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 طارق العيسى 

 روضان الروضان  اللواء جاسم املنصوري  العميد يوسف االنصاري  ياسني رواشدة  فايز العنزي 

 أحمد الكوس 

 الفريق األلماني الطبي المتخصص في عالج الحروق أشاد بأداء وتعامل األطباء الكويتيين مع المرضى 

حاالت املصابني وتقرير مدى حاجتهم للعالج 
باخلارج، موضحا ان األطباء الزائرين اطلعوا 
على خطة العالج التي قام بها فريق العمل 
الكويتي، واطمأنوا على سير العمل وتلقي 
املصابني للعالج واطلعــــوا على االجراءات 
املتبعة فــــي العناية املركــــزة ووجدوا انها 

صحيحة ومتميزة.
  وذكر الفضلــــي ان وزير الصحة ووكيل 
الوزارة يتابعان عن كثب حالة املصابني وأعطيا 
الضوء االخضر لتوفير كل احتياجات مركز 
البابطني، مؤكدا انهم قادرون على التعامل مع 
الطبية والتمريضية  كل املصابني بالكوادر 
املتاحة رغم حجم الكارثة اضافة الى ان كثيرا 
من االطباء طلبوا التطوع وكذلك طلبة كلية 

الطب.
  من جهته اكد استشــــاري عناية مركزة 
وتخدير د.محمد بهزاد ان وضع احلاالت في 
العناية املركزة يختلف حسب درجة احلروق 
التي تبلغ نسبتها بني ٤٠ و٨٠٪ ونحتاج بني ٤٨ 
و٧٢ ساعة مقبلة حتى تخرج من دائرة احلاالت 
احلرجة اال ان جميعها مســــتقرة حتى اآلن 
ونحتاج الى عمليات متعددة وبعضها مازال 
على اجهزة التنفس الصناعي ومحاليل الطبية 
والسوائل واالدوية لتخفيف اآلالم، منوها بأن 
٨٠٪ من احلاالت ستتماثل للشفاء ونحتاج 

الى ٧٢ ساعة لتحديد وتقرير ذلك. 

  واضاف الفضلي ان الفريق الطبي االملاني 
الذي وصل فجر امــــس األول ضمن فريقني 
ســــيصالن من بريطانيــــا واملانيا بناء على 
توجيهات صاحب السمو االمير لالطالع على 

اآلن، مضيفا أنه مت اجراء عمليات جراحية لـ 
٢٣ مصابا من اصل ٢٩ حالة التي تعتبر في 
مجملها مســــتقرة ماعدا حالة واحدة حرجة 

في العناية املركزة.

والتجميل د.احمد الفضلي: لدينا ٢٩ مصابا 
من كارثة حريــــق اجلهراء بعد نقل املتبقني 
من مستشفيي اجلهراء والفروانية الى مركز 
البابطني مؤكدا انه ليس هناك حاالت وفاة حتى 

بالعالم مع املرضى املصابني. كما بني فاغت انه 
فور تلقيه طلب احلضور الى الكويت لفحص 
مصابي الكارثة قام بتجهيز ٥٠ سريرا، منها 
٣٠ للكبار و٢٠ لألطفــــال الى جانب جتهيز 
طائرة لنقلهم، إال أنه وعقب معاينته للمرضى 
وعالجهم ثبت له ان كل االجراءات التي متت 
توافق املعايير الدولية ملعاجلة املصابني في 
مثل هذه احلاالت التي تلقى فيها املصابون 

العالج في وقت قياسي وبصورة متميزة.
  وعن الوقت الذي ســـيمكثه الفريق 
الطبـــي األملاني في الكويـــت قال فاغت 
اننا مستعدون للبقاء في الكويت حسب 
مـــا حتتاجه وزارة الصحـــة، رغم انكم 
ال حتتاجون الي في ظل اســـتعدادتكم 
وامكانياتكم املتوافرة ملعاجلة املصابني 

والتي تعتبر مبستوى محترف.
  وأكد انه ســــيدخل يوم غد (اليوم) الى 
غرفة العمليــــات إلجراء بعــــض العمليات 

للمصابني.
  من جانبه قال االستشاري االملاني اندرياس 
شتارت ان اصابات احلروق تتطلب العديد 
من العمليات وفيها نسبة خطر وتتطلب على 
مدى سنوات عمليات لعالج احلروق ومعاجلة 
األثر والترقيع حتتاج متابعة مستمرة إلجراء 

