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أعمل في احدى الشركات براتب 250 دينارا 22
ونحن سبعة اشخاص، وزوجي يعمل يوما 
وشهرا ال يعمل، ويعاني من مشكلة صحية 
دائمة في ظهره تتمثل في كسر في الفقرات 
الثالث مع قيامنا بعملية اخرى له بعد فترة. 
عل���ي تراكم في ايجار البيت اكثر من اربعة 
شهور ومت فصل املاء والكهرباء عني من اجل 

االيجار، وقد وعد صاحب العمارة بس���داد 
املبلغ منتصف الشهر اجلاري، وجاء تبليغ 
من وزارة الكهرباء لسداد الفاتورة، ويوجد 
اقساط مدرسة واملهلة املمددة فقط لتاريخ 
2010/3/15 غير القروض واالقساط االخرى 
واالقامات، لذا أناش���د أهل اخلير مساعدتي 

للخروج من األزمة.

زوجة بحاجة إلى مساعدة أهل اخلير وسداد أقساط مدارس أبنائها

مدنيو »الدفاع« في القطاعات العسكرية 
يطالبون بهيكل تنظيمي ومسميات وظيفية

إلى النائ���ب األول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع الش���يخ 
املبارك، نحن مجموعة  جابر 
من املوظفني املدنيني العاملني 
الدفاع في »القطاعات  بوزارة 
العسكرية« نتقدم منكم راجني 
وضع حد ملشكلتنا والتي تكمن 
في عدم وجود هيكل تنظيمي 
لنا كموظفني مدنيني نعمل في 
القطاعات العسكرية، علما بأننا 
نعمل منذ اكثر من 20 عاما من 
دون مسميات وذلك لعدم وجود 
هيكل تنظيمي لنا ولم نحصل 
حتى اآلن على اية مس���ميات، 

وسمعنا من املسؤولني املعنيني بالوزارة بأنهم سيعطوننا مسميات 
شرفية، وقاموا بالغائها دون مبرر ونحن نود ان نلتقي بكم بأقرب 

وقت ممكن لشرح تفاصيل معاناتنا.

فاطمة ولدت بعين واحدة.. و650 دينارًا تساعدها لتركيب عين صناعية
حنان عبدالمعبود

الطفولة أجمل مراحل العمر التي تتسم باحلركة واللعب لكل 
طفل، ولهذا فإن من أصع���ب االمور على الوالدين ان يريا فلذة 
كبدهما ال تس���تطيع اللعب مثل باقي االطفال لسبب ما، خاصة 

ان كان عائقا صحيا.
وفاطمة حس���ن خليفة، طفلة جميلة لديها مأساة يدمى لها 
القلب، وعلى الرغم من ذلك جتد االبتس���امة ال تفارق محياها، 
فهي االبن���ة الثالثة بني اربع بنات أجنبهن »عم حس���ن« الذي 
يعمل حارس���ا إلحدى العمارات، ولكنها لالس���ف لم تولد مثل 
اخواته���ا املعافيات متاما، فقد ولدت بعي���ب خلقي في عينيها، 
حيث كانت بعني واحدة في حالة وصفها الطب بالنادرة، ولكنه 
لم يقف عندها دون حلول، فعلى مدى س���نوات عمرها االحدى 
عش���رة واالطباء يبذلون جهودا كثيفة بتجهيز العني لتركيب 
ع���ني للطفلة بإعداد احملجر، عبر اجراء عمليات جراحية عديدة 

مبساعدة أهل اخلير.
ويقول والد فاطمة: عمرها 11 عاما، وولدت دون العني اليمنى، 
وقد أجريت لها عمليات كثيرة منذ عام 2001 حتى 2007، مبستشفى 
ابن سينا بالكويت ومستشفى مغربي مبصر حتى وصلت الى 
نسبة 85% من اعداد العني للتركيب، فقد هيأ االطباء عظام الوجه 
لتكون متماثلة في جانبي الوجه، وقاموا بعمل فتحة العني على 
فت���رات مختلفة، واآلن نحن بصدد اجراء عملية زرع أنس���جة 
وعني صناعية، واحلمد هلل بالرغم من كل الظروف احمليطة، فقد 
استطعنا جتهيز املبلغ مبساعدة اهل اخلير بالكويت، حيث طلب 
منا 1500 دينار إلجرائها ف���ي القاهرة، وأفادنا الطبيب بأن هذا 
املبلغ إلجراء اجلراحة، ولكننا فوجئنا وقت دخول املستشفى بانه 
ينقصنا مبلغ 650 دينارا خاصا باالنسجة والتي يتم استيرادها 
م���ن اخلارج، ولم يكن ضمن املبلغ املتفق عليه مس���بقا، ولهذا 
لالسف منعنا من اجراء العملية البنتي، والتي نتمنى ان تصبح 

