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17 أنا أم أرملة وكبيرة في السن مريضة مبرض القلبـ  تصلب بالشراينيـ  ولدي 3 أبناء من مواليد 
الكويت يعيشون معي وهم غير متزوجني، االبن األول راتبه 140 دينارا منها قطرات لعيونه شهريا 
بـ 40 دينارا، حيث يرى بعني واحدة فقط ألن لديه مياها زرقاء بعينيه فال يرى جيدا، االبن الثاني 
راتبه 120 دينارا، وإيجار الشـــقة 170 دينارا فيتبقى 50 دينارا فقط فهي ال تكفي حوائج البيت من 
متطلبـــات، أما االبـــن الثالث فقد قام فاعل خير جزاه اهلل خيرا مبســـاعدته على أخذ دورة مبعهد 
لتعليم الكمبيوتر ـ دبلوم إدارة أعمال وحصل على الشهادة حديثا وهو ينتظر مساعدة أهل اخلير 

في توظيفه ونحن اآلن مهددون بالطرد من املنزل، نسأل أهل اخلير مساعدتنا.

أرملة مهددة بالطرد من املنزل

مواطنة مدينة وأم لبنت مصابة بمرض 
»پيرتز« تناشد الشيخ سالم العلي مساعدتها أهالي النهضة واألندلس بال مياه منذ شهر .. 

والتلف أصاب المزروعات
ناش�دت مجموع�ة م�ن قاطني 
منطقت�ي النهض�ة واألندل�س، وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان العمل 
على إعادة املياه املنقطعة منذ شهر 
والتي تس�ببت في إتالف مزروعاتهم 

والقضاء على ما تبقى منها.
وأوضحت انه بعد انقطاع املياه مت 
ابالغ أصحاب االختصاص الذين أفادوا 
بوجود عطل متسائلني: هل إصالح هذا 
العطل يستغرق عدة أيام أم ان قاطني 

هاتني املنطقتني من املنسيني؟!

ناشدت إحدى املواطنات سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ان 
ينظـــر اليها بعني اإلنســـانية حيث ان 
عليها مديونية ولديها أطفال يدرسون 
في مدارس خاصة كما انها مطلقة، تقول 
شاءت الظروف ان يبتليني اهلل بزوج لم 
يسدد لي حقوقي بعد طالق جرى، وترك 
لي 4 أبناء وبنتا معاقة بحاجة الى عملية 
في مستشـــفى »سعد التخصصي« في 
اخلبر بالسعودية بتكلفة 4 آالف دينار، 
وال أعرف أين أذهب وال ماذا أفعل، وكلي 
أمل ورجاء، فعلي العديد من األقساط مع 
العلم اني موظفة لكن راتبي قليل جدا 
وال يكفي ألبنائي، لذا أرجو ان يساعدني 

سمو الشيخ سالم العلي.
وأناشد سموه ان يبعد عني كابوس 
الدين الذي أراه بشكل يومي وتقول انها 
ذهبت الى أكثر من جلنة خيرية ولكنها 

تقابل بالرفض.
البيانات لدى »األنباء«

تقرير طبي

)محمد ماهر( إشارة املرور في وضع مخالف  

ملن يهمه األمر

تقريران طبيان

وردباقات

الكاميراصيد

شكر خاص إلى د.كفاح أبو راس ود.فاروق فؤاد طه من 
مستوصف حولي الغربي على جهودهما في عالج املرضى 

واالطمئنان على احوالهم فلهم كل الشكر والتقدير.
كل الشكر والتقدير الى منيرة املطوع بسنترال رأس 

الساملية على ذوقها وسرعة اجنازها ملعامالت املراجعني.
باقة خاصة الى د.سهيل السويسي ود.إبراهيم أبوزيد 
ود.حســـن عامر من مســـتوصف الفروانيةـ  اسنان على 
جهودهم في معاجلة املرضى وتيســـير أمور مراجعاتهم 

فلهم منا كل الشكر والتقدير.
الى املوظف��ة املثالية انوار اخلالدي من ادارة التنفيذ 
في مجمع احملاكم بالرقعي على حسن استقبالها للمراجعني 
وتفانيها في العمل م��ا خلق ارتياحا لدى اجلميع انعكس 

