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مواطنة تناشد أهل الخير مساعدتها

مريض بحاجة إلى 4 آالف دينار الستزراع كبد

»بدون« للشيخ صباح جابر العلي:
أرجو توظيفي في ميناء الشويخ

رجل األشغال اآللي في استراحة

مواطن يتيم يطلب استثناءه
للعمل في القطاع الحكومي المدني

ناش���دت إحدى املواطنات اهل اخلير مس���اعدتها في سداد 
التزاماته�ا املادية، حيث انه�ا امرأة مريضة وكبيرة في الس���ن 
وه�ي بحاج�ة الى الرعاي�ة والتخلص من هذا الكابوس، واهلل 

في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

لق���د ضاقت بي احلي�اة وابتالن�ي الل�ه س���بحان�ه وتعال�ى 
بامل�رض حيث أصبت بفش����ل ف�ي وظائ�ف الكب�د وأك�د عل�ي 
األطب�اء ضرورة است��زراع كب��د ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن، وق�د 
بع�ت جمي�ع م�ا أمل�ك واس���تدن��ت م����ن األصدقاء واملقربي�ن 
عسان�ي أجم�ع املبل�غ املطل�وب وق�د وفقن�ي الل�ه جلم�ع أكب�ر 
ق�در ممك�ن م�ن املبل�غ وق�د وفقن�ي الل�ه أيضا إليجاد الشخ�ص 
الواه����ب جل�زء م�ن الكب�د وق�د تبق�ى م�ن املبل�غ نح�و 4 آالف 
دين�ار، ل�ذا أناش�د أه�ل اخلي�ر والب�ر واإلحس�ان الرف�ق بحال�ي 
وبح�ال أس���رت�ي الت�ي س���تضي�ع إن أخ�ذ الل�ه أمانت��ه حي�ث 
انن����ي املعي�ل الوحي�د له�م، وال ح�ول وال ق�وة إال بالل�ه العلي 

العظيم.

ال���ى الش���يخ صب���اح 
جابر العلي، أتوجه لديكم 
ملس���اعدتي  وأناش���دكم 
وتوظيفي في االدارة العامة 
للموانئ )ميناء الشويخ(، 
علما أنني من غير محددي 
اجلنس���ية وم���ن مواليد 
الكويت ودارس في مدارسها 
وحاصل على شهادة الرابعة 
املتوس���ط ودبلوم. كما ان 
والدت���ي مريضة ومالزمة 
الفراش ولي من االخوات 
أربع وأنا العائل الوحيد. وال 
يوجد أي مصدر رزق، لذا 
أرجو مساعدتي بتوظيفي 

في إدارتكم حتى أستطيع العيش في حياة كرمية، واني أستجير 
بكم بعد اهلل س���بحانه وتعالى في فك كربي ويجعله اهلل في 
ميزان حس���ناتكم، فاملسلم يس���تحي من مد يديه، ولكن كلي 
ثقة بأني بني أيد أمينة وعلى أمل توظيفي، فليس لي بعد اهلل 
س���واكم. حفظكم اهلل من كل سوء وجعلكم اهلل سندا وذخرا 
لنا في ظل قيادة صاحب الس���مو األمير، قال رس���ول اهلل ژ: 
»من فرج على مس���لم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.

أرجو من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد املوافقة 
على استثنائ��ي للعمل في القطاع احلكومي املدني، حيث انني 
مواطن عمري 21 عام��ا، يتي��م األبوين وليس لدي مقر س���كن 
خ���اص بي، اقيم حالي���ا م��ع اخت��ي في منزله���ا وال أتقاضى 
راتبا من التأمينات االجتماعية، ب��ل أتقاضى من الهيئة العامة 
لشؤون القصر مبلغا وقدره 150 دينارا شهريا، وق��د قدمت في 
ديوان اخلدمة املدنية لكنهم طلبوا مني ش���روطا غير متوافرة 
أال وهي )أن أكون متزوجا � عمري يتراوح ما بني 25 عاما وما 
فوق � أو حاصل على دبلوم بعد الش���هادة املتوس���طة(، حيث 
انني لم استكمل شهادة الثانوية العامة لظروف أسرية لوفاة 
والدتي ووالدي، وأنا العائل الوحيد في هذه االسرة واخي توفي 
في عام 2006، وأن���ا االبن الوحيد اآلن في العائلة، ومنذ ثالث 
سنوات لم أتوظف، وال أستطيع دخول السلك العسكري ألني 
يتيم االبوين وال يوجد لي اخ. ارجو التكرم من سموكم بقبول 

طلبي واستثنائي.

