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23 باقة ورد ألمني مركز العيون 
)اخلالدي���ة( مرك���ز عبداهلل 
وشريفة احلربي لطب العيون 
)اخلالدية( محمد حماد الزايد 
على بشاش���ة وجهه وحسن 
تصرفه ودماث���ة أخالقه، فله 

منا كل الشكر.

باقة من الفل والياسمني 
إلى كل من تهاني احلقان 
وهن���اء الصف���ار وبدور 
الكندري من مكتب خدمة 
املواط���ن في مرك���ز بيان 
جلهوده���ن ف���ي خدم���ة 

املراجعني.

باقة ياسمينباقة ورد

شاب في الـ 17 في غيبوبة كاملة في مستشفى الفروانية بحاجة لفزعة أهل الكويت

الطبقي  التصوير  أعيد اج���راء 
احمل���وري اليوم، وعل���ى كل حال 
التقرير غير متوافر اثناء وقت طباعة 

هذا التقرير.
وعن احلالة احلركية للمريض 
فهي مستقرة، فيما لو احتاج املريض 
الى النقل للخارج فإن ذلك ميكن ان 
يتم حاليا بعد تأمني فريق طبي كامل 
والذي يجب ان يشتمل على طبيب 
تخدير، ممرضة وحدة عناية حرجة 
باالضافة ال���ى توفر جهاز املنفاس 

وبقية أجهزة املراقبة.
هذه احلالة وضعناها بني أيديكم 
ولذا نناشد وزارة الصحة وأهل اخلير 
والفزع���ة انقاذ ه���ذا الفتى واعادة 

الفرحة الى اهله ومحبيه.

العنقي����ة وجود أي كس����ور، مت نقل 
املريض الى وحدة العناية احلرجة ومت 
تركيب ICD، وفحص املريض من قبل 
طبيب جراحة األعصاب والذي اشار 
الى ان املريض بحالة سبات عميق، 
مع وجود حدقات غير متوسعة وغير 
متفاعلة، وارتفاع شديد في الضغط 
داخل القحف، وذمة دماغية معممة، 
نزف في اجلزع الدماغي، كس����ر في 
قاع اجلمجمة وأشار الى االنذار سيئ 
جدا، وأشار الى انه ال يوجد ضرورة 
للتدخ����ل اجلراحي ف����ي ذلك الوقت، 
وبدء عالج املريض باستعمال األدوية 
اخلافضة للضغط داخل ال�ق�حف وه�ذا 
ي�ش�مل املانيتول، الزيكس واألدوية 
األخرى املعتمدة لالستعمال في وحدة 
العناية احلرجة وطبقا للبروتوكوالت 

العالجية.

شاب لم يبلغ ال� 17 من عمره يتيم 
األب منذ الصغر تعرض حلادث سيارة 
بتاري����خ 2009/9/19 وأدخل للعناية 
املركزة في اليوم نفسه إلصابته بنزيف 
في املخ وتهش����م في اجلمجمة وهو 
منذ ذاك التاريخ وحتى هذا الوقت في 
غيبوبة كاملة في مستشفى الفروانية 
وال يوجد له عالج في الكويت وقد مت 
تقدمي طل����ب للعالج في اخلارج بعد 
دخوله بأسبوع وقد رفض هذا الطلب 
بسبب اخلوف من البكتريا، وكل يوم 
تزداد أحوال املريض سوءا، فإلى متى 
سيس����تمر على هذا احلال وهو يتيم 
ال معيل له اال اهلل س����بحانه وتعالى 
فإلى متى يبقى ابن الكويت ملقى في 
املستش����فى دون ان يفعل له اخوانه 
واحباؤه اي شيء النقاذه، أليس حالة 
هذا تستوجب حتركا حكوميا ونيابيا 

إلنقاذه؟
ومم����ا ج����اء ف����ي تقري����ر وحدة 
العناية احلرجة ب����أن الفتى أحضر 
الى غرف����ة االنعاش في مستش����فى 
الفروانية بعد تعرضه حلادث سير، 
كان مش����عر جالس����كو عند القبول 
15/3، مت تنبي����ب املريض مباش����رة 
الى قس����م األش����عة إلجراء  ونق����ل 
تصوير طبقي محوري، كانت احلالة 
الدموية احلركية للمريض مستقرة.

