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منذ ب��دء التقلبات ف��ي أح��وال 
ال��ط��ق��س وال���ه���ط���والت امل��ط��ري��ة 
الغزيرة في البالد األسبوع املاضي 
وضعت وزارة الصحة الكويتية 
كل قطاعاتها وأجهزتها وكوادرها 
في حالة تأهب قصوى ملواكبة آثار 
األم��ط��ار وم��ا يحتاجه املواطنون 
واملقيمون م��ن رع��اي��ة ومتابعة 

صحية على مدار الساعة.
ومع إع��الن احلكومة الكويتية 
ح��ال��ة اجل��اه��زي��ة واالس��ت��ع��داد 
ملواجهة آث��ار األمطار وم��ا خلفته 
من أضرار مادية وغيرها وضعت 
ال������وزارة خ��ط��ة ط����وارئ عالية 
املستوى وبتوجيهات مباشرة 
من الوزير الشيخ الدكتور باسل 
الصباح وإش��راف وكيل ال��وزارة 
ال��دك��ت��ور مصطفى رض���ا عنيت 
أس��اس��ا بتلبية ك��ل م��ا يحتاجه 
اجلميع ف��ي الكويت م��ن خدمات 
صحية س��واء أولية أو ع��الج في 

املستشفيات واملراكز الصحية.
وأك�����د ال���ع���دي���د م���ن م��دي��ري 
املستشفيات في الكويت أن وزارة 
ال��ص��ح��ة ع��ل��ى أه��ب��ة االس��ت��ع��داد 
واجل��اه��زي��ة حتسبا ألي ط��ارئ 
ك��ان ولتلبية النداء في أي ظرف 
أو ح��دث لتنفيذ خطة ال��ط��وارئ 
املوضوعة في جميع املستشفيات 
التابعة لها خ��الل فترة األمطار 
وفق ما تقتضيه املصلحة العامة 

واألوضاع الطارئة في البالد.
وق���ال ه���ؤالء امل��س��ؤول��ون في 
تصريحات متفرقة ل� )كونا( أمس 
الثالثاء إن اإلجراءات التي اتبعتها 
ال��وزارة في هذا الشأن إلى جانب 
بقية اجلهات احلكومية ك��ان لها 
دور كبير ف��ي التخفيف م��ن آث��ار 
األمطار الغزيرة والقيام مبا يتطلب 
من اجلميع في مثل هذه الظروف 

غير الطبيعية.
وأكد مدير مستشفى )الصباح( 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن العنزي 
تفعيل املستشفى خلطة الطوارئ 
خالل فترة األمطار وسوء األحوال 
اجلوية األي��ام املاضية بناء على 
تعليمات وزي��ر الصحة ووكيل 
ال��وزارة فضال عن تفعيل جداول 
اخل��ف��ارة بجميع االق��س��ام الفنية 

واالدارية.
وكشف ال��دك��ت��ور العنزي عن 
استقبال مستشفى ال��ص��ب��اح ل 

3746 م��راج��ع��ا أي���ام اخلميس 
واجل��م��ع��ة وال��س��ب��ت امل��اض��ي��ة 
وذل��ك في أقسام ح��وادث االطفال 
واجلراحة والباطنية دخل منهم 
104 مراجعني الى األجنحة وتلقوا 

العالج الالزم.
وذكر أنه مت تشكيل فرق للمرور 
على املستشفى خالل الثالثة أيام 
املاضية للتأكد م��ن تفعيل خطة 
ال��ط��وارئ واالطمئنان على سير 
العمل وامل��رض��ى مشيرا ال��ى “ان 
االم����ور ك��ان��ت طبيعية وه��ن��اك 
تنسيق م��ع ال��ش��ؤون الهندسية 
وادارة منطقة الصباح الطبية 
ووزارة الصحة إلطالعهم على اخر 

