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< باقة ورد الى رئيس قسم حركة السير 20
في مطار الكويت الرائد مبارك حمد العجمي 
على تواجده الدائم في ميدان العمل خاصة في 
أوقات الذروة مما يعكس الصورة احلقيقية 
لرجال الداخلية خاصة ان املطار يعد واجهة 

البلد.
< إلى الفاحص الفني مبرور اجلهراء طالل 

أبومتر على حسن تعامله مع املراجعني وجهوده 
الكبيرة في اجناز العمل، لك منا كل الشكر.

< إل���ى النقيب فهد طرقي املس���يب من 
مرور الفروانية الذي ما فتئ يبذل كل جهده 
خلدمة املواطنني وال يتوانى في السعي الجناز 

العمل.
< إلى رئيس قس���م اخلدمات في منطقة 

الفروانية عيس���ى معيوف على أدائه الرائع 
في خدمة املراجعني وتسهيل أمورهم في اطار 

القانون.
< الى مديرة مدرس����ة عبداهلل الرومي 
أمان����ي املتعب، نقدم لها باق����ة ورد تقديرا 
جلهدها في العم����ل وتفانيها في أدائه على 

الوجه األكمل.

باقات ورد ورسائل تقدير

وافد مقعد بمرض عضال تراكمت عليه الديون 
وعجز عن تسديد الرسوم الدراسية ألبنائه

23 ألف دينار تنقذ طفاًل بريئًا من براثن السرطان

سيدة »بدون«: زوجي عاطل واإليجارات تثقل كاهلي

أناشد القلوب الرحيمة والنفوس 
اخلي����رة والعقول الني����رة والفطرة 
السليمة، هؤالء الذين يحبون اخلير 
ويدعون الى اخلير ويبذلون بعض ما 
ميلكون في سبيل اخلير، أنا وافد عربي 
متزوج ولدي 4 أطفال، أصبت مبرض 
عضال وأصبحت حالتي الصحية سيئة 
جدا ما انعكس على حالتي النفسية 
أيضا، وبس����بب مرضي العضال هذا، 
عجزت عن العمل، فتراكمت علي الديون 
وأرهقتني األعباء املالية من أقس����اط 
مدارس، ورس����وم اقامات ومخالفات 
االقام����ة أيض����ا، كل ذل����ك يالحقني 
ويحاصرني وينكد علي عيشي وحياة 
أسرتي. هل تصدقون ان أوالدي اليوم 
»قاعدين بالبيت« وينظرون بقلوب 
مكلومة وعيون باكية لزمالئهم وهم 
الى  يحمل����ون حقائبهم ويذهب����ون 
مدارسهم. أعود وأناشد أصحاب القلوب 
الرحيمة ان يعينوني ويساعدوني على 
سداد ديوني وأعيد أوالدي الى املدرسة 

مثل باقي زمالئهم.
البيانات لدى »األنباء«

م لعائلة  ي اجلنسية وم سيدة مسنة من غير محدد
ه )8 سنوات(  ن من 11 فردا، محدهم طفل صغير عمر تتكو
ن اكتش����فنا هصابته باملرض قبل 5  مريض بالس����رطا
ن  س����نوات وقمنا بإجراء مكثر من عملية له ولكن دو
م الس����رطانية من االنتشار  فائدة حتى متكنت األورا
ء عالجه  ه العليل، وقد عجز األطباء عن اكما في جسد
م املنتش����رة في  هنا في الكويت نظرا خلطورة األورا

ه خصوصا الكبد واملستقيم  األماكن احلساسة بجسد
واملثانة البولية.

وقد نصحنا األطباء بعالجه في اخلارج، وراسلنا مكثر 
ن عالجه متوافر في مستشفى في  من مستشفى ووجدنا ا
ن ويسمى »جريت ارموند ستريت« لكننا ولألسف  لند
ن تكلفة  م قدرتنا املالية حيث ا لم نستطع ارسالهه لعد
عالج����ه تقدر بنحو 23 ملف دين����ار، لقد ضاقت علينا 

ج هذا املسكني ميوت كل  الدنيا رغم س����عتها ونحن نر
م السرطانية  ه النحيل وتلتهم األورا ي جسد م ويذو يو
ج  ج، ال يوجد لنا معيل س����و ه واحدة بعد األخر خاليا
ن زوجي  ي البيضاء من مهل اخلير علما بأ اهلل ثم األياد

معاق وال يعمل.
انني مطلب مس����اعدتكم يا مهل اخلير كي ممتكن من 

عالج ابني في مسرع وقت.

