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اجلمال السائبة خطر على الطريق
مع موجة التقلب في الطقس خالل أشهر 

الصيف، وبدء اإلجازات الصيفية التي تتيح 
لكثيرين السفر عبر السيارة، إال أن هناك 
ما يقلق قائدي املركبات خالل استغاللهم 
لطرق السفر وهو اجلمال السائبة والتي 

تشكل دون أدنى شك خطرا محدقا، فطوال 
السنوات املاضية ال يخلو عام من وقوع 

حوادث مميتة لقائدي املركبات بسبب إهمال 
اصحاب اجلمال وتركهم لها الرعي بجانب 

طرق السفر وهو أمر البد أن يجد حال 
وتضافرا في اجلهود ملنعه، حيث تعد هذه 

الظاهرة اخلطرة هاجسا لدى اجلميع ويجب 
أن تتم معاجلتها عبر زيادة الرقابة األمنية 
على طرق السفر احلدودية ومنع اصحاب 
اإلبل واجلمال من الرعي على هذه الطرق 

وزيادة توعية قائدي املركبات بضرورة 

توخي احليطة واحلذر اثناء سفرهم 
واالبتعاد عن القيادة في فترات الليل 

وجتنب السرعة الزائدة واالنتباه اجليد من 
أجل سالمتهم وسالمة من معهم. 

وعبر صفحة »األنباء« أوجه ندائي لكل 
املعنيني إلى وضع حد لهذه الظاهرة املتكررة 

لدينا في الكويت وفي الطرق احلدودية الثالث 
)العبدلي، الساملي، النويصيب(.

ومحاولة منع الرعي بالقرب منها أو على 
األقل وضع حواجز ملنع اجلمال من الرعي 

بني الطرق ملنع احلوادث وحماية األرواح من 
مخاطرها حقنا للدماء. 

وأمتنى ان تتبنى وسائل اإلعالم حملة ملنع 
هذه الظاهرة وانهائها ملنع وقوع حوادث ولكم 

جزيل الشكر.
مواطن غيور  ٭

لتقدمي التقارير الطبية 
التي تؤكد حاجتها للعالج 
في اخلارج، مشيرة الى 

استعدادها للتوقيع على اي 
مستندات.

وأضافت: ليس لي أحد سوى 
وزير الداخلية، مشيرة الى 
انها تقدمت بأكثر من طلب 
إلصدار هذا اجلواز ولكن 

رفضت جميع طلباتها دون 
ابداء مبررات.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

وكل ما أخطب لهم أواجه 
مشكلة توفير املهر لهم فأتردد 
في تزويجهم لعدم قدرتي على 

توفير املهر كوني من غير 
محددي اجلنسية وال منلك 

ما يسد قوتنا اليومي فكيف 
بزواجهم الذي امتناه قبل ان 

احرم منه بسبب املرض. ومن 
هذا املكان أوجه ندائي لك يا 

صاحبة القلب الكبير ان تسهمي 
ولو بالقليل في تفريج كربتنا 
وإدخال الفرح في قلبي وقلب 
اوالدي واسرتي واهلل من وراء 

القصد والنداء.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

ناشدت سيدة مسنة نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

احمد احلمود باإليعاز الى 
اجلهاز املختصة إلصدار جواز 
سفر مادة 17 حتى تتمكن من 
العالج بناء على توصية طبية، 

وقالت السيدة لـ »األنباء«: انها 
تعاني من فشل كلوي وأجرت 

فحوصات طبية وهناك توصية 
بأن جتري عملية جراحة في 

اخلارج.
وقالت السيدة انها مستعدة 

أتقدم باستغاثتي بعد اهلل 
لصاحبة القلب الكبير وأم 

الفزعات وأم الرجال الشيخة 
د.سعاد الصباح حيث انني 

امرأة ال زوج لدي يعيل اسرتي 
ويحمل عنائي معي، فقد شارف 
عمري على الستني عاما وأعاني 
من ورم في الكبد وتقرحات في 
املعدة واالثنى عشري وخمول 
بالغدة الدرقية وضغط مرتفع 
في الدم وليس لدي معيل بعد 