املستجدات”.
من جهته أوضح مدير مستشفى 
)العدان( الدكتور هاني املطيري أن 
املستشفى كان على اهبة االستعداد 
واجل��ه��وزي��ة خ��الل الفترة م��ن 4 
ال��ى 11 نوفمبر اجل���اري مشيرا 
إل��ى استقبال 2864 مريضا في 
مالحظات الرجال والنساء وغرفة 
االنعاش منهم 839 حالة ربو حاد 
الفتا إلى أن املستشفى تسلم جثة 

حلالة وفاة وحيدة.
وأف��اد املطيري بأنه مت ايقاف 
العمليات “غير الطارئة” وذلك 
حتسبا الدخال حاالت حتتاج الى 
عمليات عاجلة م��ؤك��دا ان ادارة 
املستشفى ق��ام��ت ب��ع��دة ج��والت 
تفقدية واستدعاء الكوادر الطبية 
والفنية واالداري���ة والتمريضية 

حت��س��ب��ا ألي ط����ارئ إل���ى جانب 
احل����رص ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ة 

املطلوبة وتفعيل خطة الطوارئ.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أك�����دت م��دي��رة 
مستشفى )مبارك الكبير( الدكتورة 
نادية جمعة أن طوارئ املستشفى 
استقبلت اإلسبوع املاضي 7275 
حالة مشيرة ال��ى ان��ه مت تفعيل 
ال��ب��روت��وك��ول اخل���اص بكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح����االت األم����راض 

التنفسية والربو.

وذكرت جمعة أنه مت تخصيص 
جناحني في قسم اجلراحة )رجال 
- ن��س��اء( ليتم حت��وي��ل ح��االت 
ال��دخ��ول املستقرة إليهما كما مت 
تأجيل جميع العمليات املجدولة 
عدا احلاالت التي حتتاج الى تدخل 
جراحي سريع لتوفير عدد كاف من 
األسرة الستقبال احلاالت الطارئة 

والربو.
وأش������ارت إل����ى أن����ه مت عقد 
اجتماعات متتالية على مدار اليوم 

مع رؤساء األقسام الفنية والطبية 
واالداري��ة ورؤس��اء الوحدات في 
املستشفى ملتابعة سير العمل 
ومت التأكيد على ض��رورة وجود 
رؤساء األقسام او من ينوب عنهم 
وال��ذي يشغل املسمى الوظيفي 
األعلى في القسم )استشاري -
اختصاصي( بناء على توجيهات 

وزير الصحة ووكيل الوزارة.
من ناحيته قال مدير مستشفى 
)األم��ي��ري( الدكتور علي العلندا 

إن���ه مت اخ��ط��ار ج��م��ي��ع رؤس���اء 
االقسام في املستشفى لالستعداد 
لتلقي واستقبال احل��االت مشيرا 
إلى أنه مت استقبال 3875 حالة 
خالل الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 
اجل��اري منها 449 حالة ربو في 
ح��ني دخلت 178 حالة الجنحة 
املستشفى منها ست ح��االت ربو 
وحالة واحدة فقط للعناية املركزة 

دون وجود حاالت وفيات.
وأوضح العلندا أنه مت التعامل 

م��ع ب��ع��ض امل��ش��اك��ل البسيطة 
املتعلقة ب��ال��ش��ؤون الهندسية 
بصورة فورية مبينا أن املستشفى 
ال ي���زال ع��ل��ى اه��ب��ة االس��ت��ع��داد 
للتعامل م��ع احل���االت الطارئة 
والتواصل املباشر مع املسؤولني 

بوزارة الصحة.
أما مدير مستشفى )اجلهراء( 
الدكتور علي املطيري فقد ذكر أن 
املستشفى استقبل خالل الفترة من 
8 إلى 10 نوفمبر اجلاري العديد 
م��ن احل����االت وه���ي ع��ل��ى النحو 
ال��ت��ال��ي: 2690 ح��ال��ة اخلميس 
املاضي منها 710 ح��االت جلناح 
الباطنية فيما استقبل ك��ل من 
جناح اجلراحة 315 حالة وجناح 
العظام 570 حالة وقسم األطفال 
575 ح��ال��ة ف��ي ح��ني استقبلت 
عيادة العيون 235 حالة واألنف 