انا ش���ابة من غير محددي اجلنسية 
)بدون(، متزوجة ولدي 3 اطفال، وزوجي 
عاطل عن العمل لعدم توافر فرص التعلم، 
ونظرا لغالء االيجارات وزيادة املصاريف 
املعيشية الصعبة ولكي ال ننام بالشارع 
بنيت غرفة من الكيربي فوق الس���طح 
وانا اعاني من امراض في القلب وحالتي 
الصحية غير مستقرة باالضافة الى ان 

علّي اقساطا.
اناشد اهل اخلير والباحثني عن االجر 
والث���واب واصحاب القل���وب الرحيمة 
مساعدتي على حل ازمتي ووقفة انسانية 

من اجلي ومن اجل ابنائي الصغار.
البيانات لدى »األنباء«

يناشد أهل الخير مساعدته

أمه المسنة تستصرخ النفوس الخّيرة: ابني يموت أمامي كل ساعة

مقيم يناشد سمو الشيخ سالم العلي
إعانته على تفريج كربته

إلى وزير الصحة: طبيب في »والدة الجهراء«
تسبب في اختناق ابني الرضيع

مواطن متقاعد مدين بـ 113 ألف دينار
يطلب العون من المبادرين بالخير

»الداخلية« كافأت والدنا بعد ربع قرن 
من العمل المخلص بسحب جنسيته

نداء إلى أهل الخير: ساعدوا أسرة 
على »لم الشمل« بعد أن شتتتها الظروف القاسية

أقيم  أنا وافد عربي 
في الكوي����ت منذ نحو 
20 عاما، لدي 3 أطفال 
أصغره����م رضيع، لم 
انهاء اجراءات  نستطع 
اإلقامة له بسبب ضيق 
اليد، فقد تراكمت  ذات 
علي الديون الى ان بلغت 
أكثر من 9 آالف دينار، 
وعلي ضبط واحضار، 
وأيض����ا من����ع س����فر، 
واخش����ى ما أخشاه ان 
أسجن وتبقى زوجتي مع 
أبنائي الثالثة بال معيل. 
انني أناشد سمو الشيخ 
العل����ي رئيس  س����الم 
احلرس الوطني واقول 
لس����موه: نحن أبناؤك، 
وقد طرقن����ا بابك بعد 
باب اهلل عز وجل، وكلنا 
أمل في ان يكون سموكم 
سببا في تفريج كربتنا، 
وهذا ليس بجديد على 
التي  البيضاء  أياديكم 
الكثيرين بفضل  تغمر 

اهلل. 
البيانات لدى »األنباء«

تقرير طبي باحلالة

تقرير طبي

وصورة البطاقة املدنية لألم

صورة عقد بيع سيارات باألجل

رسوم غير مسددةايصال غرامة

صورة البطاقة املدنية للطفل املريض

صورة من اضافة الطفل الرضيع في جواز السفر

في يوم اجلمعة 24 اجلاري ذهبت أنا وزوجتي 
الى مستش���فى اجلهراء قس���م أمراض النساء 
والوالدة، كانت زوجتي حامال في الشهر التاسع 
وعندها حالة طلق وألم شديد وعند دخولها الى 
الدكتور ق���ام بعمل الفحص وقال لها ال يوجد 
اي ش���يء اذهبي وغدا راجعي قسم التخطيط 
في مستشفى اجلهراء قسم احلوادث اخلارجية 
ملدة أس���بوع كامل، وخرجت زوجتي من عند 
الطبيب في حالة صعبة وفورا ذهبت بها الى 

مستشفى الوالدة وعندها مت فحصها من قبل 
طبيب وعمل لها تخطيطا أمر بدخولها جناح 
الوض���ع فورا ألنها حالة حرجة ومتت الوالدة 
طبيعية بعد ساعة من دخولها اجلن���اح وخرج 
الطف���ل وهو في حال��ة اختناق وهو حاليا في 

العناي���ة.
 أناش���د وزير الصحة د.هالل الس���اير أن 
يوج���ه بالتحق���يق ف���ي احلادث��ة وان يأخ��ذ 

لي حقي.