اهلل حيث ان ظروفي صعبة 
ولدي ابناء في سن الزواج 

ورواتبهم ضعيفة جدا ال 
تتجاوز الـ 240 دينارا مجتمعة 

أكتب كتابي هذا راجية من اهلل ثم منكم 
مساعدتي والنظر في موضوعي بنظرة عطف، 

كما أرجو سعة صدركم لسماع ما لدي من 
مشاكل ومديونيات، ولدي الثقة الكاملة في 

رأفتكم وعطفكم على كل محتاج في هذا 
البلد. فأنا مواطنة كويتية أبلغ من العمر 60 

عاما وأعيش مع ابني البالغ من العمر 23 سنة 
ويدرس آخر سنة جامعة بقسم التكنولوجيا 

علما بأنني مطلقة ومن ذوي االحتياجات 
اخلاصة )معاقة( وانا بحاجة ماسة الى كرسي 

متحرك وقيمته )500 د.ك(، وانني املعيلة 
الوحيدة له كما ان والده يدفع مبلغا قليال جدا 

ال يكفي حتى لشراء مستلزماته الشخصية 
فقط، علما انه شاب يحتاج الى دفع مصاريف 
الدراسة وغير ذلك بسبب الظروف اخلاصة بي 

وقد قمت بشراء سيارة خاصة به لتشجيعه 
على تكملة الدراسة كما ان ابنتي مطلقة ومقيمة 

عندي وهي موظفة ومعاشها ال يكفيها النها 
مطلوبة ڤيزا لبنك وجميع أوراقها موجودة، 

واهلل اني »تعبانة« فماذا أحتمل ابني أو ابنتي 
أو نفسي وانا مريضة ومعاقة، واهلل اني تعبانة 

ولست قادرة على حتمل اكثر من هذا واألقساط 

كسرت ظهري وأنا مدينة لشركات بأقساط 
شهرية تصل قيمتها 1752 دينارا. 

وألنني مريضة ولدي ارتفاع كبير في 
السكر والضغط والكلسترول والقرحة اراجع 

املستشفى يوميا هذا غير العظام والعيون 
واألعصاب وعلي ضبط وإحضار ومنع سفر 
وحجز على الراتب، وايضا علي إخالء السكن.

فماذا أعمل وأين أذهب وملن اشتكي وماذا 
أعمل وانا امرأة كبيرة ومعاقة ومريضة وقدمت 
على طلب بيت في الصليبية او شقة من شقق 

املطلقات او بدل إيجار الى اآلن لم يوافقوا 
علّي، فماذا أعمل والى متى انتظر الرزق بهذه 

الطريقة.
لذا أمتنى تدخلكم الشخصي وأنتم حقيقة 

خير من أجلأ اليه بعد اهلل عز وجل في هذا 
األمر ملساعدتي باملوافقة على بدل إيجار سكن، 

مشفوعة بتوصيتكم على طلبي راجية ان 
يحظى باهتمامكم فتشملوه برعايتكم املعهودة 

فيكم. 
وأسأل اهلل أن يوفقكم ملا فيه اخلير وجزاكم اهلل 

خيرا.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أوجه وجهي إلى اهلل سبحانه 
وتعالى ثم الى »أبوصباح« 

الكرمي ابن األكارم بأن يشملني 
بعطفه األبوي وكرمه املعهود 

وأن يعيد لي شرف خدمة 
بلدي في العسكرية لكي أساهم 

في إعالة أسرتي وتأمني حياة 
أفضل لطفلتي وألهلي، حيث 
انني خدمت سنني طويلة في 
العسكرية وكنت برتبة وكيل 

عريف قبل أن أسرح من 
الوظيفة، فأملي بكم كبير.