واألذن واحلنجرة 285 حالة.
وت��اب��ع امل��ط��ي��ري أن��ه ف��ي يوم 
اجلمعة املاضي استقبل املستشفى 
2385 ح��ال��ة ك��ان��ت على النحو 
ال��ت��ال��ي: الباطنية 720 حالة 
واجل��راح��ة 235 حالة والعظام 
410 ح���االت وج��ن��اح األط��ف��ال 
545 حالة والعيون 205 حاالت 
واألن��ف واألذن واحلنجرة 270 

حالة.
وبني أنه في يوم السبت املاضي 
استقبل املستشفى 2480 حالة 
جاءت على النحو التالي: العظام 
560 حالة والباطنية 740 حالة 

واجل��راح��ة 285 حالة واألطفال 
670 حالة والعيون 225 حالة.

وأش�������ار إل�����ى أن�����ه مت ع��م��ل 
اجتماعات عدة وج��والت تفقدية 
ملتابعة سير العمل والتأكد من 
تواجد جميع العاملني على رأس 
عملهم وذل��ك حرصا على سالمة 
املراجعني وت��ق��دمي أفضل خدمة 
طبية لهم.بدوره قال نائب مدير 
مستشفى )الفروانية( الدكتور 
محمد الرشيدي إنه مت استقبال 
7581 حالة في قسم الطوارئ 
خالل الفترة املاضية مؤكدا أنه مت 
رفع جاهزية املستشفى الستقبال 

احلاالت واالستعداد ألي طارئ.
وأوض�����ح ال��رش��ي��دي أن���ه مت 
التعامل مع مياه األمطار الغزيرة 
من مناهيل صرف األمطار ضمن 
موجة الطقس التي شهدتها البالد 

خالل الفترة املاضية.
وب����ني أن����ه مت س��ح��ب امل��ي��اه 
املتراكمة في محيط املستشفى إلى 
جانب وضع آليات لتالفي تراكم 
تلك املياه عن طريق وضع سواتر 
ترابية على امتداد سور املستشفى 
احملاذي للطريق الدائري السادس 
اض���اف���ة ال����ى وض����ع م��ض��خ��ات 
لتصريف املياه في مناهيل صرف 
االم��ط��ار فضال ع��ن سحب مياه 

االمطار بسيارات سحب املياه.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ت��وق��ع 
م��راق��ب ال��ت��ن��ب��ؤات اجل��وي��ة في 
إدارة األرص��اد اجلوية ب��اإلدارة 
العامة للطيران املدني الكويتية 
عبدالعزيز القراوي أن تتأثر البالد 
خالل األيام املقبلة بحالة من عدم 
االستقرار في الطقس وذلك ابتداء 
من فجر اليوم األربعاء وتستمر 

إلى يوم اجلمعة املقبل.
وأوض����ح ال���ق���راوي أن���ه “من 
املتوقع أن تكون احلالة اجلوية 
منذ فجر ال��ي��وم م��ن خفيفة إلى 
معتدلة يزيد نشاطها خالل فترة 
العصر وتستمر إلى الليل ثم تقل 

تدريجيا وتزيد عند الفجر”.
وأض�����اف أن “هذه احل��ال��ة 
مستمرة أيام األربعاء واخلميس 
واجلمعة على ف��ت��رات متقطعة 
وع��ل��ى كميات متفاوتة م��ا بني 
متوسطة وشديدة وقد تصل إلى 
شديدة الغزارة في بعض املناطق 

والله أعلم”.