الكاميراصيد 

قرأنا منذ فترة ليست بالوجيزة خبرا مفاده بأن وزارة األشغال ستستعني برجال 
آليني لتحريك الس���ير في املناطق التي تقوم بتنفيذها وظهرت على صفحات اجلرائد 
اليومية وقنوات التلفاز ص���ورة للرجل اآللي الذي يقوم بهذه املهمة على أكمل وجه 

وخصوصا في أوقات الظهيرة.
وهذا املش���هد الذي رصدته عدسات الزميل محمد ماهر يكشف لنا ان اإلنسان هو 
خي���ر من اآللة وال غنى عنه مهما تطورت التكنولوجيا، أو أن الرجل اآللي اس���تطاع 
بسبب معارفه الكثيرة وعالقاته الشخصية التأثير على مسؤوليه فأقعدوه في املكاتب 
حتى ال تتعرض أجزاؤه للشمس واستعاضوا عنه باإلنسان فهو القادر على التكيف 
مع جميع األحوال وفي ظل الظروف وخصوصا إن كان من غير واس���طة أو مقطوعا 

من شجرة املعارف والعالقات الشخصية.

تقريران طبيان

مطلوب بضبط واحضار

كتاب الرعاية السكنية بطاقة معاق

حكم احملكمة

)محمد ماهر(

ضاحية عبداهلل املبارك

الشيخ صباح جابر العلي

والد شاب يعاني من فشل كلوي مزمن:
حالة ولدي خطرة وهو بحاجة لغسيل كلوي دائم

متقاعد يناشد أهل الخير عالج ابنه في بريطانيا:
يعاني آالمًا في القلب وعسرًا في الهضم

لقد بعثت ولدي للعالج على 
نفقتي اخلاصة الى بريطانيا حيث 
يعاني من فتق وفتحة في املريء 
مع العلم انه يعاني آالما بالقلب 
وعسرا في اجلهاز الهضمي من آثار 
فتحة املريء وهو يعالج في مركز 
ثنيان الغامن في مستشفى االميري 
منذ س���نة من دون فائدة، وانا 
رجل متقاعد اخذت معاشا مقدما 
من التأمينات واستدنت من االهل 
واالصدقاء ألغطي نفقات العالج، 
لذا اناش���د اهل اخلير مساعدتي 
م���ع العلم ان الولد مازال يعاني 
من اآلالم حيث كان من املقرر ان 
يجري عملية تكلفتها ما يقارب 

40 ألف دينار.

انا مواطن رزقني ربي بطفلني يعانيان من 
عدة امراض منها »اورام مسرطنة عنكبوتية 
وتليف الكبد وتشوه خلقي واعاقة بطء التعليم« 
وقد س���افرت الى اململكة العربية السعودية 
ودخال مستش���فى املل���ك فيصل التخصصي 
لالورام واالبحاث عل���ى نفقة وزارة الصحة 
وبعدما حتس���نت حالتاهم���ا مت ايقافهما من 
وزارة الصحة وحاليا لم يكتمل العالج وهو 
مكلف جدا علي وال استطيع اكماله على نفقتي، 
وهما متواجدان في اململكة العربية السعودية 
منذ اكثر من اربعة اشهر وال استطيع العودة 
والس���بب حجز جوازاتنا بسبب االيجارات 
املتراكمة علينا، لذا اناشد سمو الشيخ سالم 
العلي مساعدتي للتمكن من عالجهما والعودة 

الى الكويت.

أرجو املوافقة على طلب عالج ابني محمد، حيث انه يعاني من فش���ل كلوي مزمن وهو اآلن موجود 
مبصر ويقوم بعمل غسيل كلوي دائم واألطباء قالوا البد له من زرع كلية حيث ان حالته خطرة وحرجة 
علما بان ابني عمره 17 سنة في سن الشباب مما أثر على حالته الصحية والنفسية السيئة للغاية وان 
املبلغ املطلوب 100 ألف جنيه مصري وأنا مقيم في الكويت وراتبي ال يسمح بذلك وأعول أسرة كبيرة 

لذا أرجو من اهلل ثم من أهل اخلير مساعدتي.

