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مواقيت الصالة والخدمات ص26 مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص55

البقاء هلل
محمود عبداهلل حسني غلوم دشتيـ  17 عاماـ  الرجال: بيانـ  مسجد 
اإلمام احلسنـ  ت: 99667599ـ  99880889ـ  النساء: بيان 

ـ ق11 ـ ش األول ـ ج5 ـ م39 ـ ت: 66407084.
عباس فالح راشد العجميـ  68 عاماـ  الرجال: فهد األحمدـ  ق2ـ  
ش208 ـ م29 ـ ت: 99821122، النساء: الظهر ـ ق2 ـ ش4 

ـ ج1 ـ م1 ـ ت: 23833436.
دحل خلف روضان الظفيري ـ 82 عاما ـ الرجال: سعد العبداهلل 
ـ ق2 ـ ش221 ـ قســـيمة 15 أزرق36 ـ ت: 97864040 ـ 
60055895 ـ النســـاء: ســـعد العبداهلل ـ ق6 ـ ش620 ـ 

قسيمة 229 أزرق11 ـ ت: 66180440.
محم�ود محيي الدين أحمد حمدي ـ 85 عاما ـ الرجال: القادسية ـ 
ق1ـ  ش بدرـ  م11ـ  ت: 66343555ـ  النســـاء: القادسيةـ  

ق4 ـ شارع القادسية ـ م32 ـ ت: 99022525.
شعيع مرزوق ضاوي الرش�يدي، زوجة خالد فالح السوارج ـ 52 

عامـــا ـ الرجال: عبداهلل مبارك ـ ق7 ـ ش730 ـ م4 ـ ت: 
99709329 ـ النساء: خيطان ـ ق10 ـ ش11 ـ م18.

ش�يخة درويش إس�ماعيل، زوجـــة عبداجلليل صالح محمدـ  
69 عامـــاـ  الرجال: الرقعيـ  مســـجد اإلمام املهديـ  ت: 
99505040 ـ النساء: القيروان ـ ق2 ـ ش203 ـ م15 ـ ت: 

.24662141
سعود طاحوس غازي العتيبي ـ 51 عاما ـ خيطان القدمية ـ ق10 ـ 

شارع عبداهلل بن املقفع ـ م21 ـ ت: 97332277.
خالدة عبداهلل الوكيلـ  54 عاماـ  ضاحية عبداهلل السالمـ  ق3 
ـ ش أحمـــد الغامنـ  ج32ـ  م1ـ  ت: 22519161ـ  22519162 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
قاسم عمر الياقوتـ  75 عاماـ  الرجال: ديوان الياقوتـ  الفيحاء 
ـ ق2ـ  ش27ـ  م1ـ  ت: 22544059ـ  النساء: اجلابريةـ  ق9 
ـ ش106 ـ م28 ـ ت: 25331301 ـ الدفن التاسعة صباحا.

د. الحبيب اإلثنين وياكم
للحديث عن كادر الصيادلة

تستضيف »األنباء« باچر االثنني 
رئيس اجلمعية الصيدلة الكويتية 
ال��ذي يتناول  د.طارق احلبيب 
الكادر اجلديد للصيادلة، وسيكون 
معكم من 7 وحتى 9 مساء على 
هواتف: 24830322 � 24830979 � 

2483085، داخلي: 318 � 131.

الرسم بالكلمات
باسم األمة

بقلم: وضحة أحمد جاسم المضف
ص5

تدهور حالة أحالم الصحية بسبب خطأ طبي
أجرت 4 عمليات خالل 9 أيام

إيالف: تعرضت الفنانة اإلماراتية أحالم 
لإلهمال الطبي خالل وضعها البنتها في أحد 
مستشفيات دبي مما ادى إلى تدهور حالتها 
الصحية، ما تســــبب في اجرائها 4 عمليات 

خالل 9 ايام.
كشــــف اتصال هاتفي قبل أيام قليلة من 
إحدى معجبــــات الفنانــــة اإلماراتية احالم 
واملقربــــن منها، مع برنامج البث املباشــــر 
الصباحــــي الذي يقدمــــه االعالمي االماراتي 
راشد اخلرجي، املعاناة الصحية والنفسية 
التي اصابت الفنانة اإلماراتية جراء االهمال 
الصحي، وعدم نظافة املستشفى اخلاص الذي 
اقامت به، وتعقيمه التعقيم الالزم، بعد العملية 
القيصرية التي اجرتها الجناب طفلتها يوم 
14 ابريل 2010، حيث تسبب االهمال ووقوع 
احالم بأيد غير أمينة وقلوب متحجرة حسب 
مــــا وصفته املتصلة، في إجــــراء 4 عمليات 
جراحية أخرى خالل 9 أيام، بســــبب اصابة 
جرحها الذي تــــرك مفتوحا بڤيروس يدعى 
»مارثا« طالبة من اجلميع الدعوة بالشــــفاء 
العاجل لها. هذا ولم تذكر املتصلة اسم الفنانة 

احالم خالل حديثها لكنها اشــــارت الى ان املريضة املتضررة من هذا اإلهمال الطبي من الفنانات الشهيرات 
الالتي لهن وزنهن، ولكن املذيع طلب منها عدم ذكر اسم الفنانة، وبعد ان أغلق الهاتف قام أحد املشاهدين 
أو املستمعن بإرسال رسالة نصية ذكر فيها وأكد ان الشخصية هذه ما هي إال الفنانة أحالم، وقد قرأ مقدم 

البرنامج الرسالة على الهواء، ومتنى الشفاء العاجل لها.

أحالم


