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شاب معاق يعاني من شلل رباعي في الـ 14 من عمره
يناشد وزير الصحة إرساله إلى الخارج الستكمال العالج

وافد يناشد سمو الشيخ سالم العلي
مساعدته لسداد الغرامات

أناشد اهلل ثم سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي مد 
يد العون لي فإنني منذ شهر أغسطس في أزمة جعلتني أستدين ألجد 
قوت يومي وعن����دي تصريح العمل ولم أمتكن من دفع قيمة التأمني 
الصحي وصار عداد الغرامات اليومية يالحقني الى جانب ان عائلتي 
في وطني ليس لها عون اال اهلل ثم مساعدتي وقد توقفت عن ارسال 
اي ش����يء وتوقف ابني عن الدراسة في اجلامعة اخلاصة لعدم دفعه 

املصاريف، لذا أرجو من سموكم مساعدتي في سداد الغرامات.
البيانات لدى »األنباء«

بحريني يطلب مسكنًا ألسرته
أنا مواطن من مملكة البحرين الشقيقة أناشد سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي توفير سكن لي ولعائلتي، وأنا عمري 65 

سنة وال أمتلك سكنا وأسكن في أحد فنادق الكويت مع أسرتي.
البيانات لدى »األنباء«

مصاب بورم سرطاني بالساق يطلب 
المساعدة إلجراء عملية جراحية

متقاعد في »الدفاع«: أناشد وزير الداخلية 
اإلفراج عن ابني في اإلبعاد

كويتي معاق مدين وبحاجة
 إلى مساعدة أهل الخير

أم لمعاق: خالفات مديرة مستشفى الطب الطبيعي 
وبعض األطباء أّخرت عالج ابني في الخارج

أرملة غارقة في الديون تطلب المساعدة

طفل مريض بسرطان 
المخ ووالده غير قادر 

على عالجه
أن����اش���د أه���ل اخل���ير 
مس�������اعدتي لعالج ولدي 
املصاب مب���رض السرطان 
باملخ، وحالتي املادية ال تسمح 
بعالجه خ����ارج البالد أعمل 
سائقا بش����ركة وأت�����قاضى 

راتبا قدره 150 دي����نارا.
مس���اعدتي  أرج����و   
لعالج ابن���ي ح���يث لدي 4 
أوالد وزوجة وال أس���تطيع 

إعالتهم.
البيانات لدى »األنباء«

أرملة مهددة بالطرد
 من المنزل

أنا أم أرملة وكبيرة في السن مريضة مبرض القلب � تصلب 
بالشرايني � ولدي 3 أبناء من مواليد الكويت يعيشون معي وهم 
غير متزوجني، االبن األول راتبه 140 دينارا منها قطرات لعيونه 

شهريا ب� 40 دينارا.
 ح����ي����ث يرى بع����ني واح����دة فقط ألن لدي����ه مياها زرقاء 
بعي����نيه ف����ال ي����رى جي����دا، االب���ن الثاني راتبه 120 دي���نارا، 
وإيجار الشقة 170 دينارا فيتبقى 50 دي����نارا ف����قط ف����هي ال 
تكفي حوائج البيت من متطلبات، أما االبن الثالث فقد ق����ام فاعل 
خير جزاه اهلل خيرا مبس����اعدته على أخذ دورة مبعهد لتعليم 
الكمبيوتر � دبلوم إدارة أعمال وحصل على الشهادة حديثا وهو 
ينتظر مساعدة أهل اخلير في توظيفه ونحن اآلن مهددون بالطرد 

من املنزل، نسأل أهل اخلير مساعدتنا.
البيانات لدى »األنباء«

ذكرت أم ألحد املعاقني انه منذ شهر مايو تقدمنا 
بطلب جلن���ة لعالج طب��يع���ي لطفلنا باخلارج 
وحولتنا ادارة العالج باخل����ارج إلى مستشفى 
الطب الطبيعي منذ مايو وانت����هينا من اللجان 
وتوقيع بعض األطباء وفج����أة مت اقح����امنا في 
صراعات ومن���ازعات بني مديرة املس���تش���فى 
وبع���ض األط����ب���اء واوالدن���ا مال���هم ذن����ب 
واملل���ف���ات الت����ي مت�������ت املوافقة عليها كلها 
يشكك في��ها ونحن ال نعرف احدا معرفة شخصية، 