الطبقي احملوري  التصوير  أظهر 
للدماغ وجود نزف في الناحية اجلبهية 
اجلدارية حت����ت األم اجلافية، نزف 
ف����ي منطقة اجلس����ر الدماغي، نزف 
في الناحية القش����رية الصدغية مع 
وجود تكدم دماغي نزفي عند الناحية 
حت����ت القش����رية، أظه����ر التصوير 
الطبقي احملوري لعظام الوجه وقاع 
الطبقي  التصوير  اجلمجمة، وأظهر 
احملوري للصدر وجود تكدم في الرئة 
في الفصوص العلوية والسفلية في 
الناحيت����ني مع اس����ترواح صدر في 
الناحية اليمن����ى، ولم تظهر نتيجة 
التصوير الطبقي احملوري في الناحية 

مستشفى الفروانية اليوجد فيه عالج ملرض هذا الشاب الشاب مازال في غيبوبة تامة منذ 4 أشهر

تقارير طبية

والد لـ 3 معاقين يطلب دفع مصاريف
أحدهم واستكمال عالجه بالخارج

طلبة: 60 مليون دينار خسارة الطلبة المسجلين 
في المدارس المسائية السعودية والعربية

انا متزوج ول���دي 3 اوالد معاقني، 
عافان���ا اهلل واياكم من كل بالء، ذهبت 
لعالجهم في اخلارج، اثنان منهم على 
حس���اب وزارة الصح���ة والثالث على 
حسابي اخلاص، ثم رجعنا من اخلارج 
بالتقارير  الى بلدنا احلبيب، وتقدمت 
الى جلنة العالج في اخلارج، اخلاصة 
باملريض »م«، وقد وافقت جلنة العالج 
بعالجه بلندن للفحوصات العامة، لكن 
فوجئت عند دخولنا املستش���فى انهم 
يطلبون مني اجراء عملية فورا، بعدها 
راجعت مكتبنا الصحي في لندن فرفض 

قائال ان املوافقة تأتي من الكويت وليس 
من عندنا، ارسلت االوراق الى الكويت 
وتقدموا بها الى جلنة العالج في اخلارج 
لكنهم رفضوا، ثم تقدمنا الى وكيل وزارة 
الصحة مرفق���ني التقارير، فوافق على 
العالج، لكن اثن���اء عرض الطلب على 
جلنة الع���الج مت رفض الطلب، تقدمنا 
لوكيل وزارة الصحة مرة ثانية، فوافق 
على الطلب مخاطبا مدير جلنة العالج 
في اخلارج، لكننا فوجئنا برفض اللجنة 
مرة ثانية، كل هذا وانا موجود لعالج 
ابني في اخلارج منتظ���را الرد، وبعد 

مرور 29 يوما بلندن ما بني املستشفى 
واملراجعات وعندما قررت العودة الى 
الكويت فوجئت ان مكتبنا الصحي يطلب 
مني دفع مبلغ 4800 جنيه استرليني 
بسبب عدم املوافقة من جلنة العالج في 
الكويت، وهذا املبلغ اكبر من طاقتي نظرا 
لظروفي االجتماعية، حيث اخذت قرضا 
من التسهيالت لعالج ابنائي عام 2008 
)وسبق لي ان ذهبت بابني »ع« لعالجه 
في اخلارج على حس���ابي اخلاص عام 
2003، حيث قد عملت له عملية لكن لم 
يتحسن حتى هذه اللحظة، وعام 2008 

قد اخذت ابنائي الثالثة على حس���ابي 
اخل���اص لعالجهم بلن���دن ثم رجعت 
للكويت ورجعت بابني »م« مرة ثانية 

الى التشيك لعالجه عام 2009(.
وبخصوص املريض »م« بعد اجراء 
العملية طلب منا االطباء باملستش���فى 
مراجعتهم مرة ثانية بعد ش���هرين من 

يوم اجراء العملية.
ل���ذا ارجو منك���م املوافقة على دفع 
مصاريف عالج ابني »م« واس���تكمال 

عالجه في اخلارج.
البيانات لدى »األنباء«

الطلبة  طالب مجموعة م���ن 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي بالع���دول عن القرار رقم 
2009/7. والذي ينص على عدم 
االعتراف بالشهادات السعودية 
والعربية وجاء في بيانهم: أقرت 
الوزي���رة ف���ي وقت س���ابق في 
ش���هر يونيو 2009 أن الدراسة 
بالس���عودية معت���رف بها ومن 
ثم قمنا بدفع الرسوم الدراسية 
وأجور السكن ملدة عام ومصاريف 

السفر ومصاريف أخرى، وإذ لم 
يكن هناك قانون مينع دراستنا 
بالنظام املسائي باملدارس اخلاصة 
بالسعودية، حيث كان لنا أخوة 
صدقت شهادتهم ولم يبلغوا بشيء 
عن عدم االعتراف مبن هم بعدهم، 
وعندما ذهبنا الستكمال دراستنا 
بالسعودية فوجئنا بصدور قرار 
مينع االعتراف بشهادتنا؟ ومينع 
معادلة ش���هادات الدول العربية 
باملدارس اخلاصة املسائية؟ ومنا 

من أعمارهم ال تسمح لهم بالدراسة 
في النظام الصباحي فال يوجد لهم 
إال املس���ائي الستكمال دراستهم 
إلميانهم بحري���ة اختيار املنهج 
والنظام الدراس���ي املناسب لهم 
سواء كان بالكويت أو خارجها.

الدس���تور نص عل���ى حرية 
االختيار والتعبير والتفكير ما لم 
يخالف القوانني ولم يوجد سابقا 

قانون يعارض ما قمنا به.