على جودة العمل في هذه االدارة.
الى املوظفتني عبير احلســـيني وسندا احلميدي في 
مستشـــفى اجلهراء على جهودهما الواضحة وتعاملهما 

الراقي واالسلوب احلضاري مع املراجعني.
ال��ى دالل املطيري من احلكوم��ة مول في االحمدي 
عل��ى اجلهود الت��ي تقوم بها جت��اه املواطنني وهذا ليس 

بغريب عليها فهي كفء لذلك.
الى د.ليلى عادل محمود مبستشـــفى الطب النفسي 
على تعاملها االنساني الراقي مع املرضى وسعة صدرها 

لهذه الفئة اخلاصة كثر اهلل من امثالك.
الى االستش��اري باحلمرا كلينك د.عاطف عالم على 

مهارته وذوقه ومعاملته الرائعة مع املراجعني.
الى منى الفضالة بادارة التنسيق في مراقبة الشؤون 
التعليمية لرياض االطفال بوزارة التربية والتعليم على 

تعاونها ورقي تعاملها وبشاشتها مع اجلميع.
الى د.حس��ني احمد في قسم املختبرات مبستشفى 
اجله��راء، والى فني��ة املختبر بدرية جب��ر لتفانيهما في 
العمل وحس��ن اس��تقبال املراجعني وتعاملهما الراقي مع 
اجلميع وبشاش��تهما الدائمة رغم ضغوط العمل، وفقكما 

اهلل وعساكما عالقوة.
من ســـبيكة الفيلكاوي الى االخت فضيلة أكبر على 
تفانيها وتعاملها الراقي مع املرضى واملراجعني في قسم 

السجالت الطبية باملستشفى العسكري، بارك اهلل لك.
الى الرائد مبارك محمد الهاجري مساعد رئيس قسم 
مخالفات م��رور مبارك الكبير على جه��وده احلثيثة في 

تيسير امور املراجعني، يعطيك العافية.
الى مراقب سنترال رأس الســـاملية مسعود دشتي 
على ســـعة صدره وتعامله احلضاري مع املراجعني كثر 

اهلل من أمثالك.

شاب: كفيلي نصب لي كميناً

أم ل� 9 أبناء تطلب المساعدة

ولي أمر طفل يناشد فريحة األحمد 
مساعدته للعالج في الخارج

دخل البالد مع كفيله الذي أحضره من مواطنة وفق عقد عمل 
مقابل 1250 دينارا دفعها الوافد، وعند وصوله لم يتم له إجراءات 
اإلقامة، بل نصب له كمينا حتى تقبض عليه الشرطة ألنه مخالف 
لقانون اإلقامة، الشاب توجه للشؤون شاكيا كفيله الذي لم يحضر 
أمام الشؤون، الشاب اآلن بحاجة الى تدخل املسؤولني إلنصافه فهو 
موجود في النظارة وهذا احلدث تشـــهده البالد كثيرا، لذا نطالب 

املسؤولني بالتدخل وإنصاف الشاب.
البيانات لدى »األنباء«

إلى أهل اخلير والبر واإلحســـان.. أنا امـــرأة من غير محددي 
اجلنسية زوجي غير قادر على العمل، ولدي 9 أبناء 3 منهم تزوجوا 
والباقـــي 6 أعولهم جميعا، وعلي الكثير من االلتزامات والنفقات 

وايجار البيت. اطلب من اهل اخلير مساعدتي والرفق بأبنائي.
البيانات لدى »األنباء«

الى سيدة العطاء الشيخة فريحة االحمد نناشدك مساعدتنا لعالج 
ابننــــا ذي العامني فهو يعاني من نقص املناعة وفقر الدم واالســــهال 
املزمن نتيجة التهابات وتهتكات باجلهاز الهضمي وحتى اآلن لم يتم 
التوصل لتشخيص املرض وقد مت عمل جميع التحاليل املمكنة داخل 
مصر والكويت. بدأت االعراض من الشهر اخلامس بعد الوالدة، ومستمر 
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.
البيانات لدى »األنباء«

