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مصرع 4 أفراد  من أسرة سعودية في حادث انقالب على »السالمي«

اسعاف بقيادة عمر السمري وثامر الصبر: ضحايا الحوادث للعام 2009 بلغت 399 شخصًا حتى اآلن
احمد وصابر الديب ونهار الشمري 
ويوسف بكر. واضاف ان الوفيات 
جاءت جميعها جراء كسور في قاع 
اجلمجم����ة وان املتوفني اعمارهم 
أع����وام، وان  60 و 30 و 32 و3 
اجلثث تركت ف����ي موقع احلادث 
بعد اخراجها من قبل رجال اطفاء 
اجلهراء يتقدمهم املالزمان اوالن 
عبداهلل العويهان ومشعل العبدلي 
وعريف فهد حصني وقام ضابط 
االرتباط ماج����د الصليلي بتقدمي 
كل ما يل����زم للطفل����ة الرضيعة 
املصابة والتي نقلت الى مستشفى 

اجلهراء.

والعناي���ة املرك���زة د.حس���ني 
املجادي.

وأكد د.العبي���د على جناح 
العملية وظهور بوادر حتسن 
للمريض وبدأ بتحريك أطرافه 
اليدين والرجلني مشيرا إلى أن 
العملية مت إجراؤها منذ ش���هر 
ولم نعلن عن جناحها إال بعد أن 
مت الشفاء للمريض وبدأ حتريك 
أطراف���ه وهو اآلن يقضي فترة 

نقاهة مبستشفى الرازي.
وأض���اف د.العبي���د نأم���ل 
مستقبال في زيادة التعاون بني 
جميع وزارات الصحة بالدول 
اخلليجي���ة وتب���ادل اخلبرات 
خلدمة مواطن���ي دول مجلس 

التعاون.
من جانب���ه قال املريض في 
البداية كن���ت مترددا وكان من 
املمكن أن جت���رى العملية في 
البحرين ولك���ن بعد فترة قرر 
األطب���اء املعاجل���ون ضرورة 
عالجي باخلارج وقد خيروني 
بني دولة أملانيا والكويت ونظرا 
خلطورة احلالة وبعد املس���افة 
ألملانيا فقد اخترت العالج وإجراء 
العملية في الكويت نظرا لقربها 

من البحرين.
وأك���د املري���ض على جناح 
وخب���رات اجلراحني الكويتيني 
قائال انها تس���اوي اجلراحيني 
العاملي���ني فضال عن ش���عوره 
بأن���ه يعال���ج بني أهل���ه وقدم 
الشكر حلكومة الكويت واألطباء 

مبستشفى الرازي.
كما دع���ت وال���دة املريض 
باخلير للكويت حكومة وشعبا 
وقدمت الشكر اخلاص للدكتور 
عبدالرزاق العبيد رئيس فريق 
اجلراحني الذي اجرى العملية.

استقرار احلالة مت نقل املريض 
بإسعاف طبي من مملكة البحرين 
الرازي  إلى مستشفى  الشقيقة 
موضحا وبع���د معاينة احلالة 
مت إجراء تدخل جراحي وإعادة 
وضعي���ة الرقبة إل���ى وضعها 
الصحيح وتثبي���ت الرقبة من 
قبل الفريق اجلراحي املتخصص 
برئاس���تي ومبش���اركة كل من 
استشاري جراحة العمود الفقري 
د.عبدالعزيز املطير واستشاري 
جراحة العمود الفقري د.محمد 
حجازي واستش���اري التخدير 

فري���ق جراح���ي  اج���رى 
مبستشفى الرازي للعظام عملية 
صعبة ومعقدة بنجاح في العمود 
الفقري ملريض بحريني مرسل 
للعالج من قبل وزارة الصحة 
مبملكة البحرين الشقيقة للعالج 

في الكويت.
صرح بذل���ك رئيس وحدة 
جراحة العمود الفقري مبستشفى 
ال���رازي للعظ���ام عبدالرزاق 
العبيد وق���ال إن العملية كانت 
صعبة وتستدعي بالفعل إرسال 
املريض للدول األجنبية مشيدا 
باملسؤولني بوزارة الصحة في 
مملكة البح����رين الشقيقة لثقتهم 
الغ�����الية في اجلراحني الكويتيني 
ومبست������وى اخلدمات الصحية 
التي تقدم للمواطنني واملقيمني 
في الكويت مثمنا في الوقت نفسه 
دور املكت���ب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصح���ة ل���دول مجلس 
التعاون اخلليجي وجهوده في 