»األرصاد« تتوقع تأثر البالد بحالة عدم استقرار الطقس ابتداء من فجر اليوم 

»الصحة« تضع خطة طوارئ ملواكبة ومعاجلة آثار األمطار الغزيرة

مديرة مستشفى مبارك الكبير تتفقد استعداد األقسام

»اإلطفاء« تصدر  أول ترخيص إطفاء للمستشفى األميري
أعلنت اإلدارة العامة لألطفاء 
أم��س إص��دار أول رخصة إطفاء 
ملستشفى حكومي وهو املستشفى 
االم��ي��ري اجلديد بحضور نائب 
املدير العام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبدالله فهد والوكيل املساعد 
للشؤون الهندسية واملشاريع 

بوزارة الصحة ناجي الصقر.  
 وق��ال اللواء خالد عبدالله ل� 
)كونا( عقب تسليم الرخصة إنه 
مت أم��س تسليم رخصة اإلطفاء 
للمستشفى األميري اجلديد والذي 
يعتبر أول مستشفى حكومي يتم 
منحه ترخيص االط��ف��اء مشيدا 
بتعاون وزارة الصحة وحرصها 
على س��الم��ة امل��ن��ش��آت واملباني 
الصحية حليوية ه��ذه املباني 
وخصوصية مستخدميها من 

املرضى واملراجعني.  
 وذك��ر أن��ه مت اإلع��الن عن بدء 
ترخيص املباني احلكومية من 
قبل شهر مبينا أن هناك اقبال 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة لطلب 
ترخيص اإلط��ف��اء وذل��ك لتوفير 
السالمة والوقاية من احلريق في 

مبانيهم. 
  وكشف ال��ل��واء خالد ان��ه مت 
ب��ال��ف��ع��ل م��ن��ح ب��ع��ض اجل��ه��ات 
احلكومية تراخيص االطفاء ومنها 
مبنى الرئاسة العامة للحرس 
الوطني ومبنى م��ط��ار الكويت 
الدولي املساند T2 ومبنى طيران 

  .T5 اجلزيرة
 وأض���اف أن اإلدارة العامة 
لإلطفاء مستمرة ف��ي استقبال 
ط��ل��ب��ات اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ل��ت��رخ��ي��ص م��ب��ان��ي��ه��م وم��ش��ي��را 

ال���ى ان ه��ن��اك خ��ط��ة لترخيص 
غالبية املباني احلكومية خالل 
سنتني حيث ان األول��وي��ة حاليا 
للمباني احليوية واخل��ط��رة ثم 
االنتقال للمباني اإلداري��ة واالقل 
حيوية وخ���ط���ورة.   م��ن جانبه 

أع��رب الوكيل املساعد للشؤون 
الهندسية وامل��ش��اري��ع ب���وزارة 
ال��ص��ح��ة ن���اج���ي ال��ص��ق��ر عن 
سعادته بأستالم اول رخصة 
اطفاء ملستشفى حكومي مشيرا 
الى انه سيتبعها ترخيص باقي 

املستشفيات واملباني اجلديدة 
اخل��اص ب��ال��وزارة بالتعاون مع 
اإلدارة العامة لألطفاء.   واشاد 
الصقر في تصريح مماثل ل�)كونا( 
ب���ال���دور ال����ذي ي��ق��وم ب��ه قطاع 
الوقاية ب��اإلدارة العامة لألطفاء 

حلفظ سالمة األطباء واملرضى 
ومستخدمي م��ب��ان��ي ومنشآت 
ال���وزارة من خ��الل فحص جميع 
األج��ه��زة وم��راف��ق املستشفيات 
والتأكد من تطابقها مع مواصفات 

الوقاية من إخطار احلريق.

مكتب الشهيد أكمل استعداداته 
للمشاركة في معرض الكتاب 

ريا�ض عواد

يشارك مكتب الشهيد بجناح 
خ��اص مبعرض الكويت الثالث 
واألربعون للكتاب  الذي يقام على 
أرض املعارض الدولية مبشرف 
خ��الل الفترة من ١٤ ال��ى ٢٤ من  