 واهلل من وراء القصد.
البيانات لدى »األنباء«  ٭

أتقدم بهذا النداء ملعالي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وكلي أمل أن يجد 

الصدى الطيب وان يشمله 
بعطفه، حيث انني مواطن 

كويتي قبل كل شيء وأعول 
أسرة، وظروفي املادية أحالت 

حياتي وحياة أسرتي الى معاناة 
بعد ان مت تسريحي من العمل، 

فقد كانت متر بي ظروف قاهرة 
لم أستطع مواجهتها وحدي، 
مما ادى بي إلى ما أنا عليه 

اآلن، وعبر هذا النداء واملناشدة 

لضيق اليد والراتب الضعيف 
الذي بالكاد يكفي لالحتياجات 

احلياتية، لذا ألتمس منك النظر 
بعني املسؤولية والنظرة االبوية 

لفتاة تريد تكملة رسالتها 
التعليمية، فهل ستجد االذن 

الصاغية من عنايتك مبساعدتها 
لاللتحاق باجلامعة؟ وهذا لن 

يضيع عند اهلل، وكلي امل 
في اهلل اوال ثم في عطفك ان 
يشملني عطفك بالرد الطيب 
ملا عرفناه عنك من االنسانية 

وطيب اخللق وتقدير احتياجات 
الناس، فهل سيصل صوتي الى 
عنايتكم؟ ودمت خلدمة الوطن 

ملا يحبه اهلل ويرضاه..
البيانات لدى »األنباء«  ٭

الى وزير التربية والتعليم 
العالي أحمد املليفي التمــــس 

فيكم سعة الصدر واعطاء 
املناشــــدة االهتمام االبوي 

من عنايتكم.
انا طالبة مصرية ولدت على 

ارض الكويت احلبيبة ودرست 
جميع مراحل التعليم التعليمية 
في الكويت وهلل احلمد حصلت 

على الثانوية العامة القسم 
العلمي مبعدل 85.56% في عام 
2010/2009 وذلك بعد مسيرة 
حافلة بالتفوق العلمي واجلد 

واالجتهاد من والدي الذي بالكاد 
استطاع ان يؤمن املصاريف 

الدراسية ويتابع مسيرتي 
التعليمية الى الثانوية العامة 

اإلصالح وتشغيل الكهرباء ملدة 
ساعة أو ساعتني واحيانا بعد 

ربع ساعة تنقطع الكهرباء مرة 
ثانية.

فنطلب من معاليكم النظر لهذا 
املوضوع ومحاولة حل هذه 

املشكلة في اسرع وقت ممكن 
ألهمية الكهرباء في هذه الفترة 
من السنة حيث يتواجد اوالدنا 

في املنزل لالستعداد المتحانات 
نهاية السنة الدراسية وايضا 

االبتعاد عن اجللوس في 
الشارع عند انقطاع الكهرباء.

ولكم جزيل الشكر واالحترام.
مجموعة من أهالي المنطقة  ٭

نناشد وزير الكهرباء 
سالم األذينة الرأفة بحالنا 

ومساعدتنا فنحن مجموعة 
مكونة من 25 عائلة وحوالي 

مائتي شخص نسكن في 
منطقة جليب الشيوخ قطعة 
3 شارع 155 ونتبع محطة 

الكهرباء رقم 13 ونحن نعاني 
من االنقطاع املتكرر للكهرباء 

للسنة الثانية على التوالي 
ويدوم االنقطاع من 8 ساعات 

إلى يوم كامل وكم اشتكينا 
واتصلنا بالطوارئ فاحيانا 
يأتون ملساعدتنا واحيانا ال 

يأتون وعندما يأتون يتم 

مسنة بحاجة جلواز مادة 17

أم مسنة: أريد أن أفرح بأبنائي قبل موتي

كويتية معاقة: ديوني تقربني من السجن 

مواطن يناشد املبارك إعادته
لشرف اخلدمة العسكرية

طالبة مصرية متفوقة:
دراستي ومستقبلي بني يديكم

سكان جليب الشيوخ: 
نعاني انقطاعًا متكررًا للكهرباء

مقيم مصري: أعينوني في تسديد ديوني

ابني مهدد بالفصل وأنا بالسجن وأحتاج للمساعدة

أتوجه إلى كل ذي قلب يؤمن بأن »من فّرج عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا فّرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 