كويتي عاجز عن عالج ابنيه في السعودية يناشد
الشيخ سالم العلي مساعدته لسداد النفقات

سكان ضاحية عبداهلل المبارك يشكرون البراك على اقتراحه 
استحداث شارع فرعي قبل دوار الغزالي

نحن مجموعة من سكان ضاحية عبداهلل املبارك وجليب الشيوخ نعرب عن بالغ 
شكرنا وعظيم امتناننا على االقتراح برغبة الذي قدمه النائب مسلم البراك بتاريخ 
2008/10/20 وشاهدنا هذا االقتراح بالصحف اليومية وكان االقتراح ينص على ان 
تقوم وزارة األشغال باستحداث شارع فرعي قبل الدوار الكائن بنهاية شارع الغزالي 
املؤدي ملنطقة جليب الش����يوخ وضاحية عبداهلل املبارك ومنطقة الضجيج ومطار 
الكويت ومن ذلك التاريخ ونحن نبحث األمر مع النائب وبعض املسؤولني في وزارة 

األشغال حتى تبني لنا في األيام القليلة املاضية بداية العمل بهذا االقتراح على أرض 
الواقع، حيث انه سيس����هل عملية املرور ملن يستخدم في هذا الطريق للذهاب إلى 
جليب الشيوخ وضاحية عبداهلل املبارك ومنطقة الضجيج ومطار الكويت ويخفف 
االزدحام املروري الدائم في هذا املوقع، وش����كرا للنائب مسلم البراك على االقتراح 
وشكرا لوزارة األش����غال ووزارة الداخلية على تنفيذ االقتراح مجموعة من سكان 

ضاحية عبداهلل املبارك وجليب الشيوخ.

خليجية: زوجي تراكمت عليه الديون وهو غير قادر على سدادها
الى والدي صاحب القلب الكبير سمو الشيخ سالم العلي: 
قد يعجز قلمي ولساني عن ايضاح مدى شقائي ومعاناتي 
من املش���اكل التي أتعرض لها أنا وزوجي بس���بب تراكم 
الديون وغالء املعيش���ة وعدم قدرة زوجي على احلصول 
على الوظيفة املناسبة التي نقتات منها ونسدد ديوننا التي 
أدت بن���ا الى متابعتها في قاع���ات احملاكم عن طريق رفع 
القضايا من اصحابها الذين يطالبون بحقوقهم منا وسبب 
ذلك مشاكل االقامة وعدم قدرة زوجي على احلصول على 
التنازل من كفيله وظلم كفيله له بعدم اعطائه حقوقه من 
الرواتب املستحقة له لديهم، حيث انني مواطنة خليجية 

مقيمة في الكويت ومتزوجة من جنسية عربية أخرى.
والدي الغال��ي: أناش�����دك باس�����م االب��وة وباس��م 
الرحم��ة التي شملتم بها بعطفكم املعروف اجلميع ان 
تنظر ال��ى حال��ي انا وزوجي وتقدم لنا ما تستطيعه 
من مساعدة مادية من خاللها نقوم بتسديد ما هو علينا 
حتى نتمكن من العيش باألمن واالس���تقرار ومتابعة 

مشوار احلياة.
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- باقة ش��كر خاصة الى رئيس��ة قسم التغذية 
في مستش��فى الفروانية د.اميان سالم الغريبة 
على حسن تعاملها مع املرضى واالطمئنان على 

صحتهم وتقدمي املشورة لهم.
- باقة ورد ندية ومعطرة الى املوظفة عفاف خالد 
املطيري من خدم��ة املواطن مبنطقة العارضية 
قسم الهجرة على جهودها في خدمة املراجعني 

وخاصة كبار السن وتعاملها الراقي الذي يعكس 
تفانيها في العمل.

- الى مدير مكتب »كونا« باالردن جنم الشمري 
على اخالص��ه في العمل وخدمته للجميع دون 

استثناء مما يعكس االثر االيجابي.
- إلى متوز املنادي من ادارة العالقات العامة في 
البلدية على جهوده وحرصه على اجناز العمل.

باقة ورد ندية
باقة شكر خاصة من الزميل 
أحم���د مغربي ال���ى د.احمد 
عبداهلل القاضي في مستوصف 
الفيحاء على اهتمامه ومتابعته 
للمرضى املراجعني والسؤال 
عن أحوالهم واالطمئنان على 

صحتهم.

شكرًا د.أحمد القاضي