مثل باقي االطفال وال تش���عر بانها تختلف عنهم، وبخاصة انها 
ايض���ا تعاني من عيب خلقي في الرج���ل اليمنى، حيث ان وتر 
الق���دم كان قصيرا، وقد أجريت جراح���ة إلطالته، فقد كانت ال 
تستطيع السير، ولكن بعد اجلراحة تستطيع السير، ولكن هناك 
جراح���ة اخرى حتتاج اليها في الرجل اليمنى لنقل عظمة منها، 
وفي فترة قصيرة بعد اجلراحة اخلاصة بالعني واال فس���يكون 
من السهل تعرضها للوقوع، وقد تتعرض جراحة العني للتلف 

نتيجة السقوط، بسبب االعاقة في رجلها.
وعن وضعها الدراسي، قال االب: فاطمة تدرس بالصف الثالث 
االبتدائي، وهي بذلك متأخرة عن مثيالتها، وأشار الى انها كانت 
تراجع عند طبيب مخ وأعصاب استكماال لعالجها، وان الطبيب 
أفاد بأن الغدة اخلاصة باملش���ي والتكل���م باملخ أقل من حجمها 

الطبيعي 200 مليمتر، مما جعلها تتأخر.

كويتي: ديوني تمنعني من الزواج

أم تناشد سالم العلي مساعدتها
ان���ا مواطنة كويتية مطلقة وربة اس���رة ولدي اربعة ابناء 
وثالثة منهم متزوجون ولديهم ابناء وس���اكنة انا وابنائي في 
سكن ايجار ولدي التزامات شهرية وديون متراكمة واتقاضى 
معاش���ا من التأمينات االجتماعية وليس لدي دخل مادي آخر، 
وليس لدى ابنائي وظائف تساعدهم على اعباء احلياة لذا اناشد 
سمو الشيخ سالم العلي بأن ينظر حلالنا سائلة اهلل له العمر 

املديد والصحة والعافية.

 الى الرائد فهاد الرشيدي رئيس قسم االستقبال في جوازات 
حولي وبدر الكندري على حس���ن استقبالهما وسعة صدرهما 

فلهما منا كل الشكر والتقدير وعساكما عالقوة.

 إلى موظف بيت الزكاة نايف علي، على نشاطه وحسن تعامله 
مع املراجعني، والباقة موصولة الى موظفة الس��جن املركزي بشاير 

اخلراز على نشاطها وسعة صدرها في التعامل مع الزوار.

 الى مديرة مدرسة فاطمة الدخيل االبتدائية بنات مبنطقة 
القيروان عزيزة العوض والى املديرتني املس���اعدتني انتصار 
األحمد ومرمي باقر على حس���ن إدارتهن للمدرسة واستقبالهن 

ألولياء األمور وقيامهن بدورهن على أكمل وجه.

 ع��ذاري مرجي اخلال��دي من اإلدارة العام��ة ملرور العاصمة 
على تعاملها الراقي وأس��لوبها احلضاري مع املراجعني وهذا ليس 

بغريب عليها.

 ال���ى املوظفة املثالية أنوار اخلالدي من ادارة التنفيذ في 
مجمع احملاكم بالرقعي على حسن استقبالها للمراجعني وتفانيها 
في العمل مما خل���ف ارتياحا لدى اجلميع انعكس على جهود 

العمل في هذه االدارة.

 الى د.حس��ني أحمد في قسم املختبرات مبستشفى اجلهراء 
والى فنية املختبر بدرية جبر لتفانيها في العمل وحس��ن استقبال 
املراجع��ني وتعاملهما الراقي مع اجلميع وبشاش��تهما الدائمة رغم 

والد لطفلين أحدهما معاق واآلخر مصاب ضغوط العمل، وفقكما اهلل وعساكما عالقوة.
بالسرطان يناشد سالم العلي العون

انا مواطن بالتأسيس امر بضائقة مالية وعلي قرض 
67 ألف دينار من بنك برقان ولدي طفل مريض مصاب 
بس���رطان الدم وآخر معاق وزوجتي مصابة مبرض 
القلب، ارجو منكم يا س���يدي رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي واناشدكم الرأفة بحالي ومساعدتي 
فقد ضاقت بي السبل وانقطعت بي الطرق اال الى اهلل 
ثم اليكم فس���اعدوني وكان اهلل في عون العبد مادام 

العبد في عون أخيه.

الى س���مو رئيس 
الوطن���ي  احل���رس 
الش���يخ سالم العلي 
حفظكم اهلل يا سمو 
الش���يخ واحلمد هلل 
على السالمة ونورت 
الكويت بقدوم سموكم 
الكرمي، سيدي سمو 
الشيخ اتقدم بكتابي 
هذا راجيا من اهلل ثم 
الكرمي  من س���موكم 
العطف  النظر بعني 
بكتاب���ي ه���ذا حيث 
انني كويتي اجلنسية 
ول���دي التزامات من 
دي���ون لم اس���تطع 
الزواج، كما  بسببها 

انني ابلغ من العمر 34 س���نة، ارجو من سموكم املساعدة التي 
عرفنا سموكم بها ودمتم ذخرا للكويت وشعبها.