القيامة«. فأنا مقيم منذ 17 عاما في الكويت وقمت 
بتحويل اإلقامة الى كفيلي اجلديد وقام باستخراج 
إذن العمل ولم يقم بوضع إقامة على جواز السفر، 

واحتجز جواز سفري وقمت باسترداده منه عن 
طريق القضاء العادل في هذه البلدة الكرمية، 

وأصبحت متخلفا عن اإلقامة وتراكمت علي الديون 

هنا وفي مصر وقمت بتسفير زوجتي وولدي لعدم 
متكني من جتديد اإلقامة لهما. وأتوجه إلى أهل اخلير 
وأصحاب األيادي البيضاء راجيا عونهم ومساعدتهم 
لي لدفع الغرامة، وقيمتها 600 دينار، ويوجد فرصة 
عمل أخرى لي، ولكن احلائل هو قيمة الغرامة إلنقاذ 

حياة أسرة مهددة، جعله اهلل في ميزان حسناتكم 
وأدامكم ذخرا لكل ذي حاجة.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

قال رسول اهلل ژ: »ان هلل عبادا اختصهم اهلل 
بقضاء حوائج الناس، حببهم اهلل الى اخلير 

وحبب اخلير اليهم، انهم اآلمنون من عذاب يوم 
القيامة«.

الى اصحاب القلوب الرحيمة واأليادي البيضاء 
راجيا مساعدتي وكرمكم حيث انكم أهل الكرم 

والسباقون لفعل اخلير ومساعدة احملتاجني، 
ان تساعدوني ومتدوا يد العون لي للخروج 

من احملنة والضيقة التي وقعت بها، حيث انني 
لظروف قاهرة جدا وبسبب ضعف دخلي 

تراكمت علي الديون وأصبحت مهددا بالسجن 
وصدر بحقي أمر ضبط وإحضار وأنا املعيل 

الوحيد لعائلتي وأصبحت أيضا مهددا وعائلتي 

بالطرد من الشقة التي نسكنها بسبب تأخير 
اإليجار ملدة شهرين ولدي ولد باملدرسة وآخر 

باجلامعة لم أعد قادرا على دفع أقساط الدراسة 
املتأخرة، كل ذلك بسبب األحوال املادية السيئة 

وأمور عملي غير ميسرة وضعف دخلي ال 
يسمح لي بااللتزام بتسديد املبالغ املتأخرة 

واإليجار ولست قادرا على تسجيل ابني 
باجلامعة وهو بالسنة الثانية وال يستطيع ان 

يكمل دراسته بسبب ظروفي السيئة، فضاقت 
بي السبل وجلأت الى اهلل ثم لكم انتم أهل الكرم 

والعطاء ان متدوا لي يد العون ومساعدتي وان 
تنشلوني من هذه احملنة، واهلل املستعان.

البيانات لدى »األنباء«  ٭

الشيخ احمد احلمود

الشيخة د.سعاد الصباح

الشيخ جابر املبارك

أحمد املليفي

سالم األذينة

للتواصل

باقة ورد

شكر خاص

مناشدة خاصة

من الناس والى الناس، قلوبنا مفتوحة لكم، 
لهمومكم وشكواكم، لرسائلكم واقتراحاتكم، 
ولتكون حلقة وصل بني احملتاجني وأصحاب 

األيدي البيضاء.
نستقبل رسائلكم بالبريد االلكتروني او الفاكس 

او التسليم باليد ملقر اجلريدة حتت عنوان 
»املنطقة احلرة«، يرجى الكتابة بوضوح 

واختصار مع ذكر االسم ورقم الهاتف وتوثيق 
املستندات.

