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من الزميل زكي عثمان الى رئيس مركز 26
الضمان الصحي في اجلابرية دعيج العنزي 
ونائبه يعقوب العلي وجميع العاملني في الفرع 
على جهودهم املميزة في تس����هيل اجراءات 
التام لتذليل املعوقات  املراجعني وتعاونهم 
التي تقف في طريق معامالتهم، فلهم منا كل 

الشكر والتقدير وعساكم عالقوة.

باقة شكر خاصة
 إلى طبيب اجلراحة مبستشفى 
الصباح د.عبدالوهاب العشرة على 
تعامل����ه الراقي مع املراجعني وعمله 
الدؤوب واخالصه وتفانيه كثر اهلل 

من أمثالك.
 باقة خاصة الى د.عاطف عالم 
مبستش����فى بوحمرا على ابتسامته 

الت����ي ال تفارقه واتقانه ومهارته في 
عمله وصدقه في اس����داء النصيحة 

ملرضاه.
 ال����ى املاترون دالل الش����مري 
رئيسة الهيئة التمريضية في مستشفى 
اجلهراء على بشاشة وجهها وحسن 

تعاملها مع املرضى واملراجعني.

باقة ورد

أم يوسف على باب غرفته تنتظر الفرج من أهل الخير وتناشد رئيس الوزراء عالجه في الخارج

يوسف مازال طريح الفراش: غياب عن الوعي منذ 4 أشهر وتسارع في دقات القلب
لقد كان املري���ض حتت رعاية 
طبية مس���تمرة من قبل طبيب 
اجلراحة العصبية، طبيب امراض 
اجلراثيم وجراح االنف واالذن 
واحلنجرة بهدف العناية بأنبوب 
ثغر الرغام���ى. اصيب املريض 
بتورم في مفصل الفخذ االمين 
ولق���د فحص من قب���ل طبيب 
العظام وال���ذي أوصى باتباع 

العالج احملافظ.
أما ف����ي الوقت احلال����ي، فإن 
املريض في حالة انباتية، يتنفس 
بش����كل عف����وي مع وج����ود فغر 
للرغامى. تتم تغذية املريض عن 
طريق االنبوب االنفي املعدي، مع 
وجود قسطرة فولي وادرار بولي 
جيد. يتغوط املريض بشكل عفوي. 
وهو يعالج حاليا باالدوية املضادة 
للصرع )ايبانيوتني 100 مج ثالث 
مرات يوميا(، وتتم متابعة حالته 
من قبل الطبيب املعالج الطبيعي 
والطبيب الباطني للتحكم بالنوب 
التي يصاب بها. ومنا الى كل غيور 

ملساعدة يوسف.

اليمنى  الناحية  اجلمجمة( في 
ويصل الكسر الوحشي منها نحو 

الثقبة العظمى للجمجمة.
وفي وحدة العناية الفائقة 
بق���ي املري���ض حت���ت تأثير 
االدوية املركنة وجهاز املنفاس 
الصناعي، فقد اصيب املريض 
ف���ي اليوم احلادي عش���ر من 
مكوثه في وحدة العناية احلرجة 
باس���ترواح في الصدر االمين 
مما اس���تدعى ادخال االنبوب 
الص���دري الس���تخراج الهواء 
والذي مت خروجه بعد توسع 
الرئة بش���كل كامل في تاريخ 
2009/10/9، مت تخريج املريض 
من وح���دة العناية الفائقة في 
تاريخ 2009/11/2، وحول بعد 
ذلك الى غرفة العزل في االجنحة 
اجلراحية نظرا إلصابته باالنتان 
املقاومة  العنقودية  باملكورات 

.MRSA للميشيلني
أصي���ب املري���ض حينه���ا 
املترافقة  باحلم���ى املس���تمرة 
مع فرط الصودي���وم وابتدأت 
معاناته من النوبة االختالجية. 

كسور شقية متعددة تطال اجليب 
الوتدي. لوحظ وجود كس���ور 
العظم  ف���ي صفيحتي  متبددة 
اجلناحي االنسية والوحشية في 
الناحية اليمنى مع وجود شقوق 
خطية في الصفيحات االنسية 
والوحشية للعظم اجلناحي في 
الناحية اليسرى. لوحظ وجود 
كسور شقية تطال قاعدة احلفرة 
القحفية الوسطى واخللفية )قاع 

عظم الترقوة االمين، وسحجات 
متعددة فوق املرفق االيسر، بكلتا 

القدمني والركبتني.
وكان البطن لينا ومتنفسا، كان 
فحص احلوض سويا من الناحية 
النبضان  االكلينيكي���ة، وكان 
الش���رياني احمليطي لالطراف 