مواطن: الديون تحرمني من العمل واستخراج جواز للسفر

معاق يناشد 
سالم العلي مساعدته 

لسداد ديونه
الى صاحب األيادي البيضاء 
والقلب احلن���ون ما خاب من 
نخاك انخاك يا شيخ سالم العلي 
يا صاحب الكرم واجلود، فأنا 
مواطن كويتي معيل الس���رة 
كبي���رة واعان���ي م���ن مرض 
اعاقة وتراكم���ت علي الديون 
وانا مهدد مع عائلتي، ضاقت 
الدنيا بوجهي اناشدك ان متد 
يد العون لي وتساعدني على 
سداد ديوني وانقاذي وعائلتي 

من الضياع.

أنا عسكري مسرح من اخلدمة 
وعل���ي الكثير من الدي���ون التي 
متنعني من الزواج واستخراج جواز 

السفر أو العمل في أي مكان.
سيدي س���مو رئيس احلرس 
أنا  العلي  الوطني الشيخ س���الم 
ابنك من أهل ه���ذه البلدة الطيبة 
وأحد افرادها البررة، مررت بظروف 
صعبة اضطرتني الى االستدانة وقد 
طرقت كل االبواب ولم يبق اال باب 
اهلل ثم بابكم لتس���اعدوني حيث 
يكفيني 11 ألف دينار حلل جميع 
مشاكلي وكلي أمل في مساعدتكم 

لي وتفريج همي.

مديونيات

الطفلة بحاجة إلى زراعة كلية

أب يستصرخ أهل الخير: 
ألفا دينار تنقذ ابنتي من الموت

نسأل اهلل أال يصيب 
أحدا بسوء، فقد رزقني اهلل 
سبحانه وتعالى بطفلة 
صغيرة تربت امام ناظري 
حتى كبرت وصارت في 
ريعان الشباب وشاء اهلل 
ان يختبرها ويختبرني 
فأصيبت بفش����ل كلوي 
ال����ى ضرورة  اضطررنا 
زراعة كل����ى لها واحلمد 
هلل تطابقت االنسجة مع 
انسجة والدتها التي اصرت 
على ان تكون الواهب لها 
كيف ال وهي ابنتها ومن 

صلبها.
ايها االخ����وة االكارم 
يشهد اهلل اني امرؤ فقير 
الكثير من  وقد استدنت 
العملية  املال المتام هذه 
ولم يتب����ق اال ألفا دينار 
املثبتة على  االبر  لتقدمي 
مدى 6 أشهر فكلي رجاء 
من أهل اخلير النقاذ ابنتي 
من املوت والرفق بحالي.

تقرير طبي

كويتية تعيش ظروفًا قاسية 
وتعاني من تراكم المديونيات

انا كويتية اجلنسية وزوجي عاجز عن العمل 
ولدي اربعة ابناء ووضعي العائلي س���يئ جدا 
واعاني من مديونيات عدة ومنها مديونية البنك، 
وكذلك مديونية لبنك آخر وايجار منزل، وكذلك 
مصاريف مدرسة ابنائي، وكذلك راتب اخلادمة، 

ومصاريف العائلة اليومية، وهذا ما توصلنا اليه 
بسبب متطلبات احلياة وصعوبة املعيشة لهذه 
العائل���ة، ندعو اهلل لكم باخلير ويبعد عنكم كل 

سوء، هذا وكلنا امل مبساعدة اهل اخلير.

الكاميراصيد

وردباقات

بوابة مفتوحة لمحول كهربائي في منطقة البورصة 

محول الكهرباء هذا ليس مكانا لالصطياف أو منتجعا لقضاء أجمل االوقات، 
وامنا هو اخلطر واملوت عينه، ولذا فإن من يقصده ال يرجو من هذه الزيارة 

التنزه أو التسلي، وإمنا إلصالح عطل أو تصحيح خلل كهربائي.
املشيهد حتى اآلن لم يتضيح لكثير من القارئيني أو الناظرين لهاتني 
الصورتني، فالباب مفتوح واملولدات تصدر الكهرباء ملنطقة البورصة، اال 

ان املصيبة ان الباب ال يغلق أبدا، وال يوجد أي قفل مينع االطفال أو الشباب 
من الدخول اليه ما يحول هذا املكان الى بؤرة خطر حقيقية قد تنذر بكارثة 

تصيب املتسللني الى الداخل.
نداء ورجاء الى القائمني على هذا امليكان إحكام اغالق باب احملول، 

احملرروعدم السماح ألحد بالدخول حتى ال يقع احملظور.
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الشيخ جابر املبارك

كتاب مديونية من البنك الوطني

)محمد ماهر(البوابة مازالت مفتوحة بانتظار تدخل املعنيني