مسنة تطلب من الخالد 
رفع اسم ابنها من قائمة الممنوعين

..وكويتية تناشد رئيس الحرس الوطني 
سداد ديونها ومساعدتها في محنتها

أم لمعاق تمر بضائقة مالية 

طفلة تعاني من التهابات في الكبد 
بحاجة إلى عالج في الخارج

طفل مريض بسرطان المخ 
ووالده غير قادر على عالجه

أنا مصرية مطلقة ابلغ من العمر 
64 عامـــا، اعاني من حالة صحية 
متدهـــورة أعيش بكليـــة واحدة 
وأعاني من هشاشة عظام وخشونة 
في الركبتني وحالتي في اســـتياء 
مستمر. ولي من األوالد اثنان وبنت 
واحدة. وفي عام 1999 حضر ابني 
الكويت  الثاني  الى بلده  الصغير 
وهو من مواليد الكويت احلبيبة 
بـ »ســـمة زيارة« وكان يبلغ من 
العمر 14 عاما ولظروف خارجة عن 
إرادتي تراكمت عليه غرامة الزيارة 

حتى وصلت الى احلد االقصى )600 
دينار( ولم أقم بســـدادها، فقامت 
وزارة الداخلية بتسفيره عن طريقة 
ادارة االبعاد وقاموا بوضع اسمه 
على قائمة املمنوعني من الدخول 
وتبصيمه أيضا. التمس من وزير 
الداخلية التكرم برفع اســـمه من 
قائمة املمنوعني من الدخول ورفع 
البصمات كي يتمكن من العودة الى 
بلده الثاني والعمل لكي يساعدني 

على مواجهة أعباء احلياة.
البيانات لدى »األنباء«

إلى سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي: أفعالك سبقت 
كالمي وهذا ليس بالشيء الغريب 
عنك يا صاحب اخلير، فأنا أكتب 
كتابي هذا للنظر في ظروفي الصعبة 
بعد ان كثرت ديوني وحكم علّي 
بالضبط واإلحضار ومنع السفر، 
فأنا أم خلمسة أوالد وموظفة براتب 
ضئيل ال يكفي، وشــــبه منفصلة 
عن زوجي لوجود زوجات أخرى 
واســــكن في شــــقة إيجارها 250 

دينارا، ولم استطع سداد ديوني 
لغالء املعيشة ومتطلبات احلياة، 
فاضطرني صاحب السكن لإلخالء 
بهذا الشــــهر، فكلي أمل بكم بعد 
اهلل سبحانه وتعالى في مساعدتي 
وسداد ديوني في محنتي وفقكم 
اهلل وجعلكــــم ذخرا لهــــذا البلد 
املعطاء، و»من فّرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا فّرج اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.
البيانات لدى »األنباء«

انا مواطنة كويتية اعاني من مشـــاكل كثيرة فقد ولدت 4 اطفال 
معاقني ومصابني بالقلب توفى ثالثة منهم والرابع اجريت له 4 عمليات 
في القلب في لندن وهو اآلن بحاجة الى مراجعة، وهو دائما في حالة 
تعب ويشـــكو من صداع دائم مع تفريغ ما في معدته، اناشد وزير 
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد النني امر بضائقة مالية 
كبيرة ال يعلم بها اال اهلل ومطالبة بالسداد من شركات كثيرة تطالبني 

بالسداد وعلي انذارات كثيرة لذا ارجو املساعدة واملعونة.
البيانات لدى »األنباء«

طفلــــة تبلغ من العمر ســــنة 
ونصف السنة ترجو من اهلل ثم 
منكم مد يد العون في عالجها من 
املرض الذي لم يتم تشخيصه حتى 
اآلن، حيث انها تعاني من التهابات 
حادة في الكبد ولم يتم التوصل 
الى تشخيص، وبعد املراسلة مع 
مستشفيات في اخلارج وفي لندن 
بالتحديد جاءنا الرد بإحضار البنت 
الى لندن ألخذ عينة من الكبد ومن 
بعدها التشخيص والعالج وتكلفة 
هذه العملية فقط 7 آالف باوند غير 
اإلقامة ومصاريف املرافقني ووالدها 

ال يستطيع حتمل تكاليف عالجها ألنه من غير محددي اجلنسية ومتزوج 
ولديه طفلتان ودخله ضعيف جدا ويسكن باإليجار.

