
دوار الجهراء عبق 
املاضي بلمسة جمالية

والدتي املريضة بحاجة إلى كرسي متحرك

أسرة «بدون» ال تملك إيجار الشقة

ساعدوني في زراعة الكلى

إلى  بحاجة  التي  املريضة  والــدتــي  أعيل  ســوريــة،  مواطنة  أنــا 
جــهــاز الــربــو وجــهــاز فــحــص الــســكــر وكــرســي كــهــربــائــي مــتــحــرك، 
حيث انها تعاني من أمراض عديدة وال أملك ثمن الدواء لعالجها 
عن  عاطلة  حاليا  وانا  املستشفى،  ملراجعات  الالزم  املال  أملك  وال 

أهل  أنــاشــد  لــذا  بــهــا،  اعــمــل  كنت  الــتــي  الشركة  بيع  بسبب  العمل 
االيــجــارات  بــدفــع  مساعدتنا  البيضاء  االيـــادي  وأصــحــاب  الخير 

خيرا. اهللا  وجزاكم  لوالدتي  الطبية  املستلزمات  وتوفير 
االبنة

أنــا رب أســـرة مــن فئة «الـــبـــدون»، شـــاءت األقــــدار أن سقطت على 
الرجل  في  مضاعف  لكسر  وتعرضت  بيومني،  رمضان  قبل  األرض 
اليمنى، استدعت تدخًال جراحيًا، حيث تم وضع سيخني و8 براٍغ، 
وأصبحت طريح الفراش، ليس بإمكاني املشي إال بعد شهرين من 
العملية، حيث يجرى لي بعدها العالج الطبيعي، علما بأنني أعيل 
أســـرة مــكــونــة مــن 10 أشــخــاص، ومــطــالــب بــدفــع ايــجــار الــشــقــة لهذا 

تغطي  ال  الــزكــاة  بيت  ومساعدة  متأخر،  ايجار  دفــع  وكذلك  الشهر، 
االيـــجـــار الــشــهــري، ولــهــذا أعــيــش ظــروفــًا إنــســانــيــة ومـــاديـــة صعبة 
للغاية، لذا أناشد أهل الخير واإلحسان مساعدتي في توفير إيجار 
الــشــقــة الــتــي تــؤويــنــي وأوالدي، خــصــوصــًا بــعــدمــا أصــبــحــت طريح 

الفراش بسبب اإلصابة، واهللا املستعان.
األب

انـــــا مــــن غـــيـــر مــــحــــددي الــجــنــســيــة وأم لــســتــة أطــــفــــال، مــعــاقــة 
الغسل  تعذر  وقــد  النهائية،  مراحله  في  كلوي  فشل  من  وأعــانــي 
بصفة  األمــر  ويتطلب  الــدم،  أوردة  في  فشل  لسبب  املقرر  الكلوي 
لدي،  املــوجــودة  الطبية  التقارير  حسب  كلى  بزراعة  االستعجال 

وإني ال أملك من املال لزراعة الكلى، حيث العملية تكلف مبلغ 12 
الخير  أهل  من  ثم  اهللا  من  أطلب  املناشدة  بهذه  وإني  دينار،  ألف 

ماديا. مساعدتي 
املريضة

٨
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رمضانيات ٥الباب املفتوح

 في ربوع «البروميناد»

أحمد شمس الدين
medianation@gmail.com

أخي  من  كريمة  وبدعوة  يونيو،   14 الفائت  الثالثاء  ليل 
مقر  في  امللتقى  كان  العثمان،  عبداللطيف  عبداهللا  عدنان 
الدائري  على  الواقع  الجديد  التجاري  «البروميناد»  مجمع 
منطقة  قبالة  وتونس  العثمان  شارعي  مدخل  عند  الثالث 

القادسية.
املبارك،  رمضان  شهر  بمناسبة  كانت  الطيبة  الــدعــوة 
وكـــذلـــك بــمــنــاســبــة الـــتـــعـــرف عــلــى أكـــبـــر مـــشـــروع خــيــري 
عبداهللا  املرحوم  ثلث  ويلعب  األوسط،  الشرق  في  تجاري 
الخيرية،  باملشاريع  الدفع  في  متميزًا  بارزًا  دورًا  العثمان 
الفعلي،  التطبيق  نحو  خارجها،  أو  البالد  داخل  كانت  ان 
ويـــــشـــــارك فــــي رســـــم خـــطـــوطـــه أبــــنــــاء املـــــرحـــــوم عـــبـــداهللا 
عبداللطيف العثمان، وهم نوري واملهندس عدنان وسائر 