عمليات على مدى سنوات مقبلة.
  من جهته قال رئيس مركز البابطني للحروق 

 حنان عبدالمعبود
  أكــــد رئيس رابطة احلــــروق في أوروبا 
االستشاري د.بيتر فاغت ان األطباء مبركز 
البابطني للحروق والتجميل تعاملوا باحتراف 
مع املصابني باحلريق، وانه من خالل احلاالت 
التي قام بفحصها وجد انه مت تنفيذ عمليات 
جراحية صحيحــــة، وأن هؤالء املصابني قد 
تلقوا الرعاية الطبيــــة الالزمة، موضحا ان 
الطواقم الطبية الكويتية تواصل العمل ليل 
نهار للتأكد من تلقيهم العالج، خصوصا في 
تنفيذ برنامج العناية املركزة الذي وجد ان 
العمل فيه مت بشــــكل محترف ملواجهة هذه 

الكارثة.
  واشار فاغت خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد امس في مركز البابطني بعد وصول الفريق 
االملاني املتخصص في عالج احلروق لالطالع 
على حاالت املصابني في حريق اجلهراء، إلى 
أن تعامل الكوادر الطبية في وزارة الصحة 
مع اإلصابات مت وفــــق بروتوكول احترافي 
لكل العمليات اجلراحية التي متت في مركز 
البابطني، مشــــيرا الى انه ناقش عملية نقل 
املرضى الى املانيا، اال انه ومنذ اللحظة االولى 
التــــي بدأ فيها فحص املرضــــى وبحث آلية 
العالج والرعاية وجــــد انه ال حاجة لنقلهم 
الى اي مكان، وان العمل في املركز الكويتي 
لعالج احلروق هو نفسه ما يتم في كل مكان 

 (هاني الشمري) د.بيتر فاغت ود.اندرياس شتارت ود.أحمد الفضلي ود.محمد بهزاد  مشاركة عزاء من بنك الكويت الدولي في مركز البابطني 

 العيسى: إمكانيات «إحياء التراث» تحت تصرف الحكومة 
واملســـاعدة والتخفيف من آثار 

هذا املصاب اجللل.
  وفي ختام تصريحه قال الداعية 
طارق العيســـى، رئيس مجلس 
االدارة بجمعيـــة احيـــاء التراث 
االسالمي، في الوقت الذي نشكر 
وسائل االعالم احمللية، وخصوصا 
الصحف اليوميـــة على تفاعلها 
السريع واملباشـــر مع مثل هذه 
االحداث، اال اننـــا نهيب بهم الى 
احلرص على عورات املســـلمني، 
والتحري فيما ينشرونه من اخبار، 
فإن كل انسان محاسب عما يقول، 

وعما يكتب.
  وأخيرا، فإني أسأل اهللا ـ عز 
وجلـ  ان يحفظ الكويت وأهلها من 
كل شر ومكروه، وأن يبعد عنهم 

الفنت ما ظهر منا وما بطن. 

إن أمره كله خير، وليس ذلك ألحد 
إال للمؤمن ان اصابته سراء شكر، 
فكان خيـــرا، وان اصابته ضراء 

صبر فكان خيرا له».
  ونحن في جمعية احياء التراث 
االســـالمي نضع أنفسنا، وكل ما 
لدينا مـــن امكانيات في تصرف 
الكويتيـــة واجلهات  احلكومـــة 
املسؤولة للمساهمة في التخفيف 
عن ضحايا هذه الكارثة واملشاركة 

في اي امر طارئ.
  وقد شـــاركت اجلمعية ومن 
خالل فرعها في منطقة اجلهراء في 
مواساة اسر الضحايا والتخفيف 
عنهم، وقـــد كان لرئيس الفرع 
الشيخ د.فرحان عبيد الشمري 
دور طيب مع اخوانه ابناء اجلهراء 
في بذل كل ما أمكنهم من جهد، 

الشعبي الذي يثلج الصدر والذي 
يعتبر تعبيرا صادقا عن وحدة 
الشعب الكويتي واالخوة والتراحم 
فيما بينهـــم، وأذكر هنا بحديث 
الرسول ژ: «عجبا ألمر املؤمن، 

والعرفـــان لذلك االهتمام الكبير 
الذي أبداه صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد ألبنائه 
وبناتـــه مـــن ضحايـــا احلادثة 
وأســـرهم، ما انعكس على شكل 
تدخل عاجل وإجـــراءات عملية 
متثلت في رئاسته اجتماع مجلس 
الوزراء، وتخصيـــص طائرات 
خاصة لنقـــل املصابني للعالج، 
واســـتقدام وفـــود طبية لعالج 
ضحايا احلادثة، وصرف إعانات 
مالية ألسر الضحايا، الى غير ذلك 

