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ال��ج��ه��راء ف���ي  ي��ت��ج��دد  ال���م���أت���م«   � »ال���ع���رس 

أهالي الضحايا يتابعون حاالت ذويهم  في املركز

كشف بأسماء الحاالت المصابة
مستشفى الجهراء

1 ـ تون سعد محمد خليف ـ 9 أعوام
2 ـ لولوة مجلي ـ 35 عاما ـ سعودية

3 ـ ثامرة غريش خزعل ـ 26 عاما ـ كويتية )حامل(
4 ـ بهية مجبل مويس ـ 40 عاما ـ كويتية

5 ـ ميز جابر محيبس ـ 48 عاما ـ غير كويتية
6 ـ ملكة احمد اخليال ـ 6 اعوام

7 ـ منى وحيد موحان ـ 27 عاما ـ غير كويتية
8 ـ قدمية موحان موحان ـ 33 عاما ـ غير كويتية

9 ـ نورة عواد ثويني ـ 30 عاما ـ سعودية
10 ـ عبير ماضي دوحان ـ 25 عاما ـ سعودية

11 ـ جازي عبداهلل طليحان ـ 16 عاما ـ كويتية
12 ـ نوال الهيب ـ 28 عاما

13 ـ دلة خليوي مجبل ـ 62 عاما ـ سعودية
14 ـ ترفة هويس ـ 50 عاما

15 ـ مهندة عبداللطيف ـ 30 عاما
16 ـ جناح علي مبارك ـ 34 عاما ـ كويتية

17 ـ عفاف عريان كريدي ـ 22 عاما
18 ـ مطرة زايد عودة ـ 40 عاما ـ كويتية

19 ـ بشاير سعد محمد العنزي ـ 21 عاما ـ كويتية
20 ـ مرمي سعد طرمي ـ 35 عاما ـ سعودية

21 ـ بدرية سويد صخري ـ 33 عاما
22 ـ حميدة غدير خزعل ـ 30 عاما ـ كويتية

23 ـ دليل عبداهلل جاراهلل ـ 45 عاما ـ كويتية
24 ـ ملحة طويان مطرود ـ 45 عاما ـ كويتية

25 ـ رنا سعد طريني ـ 21 عاما ـ سعودية
26 ـ نورية موحان محمد ـ 46 عاما ـ سعودية

27 ـ منيفة عجيل مانع ـ 37 عاما ـ كويتية
28 ـ غالية رعيد نغماش ـ 14 عاما ـ غير كويتية

29 ـ تهاني سعد محمد العنزي ـ 9 اعوام ـ كويتية
30 ـ ناصر عبدالعزيز السعيدي ـ 3 اعوام ـ سعودي

31 ـ هاجر محمد عبداهلل ـ 7 اشهر ـ كويتية
32 ـ هيا عربيد مزعل ـ 37 عاما ـ سعودية

33 ـ عجمية مذكر املطيري ـ 60 عاما ـ سعودية
34 ـ فيصل براك
35 ـ عادل ساكت
36 ـ احمد ساكت
37 ـ عيسى سالم

ICU + HDU

38 ـ هيا عربيد
39 ـ عجمية مشري املطيري ـ 49 عاما ـ سعودية

40 ـ فضة عبداللطيف
41 ـ عايدة عبداهلل
42 ـ ترفة هويس

الفضلي: خطة الطوارئ رتبت العمل خالل س�اعتين ونداوم على فحص المصابين بالمستشفيات األخرى

الساير: صاحب السمو أمر بجلب فرق لتحويل المصابين للعالج بأي مكان في العالم

رمضان: 10 حاالت شديدة الخطورة في »البابطين« 
بحروق تتراوح بين 85 و%100

واوضح ان احلاالت املوجودة في 
املستشفى حوالي 23 حالة، حيث 
استقبل املستشفى حالتني اخريني 
بالعنايـــة املركزة من مستشـــفى 

اجلهراء.
وفي ســـؤال حـــول اذا ما كان 
تواجد املرضى مبستشـــفى غير 
متخصـــص في احلروق يشـــكل 
خطرا عليهم، اجـــاب د.الفضلي: 
ال يشكل اي خطورة ألننا كأطباء 
متخصصني قمنا مبعاينتهم واتخاذ 
جميع االجراءات العالجية الالزمة، 
كما ستتم معاينتهم بصفة دورية، 
لهذا فإن خطـــة الطوارئ التي مت 
تنفيذها شملت ارســـال طبيبني 
البابطني  متخصصني من مركـــز 
للحروق الى مستشفى اجلهراء لعمل 
غربلة للمرضى ورصد من يحتاج 
من املرضى الـــى عناية عاجلة بـ 
»البابطني«، وهكذا مت ترتيب العمل، 

