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شاب يتعرض الرتجاج في المخ
بسبب الطلقات المطاطية

مخاوف من تعرض مسعف لنزيف في
المخ إثر ضربه يوم الخميس الدامي

§ الوسط  -فاطمة عبداهلل

§ الوسط  -محرر الشئون المحلية

[ ي���رق���د ال����ش����اب م��ص��ط��ف��ى
عبداهلل في المستشفى العسكري
إث��ر إصابته بضرب مبرح على
رأسه ،في الوقت الذي أدخل فيه
العناية القصوى للمرة الثانية
بسبب حالته ال��ح��رج��ة م��ن أثر
ال��ط��ل��ق��ات ال��م��ط��اط��ي��ة وش��ك��وك
بتعرضه الرتجاج في المخ.
وق���ال ع��م��ه ع��ب��اس المحفوظ
ف��ي ح��دي��ث ل��ـ«ال��وس��ط»« :بعد
تشييع الشهيد علي مشيمع لم
نعلم ع��ن اب���ن أخ���ي ش��ي��ئ�� ًا لمدة
يوم واحد ،وبعد السؤال عنه تم
التأكيد لنا أنه أصيب ،وبعد عدة
محاوالت عرفنا أن��ه موجود في
العناية القصوى بالمستشفى
العسكري».
وأضاف المحفوظ «في البداية
ل���م ن��س��ت��ط��ع أن ن�����زوره بسبب
وجوده في العناية القصوى ،إال
أن��ه بعد أن تم نقله إل��ى الجناح
ال��خ��اص استطاع األه��ل زيارته
وك��ان��ت اإلص��اب��ات ال��ت��ي أصيب
بها متفرقة إال أن أغلب اإلصابات
كانت على الرأس».
وت���اب���ع ال��م��ح��ف��وظ «ل����م يكن
في البداية ق��ادراً على الحديث،
وخ���ص���وص��� ًا ف���ي ظ���ل إع��ط��ائ��ه
م��س��ك��ن��ات األل�����م ال���ت���ي تجعله
مخدراً نوع ًا ما ،إال أنه بعد فترة
استطاع أن يستدعي وعيه إال أنه
ليس بالكامل ،وقد أكد لنا أنه ال
يعلم كيف وصل إلى المستشفى،
إذ إن���ه ت��ف��اج��أ ب��اس��ت��ي��ق��اظ��ه في
المستشفى» .ول��ف��ت المحفوظ
إلى أن ابن أخيه ال يتذكر الكثير،
فض ًال عن أنه ال يتذكر أنه تحدث
معهم قبل ي��وم ،مشيراً إل��ى أنه

[ م���ازال مصير المسعف عيسى سلمان
ال����ذي ت��ع��رض ل��ل��ض��رب ف���ي ي���وم الخميس
ال����دام����ي م���ج���ه���و ًال ع��ل��ى رغ����م خ���روج���ه من
المستشفى ،فاألعراض التي يشعر بها مازال
األطباء يقفون عاجزين عن معرفة أسبابها
وت��ط��ورات��ه��ا ،وخ��ص��وص�� ًا أن ال��ض��رب ال��ذي
تعرض له أدى إلى اتساع حدقة العين اليمنى
التي أصبحت أكبر من العين اليسرى.
وق��ال سلمان في حديثه لـ «الوسط» بهذا
الخصوص« :لقد تعرضت للضرب على يد
قوات الجيش والشغب مرتين ،فالمرة األولى
كانت الساعة السادسة صباح ًا عندما كنت
أحاول نقل الجرحى ،إذ تعرضت للضرب على
رأس��ي وبعدها ع��دت إل��ى مجمع السلمانية
الطبي وق��دم لي العالج مع أخذ الفحوصات
الالزمة ،وعلى رغم محاولة إرسالي للمنزل
وأخذ قسط من الراحة إال أن الواجب اإلنساني
كان أقوى بكثير لذلك عدت إلى دوار اللؤلؤة
للمرة الثانية».
وأض���اف سلمان «ف��ي ال��م��رة الثانية التي
ع��دت فيها كانت الساعة الثامنة وتعرضت
للضرب للمرة الثانية وغالبية الضربات
وأشدها كانت على الرأس وتم نقلي مباشرة
إلى مجمع السلمانية الطبي وهناك تم التأكد
أن هناك جروح ًا في الرأس وإصابات».
ولفت سلمان إلى أنه كان يعاني من تدني
الرؤية وخصوص ًا في العين اليمنى ،مبين ًا
أن حالته بدأت تتحسن ،إال أنه يوم األربعاء
ال��م��اض��ي ب��دأ يشعر ب���دوار ف��ي ال����رأس ،وتم
التأكد في المستشفى أن حدقة العين اليمنى
أكبر من حدقة العين اليسرى ،مشيراً إلى أن
ذلك ينذر بوجود نزيف في المخ.
ون�����وه س��ل��م��ان ب���أن���ه خ��ض��ع إل����ى أش��ع��ة
مقطعية ف��ي ال����رأس وت���م ال��ت��أك��د م��ن أن���ه ال
يوجد نزيف أو كسر في الجمجمة ،مبين ًا أنه
ت��م اس��ت��دع��اء طبيب م��خ وأع��ص��اب لمعرفة
م��ا ي��ح��دث وت��م التأكد م��ن ع��دم وج���ود نزيف
في المخ لحد اآلن ،مشيراً إلى أنه أجبر على