وت����م توق���يف ملفاتنا لشهرين ومصالح اوالدنا 
وصحتهم وحاجتهم للعالج تعطلت ألس���باب ال 
دخل لن���ا  فيها واآلن يتم اعادة اللجان والعطلة 
الصيفية بدأت وضاع���ت علينا فرصة عالجهم، 
فمن يعوض ول���دي خصوصا انه طالب متفوق 
بالدراس���ة ويرفض الس���فر اثناء اشهر الدراسة 
واجللوس بالبيت يس���بب له مضاعفات خطيرة 

حتتاج إلى عمليات جراحية.
البيانات لدى »األنباء«

أنا مواطنة أرملة أبلغ من العمر 51 سنة توفي 
عني زوجي بتاريخ 2004/3/7 وترك لي خمسة 
ابناء وثالث بنات عانيت الكثير في تربيتهم بعد 
ان توفي والدهم، علما ان األبناء احدهم متزوج 
وعليه ديون وكان مصيره الس����جن وقد ترك 
لي 7 اطفال وزوجته، كما انه مريض ومتقاعد 
طبيا. والثاني عليه ضبط واحضار ومنع سفر 

ايضا.
تدخلت أمال في مس���اعدتهم ورفع املعاناة عنهم 
كأي أم ولكن دون ج����دوى، حيث وجدت نفسي 
أغرق معهم في خض����م الديون الى ان تراكمت 

علي املبالغ حتى أصبح����ت مطلوبة ب� 30237 
دينارا حتى تاريخه كلها مستحقة السداد.

وأنا أسكن في شقة متواضعة جدا ايجارها 
الش����هري 220 دينارا، وأتقاضى راتبا تقاعديا 
مقداره 580.499 دينارا فقط. لذا أضع موضوعي 
أمامكم ملتمس����ة منكم رفع املعاناة عن كاهلي 
وتقدمي ما جتود به االيادي البيضاء النتشالي 
من السجن املؤكد والضياع في حال عدم السداد، 
وذلك مبوجب امر الضبط واالحضار ومنع السفر 

املرفق صورة عنه.
البيانات لدى »األنباء«

إلى أهل اخلير والبر واإلحسان، أنا مواطن كويتي متقاعد ومصاب 
بالعديد من األمراض إلى جانب أن لدي إعاقة حركية متوسطة ودائمة، 
إضافة الى 4 آالف دينار نفقة مجمدة و250 دينار نفقة لألبناء و20 
ألف دينار قرض للبنك األهلي و14 ألفا لبنك التس���ليف وعلي منع 

سفر وأنا رجل كبير في السن قاربت الستني عاما.
أرجو من أهل اخلير مساعدتي والنظر في أحوالي فلم أعد أقوى 

على سداد الكثير من التزاماتي أو السفر خارج البالد.

موظف في »الداخلية« يطلب صرف
مكافأة األعمال الممتازة

الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، أنا باحث 
قانوني، أرجو التكرم باملوافقة على صرف مكافأة 
األعمال املمتازة حيث لم أتسلم أي مكافأة منذ اكثر 
منذ 4 سنوات، وقد متت مخاطبة إدارة الشؤون املالية 

بذلك وقامت بالرد بأنه ال يتم صرف أي مبالغ لألعمال 
املمتازة إال بقرار وزاري، لذا أمتنى النظر واملوافقة 

على صرف هذه املكافأة التي تنصفني بعملي.
البيانات لدى »األنباء«

لذا أناش����دكم أن يتم اإلفراج 
عن ابني حتى يتمكن من تعديل 
إقامته للكفيل  وضعه وحتويل 
اجلدي����د والذي ال مانع لديه من 

حتويل إقامته.
البيانات لدى »األنباء«

يستطع حتويل اإلقامة لعدم موافقة 
الكفيل، وقد استلمنا اجلواز عن 
طريق احملكمة ولديه حتويل عن 
طريق »الشؤون« وعندما حصلنا 
على اجلواز والكفيل اجلديد تبني 

لنا قرار اإلبعاد املوضح أعاله.