هذا الصدد.
وق���ال د.العبيد الذي ترأس 
الفري���ق اجلراح���ي ف���ي هذه 
العملي�����ة أن املريض عمره 17 
عاما وتع�����رض للكسر واخللع 
للفقرة العنق�����ية األولى والثانية 
مما تسبب له بشلل كامل في كل 
األطراف اليدين والرجلني وكان 
بح���اجة إلى تنفس صناعي وبعد 

االعالم االمن����ي لتنوير املواطنني 
واملقيم����ني مبخاطر ع����دم التقيد 
باجراءات االمن والسالمة وقواعد 
املرور. وحول احل����ادث املروري 
املأساوي قال املنس����ق االعالمي 
الدارة الطوارى الطبية عبدالعزيز 
بوحيم����د ان بالغا تلقته عمليات 
الطوارئ في السادسة و3 دقائق عن 
انقالب مركبة على طريق الساملي 
باجتاه الساملي وفور تلقي البالغ 
توجه الى موقع البالغ 6 سيارات 

الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر 
الى ان عدد حاالت الوفاة من جراء 
ح����وادث املرور من����ذ بداية العام 
احلالي وحتى امس بلغ 399 حالة 
وفاة، االم����ر الذي يتطلب تعاونا 
مكثفا من جانب مستخدمي الطريق 
مع اجلهات املعنية بوزارة الداخلية. 
واعرب عن اسفه لتزايد عدد ضحايا 
احلوادث املرورية على الرغم من 
اجلهد التوعوي الكبير الذي تقوم 
ب����ه وزارة الداخلية ممثلة بادارة 

هرعت الى مكان احلادث عند الكيلو 
15 في اجتاه منفذ الساملي فور تلقي 
البالغ وبدأت حتقيقا ملعرفة اسباب 

احلادث ومالبساته.
واوضح ان جمي����ع الضحايا 
لقوا حتفهم جراء انقالب السيارة 
وتدهورها. وشدد  العقيد الصبر 
على انه آن األوان لوقف هذا النزيف 
الذي ال ينقطع على طرق البالد. 
وأملح مدي����ر ادارة االعالم االمني 
الرس����مي باس����م وزارة  الناطق 

من جهته اعرب مدير ادارة االعالم 
االمني الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد الصبر عن 
األلم العميق للحادث املروري املروع 
الذي وقع صباح امس على طريق 
الساملي وراح ضحيته اربعة افراد 

من اسرة سعودية. 
واضاف ان طفلة رضيعة تبلغ 
من العمر شهرين مازالت على قيد 
احلياة رغم خطورة اصابتها. وذكر 
العقيد الصبر ان االجهزة االمنية 

امير زكي
شهد طريق الساملي في السادسة 
والربع من صباح امس واحدة من 
اشد احلوادث املرورية مأساوية 
حينما لقي خليجي وزوجته وولد 
زوجته وطفلته البالغة من العمر 3 
أعوام مصرعهم فيما كتبت احلياة 
لرضيعة تبلغ من العمر شهرين 
ونقل����ت الى مستش����فى اجلهراء 
ووضعت حت����ت العناية الفائقة 
التي  نظرا لالصاب����ات اخلطيرة 
حلقت بها، فيما قال مصدر امني 
ان املركبة التي كانت تقل االسرة 
واثناء االنقالب اصطدمت بشاحنة 
وأحلقت بها وبالشاحنة اضرارا. 

نجاة ابنة الشهرين وإيداعها غرفة العناية المركزة بالجهراء

الشاحنة التي اصطدمت بها سيارة الضحايا االربعة

د.عبدالرزاق العبيد بجانب املريض البحريني

سيارة االسرة السعودية بعد احلادث

أطباء »الرازي« ينقذون مريضًا بحرينيًا من الشلل

رحلة نجاح

فيصل الشايجي

مشهودة  إنجازات  صاحب  الشايجي  فيصل 
»المعلوم�ات  »التخطي�ط« وتأس�يس  ف�ي 
المدني�ة« وتحوي�ل الروات�ب إل�ى البنوك
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