وأحفاده. أبنائه 
كان  ساعتني،  من  أكثر  استغرقت  التي  الليلية  الجولة 
فـــي مـــقـــدم الــحــضــور فــيــهــا وزيــــر الـــعـــدل وزيــــر األوقــــاف 
مدير  ومرافقه  الصانع،  يعقوب  االخ  اإلسالمية  والشؤون 
وجمع  الشيتان،  بــراك  ر  القصَّ لشؤون  العامة  الهيئة  عام 
طيب مــن املــدعــويــن الــكــرام الــذيــن جــالــوا فــي ربــوع املجمع 
التجاري الثقافي املنوع، وكان للمشاركني الفرصة الطيبة 
الثقافي  البروميناد  مركز  معرض  فعاليات  على  للوقوف 

الثقافية». هويتنا  «قصتنا..  عنوان  حمل  الذي 
حـــقـــًا كــــانــــت مـــنـــاســـبـــة وديـــــــة طـــغـــت عـــلـــيـــهـــا األجـــــــواء 
الــرمــضــانــيــة الــعــامــرة بــالــفــرح والـــســـرور الـــذي بـــدا بشكل 
جلي على وجوه رواد املجمع التجاري الجديد، هم وأفراد 
كل  فيه  وشـــارك  مــارس  متميز  عائلي  جــو  وفــي  أســرهــم 
بها  يتميز  فــي األنــشــطــة والــفــعــالــيــات املــتــنــوعــة الــتــي  فــرد 

التجاري. البروميناد  مجمع 
هــكــذا مــشــاريــع إنــســانــيــة ثقافية تــجــاريــة فــي آن واحــد 
نحن بأمّس الحاجة إليها وإلى سواعد أصحابها من أهل 
زرع  أعينهم  نصب  وضعوا  ممن  الخير،  وطن  في  الخير 
وأحفاد  أبناء  أمثال  أكثرهم،  وما  الوجوه،  على  االبتسامة 
املــرحــوم عــبــداهللا عــبــدالــلــطــيــف الــعــثــمــان، ونــخــص بــالــذكــر 
عبداللطيف  عبداهللا  عدنان  االخ  املشكورة  الدعوة  صاحب 

عثمان». «أبو  العثمان 
ودام عزك وعز أهل الخير يا وطني.

* * *

الخير  أهل  ات  خيري متميز + عطاء مشروع تجاري 
وكبير. سعيد  حضور  متميزة =  متابعة   +

حاالت خاصة

معجب
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أحــمــد مــن أســـرة قــســم تفتيت 
الحصى في مستشفى مبارك، 
واالهتمام  الطيب  جهده  على 
ـــــلـــــذيـــــن يـــبـــديـــهـــمـــا  املـــــمـــــيـــــز ال
ملــــراجــــعــــي الــــقــــســــم، وحـــرصـــه 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الــجــمــيــع، 

فأكثر اهللا من أمثاله.
***

طـــــــبـــــــيـــــــبـــــــة األســـــــــــــــنـــــــــــــــان فـــــي 
مـــــســـــتـــــوصـــــف بــــــــيــــــــان، عـــلـــى 
املرضى،  مــع  الــراقــي  تعاملها 
وخصوصًا ذوي االحتياجات 
الخاصة، فهي تقوم بواجبها 
اإلنـــســـانـــي مـــع الــجــمــيــع بكل 
أمانة واخالص، فأكثر اهللا من 

أمثالها.

انستغرام
q8needsyou

يعجبني

حملة الكويت 
تحتاجكم

قامت إدارة املرور (هندسة الطرق) بالكشف على طريق عبداهللا 
الــنــوري املــوجــود فــي الــعــديــلــيــة، مــقــابــل الـــدائـــري الـــرابـــع، ملشاهدة 
مــطــبــات الــحــديــد، الــتــي وضــعــت فــي الـــشـــارع، فــهــل أصــبــح الــوضــع 

قانونيًا أن نشاهد مطب حديد؟!

فالكل  الصناعية،  العارضية  فــي  املــروريــة  الفوضى  عــن 
يــقــف فــي مــمــنــوع الــوقــوف أمـــام املــقــاهــي واملــطــاعــم وإغـــالق 

الطرقات على مستخدمي الطريق.