أنا مقيم عربي ومن العسكريني 
املتقاعدين من وزارة الدفاع وكان 
لي شرف املشاركة في العمليات 
احلربي����ة خ����ارج الب����الد لدى 
العربية ومن  جمهورية مص����ر 
ضمن املشاركني في صد العدوان 
الغاش����م ف����ي 1990/8/2 وحرب 
الكويت  حترير دولتنا احلبيبة 

من براثن العدوان الغاشم. 
سيدي وزير الداخلية أناشدكم 
الكرميتني  أن يتم على يديك����م 
االفراج عن ابني املوجود حاليا 
في إدارة اإلبعاد حتت قرار رقم 
7658 صفحة رق����م 5 رقم القيد 
73 ومت إدخاله الس����جن بتاريخ 
2009/6/14 ومت اصدار القرار عليه 
بتاريخ 2009/6/15 وتهمته انتهاء 
اإلقامة، وأود أن أوضح لكم بأن 
الكفيل ه����و الذي ماطل بتجديد 
إقامة ابني وحجز جواز سفره ولم 

ال���ى صاحبة اليد البيضاء رقية عبدالوه���اب القطامي، أرجو 
مساعدتي قدر املس���تطاع حيث انني أعاني من ورم سرطاني في 
ساقي اليسرى وقد أجريت عدة عمليات جراحية في الكويت ولكن 
دون جدوى وتقرر بتر الساق، ولكن وهلل احلمد يوجد مستشفى 
دار الفؤاد في جمهورية مصر العربية يقوم بعالج ساقي دون البتر 
واستئصال الورم، وقد أجريت عملية جراحية وتكللت بالنجاح 
ولكن بحاجة الى عملية جراحية اخرى واستكمال العالج ولكن ال 
أستطيع تكلفة العالج التي تبلغ 1000 دينار وانني املعيل الوحيد 
ألس���رة كبيرة ووالدي مريض نفسي، لذا أرجو املساعدة إلجراء 

العملية اجلراحية. 
البيانات لدى »األنباء«

أم لش���اب  تتق���دم 
مع���اق بطلبها هذا إلى 
وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير للموافقة على 
طلب عالج ابنها املعاق 
والذي يبلغ من العمر 14 
عاما ويعاني من شلل 
رباعي وحالته تستدعي 
ارساله للعالج باخلارج 
على نفقة وزارة الصحة 
وذلك الستكمال العالج 
الطبيب  اف���اد  حي���ث 
املعالج له بأنه البد من 
اجراء عملية جراحية 
في »العم���ود الفقري« 
وفي اسرع وقت ممكن 
وذلك بسبب سوء حالته 
الصحية ومبا أن العملية 
مكلف���ة ج���دا نرغ���ب 
الكرمي  من ش���خصكم 
املوافق���ة عل���ى إجراء 
العملية علما بأن  هذه 
ظروفنا املادية ال تسمح 
بإجراء العملية وحتمل 

تكاليف العالج.
وقالت انه مت عالج 
ابنها قبل هذه املرة في 
اخلارج وشهد حتسنا 
كبي���را واذا ل���م تت���م 
اعادة ارس���اله للعالج 
في اخلارج فإن حالته 
س���تعود إل���ى مرحلة 
الصف���ر، وه���و اب���ن 
الكويت واألحق واألولى 

بعالجه.
أملها  وأعربت ع���ن 
ابنه���ا وم���ن  حل���ال 
تصرفات املسؤولني في 
العليا للعالج  اللجنة 
باخلارج ورفض حالة 
ابنها وعدم السماح له 
بالسفر للعالج في حني 
يسمح حلاالت اقل من 
حالته بكثير وقالت اذا 
ابني لها  كانت حال���ة 
عالج بالكويت فلماذا 
لم يتم عالجه حتى اآلن 
رغ���م أننا لم نتوان او 
نتوقف عن الذهاب به 

الى املستشفيات.
البيانات لدى »األنباء«

التحسن بدا واضحا بعد عمليات العالج الطفل خالل عالجه باخلارج

طلب عالج باخلارج موقع من وكيل الصحة شهادة اثبات اعاقة بطاقة معاق

صورة عن التقرير الطبي للمريض

بطاقة متقاعد

شهادة اثبات اعاقة

مطلوب لبنك التسليف

موافقة بصرف االعمال املمتازة طلب اعمال ممتازة

كل الش���كر والتقدير ملوظفي اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص وعلى رأس���هم 
س���ليمان الالفي والعاملون معه طالل 
الظفي���ري وحترير  العنزي وع���ذاري 
الظفيري وكوث���ر املتروك على اجلهود 
الت���ي يبذلونها فلهم من��ا كل الش���كر 

والتقدير.

الى س���ميرة 
احلرب������ي م���ن 
ادارة ه����ج���رة 
اجله���راء ع���لى 
اسلوبها الراقي مع 
املراجعني وتسيير 

امورهم.

باقة خاصةباقة ورد