وخالل ساعتني استقر الوضع.
امـــا عن تقييم احلـــاالت التي 
حتتاج الـــى عالج فـــي اخلارج، 
فقال د.الفضلي: مازال الوقت مبكرا 
لتقدير احلـــاالت التي حتتاج الى 
ذلك، لكن لدينا جميع التجهيزات 
الالزمة الجراء اي جراحة جتميلية 
للحروق باملركز. واختتم د.الفضلي 
باشادته بفرق العمل املتكاتفة من 
متريض وتخديـــر وعالقات عامة 
ودوريات الشرطة ومدير منطقة 
الصباح الصحية د.عادل اخلترش 

الذي وفر كل ما يجب توفيره.

الصناعي للحاالت الصعبة ولعدم 
وجود مكان مت ارسال حالتني الى 
مستشفي ابن سينا الرئيسي، ومن 
ثم اســـتقبلنا 10 حاالت جراحهم 
تتفاوت بني الدرجة االولى والثانية 

والثالثة باالجنحة.
واضـــاف د.الفضلي: ان خطة 
الطوارئ شملت اننا قمنا باخراج 
كل املرضى الذين ال يحتاجون الى 
الغينا  املكوث باملستشـــفى، كما 
احلاالت غير الطارئة التي بالقوائم 
مثل التشوهات اخللقية وغيرها، 
واصبح العمل بكامله على احلروق. 

من امس من الوكالء املســـاعدين 
بوزارة الصحة د.خالد السهالوي 
الدويري باندالع حريق  ود.قيس 
فـــي اجلهراء، وفي هـــذا التوقيت 
كانت االمور حول اعداد اجلرحى 
واملصابني مازالت مجهولة، وقمنا 
بتفعيل خطة الطوارئ باستدعاء 
اخلفـــر االول والثاني واالحتياط 
والتمريض والتخدير خالل ساعة 
واحدة كان اجلميع متواجدين وبدأنا 
في الساعة العاشرة والنصف في 
استقبال احلاالت االولى، والبداية 
كانت بثماني حاالت وكان التخدير 

ابن سينا، قال د.رمضان: لم نستطع 
اســـتقبال اكثر من ذلك ألن مركز 
البابطني فوجئ باملصابني وكثرة 
عدد احلاالت مع احلاالت املوجودة 
باملستشفى، ولهذا ليس هناك مجال 
بالعناية املركزة لكن باالجنحة هناك 
اماكن ميكن استيعاب اعداد اكثر من 
املصابني بها وفي ابن سينا هناك 

مجال ايضا للمرضى.
قـــال رئيس مركز  من جهته، 
البابطـــني للحـــروق والتجميـــل 
د.احمـــد الفضلي: ورد اتصال في 
الســـاعة التاســـعة من مساء اول 

البابطـــني 18 حالة منهم 8 حاالت 
حتت جهـــاز التنفـــس الصناعي 
تتـــراوح االصابات بني 85 و%100 
حروق وكذلك هنـــاك حالتان في 
ابن  العناية املركزة مبستشـــفى 
ســـينا، لتصبح احلاالت اخلطرة 
10 حاالت باالضافة الى 10 حاالت 
اخرى باالجنحة، وقد قام االطباء 
بعمل بعض عمليات الترقيع لبعض 

احلاالت اليوم )امس(.
وفي سؤال عن استيعاب قسم 
العناية املركزة للمرضى، خصوصا 
بعد ارسال حالتني الى مستشفى 

قدم وزير الصحة د.هالل الساير 
التعازي الهالي الضحايا املتوفني في 
احلادث االليم، وقال: قمنا بجولة مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء لزيارة 
املرضى في مستشـــفى اجلهراء، 
كمـــا تفقدنا املوقع الـــذي كان به 
العرس، وكنا بصدد زيارة املصابني 
بالفروانية، اال اننا اجتهنا مباشرة 
الى مركز البابطني للحروق نظرا 
ألن املصابني مبستشفى الفروانية 
مت نقلهم الى »البابطني«. واضاف 
د.الساير، في تصريحه عقب جولته 
مع ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
البابطني للحروق، ان  مبستشفى 
صاحب الســـمو االمير امر بجلب 
فرق لتحويل املصابني ألي مكان 
في العالم لتلقي افضل رعاية طبية 
وعـــالج، واختتم بتمني الشـــفاء 