وينكمماذا لو

خدمة للقراء

{دريشة» � للسعادة والفرح

الخدمة  ديــوان  رئيس  من  التالي  الــرد  وصلنا 
في  نشر  مــا  إلــى  إيــمــاء  الــزبــن،  عبدالعزيز  املدنية 
جريدتكم في العدد رقم 15444 يوم األحد املوافق 
عنوان «ديوان  تحت  رقم 22  صفحة   2016/5/29
الخدمة املدنية حصلت على الترشيح ولم أحصل 
عــلــى الــوظــيــفــة»، فــإنــنــا نــــود إحــاطــتــكــم أنــــه بعد 
ناصر  بالسيد  الــخــاصــة  الــبــيــانــات  على  االطـــالع 
الــديــوان،  لــدى  واملسجلة  ـــ  ـ السليماني  الفــي  بــدر 

تبني أنــه قــد تــم ترشيحه الــى وزارة الــصــحــة، إال 
أن الــــــوزارة قـــد اعـــتـــذرت عـــن اســتــكــمــال إجـــــراءات 
التعيني، ومن جانبه قام الديوان بترشيح املذكور 
للعمل لدى وزارة العدل، وجار اتخاذ اإلجــراءات 
في  التعيني  إجــــراءات  الستكمال  قــانــونــا  املــقــررة 
هــــذه الـــــــــوزارة، وبـــذلـــك يـــكـــون قـــد تــمــت مــعــالــجــة 
وتالفي املشكلة موضوع الشكوى التي نشرت في 

الجريدة.

ذهــبــت الـــى الـــعـــالج بــالــخــارج بــدبــي 
إلجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة بـــالـــعـــظـــام، 
وطــلــبــوا تــمــديــد اســبــوعــني بــعــد إجـــراء 
الــعــمــلــيــة الســتــكــمــال الـــعـــالج ومــتــابــعــة 
العالج  جلسات  إلى  باإلضافة  حالتي، 
ادارة  راجــــعــــنــــا  وعــــنــــدمــــا  الـــطـــبـــيـــعـــي، 
قالوا:  الصحة  بوزارة  بالخارج  العالج 

إن املـــلـــف غـــيـــر مــــوجــــود. فـــلـــمـــاذا هـــذا 
عالج  تأخير  في  يتسبب  الذي  اإلهمال 
املــــرضــــى؟ لــــذا نــتــمــنــى مـــن املـــســـؤولـــني 
املشكلة  هذه  في  النظر  الصحة  بوزارة 

لها. حل  وإيجاد 
مواطنة

إلى وزارة الصحة:ديوان الخدمة:
أتعالج بالخارج وملفي ضائعحل مشكلة طالب الوظيفة

مدخًال  (الــشــيــراتــون)،  الــجــهــراء  دوار  يعد 
رئيسيًا إلى مدينة الكويت العاصمة، ولهذا 
املسؤولة  الجهات  من  بالغ  باهتمام  يحظى 
عــنــه، خــاصــة ان بــوابــة الــجــهــراء، الــتــي كانت 
تعبر  والــتــي  الثالث  الكويت  ســور  مــن  ا  جــزء
عــــن مـــاضـــي الـــكـــويـــت وتـــاريـــخـــهـــا، تـــقـــع فــي 
بأشجار  املــكــان  زيـــن  لــهــذا  الـــــدوار.  منتصف 
ونباتات  للزينة  أخـــرى  وشــجــيــرات  النخيل 
جمالية  ملسة  املــوقــع  على  أضــفــت  موسمية، 
الجميل،  والحاضر  املاضي  عبق  في  تمثلت 
وأصــبــحــت تــســر الــنــاظــريــن ســـواء لــلــمــارة أو 
قـــائـــدي املــركــبــات أو لــلــعــمــارات املــطــلــة على 

الدوار.

عدسة أحمد سرور

املسؤولني شكوى تجاوب 

لوحة إعالنية باملجان!

تــحــول مــحــول الــكــهــربــاء الــكــائــن فــي حولي 
إلى لوحة إعالنية مجانية ألصحاب املحالت 
مكان  هناك  يعد  لم  بحيث  للتأجير،  والشقق 
إلعــــــالن آخـــــر بــســبــب زحـــمـــة اإلعـــــالنـــــات عــلــى 
واجهة املحول. والسؤال: لو ان البلدية فعلت 
تلك  أصــحــاب  على  واتــصــلــت  النظافة  قــانــون 

اإلعالنات واحالتهم الى جهات االختصاص، 
الــظــاهــرة؟  تستمر  أو  املــوضــوع  سيتكرر  هــل 
من  انتم  أيــن  وبالتالي  ال..  الــجــواب  بالتأكيد 

تفعيل قانون النظافة يا بلدية؟
عدسة محمود الفوريكي

عدسة الباب


