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انا ربة منزل وليس لدي اي دخل وام لسبعة ابناء ويتيمة االبوين 34
وفي امس احلاجة الى مد يد العون واملس���اعدة مببلغ مالي لشراء 
سيارة مستعملة تقضي لي حاجتي وحاجة ابنائي وكلي امل في اهلل 
ثم فيكم ملس���اعدتي وان تنظروا لندائي هذا بعني العطف والرحمة 
ومتدوا الي يد املساعدة في هذا الشهر املبارك والفضيل: قال ژ »من 
فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 

القيامة واهلل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه«.

ربة منزل بحاجة لسيارة لقضاء احلوائج

كويتي: راتبي ال يكفيني
 والديون تراكمت علي

طفلة بحاجة إلى عملية زرع 
حلزوني حتى ال تفقد سمعها نهائيًا

إل���ى أهل الخير، كويتي في الثانية والثالثين من العمر أعمل 
بوظيفة حكومية ال يتعدى فيها راتبي ال� 780 دينارا، متزوج وأب 
ل� 3 أطفال ومعيل ألسرتين، باإلضافة إلى والدّي تكمن مشكلتي 
في اني تزوجت في عام 2001 ولم أرزق باألطفال، فقمنا بمراجعة 

المستشفيات الحكومية ولكن دون جدوى.
 وقدمت للعالج في الخارج لتوافر عالجي هناك وتم الرفض 
من قبل الوزارة فقمت باالقتراض من البنوك للعالج فرزقنا اهلل 
بطف���ل وبعدها أكملنا العالج للمش���اكل الصحية المترتبة على 
الحمل األول فمّن اهلل علينا بالتوائم الثالثة مع بعض المشاكل 

الصحية، ولكن هلل الحمد على ما وهب وأعطى.
 باالضاف���ة الى إعانتي ألخ���وّي وعائلتهم فهم أيضا ضعيف 
و حال ووالدي ووالدتي مس���نان بعد أن قمنا ببيع بيت العائلة 
لسداد مديونيات الوالد فراتبي ال يجدي شيئا ولكن ببركة اهلل 
سبحانه قمت بتسجيل أبنائي بالش���ؤون لمساعدتي بحليبهم 

وحفاضاتهم واحتياجاتهم عموما.
 ومع غالء المعيشة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي 
وزيادة األعباء واألثقال قمت باالستدانة مرة اخرى، وها أنا اآلن 
أعاني األمرين بعد ان نزل بي العديد من أوامر الضبط واإلحضار 
والسجن لتخلفي وتأخري عن السداد فكما تعلمون اني معيل ألسر 
وليس أسرة واحدة والدنيا ال تمهل أحدا ففي كل مرة أخرج فيها 
من البيت أضع يدي على قلبي هل سأرجع ألهلي أم سأبيت في 
السجن، ولكن اهلل ال ينسى عباده ويعلم اهلل اني أشعر بالحرج 
والخجل الش���ديدين من كتابي هذا ولكني ما تجرأت وكتبت إال 
بعد ما غلقت األبواب في وجهي إال باب اهلل س���بحانه ثم بابكم 
أنتم المحسنون فأرجو منكم النظر إلى كتابي هذا بعين العطف 
والرحمة ومساعدتي بما تستطيعه أيديكم السباقة للخير، وفكي 
من هذه الديون واألزمة وتهديدي بالسجن فأنا معيل لعوائل إن 
ضعت ضاعوا من بعدي إال من رحمة اهلل واعلموا ان ما تعملون 
من خير فإن اهلل س���بحانه يضاعفه أضعاف���ا مضاعفة في هذا 

الشهر الفضيل.
البيانات لدى »األنباء«

انا وافد سوري لم اجد احدا اجلأ اليه بعد اهلل غير اهل اخلير، 
فظروفي صعبة جدا حيث اعمل عامال بيومية قد تصل الى دينار 
ونصف الدينار في الي���وم الواحد، وقد رزقني اهلل بنتا ال املك 
غيرها في الدنيا اال انها مصابة مبرض نقص سمع حسي عصبي 
عميق على التوترات العالية وحتتاج في اسرع وقت لعملية زرع 
حلزوني لكيال تفقد نهائيا السمع والكالم، وقد حذرني االطباء من 
انه البد من عمل العملية في ظرف اقصاه ستة اشهر واال فستفقد 

كل شيء، أغيثوني يا اهل اخلير.
البيانات لدى »األنباء«

شقيق محتجز على ذمة قضايا مالية دون عرضه
 على النيابة أو محاكمته يطالب الخالد باإلفراج عنه

إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد: 
لقد تم إلقاء القبض على شقيقي بتاريخ 
2009/10/1 والي���زال محتج���زا حتى اآلن 
على ذمة قضاي���ا مالية دون عرضه على 
النيابة أو محاكمته. وللعلم فإن لديه أسرة 
مكونة من عشرة أفراد، الزوجة و3 أوالد 
و6 بنات ومنذ ذلك الوقت وهم دون معيل 
ويواجهون الحياة بظ��روفها الصعبة ما 
رتب عليه���م ديونا والتزامات لم يعودوا 
قادرين على الوفاء بها وحرمان األوالد من 

متابعة الدراسة.
ولذا نناشدكم يا وزير الداخلية البت في 

أمره وإخراجه ليستطيع تحصيل ما لديه 
من أموال على اآلخرين حتى يستطيع أن 
يسدد ما عليه من التزامات مالية للغير حيث 
انه رجل يعمل في السوق ومن الطبيعي 
ان يتعرض هو وغيره لعجز مالي نتيجة 
الظروف الصعبة التي نعيشها جراء عدم 

ايفاء الغير بالتزاماتهم تجاهه.
ونطل���ب من وزير الداخلية النظر بعين 
العطف واألبوة لمعاناة هذه األس���رة التي 
تواجه الصعاب وأصبحت ضحية للظروف 

التي مر بها والدها.
الشيخ جابر اخلالدأبناء وبنات احملتجز

مدين: أجريت 14 عملية جراحية لوالدي 
ين هّم بالليل وذل بالنهار والدَّ

أم مهددة وأطفالها بالطرد من الشقة
تناشد أصحاب الخير مساعدتها في دفع اإليجار

قال رسول اهلل ژ: »ان املسألة ال تصلح 
اال لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي 

دم موجع«، او كما قال ژ.
انا مسؤول عن اسرة »زوجتي وأوالدي« 
وكذلك مسؤول عن والدي ووالدتي واخوتي 

واخواتي.
وتعرض والدي الجراء عمليات جراحية 
كثيرة )14 عملي���ة تقريبا(، فهو يعاني من 

ام���راض القلب والكب���د والضغط واجلهاز 
الهضمي، وقد اضطررت الستدانة مبلغ كبير 

جدا ونسأل اهلل العون على السداد.
كما تعرض اخي وزوجته واوالدهما الستة 
حلادث أليم جدا وكلفني ذلك كثيرا جدا من 
املال وال طاقة لي بسداد الديون التي بلغت 
30 أل���ف دينار، والدين »ه���م بالليل ومذلة 

بالنهار«.

واهلل جئت الكويت من اجل السداد ولكن 
ال اس���تطيع فراتبي ال يكفي اال اجرة الشقة 
ومصاريف الطعام والشراب ولي اوالد في 
املدرسة، واناشد من يستطيع مساعدتي لسداد 

الديون من زكاة اموالكم.
ونسأل اهلل لنا ولكم العافية وان يسدد 
عنا ديننا واهلل في عون العبد ما دام العبد 

في عون اخيه.

اتوجه بندائي هذا الى اصحاب 
القلوب اخليرة في وطن اخلير، 
حيث انني ام واعيل ستة ابناء 
ونعيش في شقة لاليجار، حيث 
مضت اشهر ولم امتكن من دفع 
ايجار الشقة ومهددة بالطرد ألن 
البناية يطالبني بدفع  صاحب 
االيجار، وقد زادت علي الديون 

وااللتزامات الشهرية التي احالت 
حياتي وحياة اطفالي الى جحيم 
وحاولت جاهدة العمل اال انني 
لم امتكن كوني كبيرة بالسن وال 
استطيع وقد من اهلل علي بطفلة 
معاقة حتتاج الى رعاية ومتابعة 
وهو ما زاد في شقائي. لقد ضاقت 
الس���بل وحرم اطفالي من  بي 

التعليم لعدم اس���تطاعتي دفع 
تكاليف دراستهم وساءت احوالي 
بعد تعرض والدي للمرض، حيث 
يقيم عن���دي وال حول وال قوة 
له فهو كبير بالس���ن ويحتاج 
لرعاية واهتم���ام، وانني عبر 
صفح���ة »املنطق���ة احلرة« في 
جريدة »األنباء« اتوجه بالنداء 

الى اصحاب القلوب اخليرة واهل 
املساعدات ان ميدوا لي العون وان 
يفرجوا عني مصيبتي مبساعدتي 
مبا جتود به انفسهم حتى امتكن 
من اعالة اس���رتي والتي عانت 
الفقر والعوز طوال سنني، فواهلل 

