرجو من سيادتكم 
النظر في حالتي ومساعدة بناتي للحصول على 

اجلنسية فهن يستحققنها منذ سنتني.
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.. ومواطن يطلب تسريع معاملة منح الجنسية لزوجته 
.. والحجة عدم وصول الردود

يا صاحب القلب الكبير اطلب 
من س���يادتكم النظر ملناشدتي 
بعني العطف، حيث انني مواطن 
وزوجتي حتمل احدى جنسيات 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
الكويت ولديَّ  وهي من مواليد 
منها أربعة اطفال وقدمت لها طلب 
اعالن رغبة منذ 5 سنوات وأكملت 

املدة القانونية املقررة لطلب اعالن 
الرغبة ومت عمل االجراءات الالزمة 
للحصول على شرف اجلنسية 
الكويتية وحتى هذه اللحظة لم 
حتصل عليه���ا وبعد مراجعتي 
إلدارة اجلنسية اخبروني بعدم 
وصول الردود من قبل االدارات 

االخرى.

ل���ذا أطلب م���ن اهلل ثم من 
العطف  النظر بعني  س���يادتكم 
االبوي إلجناز هذه املعاملة، خاصة 
ان زوجتي تعاني من مرض مزمن 
وبحاجة ماسة إلنهاء االجراءات، 
حيث انني أمتمت جميع الشروط 

املطلوبة واملدة القانونية.
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ولي أمر طفل يناشد فريحة األحمد مساعدته للعالج في الخارج
العطاء الشيخة فريحة  الى س���يدة 
االحمد نناش���دك مساعدتنا لعالج ابننا 
ذي العامني فهو يعاني من نقص املناعة 
وفقر الدم واالسهال املزمن نتيجة التهابات 
الهضمي وحتى اآلن  وتهتكات باجلهاز 
لم يتم التوصل لتشخيص املرض وقد 
مت عمل جميع التحالي���ل املمكنة داخل 

مصر والكويت.
بدأت االعراض من الش���هر اخلامس 
بعد الوالدة، ومس���تمر على لنب خاص 
من وزارة الصحة ويأخذ ادوية وقائية 
وال يأكل االكل اخلاص باالطفال، ونصح 
االطباء بسفره لتشخيص املرض وبدء 
العالج املناسب وقد ارسلنا الى مستشفى 
جريت اورماند واخطرونا بتكلفة التحاليل 
الالزمة حلالته وتقدر بنحو 27.000 جنيه 
استرليني اي ما يعادل 12 الف دينار، لذا 

نرجو مساعدتنا.
الشيخة فريحة األحمد بيان حالة تقرير ملن يهمه األمر البيانات لدى »األنباء«