للمرضى.
من جانبه، قال استشاري جراحة 
املخ واالعصاب ومدير مستشفى 
ابن سينا د.عباس رمضان ان لدينا 
ادارة  خطة طوارئ معتمـــدة من 
املستشفى ملواجهة اي كارثة حتدث 
او اصابـــات جماعيـــة في حرائق 
ابن  وما شـــابه ذلك، ومستشفى 
سينا به عدة تخصصات تتضمن 
جراحة املخ واالعصاب واصابات 
الرأس وجراحات االطفال وكذلك 
البابطني للحـــروق، وقد  مركـــز 
واجهنا الكارثة باستقبال املرضى 
املصابني نتيجة احلريق باصابات 
شديدة، حيث ادخلت بحوادث مركز 

يوسف احلجي

الحجي: الهيئة الخيرية تضع جميع إمكاناتها 
في فرع الجهراء لمواجهة آثار الحريق

الهيئة اخليرية  أعرب رئيس 
اإلسالمية العاملية يوسف احلجي 
عن بالغ أمله وحزنه لوفاة وإصابة 
عشرات النساء واألطفال في حريق 
اجلهراء الذي التهم خيمة عرس في 
مشهد مروع ومفزع، الفتا إلى انه إذا 
كان قضاء اهلل وقدره نافذا ال محالة 
وال راد لقضائه، فإنه على اإلنسان 
ان يأخذ بجميع أســــباب احليطة 

واحلذر في كل شؤون حياته.
فــــي تصريح  وقــــال احلجي 
صحافي ان ما أصاب اخواتنا في 
محافظــــة اجلهراء كارثة وفاجعة 
إنسانية تقشعر لها األبدان وتذرف 
لها العيون وتدمى لها القلوب وال 
حول وال قوة إال باهلل، وإننا نرفع 
أكف الضراعــــة ونبتهل الى اهلل 
تعالى ان يتغمد الفقيدات بواسع 
رحمته وان يســــكنهن في فسيح 
جنته وان يلهم آلهن وذويهن الصبر 
والسلوان وان يربط على قلوبهم، 
كما نعزي أهالي الضحايا في هذا 
املصاب اجللل الذي تألم له جميع 
أبناء الوطن، ووقفوا معهم في هذه 

املأساة مخففني عنهم معاناتهم.
وأضاف احلجي ان هذه الكارثة 
العظيمة ليست األولى من نوعها، 
وعلى اجلهات املعنيــــة ان تأخذ 
بأسباب األمن والسالمة، وان متنع 
إقامة هذه اخليام القابلة لالشتعال 
وان حتذو في ذلــــك حذو اململكة 
العربية الســــعودية حينما قامت 

وانتشال اجلثث وإنقاذ املصابني، 
ومشيدا بالدور الكبير ملستشفيات 
الكويت وكوادرها الطبية، خاصة 
مستشفى اجلهراء في التعامل مع 
هذا احلدث اجللل وإسعاف املصابني 

من الضحايا.
ودعا احلجي جميع مؤسسات 
املدني وفــــي مقدمتها  املجتمــــع 
اجلمعيات والهيئات اخليرية الى 
الوقوف الى جانب أهالي الضحايا 
النفسي واملعنوي  الدعم  وتقدمي 
واملادي لهم ملساعدتهم على اخلروج 
من تداعيات هذه الكارثة اإلنسانية، 
مؤكدا ان الهيئــــة اخليرية تضع 
جميع إمكانات فرعها في اجلهراء 
في خدمة املصابني وذويهم وأهالي 

الضحايا.
الوطن  أبناء  كما دعا جميــــع 
إلى أخذ العظــــة والعبرة من هذا 
احلــــادث األليم وما أســــفر عنه 
من مآس وكيــــف انه حّول الفرح 
الذي تطرب فيه القلوب الى مآمت 
شمل عشرات األسر بفقدان بناتها 
الكرميات واختطف براءة أطفالها، 
خاصة مع قرب حلول شهر رمضان 
الفضيل الذي تصفو فيه النفوس 
ويتطلع فيه املسلمون الى رضوان 
اهلل ومغفرته واإلقبال على طاعته 
وحسن صيام أيام الشهر الفضيل 
وقيام لياليه املباركة، مجددا خالص 
تعازيه ألهالــــي الضحايا، إنا هلل 

وإنا إليه راجعون.