الشاب مصطفى عبداهلل يرقد في العناية القصوى بعد تعرضه للضرب بعد مسيرة علي مشيمع
مصاب حالي ًا بارتجاج في المخ.
ون��وه المحفوظ إل��ى أن هناك
ضربة بين العين وبين عظمة
ال��خ��د ،وق��د أك��د األط��ب��اء أن هناك
ح���اج���ة إم����ا ل���وض���ع ب�لات��ي��ن أو
أخ��ذ عظمة م��ن ال���رأس لوضعها
ف��ي م��ح��ل اإلص���اب���ة ،م��ب��ي��ن�� ًا أن��ه
ك��ان من المتوقع أن يقوم بهذه
العملية األطباء يوم أمس األول
الخميس ( 24ف��ب��راي��ر /شباط
 ،)2011إال أنه لسوء حالة ابن
أخيه وإدخاله إلى الطوارئ مرة
ثانية تأجلت هذه العملية ،حتى
تستقر حالته مرة أخرى.
وذكر المحفوظ أنه زاره بعض
األق������ارب ول����م ي��ك��ن ع���ب���داهلل في
وعيه نتيجة اإلصابات المتفرقة
التي تعرض لها والتي كانت في
الرأس واليد واألرجل.
وأوض��ح المحفوظ بحسب ما
أكده األطباء في العسكري أن ابن

إصابات متفرقة في األرجل
أخيه يحتاج إل��ى فترة م��ن أجل
إع���ادة ت��وازن��ه ،وخ��ص��وص�� ًا أنه
غير قادر على المشي بشكل متزن
بسبب الدوار الناتج عن اإلصابة
في ال���رأس .ولفت المحفوظ إلى
أن ل��ي��س ل��ه��م ع��ل��م ب��م��ا ح���دث،
وخ��ص��وص�� ًا ف��ي ظ��ل ع���دم تذكر
المصاب بما ألمَّ به وما تعرض له

وكيفية وصوله إلى المستشفى.
وطالب المحفوظ اإلفصاح عن
ما جرى البن أخيه ،مع ضرورة
معرفة مصيره في العالج.
وأش�������ار ال���م���ح���ف���وظ إل�����ى أن
المصاب من مواليد العام ،1974
وم���ت���زوج ول��دي��ه ث�لاث��ة أط��ف��ال،
ويعمل أعما ًال حرة.
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إصابات متفرقة تعرض لها المعتصمون في دوار اللؤلؤة بعد اقتحام قوات الجيش لهم فجر الخميس الدامي

المسعف الذي تم ضربه وتضررت حدقة العين اليمنى على جهة اليمين
المبيت في المستشفى ليلة الخميس وذلك
تجنب ًا لحدوث نزيف في المنزل.
وأوض���ح سلمان أن��ه ت��م اس��ت��دع��اء طبيب
ع��ي��ون ل��ه وك���ان ذل��ك م��ا بعد منتصف الليل
ونقله إل��ى ع��ي��ادة العيون للتأكد م��ن حدقة
العين التي كانت أكبر من األخرى.

وذكر سلمان أنه تم إخراجه من المستشفى
أمس بعد أن كشف عليه اختصاصي أمراض
المخ واألع��ص��اب ،إال أن��ه أجبر على العودة
غ����داً (األح�����د) وذل����ك م��ن أج���ل م��ع��رف��ة سبب
اتساع حدقة العين وعدم تساويها مع العين
األخرى.