البيانات لدى »األنباء«

أناشد أهل اخلير مساعدتي لعالج ولدي املصاب مبرض السرطان 
باملخ، وحالتي املادية ال تســـمح بعالجه خارج البالد أعمل ســـائقا 
بشركة وأتقاضى راتبا قدره 150 دينارا، أرجو مساعدتي لعالج ابني 

حيث لدي 4 أوالد وزوجة وال أستطيع إعالتهم.
البيانات لدى »األنباء«

والد طفل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة:
ابني بحاجة إلى عملية جراحية بألفي دينار

طفل تعرض حلرق بسائل 
ساخن من الدرجة الثالثة أجريت 
له عدة عمليات في مستشفى 
البابطني وحاليا مطلوب اجراء 
عملية جراحية له مببلغ 2000 
دينار، ال ميكن تأمني املبلغ كون 
والده من ذوي الدخل الضعيف، 
لذا يناشـــد والـــده أهل اخلير 
مساعدة طفله الجراء العملية 
بأسرع وقت ممكن وجزاكم اهلل 
خير اجلزاء وجعله في ميزان 

حسناتكم يوم القيامة.
البيانات لدى »األنباء«

طفلة مصابة ب�»انحالل الجلد الفقاعي« 
بحاجة للعالج المباشر في األردن

طفلة في عمر الزهور ولدت وهي مصابة مبرض 
وراثي فقاعي يدعى »انحالل اجللدي الفقاعي« تبلغ 
من العمر اآلن 6 ســـنوات وهي بحاجة الى عمل 
جراحي مستعجل في شهر اغسطس املقبل، حيث 
انها اآلن تعاني من التصاق أصابعها ببعضها وهي 
بحاجة الى اجلراحة وقد متت مراسلة املستشفى 

التخصصـــي في االردن وأبلـــغ بإمكانية اجراء 
العملية بكلفة 4 آالف دينار، ومنا الى أهل اخلير 
والبر واالحســـان ملساعدة هذه الطفلة والتبرع 

إلنقاذ يديها وإعادة البسمة اليها.
البيانات لدى »األنباء«

شاب معاق 
يطلب مساعدة 

لشراء سيارة
شـــاب لديه اعاقـــة بدنية 
بجســـده من مواليـــد الكويت 
يقول: اعول اســـرة مكونة من 
افراد، ولدي رخصة قيادة،   6
لكن استخدامها يتطلب سيارة 
مبواصفات خاصة كوني معاقا 

بدنيا.
الســـيارة تكلفتها  وهـــذه 
باهظة بالنســـبة الي وال اقدر 
على شـــرائها كون عملي على 
قد احلال، ولدي مســـؤوليات 
كبيرة جتاه اسرتي التي ادفع 
عمري العولها، وال يخفى على 
احد مدى اهمية الســـيارة في 
التنقالت وتسيير العمل وغيره 
من االمور، فأملـــي الكبير ان 
متدوا يد العون لي وتساعدوني، 
وجعل اهلل كل ما تقدمونه لي 

في ميزان حسناتكم.
البيانات لدى »األنباء«

إشارة مرور 
بحاجة إلصالح

لكل شيء حد ونهاية وانقالب 
االشياء دليل على خلل فيها، نسأل 
اهلل الثبات وأال يكون حالنا كحال 
اش�ارة املرور التي اجتهت نحو 
االس�فل فغدت رأسا على عقب 
دون رقي�ب أو نذير اال عدس�ة 
الزميل محمد ماهر التي رصدت 
للرقابة واملهتمني هذا االنقالب 
املفاجئ الذي ال أتوقع ان سرعة 
الري�اح او الغبار قد تس�ببا فيه، 
واحلقيقة ان هذا املشهد سببه 
اهمال الصيان�ة وعدم التفتيش 

الدائم واملستمر.
املهم في هذا ان تلتفت االدارة 
املختصة الصالح اخللل والعودة 
باملشهد الى الوراء لتعود اشارات 

املرور كما كانت في السابق.
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