بإلغاء هــــذا النوع من اخليام في 
منى واستبدلتها بأخرى مقاومة 
للحريــــق، مثمنا مطالبــــة مدير 
اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري بإلغاء هذه اخليام التي 
باتت تشكل قنبلة موقوتة وقابلة 
لالنفجار في أي مناسبة في وجه 

أبنائنا وبناتنا.
وأشاد احلجي باملشهد التكافلي 
واإلنســــاني في التعامل مع هذه 
الفاجعة والذي جسد تعاون أهل 
الكويــــت في امللمــــات والكوارث 
ووقوفهم جنبا الى جنب مستلهمني 
هذه الروح الطيبة من اآلية الكرمية 
)وتعاونوا على البر والتقوى وال 
اإلثــــم والعدوان(،  تعاونوا على 
مشيدا بجهود رجال اإلطفاء الذين 
لم يدخروا وسعا في القيام بواجبهم 
الوطني واإلنساني في إطفاء احلريق 

دعا إلى منع الخيام وتعزيز إجراءات األمن والسالمة وتخفيف معاناة أهالي الضحايا

صرح رئيـــس نقابة وزارة 
الشـــحيمة بأنه  الدفاع م.أحمد 
يؤملنا ما أصاب محافظة اجلهراء 
من أحداث مؤملـــة توالت عليها 
خـــالل الفترة األخيرة بداية من 
حريق مستشفى اجلهراء، ومرورا 
بصالة الرفاع لألفراح ونهايتها في 
هذه الفاجعة الذي هزت الكويت. 
العنزي بتشكيل جلنة  وطالب 
حتقيق مكلفة من مجلس الوزراء 
للوقوف على أســـباب احلريق 
ومالبساته، خاصة ان اعداد كبيرة 
من الوفيات واجلرحى ومن بينهم 
أطفال توفوا في أحضان امهاتهم 
كانوا ضحية هذه املأســـاة، كما 
شدد العنزي على أال يتعامل مع 
مثل هذه املآســـي بردود أفعال 

حلظية.

عبر رئيس جمعية اخلريجني 
ســـعود العنـــزي عـــن بالــغ 
تعازيه ألهــالي ضحايا الكارثة 
الوطنية األليمـــة فــي اجلهراء 
داعيـــا للضحايـــا بالرحــمة 
واملغفـــرة ولذويهـــم بالصبر 

والسلوان.
وأضاف العنزي ان مجلس 
ادارة جمعيـــة اخلريجني قرر 
إلغاء حفل االستقبال السنوي 
في مناسبة شهر رمضان تضامنا 

مع ذوي الضحايا.
وبني أهميـــة الوقوف على 
أســـباب احلادث ومحاســـبة 
املســـؤولني عنه والتحقق من 
مدى جاهزية وقـــدرة جهات 
االنقاذ علـــى التعامل مع مثل 

هذه احلوادث.
وقال: ان تكـــرار مثل هذه 
الكارثـــة يســـتدعي معاجلة 
جذرية ألسبابها وتوفير البدائل 
التي تتوافر فيها كل ضمانات 
السالمة الحتفاالت األسر في 
مناسباتها، مضيفا انه ال يعقل 
ان يضطر الناس في مثل هذا 
الى اســـتخدام اخليام  الوقت 
ملثل هذه املناسبات وذلك لقلة 
الصاالت املعدة لتلك األغراض، 
وعدم توافر ضمانات السالمة 

في الصاالت القائمة.
وأضاف العنزي ان الكويت 
بأكملها تقف الى جانب أهالي 
ضحايا الكارثـــة في مصابهم 
اجللل، مطالبا اجلهات الرسمية 
بالتعامل معها على اعتبارها 

كارثة وطنية كبرى.

نقابة »الدفاع« تعزي 
أهالي الضحايا

»الخريجين« تعزي
أهالي الكارثة الوطنية