األطباء والمسعفون يسعفون واحد ًا من المصابين في األحداث األخيرة (أرشيفية)

 250مصاب ًا سقطوا في «الخميس الدامي»

 541جريح ًا أدخلوا «السلمانية» خالل  8أيام من بدء األزمة السياسية
§ الوسط  -علي الموسوي
[ كشفت إح��ص��اءات حصلت عليها «ال��وس��ط» ،أن
عدد الجرحى والمصابين الذين تم إدخالهم إلى مجمع
السلمانية الطبي والمستشفيات األخرى المجاورة له،
منذ بداية األزم��ة السياسية في البحرين ي��وم اإلثنين
( 14ف��ب��راي��ر /ش��ب��اط  ،)2011وح��ت��ى ي���وم اإلث��ن��ي��ن
الماضي ( 21ف��ب��راي��ر /ش��ب��اط  ،)2011ق��د بلغ 541
جريحاً.
وأشارت اإلحصاءات إلى أن  485جريح ًا أخرجوا من
المستشفى بعد أن تلقوا العالج ال�لازم ،بينما بقي 56
جريحاً ،راقدين في المستشفى ،حتى التاريخ المذكور
أعاله.
وأف��ص��ح��ت اإلح���ص���اءات ع��ن أن أك��ث��ر ع���دد جرحى
ومصابين كان في يوم الخميس الدامي ،الذي اقتحمت
فيه قوات األمن والجيش المعتصمين في دوار اللؤلؤة،
إذ بلغ ع��دد الجرحى ف��ي ه��ذا ال��ي��وم  250ج��ري��ح��اً ،تم
السماح لـ  218منهم بمغادرة المستشفى ،بينما رقد 32
جريحاً ،وتوفي  3بحرينيين متأثرين بالجروح التي
أصابتهم ،بعد إطالق الرصاص الحي عليهم.
وأوض��ح��ت اإلح���ص���اءات أن ال��ي��وم ال���ذي ب���دأت فيه
األزمة السياسية في البحرين وهو اإلثنين ( 14فبراير)،
ت��م إدخ���ال  40جريحاً ،رق��د منهم  10ف��ي المستشفى،
بينما  30ج��ري��ح�� ًا غ����ادروا المستشفى بعد أن تلقوا
العالج ال�لازم ،في حين توفي شخص واح��د وهو علي
عبدالهادي المشيمع.
وذك��رت أن يوم الثلثاء ( 15فبراير) ،كان هناك 22
ج��ري��ح��اً ،اث��ن��ان منهم رق���دوا ف��ي المستشفى ،و 20تم
السماح لهم بالمغادرة ،بينما توفي شخص آخر.
وكان يوم األربعاء ( 16فبراير) ،هو أقل األيام التي

جدول يبيّن عدد الجرحى والمصابين والوفيات
منذ بداية األزمة السياسية وحتى يوم اإلثنين الماضي
التاريخ

«السلمانية» استقبل  541جريح ًا خالل  8أيام من األزمة السياسية
أدخ��ل فيها ع��دد ج��رح��ى ،إذ ل��م يتجاوز ال��ع��دد جريح ًا
واحداً ،وحالة وفاة واحدة.
وأف��ادت اإلحصاءات أن يوم الجمعة الماضي ،وهو
ال��ي��وم ال��ذي ع��اد المعتصمون فيه إل��ى دوار اللؤلؤة،
وح��دث��ت مواجهات بين ق��وات الجيش والمعتصمين
الذين حاولوا الوصول إلى ال��دوار ،سقط فيه على إثر
ذل��ك  107جرحى 97 ،جريح ًا منهم تلقوا العالج في
المستشفى وت��م ال��س��م��اح لهم ب��ال��م��غ��ادرة ،بينما 10
آخرون رقدوا في المستشفى.
وشهد يوم السبت الماضي ( 19فبراير) ،وهو اليوم
الذي سحبت فيه قوات الجيش من الشوارع والمنطقة

المحيطة بدوار اللؤلؤة 113 ،جريحاً ،اثنان منهم فقط
رقدوا في المستشفى ،بينما البقية غ��ادروا بعد تلقيهم
العالج.
وأدخ������ل ي����وم األح�����د ال��م��اض��ي  5ج���رح���ى لمجمع
السلمانية ال��ط��ب��ي ،جميعهم تلقوا ال��ع�لاج وغ���ادروا
المستشفى ،فيما أدخل في اليوم التالي وهو (اإلثنين)،
 3جرحى ،وغ���ادروا المستشفى ،وف��ي ه��ذا اليوم أعلن
وف��اة الشهيد السابع وه��و عبدالرضا بوحميد ،الذي
أصيب برصاصة حية في رأسه ،يوم الجمعة الماضي،
ول��م تفلح م��ح��اوالت األط��ب��اء ف��ي استخراجها ،إل��ى أن
انتقل إلى جوار ربه.

عدد الجرحى

المرخصين

المرقدين

عدد الوفيات

 14فبراير
(بداية االزمة)
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 15فبراير

22
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2

1

 16فبراير

1

1

-

1

 17فبراير
(الخميس الدامي)

250
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3

 18فبراير
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-

 19فبراير

113

111

2

-

 20فبراير

5

5

-

-

 21فبراير

3

3

-

1
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