مجسوسا في الناحيتني.
اضافة الى كسر متبدل للعظم 
الصدغي االمين ميتد نحو العظم 
اجلداري االمين. وكسر متبدل 
يطال اجلدران االنسية لكال جوفي 
احلجاج. كسر شقي في اجلدران 
اجلانبي���ة جلوفي احلجاج مع 
تباعد العظمني اجلداري والوجني 

عند نقاط التحامهما.
كسر في سقف احلجاج في 
الناحيتني. كسر في العظام االنفية 
في الناحيتني وفي احلاجز النفي، 
كما لوحظ وجود كسر متصل 
يطال الناحية اجلانبية اخللفية 
العظم  واجلدار االمام���ي لغار 
الفكي. وميتد على ش���كل كسر 
غائر الى سقف احلجاج االمين 
في الناحية اليمنى، مع وجود 

للم���رة الثالثة ننش���ر هذه 
املناشدة عس���ى اهلل ان يرقق 
بعض القلوب ويخرج اصحابها 

من الضيق الى وسع الطريق.
فيوسف اليتيم ابن ال� 17 عاما 
الفروانية  مازال في مستشفى 
طريح الفراش وهو يطلب انقاذه 
من املوت وحاله كل يوم يزداد 
سوءا، حيث ان دقات قلبه غير 
منتظمة وغائب عن الوعي منذ 
40 شهرا وحال أم يوسف على 
باب غرفته في املستشفى تطلب 
من اهلل أن ينقذ ابنها الغالي، وان 
يرجعه الى بيته ساملا معافى، 
وتناشد س���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عالج ابنها 
في اخل���ارج، بع���د أن رفضت 

اللجنة ذلك.
التقري���ر الصادر  ويوضح 
بتاريخ 2009/12/31 االذى الذي 
أصاب يوسف حيث ان التقرير 
حتدث عن ان العينني متكدمتان 
الى جانب وج���ود ورم دموي 
في ف���روة الرأس، وورم دموي 
يوسف مازال طريح الفراش منذ 4 أشهرعند الكتف اليسرى، وكسر في 

تقرير طبي

عائلة بحاجة إلى ألف دينار
لتحويل اإلقامات وسداد الغرامات

الباحثون القانونيون يتعرضون لعملية إجالء 
في »الشؤون« لصالح سكرتيرة وكيل مساعد

أوردنا في عددنا الصادر االربعاء املاضي خبرا 
وقع فيه شيء من اخلطأ حيث كان مسرح احلادث 
في وزارة الش���ؤون وليس العدل فقد فوجئ 
عدد من الباحثني القانونيني في وزارة الشؤون 
ممن يتبعون مكتب وكيل وزارة مساعد بطلب 
اخ���الء مكاتبهم، حيث جرى نقلهم الى مكاتب 
جماعية ال تكاد تتسع لشخص واحد في حني مت 
استغالل املكاتب السابقة التي كانت مخصصة 
لهم الستراحة لسكرتيرة مكتب الوكيل املساعد 
والتي اتضح انها كانت وراء عملية »اإلجالء« 
التي مورس���ت على عدد من القانونيني بحجة 
انها تريد غرفة ملكتبها وغرفة اخرى استراحة 

وثالثة من اجل استقبال الضيوف لديها.
واجت���ه القانونيون بش���كاواهم الى وزير 
الش���ؤون للنظر في ه���ذه احلادثة التي قللت 
من قيمة القانون ورمت به في عرض احلائط 
حيث اليزال التساؤل في اروقة هذا القطاع وهو 
كيف يسمح وكيل مساعد بأن تفعل سكرتيرته 
ما فعلت مع مجموعة من املوظفني ناهيك عن 
كونهم قانونيني وان يحشروا في مكاتب ضيقة 
وان يجلس بعضهم في ممرات االدارات بينما 
تتمتع س���كرتيرته بأكثر من مكتب واكثر من 
غرفة في سياسة تزيد االحباط وال تعني على 

مواصلة العمل.

الى اهل اخلير والبر واالحس���ان لقد استفدت 
من قرار العفو اخلاص بأصحاب امللفات التابعة 
للش���ركات الوهمية، ولكن زوجتي مخالفة اقامة 
منذ خمسة اشهر حيث لديها التحاق بعائل ولم 
امتك���ن من تعديل وضعها الن ملفي متوقف منذ 
تاريخ 2008/12/2 ولن أمتكن من عمل اقامة ابنائي 
بس���بب هذا القرار وق���د ازدادت ديوني بطريقة 
ش���ديدة جدا حيث زادت على ألف دينار وعندما 

اتخذ قرار العف���و ذهبت المتام اقامتي وزوجتي 
وابنائي فوجئت ان غراماتي بس���بب املخالفات 

تعدت األلف دينار.
أتوس���ل الى اصح���اب القل���وب الرحيمة ان 
يساعدوني لدفع في املبلغ املطلوب لتعديل وضعي 
حيث انني اس���تخرجت اذن عم���ل جديد ولكني 

متوقف عن دق االقامة بسبب الغرامات.