اني بأمس احلاجة للمساعدة.
البيانات لدى »األنباء«

وردباقات

 باق����ة ورد إلى املقدم فيصل بندر الفيلكاوي 
مساعد مدير إدارة هجرة الفروانية واألخ محمد 
سعد أبا العريف رئيس شعبة الهجرة واألخت 
مها عبداهلل الديحاني املوظفة املثابرة باإلدارة 
على تعاونهم املثالي في خدمة املراجعني باإلدارة 
وصبرهم على هذه اجلموع اخلفيرة من املراجعني 

يوميا.
 باقة ورد وفل خاصة جدا للسيد يوسف عبداهلل 
أبورقبة العتيبي رئيس شعبة النقل العام واخلصوصي 
بإدارة مرور حولي الذي يقوم بعمله بش��كل مثالي 
والذي تابعت��ه خالل إنهاء معاملة ل��ي لعدة دقائق 
تب��ني خاللها انه يقوم بعمل اكث��ر من 10 موظفني 

في آن واحد.
وه��ذه الباقة هدية متواضع��ة لرجل يخدم كل من 
يأتي إلى مكتبه دون سابق معرفة او واسطة أو اي 
تدخل من أحد، اللهم إال ضميره احلي الذي نتمنى 
ان يكون كل مسؤول في موقعه على مستوى أدائه 

وأخالقه الرفيعة في التعامل مع املراجعني.
 باق����ة خاصة لألخت نورا الش����الل املوظفة 
املثالية باإلدارة العامة للمعلومات املدنية على 
حس����ن أدائها وتعاملها مع املراجعني، فلها كل 
الش����كر على ما تبذله من جهد يتميز بس����رعة 
وحس����ن األداء ورقي التعامل مع املراجعني أيا 

كانت جنسياتهم.
 باقة ورد لألخ خالد عسكر الرشيدي أمني مركز 
خيطان اجلنوبي الصحي الذي ال يألو جهدا في متابعة 
اخلدمات الصحية التي تقدم للمواطنني والوافدين 
باملركز وعلى حسن استقباله ألي شكوى تقدم من 

املراجعني في اي تقصير قد يحدث باملركز.
 شكر وباقة ورد الى بدرية املطيري من قسم 
األشعة في مستشفى الصدري على تفانيها في 

العمل وحسن تعاملها مع املراجعني.
الى حصة العنزي ونورة احلربي ومنيفة الشمري 
من مكتب املدير العام في منطقة اجلهراء التعليمية 
على أس���لوبهن الراقي وتعاملهن احلضاري مع 

املراجعني عساكما على القوة.
 باق��ة خاصة الى منيفة الش��الحي الش��مري في 
سنترال اجلهراء على بشاشة وجهها وحسن تعاملها 

مع اجلميع.
 إلى املمرضة س���حر الشمالن واملمرضة هناء 
نايف في مستشفى البابطني للحروق على تعاملهما 
الراق���ي مع املراجعني وه���ذا ليس بغريب عليهن 

وعساكما على القوة.
 شكر خاص إلى فاطمة السليماني الصيدالنية في 
مركز العيون الصحي على تعاملها الراقي واحلضاري 

مع املراجعني وهي كفء لذلك.

مدين عاجز عن السداد

والد لمعاق وزوج لمريضة بالكلى 
يقع تحت وطأة الديون

أن���ا متزوج ول���دي 10 أوالد وزوجتي مريضة 
بالكلى ويوجد لدي ولد مع���اق وبحاجة لعملية 
جراحية وأوالدي منهم الذين يدرسون في اجلامعة 
ومنهم مبدارس خاصة وال يعملون، باإلضافة لذلك 
لدي اثنان من ابنائي كانا يعمالن بشركات خاصة، 
ومت تفنيشهما من الدوام بسبب األزمة االقتصادية 
لتخفيف العمالة، وهما متزوجان ولآلن يسكنان 
معي في نفس البيت املكون من 5 غرف و3 حمامات 

وصالة ومطبخ، ولديهما ابناء وبعد تفنيشهما تركا 
لي أقساط س���ياراتهما واقساط شركات االجهزة 
الكهربائية وش���ركات أخرى، لذا اس���دد األقساط 
بالنيابة عنهما حتى ال يدخال في مسائل قانونية، 
وأصبحت املسؤولية ثقيلة على عاتقي وليس لدي 
من يعيل هذه األس���ر غير اهلل ثم أنا أعيل 3 أسر 