فاكس: 24831217

٭ الى عنود الشطي في ادارة السجل للمواليد 
والوفيات التابع لوزارة الصحة على اسلوبها 

احلضاري وتعاملها الراقي مع املراجعني، عساك 
على القوة.

٭ الى افراح اجلميلي في قسم االشعة في مستشفى 
اجلهراء نظير جهودها وعملها املتواصل في خدمة 
املراجعني، وهذا ليس بغريب عليك ويعطيك العافية.

٭ الى رئيس قسم الطب النووي مبستشفى 
اجلهراء د.زهير صالح والى مسجل اول د.محمد 

عمر خان وللممرضة ام احمد ملا يقومون به 
من جهد ويبذلونه من اجراءات لتسهيل عالج 

املرضى ومراعاتهم مبا يعود بالنفع على اجلميع.
٭ الى موظفة قسم السكر مبستوصف الساملية 

الرئيسي د.وردة السرحاني على نشاطها ومتيزها 
واجادتها لعملها وتعاملها احلضاري مع املرضى كثر 

اهلل من امثالك.
٭ إلدارة الفحص الفني قسم حولي وذلك حلسن 

تعاملهم مع اجلمهور وسرعة اجناز املعامالت 
دون تعسف او عراقيل.

٭ الى د.احمد فاهور طبيب االسنان في مستشفى 
الراشد على تعامله الراقي مع املرضى واجادته لعمله.

أهالي الصليبخات 
يشيدون برجال األمن

مواطنة تناشد 
أهل اخلير املساعدة

يثمن اهالي منطقة الصليبخات والدوحة اجلهود 
الطيبة والواضحة التي يبذلها رجال األمن في 

محافظة العاصمة وفي مخفر الصليبخات حتديدا 
ويقدرون سرعة استجابتهم لشكاوى اهالي املنطقة 

من االزعاج املستمر الذي يسببه مجموعة من 
الشباب من املراهقني والشباب العابث واملستهتر 

الذين حولوا ساحة ومواقف احلديقة العامة الواقعة 
بقطعة 3 وقطعة 4 في منطقة الصليبخات الى 

مرتع للتسكع والتجمعات غير البريئة واستعراض 
السيارات فضال عن التحرش باملارة سواء من 

املواطنني او املقيمني، ونخص بالشكر الى مدير أمن 
محافظة العاصمة العميد صباح املوسى ورئيس 
مخفر الصليبخات املقدم فيصل املوعد وكذلك 

رئيس املخفر باالنابة املقدم ناصر الدوسري، داعني 
ومتمنني من مختلف االدارات االمنية وكذلك املخافر 

االخرى في املناطق التي تعاني من هذه الظواهر 
السلبية ان حتذو حذوهم في االستجابة والتعاطي مع 
شكاوى املواطنني حلفظ األمن والنظام واشاعة اجواء 

االستقرار والطمأنينة وحماية اهالي ومرافق الدولة 
من العابثني واملستهترين.

أنا مواطنة مطلقة ويتيمة األهل وأم خلمس 
بنات تقطعت بي السبل وأثقلت كاهلي أعباء 

احلياة والتزاماتها بسبب الديون املتراكمة وعبر 
جريدة »األنباء« أناشد أهل اخلير مد يد العون 

لي ولبناتي ومساعدتي بقدر ما يستطيعون، 
حيث انني أواجه إلقاء القبض بسبب مديونية 

تقدر بـ 1500 دينار عجزت عن تسديدها، 
وكذلك قيمة إيجار متراكم بحدود األلف دينار، 
باإلضافة الى التزامات وأعباء البنات الدراسية 
واحلياتية، وعبر هذا النداء أوجه رجائي ألهل 
اخلير ملساعدتي ورفع هذا العبء عني ولكم 

جزيل الشكر.
البيانات لدى »األنباء«  ٭
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