الباحثون القانونيون في »الشؤون« يتعرضون لإلجالء

وافد: تعرضت لحادث ومهدد بدخول السجن وضياع األسرة
أمتن����ى وفي التمني رجاء الى اهلل 
عز وجل أن تساعدوني يا أهل اخلير 
والقلوب الرحيمة، فأنا شاب ضاقت بي 
الدنيا من هموم وكرب ومرض وقضايا 
فنزلت الى القاهرة وأخذت أسرتي واهلي 
الى املصيف، وتعرضت حلادث مروع، 
جناني منه اهلل عز وجل، اال انه توفي 
كل اهلي أمي وأسرتي وأجريت لي خمس 
عمليات جراحية واحلمد هلل على كل 
ش����يء، فزوجتي وأطفالي لم يكونوا 
معي، وعندي مشاكل كثيرة والسيارة 
حتى اآلن مكان احلادث، فأمتنى منكم 
يا اصحاب القلوب الرحيمة وااليادي 
البيض����اء ان تس����اعدوني على ما أنا 
فيه فهذا غير س����كني ومعي زوجتي 
واطفالي هنا ولم اق����در على العودة 
الى الدوام حتى اآلن ملا فعله احلادث 
بي، فعندي ست قضايا ومهدد بدخول 
السجن وضياع اسرتي. أتوسل اليكم 

ان تساعدوني.
ضبط وإحضار احلادث كما ورد في »األهرام«

مريض بالضغط والسكر 
بحاجة لزراعة الكلية

قال تعالى )وتعاونوا على 
البر والتق���وى وال تعاونوا 
 على االثم والعدوان( ڈ، 
وقال رسول اهلل ژ »كان اهلل 
في عون العبد ما دام العبد 
في عون أخيه«، أنا انس���ان 
مريض بالضغط والس���كر 
الكلوي ومحتاج  والفش���ل 
الى زراع���ة كلية. أرجو من 
اهلل ثم منكم المساعدة بقدر 
المس���تطاع وجعله اهلل في 
ميزان أعمالكم وأجركم عند 

اهلل كبير.

من الحاصلين على شهادة بكالوريوس

منتسبو الحرس الوطني 
يطالبون بتعديل أوضاعهم

»الشؤون«: حادثة الهجرة 
وقعت في 2008

إلى نائب رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل األحمد نحن 
مجموعة من أبنائك منتس���بي احلرس الوطن���ي احلاصلني على 
شهادة البكالوريوس ولم يتم تعديل أوضاعنا الى اآلن في الوقت 
نفسه الذي أقر فيه قانون اجلامعيني في وزارتي الداخلية والدفاع 
علما بأن لدينا من اخلدمة العس���كرية 5 سنوات وأكثر راجني من 
س���يادتكم النظر في موضوعنا بعني املساواة والعدل لكي نكمل 

مسيرتنا في خدمة هذا البلد املعطاء.

جاءنا من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الرد التالي: تعقيبا 
على املنش����ور في صحيفتكم الغراء الص����ادرة اخلميس 2010/1/14 
بالع����دد 12146، ص/ االخيرة، بعنوان: »الهجرة« تنهي عالقة موظفة 
في »الش����ؤون« مع التزوير وتوقيف كوافي����رة ومندوب وصاحبة 
شركة. نود أن ننوه بأن احلادثة املذكورة وقعت في العام 2008 وقد 
مت التعامل معها وفقا لالجراءات القانونية املتبعة واملوضوع اليزال 

أمام اجلهات املختصة التخاذ الالزم بشأنها.

تقرير طبي
تقريران للبنت واملسن

مريض طاعن في السن بحاجة إلى المساعدة
أنا رجل طاعن بالسن 
ومريض ولدي عائلة كلها 
مرضى. زوجتي واختي 

وابنتي.
بالنس���بة لزوجت���ي 
أصيبت بجلطة أصابتها 
بشلل ولديها هشاشة في 
العظام، أما أختي فأصيبت 
بس���رطان استدعى عمل 
عملي���ة لها ف���ي »مكي 

جمعة«.
وابنت���ي تعان���ي من 
عدم السمع الشديد ولدي 
تقارير تثبت ذلك، لذلك 
اطلب م���ن اهلل ثم منكم 

مساعدتي.