بل عوائل، لذا التمس العون واملساعدة.
البيانات لدى »األنباء«

أتقدم في هذا الشهر الكريم العظيم 
بمناش���دة جميع المسلمين الطيبين 
انن���ي كويتي  الوقوف مع���ي، حيث 
الجنس���ية ولدي زوجة وثالثة اطفال 
واسكن بشقة بسيطة جدا ولدي قضايا 
من ديون في محاكم وال استطيع سدادها 
لآلن وراتبي ضعيف جدا وال استطيع 
الذهاب الى العمل بسبب هذه الديون 

التي علي.
يا اه����ل الخ�ير، ارف����ع ي�دي الى 
الل��ه سبحانه وتعالى واناشد جميع 
المسلمين ال�وقوف بج�انبي ألن حالت��ي 
تس��وء كل يوم بسبب ديوني المتراكمة، 
يا اخواني ويا اخوتي تكفون ال تنسوني 
في هذا الشهر العظيم الخير للجميع، 
علما انني لدي جميع االوراق الرسمية 

التي تثبت ذلك.

رب أسرة يطلب 
المساعدة إلجراء 

عملية زرع كبد
رب أسرة مكونة من 5 أفراد 
إلى إجراء عملية زرع  يحتاج 
كبد وليس لدي���ه القدرة على 
العملية  حتمل تكاليف إجراء 
ويطلب من اهلل ومن أهل اخلير 
وأصح���اب القل���وب الرحيمة 
واأليادي البيضاء مد يد العون 

واملساعدة.
البيانات لدى »األنباء«

طالبة تطالب بإعادة راتبها وعدم إلغاء بعثتها الدراسية إلى أستراليا

طالبت إحدى الطالبات الدارسات في أستراليا سمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد بعدم وقف راتبها 
حيث إنها تدرس مبوجب موافقة ديوان اخلدمة املدنية 
 Murdock بكالوريوس متريض وقد بدأت دراس���تها في
College في س���يدني ثم انتقلت إلى Tayllor College في 
سيدني أيضا حيث تبني انها دراسة مدمجة وغير معترف 
بها في الكويت، وعلى أساس ذلك أوقفت دراستها وغادرت 
الى الكويت بناء على طلب الديوان وبعد مرور 9 أشهر 
 Tayllor College عادت إلى استراليا إلكمال دراستها في

في والية Victoria Melourne وبعد سنة ونصف تقريبا 
مدة إقامتها في الكويت وس���يدني ل���م يتم اإلبالغ عن 
أي انقطاع أو خصم من راتبها وبعد 5 ش���هور وأثناء 
وجودها في استراليا مت استقطاع مبلغ وقدره 250 د.ك 
من إجمالي املبلغ املستحق 7650 د.ك من شهري يونيو 
ويوليو وبعد ذلك فوجئت بوقف تام لراتبها من تاريخ 
2010/8/6 مع العلم بأن دراستها بدأت بتاريخ 2010/2/25 
وتنتهي بتاريخ 2011/6/3 وبعد مس���اءلتها عن اسباب 
هذا االنقطاع ذكر الديوان أنها قامت مس���بقا بدراس���ة 

Foundation Tayllor College ولي���س لها أي ذنب بأن مت 
قبولها بهذه اجلامعة فكل ش���يء مت على علم ودراسة 
وموافقة من املكتب الثقافي االسترالي والديوان، وتابعت 
بأنهم يطلبون منها اآلن إلغاء دراسة Foundation وتبدأ 
بالدراسة األكادميية فورا وال توجد كلية تقبل بدراسة 
األكادميية غير مس���بقة بدراسة Foundation وفي حال 
عدم موافقة سمو رئيس الوزراء بإرجاع راتبها سنلغي 
بعثتها الدراس���ية لعدم اس���تطاعتنا دفع املبالغ التي 

تترتب علينا.

سعودية معيلة لـ 7 
أطفال تطلب المساعدة

اتقدم م���ن اهل اخلير باالحس���ان 
لتفريج كربتي ومساعدتي بأي صدقة 
تقدرون عليها »والصدقة تطفئ غضب 
الرب« حيث انني سعودية مقيمة في 
الكويت ولدي سبعة اطفال وال اعمل 
وتراكمت الديون علينا بسبب ظروف 
احلياة القاسية ووقع علينا بسببها منع 
سفر وضبط واحضار ولم ار اهلي الذين 
يسكنون باململكة منذ عامني ومن فرج 
عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل 

عنه كربة من كرب يوم القيامة.
البيانات لدى »األنباء«

شهادة من إدارة التنفيذ

تقرير طبي

شهادة من إدارة التنفيذ باملديونية شهادة مبديونية 874 ديناراً

كتاب من الديوان بتحمل التبعات املاليةقرار باستئناف االيفاداإلجازة الدراسية

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«

البيانات لدى »األنباء«