بدون: أناشد الطبطبائي 
مساعدتي

سعودي يناشد سفير المملكة
تأمين عالجه في المستشفيات

مسنة تطلب المساعدة

أنا بدون ضاقت بي احلال وتكالبت علي الدنيا وجلس���ت من 
دون عمل فترة طويلة من الزمن فزادت علي املسؤولية واقترضت 
من الناس، أناشد النائب د.وليد الطبطبائي مساعدتي أو توجيه 

أحد لتقدمي العون لي.
البيانات لدى »األنباء«

تكسرت عظامي وأصبحت طريح الفراش وحرمت من السير على 
أقدامي وبقيت بني اجلدران يزورني من يزورني وال أعلم بالعالم 
اخلارجي، حيث إنني لم أتزوج وأظلم العائلة ألن القدر لم يحالفني 
ألكمل ما يسير به هذا العالم لذلك طموحي يقف عند مساعدتك يا سفيرنا 
في الكويت لكي توفر لي العالج الطبي والذهاب إلى املستشفيات 
التخصصية في عاصمة اململكة الرياض لكي يتم عالجي مما خبأه 
القدر فأنا شاب سعودي اجلنسية وطلبي لسعادتك بأن أتخلص من 
 اإلجراءات واألمور التي تستخدم لسفري إلى الرياض علما بأنني بقيت
شهرين في املستشفى وكلي أمل بأن يتم مساعدتي في هذا األمر.

أناشد أهل اخلير مساعدتي فأنا امرأة كبيرة في السن وال معيل 
لي إال رحمة اهلل س���بحانه وتعالى أطلب م���ن أهل اخلير والبر 
واإلحس���ان مساعدتي وتأمني سكن لي يحميني في كبري ويستر 
علي »ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة«.
البيانات لدى »األنباء«

إلى الس��يدة الكرمية 
الش��يخة  الش��اع��رة 
لقد  الصب��اح  د.س��عاد 
حك��م  بحق��ي  ص��در 
محكمة مببل��غ 4 آالف 
وص��در مبوجبه  دينار 
وأنا  ضب��ط وإحض��ار 
أعيل أسرة كبيرة، أطلب 
منك املساعدة في سداد 

هذا املبلغ.
البيانات لدى »األنباء«

وافد بحاجة 
لمساعدة في سداد 

4 آالف دينار

والد 4 بنات ضحايا يستغيث
أب يناشد املواطنني واملقيمني الذين شاهدوا 
احل����ادث األليم الذي وقع على طريق الفحيحيل 
السريع مقابل نادي ضباط احلرس الوطني مساء 
22 ديسمبر املاضي حوالي الساعة 9 مساء وراح 
ضحيته اربع من بناته زهرات في مقتبل العمر 

علما أن املتس����بب في احلادث صاحب السيارة 
البورش البرتقالية قد أنكر مسؤوليته عن احلادث، 
لذا نهيب بكل من ش����اهد احلادث أن يتصل على 

األرقام التالية: 23949957 � 99577483.
البيانات لدى »األنباء«

بطاقة معاق

حامل إحصاء 1965 يطلب منحه الجنسية

لدي ابن معاق اسأل أهل اخلير مساعدتي في دفع 
رسوم التسجيل في املدارس اخلاصة حيث انني من 
فئة غير محددي اجلنسية وأحمل إحصاء 1965 وابني 
يعاني من إعاقة وش����لل وقد تقدمت سابقا بكتاب 

استرحام لوزارة التربية ومت رفض الطلب.

ه����ذا وكلي أمل في اهلل تعال����ى ثم ذوي القلوب 
الرحيمة في مس����اعدتي في دفع رس����وم التسجيل 
في املدارس اخلاصة وذلك لظروفي املادية الصعبة 

وحاجة ابني املعاق إلى الدراسة والتعلم.

سيدي وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، اتقدم 
بكتاب���ي هذا وبه راجيا م���ن اهلل العلي القدير ثم 
منكم التكرم باملوافقة على منحي شرف اجلنسية 
الكويتية، حي���ث انني من مواليد الكويت واحمل 
شهادة ميالد كويتية، كما انني من شريحة حاملي 
احصاء 1965 وما قبله، علما ان والدي من مواليد 
الكويت عام 1929 ولديه شهادة ميالد صادرة عام 
1964 ودرست في مدارس الكويت ولدي ابناء من ام 
كويتية بالتأسيس وهم عبدالعزيز وعبداللطيف وال 
يوجد علي اي قيود امنية وانهيت البصمة الوراثية 
واالدلة اجلنائية منذ تاريخ 2005/7/4 ولدي اخت 
كويتية، علما ان والدي واخي من ضمن املتبرعني 
في املجهود احلربي الكويتي، ولدي ملف في اللجنة 

التنفيذية يحمل رقم 28011-0.
هذا وكل���ي امل ان ين���ال طلبي ه���ذا موافقة 
معاليك���م الكرمية ودمتم عون���ا وذخرا لنا ولهذا 

البلد املعطاء.

والد معاق يناشد أهل الخير مساعدته
في سداد رسوم المدرسة
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حكم احملكمة