نوفمبر احلالي .
وأك�����دت ال��وك��ي��ل ب��ال��دي��وان 
األميري مدير عام مكتب الشهيد 
فاطمة األمير حرص مكتب الشهيد 
على املشاركة كون أن فترة إقامة 
امل��ع��رض ت��ت��واف��د عليه العديد 
م��ن الضيوف م��ن داخ��ل وخ��ارج 
ال��ب��الد وم���ن واج��ب��ن��ا امل��ش��ارك��ة 
وت��ع��ري��ف زوار امل��ع��رض بشكل 
عام وجناح مكتب الشهيد بشكل 
خ��اص برسالتنا ولرؤيتنا التي 
م��ن خ��الل��ه��ا نعمل وه���ي ج��اءت  
حت��ت شعار”الريادة ف��ي العمل 
اإلنساني “ ورؤيتنا ان نسعى ألن 
نكون روادا في اخلدمة املجتمعية 
والوطنية بالعمل أس��رة واح��دة 
وف���ق ج����ودة ش��ام��ل��ة للنهوض 
بالعمل اإلنساني وفاء لشهدائنا 

االبرار
وقالت فاطمة األمير إن مكتب 
الشهيد يعمل بكل طاقاته من خالل 
تشكيل فرق  وكوادر وطنية لديها 
القدرة على ادارة اي نشاط يقيمه 
مكتب الشهيد وم���ن خ���الل تلك 
الفرق وضعت خطة إلدارة اجلناح 
خالل تلك الفترة يتخللها العديد 
م��ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي أع���دت للكبار 

والصغار

كما أك���دت ان مكتب الشهيد 
ي��س��ت��ق��ب��ل ف���ي ج���ن���اح���ه  ك��ب��ار 
الشخصيات من زوار املعرض، 
وع��دد من الشخصيات الرسمية 
احلكومية وكذلك سفراء ال��دول 
العربية واألجنبية ل��دى دول��ة 

الكويت.
وق���ال���ت: ل��ق��د أع���د ال��ق��ائ��م��ون 
على جناح مكتب الشهيد فقرات 
وب��رام��ج خاصة للجمهور طوال 
أيام املعرض، حيث ستقام مسابقة 
يومية للكبار تشتمل على أسئلة 
ت��ع��ن��ى بتخليد ذك����رى ش��ه��داء 
الكويت األب���رار، وأسئلة خاصة 
تتعلق مبكتب الشهيد وأع��دت 
ايضا مسابقات يومية للصغار، 

وه���ي أس��ئ��ل��ة ت��ه��دف ال���ى تنمية 
روح الوالء واالنتماء إلى الوطن، 
ورصدت لهاتني املسابقتني جوائز 

يومية قيمة للفائزين.
ك��م��ا س���ت���وزع االص�������دارات 
واملطبوعات اجل��دي��دة  اخلاصة 
مبكتب الشهيد وتشتمل على 
قصص ال��ش��ه��داء  منها قصة ام 
الكويت للشهيدين عبد الله ابراهيم 
الريحان وعلي ابراهيم الريحان 
ومجلة الهوية وبطوالت بصمات 
بتاريخ الكويت “شهداء الكويت 
ب��ط��والت وتضحيات اجل���زء ١٤ 
والهدايا ألتذكارية باإلضافة الى 
جديد جناح مكتب الشهيد لهذا 
ال��ع��ام ه��و  م��ا سيقدمه شخصية 
شقردي من خالل مشاركة ابنائنا 
الطلبة وه��ن��اك قصص األط��ف��ال 
وت��وزي��ع ك��راس��ة التلوين على 
طالب وطالبات امل��دارس الزائرة 

ملعرض الكتاب
وأك��دت فاطمة األمير أن هناك 
مشاركات أخ��رى ملكتب الشهيد  
ب��ج��ن��اح ي��ح��ت��وي  ع��ل��ى ك��اف��ة 
املعلومات عن بطوالت شهدائنا 
االب�����رار ب��ق��ري��ة ص��ب��اح االح��م��د 
ال��ت��راث��ي��ة ب��ال��س��امل��ي مب��ش��ارك��ة 
أبناء الشهداء وايضاً مشاركتنا 
باملعرض “الكويتي املصري” 
ال���ذي سيقام بجمهورية مصر 
العربية خالل نوفمبر احلالي كما  
سيشارك مكتب الشهيد  من خالل 
جدارية هذوال عيالي والتي سيتم 

وضعها في مستشفى جابر.