مواطنة تطلب مكافأة مشاركتها بانتخابات 2009
أن���ا موظفة بوزارة الداخلية، وقد ش���اركت 
بانتخابات مجلس األمة 2009، ولم اتسلم مكافأتي 
حتى اآلن، فراجعت ادارة االنتخابات وأعطيتهم 
إثبات مشاركتي باالنتخابات وتوقيع القاضي على 
ورقتي الذي يثبت حضوري مع القاضي فقالوا 
لي املدير بإجازة سيداوم بعد عيد الفطر ومن ثم 
تنزل مكافأتي، ثم راجعت مرة أخرى فقالوا لي 
أسبوع وتنزل املكافأة فراجعت الشؤون املالية 
فاتض���ح ان ادارة االنتخابات لم تبعث اس���مي 
لنزول املكافأة، فراجعت ادارة االنتخابات مرة 
ثالثة فقالوا لي انه كتاب رسمي خرج من اإلدارة 
ومعي مجموعة لم تنزل لنا املكافأة، فذهبت مرة 

أخرى ل���إدارة املالية فاتضح انه غير حقيقي، 
فذهبت ي���وم 2009/12/31 الى ادارة االنتخابات 
وقابلت علي م���راد، قلت له مل���اذا لم تنزل لي 
املكافأة؟ قال ال أعلم احتمال انك اعتذرت فقلت 
له كيف وه���ل يوجد لديك إثبات باعتذاري عن 
عدم مشاركتي باالنتخابات مع العلم انني أملك 

اإلثبات مبشاركتي باالنتخابات.
التمس من س����يادتكم النظر في أمري، فهل يعقل 
ان أشارك باالنتخابات وحتى اآلن لم اتسلم مكافأتي 
علما انني شاركت بانتخابات 2006 وصرفت مكافأتي 
ولكن 2009 لم تصرف حتى اآلن، وملاذا كل هذا التأخير 

في صرف املكافأة.

بقائمة املمنوعني حتت بند »منع دخول« من قبل وزارة اخلارجية 
بتاريخ 2009/11/19، وذلك لعدم لياقتها الصحية.

وجاء في ردها على ما ورد حتت عنوان »كويتي »الداخلية« 
ل���م تطبق حكما بإضافة اللقب للعائلة في نهاية اس���مي«. نود 
افادتكم بأن االدارة العامة للجنس���ية ووثائق السفر اكدت انه 
مت مخاطبة اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء وما زال 

املوضوع قيد البحث والدراسة حيث االختصاص.
وأوضحت ان وزارة الداخلية ممثلة في االدارة العامة للجنسية 
ووثائق الس���فر قامت باالجراء املنوط بها بإحالة املوضوع الى 

اجلهة املختصة وهي اللجنة العليا للجنسية.

ادارة االعالم االمني ب���وزارة الداخلية ان االدارة العامة للهجرة 
أوضحت ان رسوم االقامة نظمها قانون اقامة االجانب والئحته 
التنفيذي���ة والقرارات املكملة له، حيث مت حتديد تلك الرس���وم 
على ضوء مدة االقامة والغرض منها، وعليه فإن االعفاء من تلك 

الرسوم يعد مخالفة صريحة لقانون االقامة.
وردت على ما ورد حتت عنوان »معيل ألم مس���نة يطلب من 
وزير الداخلية استثناءه لعمل التحاق بعائل«. نود افادتكم بأن 
االدارة العام���ة للهجرة قد اكدت ان وال���دة مقدم الطلب مدرجة 

ردت وزارة الداخلية على بعض ما نشر في صفحة املنطقة 
احلرة، فتحت عنوان »مواطن يطالب بإعادة جنس���يته«، أفادت 
بأن االدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أوضحت ان املذكور 
وشقيقه حصال على اجلنسية الكويتية بالتأسيس استنادا الى 
ش���هادات غير صحيحة، حيث انهما أخفيا عن جلنة اجلنسية 
أن والدهما يحمل جنس���ية دولة مجاورة. وبالتالي قرر مجلس 
الوزراء املوقر في 1985/1/27 سحب اجلنسية من املذكورين وفقا 

للقواعد القانونية واالنظمة املعمول بها.
وردا عل���ى ما ورد حتت عنوان »وافدة حالتي تزداد س���وءا 
وأناش���د وزير الداخلية تقسيط إقامة زوجتي وابنتي«. ذكرت 
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