قال رسول اهلل ژ »من فرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 
القيامة«، أناشدكم قدر املستطاع حل مشكلتي 
الت���ي أعاني منها وهي املديونية التي تراكمت 
علي بسبب ظ���روف املعيشة وغالء األسعار، 
انني مواطن كويت���ي متقاعد ليس لدي راتب 

آخر غير التأمين���ات وغير ق���ادر على س���داد 
ه�����ذه الدي���ون التي ه������ي ه���م من هم���وم 

احلي��اة.
 أناشدكم مد يد العون واهلل في عون العبد 
مادام العبد ف���ي عون أخيه، راجيا ان يجعلها 

اهلل في ميزان حسناتكم.

اسرة كويتية مازالت تعاني بسبب مشكلة 
في الداخلية، فقد مت سحب جنسية والدنا الذي 
عمل بوزارة الداخلية اكثر من 25 عاما، الى ان 
احيل للتقاعد وذلك السباب صحية، خدم الوطن 
)رحمه اهلل( بكل معاني االمانة واالخالص، وقد 
سحبت جنسيته منذ 2000/1/5 علما انه قد وافته 
املنية عام 1993 )بعد سبع سنوات من وفاته(، 
ادى ذل���ك الى ايقاف جميع افراد االس���رة عن 
العمل ومعاملتهم معاملة غير الكويتي، وحرمان 
االس���رة من جميع حقوقها املدنية واالنسانية 
)الدراسة � العالج � القيادة � الزواج � االجناب 
� الس���فر � العمل( وتوقفت احلي���اة منذ قرار 

السحب بالنسبة لنا.
كانت اس���باب الس���حب كما ذكر في تقرير 
وزارة الداخلية ادالء الوالد بأقوال غير صحيحة 
اثناء حصوله على اجلنسية في الستينيات ومت 

الس���حب على اثر ذلك بعد وفاته ب� 7 سنوات، 
علما انه يحمل جميع اوراقه الرسمية املوثقة 
من احلكومة من جنسية وجواز وشهادة ميالد 
واوراق تقاعد وتأمينات واحصاء 1965 وكل ما 
يثبت انه كويتي هو وجميع ابنائه، نفيدكم علما 
بأنه مت االدعاء في التحقيق ان هناك اختالفا في 
اقوال االبناء، وهذا لم يحدث، لكن مت التوقيع 
من قبلهم بعد ضغط ش���ديد رغم جهلهم فيما 
كتب في التحقيق م���ن ادعاءات، مع العلم انه 
ق���د مت ارجاع كل اجلناس���ي التي مت س���حبها 
بالتاريخ نفسه الذي مت فيه سحب جنسيتنا، 
ولم يتم ارجاع جنسيتنا، وقد مت التواصل مع 
كبار الشخصيات وشرح معاناتنا وهذا خالل 
السنوات العشر السابقة لكن بال جدوى ودون 

اي فائدة تذكر.

نداء الى أهل اخلير املؤمنني الطيبني ملساعدة 
أس���رة مستورة تعيش على الراتب، هذه األسرة 
مشتتة منذ أكثر من سنة ونصف السنة فقد أوقف 
الزوج عن العمل بسبب انهيار البورصة العاملية 
وتأثيرها على األعمال واملقاوالت، وطردت األسرة 
من السكن بأمر احملكمة لعدم قدرة الزوج على دفع 
اإليجار حيث ذهبت الزوجة واالبنة الى بيت أهل 
الزوجة والزوج الى بيوت العزاب واالبن الوحيد 
يدرس مبصر وقد ألغيت إقامته لعدم وجود إقامة 
لألب، ولم يجد الزوج عمال لآلن ودخل في مخالفة 
اإلقامة هو وأسرته الى ان وجد صديقا قدميا عمل 

له اإلقامة مس���اعدة منه ومن دون راتب، كما ان 
الزوجة مخالفة لإلقامة منذ أكثر من 9 أشهر وال 
يوجد لديها أي أموال لدفع الغرامات، فقد انتهت 
اقامة االبنة في 2010/8/10 وقد رفض جتديد االقامة 
لها لعدم وجود اقامة لألم وهي تدرس باجلامعة 
وتشتغل لتعني نفسها وأمها، كل ذلك والزوج مثقل 
بالديون التي تصل الى بضعة آالف وال يستطيع 
السفر لوجود منع عليه، فمن ميد يد العون لهذه 
األسرة لسداد ديونها ويساهم في لم شملها من 

جديد حتى يعمل الزوج.
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