فاطمة األمير  

مدير مستشفى اجلهراء يستمع آلخر املستجدات 

استعدادات مستشفى األميري ملواجهة موجة األمطار
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وجدان العقاب

جمعية البيئة حتذر من التغيرات املناخية خالل الفترة املقبلة 
ريا�ض عواد 

أك��دت رئيس اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة وج���دان العقاب أن خبير األرص��اد 
اجلوية وعضو اجلمعية عيسى رمضان أكد 
م��راراً على توقعاته بتلك األج��واء استناداً 
على التغيرات املناخية في العالم، مؤكدة ان 
توقعات األرصاد اجلوية من استمرار حالة 
تكون السحب املنخفضة واملتوسطة والتي 
تتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار 
رعدية متوسطة إلى غزيرة وقوية على البالد 

من نهار يوم الثالثاء الى اجلمعة. 

وأش���ادت العقاب ف��ي تصريح صحافي 
اليوم بجهود ابنائنا من اجلهات املختصة 
“التي نزلت للشارع بلسما للمواطنني فتتقدم 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة بالشكر 
والتقدير على جهود وزارة الداخلية والدفاع 
واجليش واإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة 
الكهرباء والصحة وغيرهم ، والشكر موصول 
لكل املتطوعني الذين كانوا سندا للجهات في 
ادوارهم املختلفة، وهو التكامل الذي ننشده 
في ادارة االزمات والكوارث علما بان التوعية 
بجدية امل��واق��ف وح���االت الطقس لبعض 

الظواهر الطبيعية جزء ال يتجزء من منظومة 
احلفاظ على االرواح واملمتلكات، فتدعوا 
اجلمعية امل��واط��ن��ني واملقيمني باحلرص 
على متابعة االخبار من اجلهات املختصة 
دائما وتطبيق اشتراطات االم��ن والسالمة 
واالبتعاد عن املناطق املنخفضة واملخيمات 
ومم���رات السيول وع���دم محاولة مقاومة 
الطبيعة فقوتها الميكن التنبؤ بقوتها في 

وسط االحداث املتالحقة”.
مضيفة أن اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة تقترح تعطيل الدراسة يومي األربعاء 

واخلميس املقبلني لتخفيف الضغط على 
الشوارع وارتباك األهالي في الوصول إلى 
املدارس ألخذ أوالدهم، وحتى يتم االستعداد 
لتأمني املدارس والتأكد من جهوزيتها متاماً 
بدون وجود طلبة وذلك لسرعة االجناز حيث 
أنه قد ساءنا اخلسائر التي تكبدتها املدارس 
في االسبوع الفائت فضال عن تعطيل العمل 
والدوامات إلعطاء املواطنني فرصة حتصني 
منازلهم ورعاية أبنائهم فالظروف اجلوية 
ه��ذه غير مسبوقة بكثافتها وقوتها، وقد 
اليقدر البعض جدية احلاجة الى االستعداد 

لتفادي اي خسائر محتملة”. 
وأوض��ح��ت وج���دان العقاب أن منظمات 
املجتمع املدني الكويتية متتلك أدواراً مهمة 
وكبيرة تؤهلها في إدارة األزمات والكوارث، 
الفتة إل��ى تعدد وتنوع تلك األدوار ما بني 
احل��م��اي��ة وال��وق��اي��ة وال��دع��م اللوجيستي 
واإلن��ق��اذ وتلك البرامج املشمولة مبحاور 
وآليات تعزز التشارك مع اجلهود احلكومية 
وامل��ؤس��س��ي��ة ف��ي م��ج��االت إدارة األزم���ات 
وال���ك���وارث ك��ل جمعية حسب تخصصها 

وخبراتها وإمكانياتها.

إصدار أول رخصة إطفاء ملستشفى حكومي بحضور اللواء خالد فهد و ناجي الصقر