من اجراءات أخرى.
  كذلك استنفار األجهزة الرسمية 
في جميع الوزارات املعنية للحد 
الكارثة والتخفيف  آثار هذه  من 

عن املصابني.
  وأشاد العيسى ايضا باملوقف 

 أصـــدر رئيس مجلس اإلدارة 
التراث االسالمي  بجمعية إحياء 
الداعية طارق العيسى تصريحا 
بخصوص حادث اجلهراء جاء فيه: 
اننا بدايـــة نتقدم بأحر التعازي 
الكويت جميعا، ثم ألهالي  ألهل 
اجلهراء، وخصوصا األسر املنكوبة 
ممن فقدوا بعض أهلهم في هذه 
احلادثة، سائلني اهللا ـ عز وجل 
ـ ان يلهمهم الصبر والســـلوان، 
وأن يرحم املفقودين ممن سقطوا 
ضحايا هذه احلادثة، ونسأله ان 
يجعلهم عنده من الشـــهداء، كما 
قـــال رســـول اهللا ژ: «صاحب 
احلريق شـــهيد»، رواه أصحاب 

السنن، وصححه األلباني.
  وأضاف العيسى اننا وفي ذات 
السياق لننظر مبزيد من التقدير 

 الكوس: نحسب ضحايا الحريق شهداء عند اهللا 
حريق اجلهراء. واكد الكوس ان هذا 
احلدث امنا هو بقضاء اهللا وقدره، 
وعلى املسلم ان يؤمن بقضاء اهللا 
عز وجل وقدره سبحانه وتعالى، 
وعلينا ان نحتســــب األجر بهذه 
الفواجع وهذه احلوادث، لنأخذ 
منها العبــــر والدروس، آملني ان 
تكون هــــذه احلادثــــة زيادة في 

حسناتهم وكفارة خلطاياهم.
  وعلينا ان نتواصى بالصبر 
واملصابرة وعلينا ان نخص من 
الفاجعة بالزيارة  اصابته هــــذه 

والكلمة الطيبة واملواساة.
  آملني من املسؤولني التحقيق 
في هذا احلادث ان كان هناك قصور 
في االجراءات احلكومية، ومحاسبة 
املقصرين في االجهزة احلكومية 
ادوا واجبهم على  مــــن  ومكافأة 

اكمل وجه. 

من خارج الكويت من اكفأ األطباء 
األجانب وتسهيل جميع امورهم 
الطبية وتوفيــــر ما يحتاجونه، 
واعالن سموه عن عدم استقبال 
املهنئني بقدوم شهر رمضان املبارك 
تضامنا ومشاركة ألسر ضحايا 

املبرة   عّزى نائــــب رئيــــس 
اخليرية لعلوم القرآن والســــنة 
الداعية أحمد الكوس أهل الكويت 
جميعا في احلادث اجللل الذي ادى 
الى وفاة واصابة اكثر من مائة امرأة 
وطفل، وذلك نتيجة احتراق خيمة 
عرس في منطقة اجلهراء، حيث 
خيم احلزن واألسى على جميع 
اطياف املجتمع الكويتي ونحسبهم 
شهداء عند اهللا فقد قال رسول اهللا 
ژ: «الشهادة سبع وذكر منهم: 
وصاحب احلريق شهيد، والذي 
يكون حتت الهدم شهيد...» صحيح 

رواه مالك واحمد.
  وشكر الكوس صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
املبادرة الطيبة من سموه جتاه اسر 
ضحايا حريق اجلهراء، حيث امر 
سموه بتوفير طاقم طبي متكامل 

 صاحب السمو يأمر بمكرمة أميرية لذوي شهداء «العيون» 
 جوالت تفتيشية لـ «اإلطفاء» على الخيام الرمضانية للتأكد من مطابقتها لشروط السالمة 

  «أهالي الشهداء األسـرى والمفقودين» تتضامن مع أسر ضحايا الحريق  رواشـدة: طواقم طبية بوسنية مسـتعدة للتطوع بمعالجة المصابين

 جواد بوخمسين يعتزم إنشاء
  صالة أفراح للنساء في الجهراء 

 تقدم رجل األعمال 
العم جواد بو خمسني 
إلى بلدية الكويت أول 
من امس بطلب السماح 
له بإنشاء صالة أفراح 
في اجلهراء على نفقته 
اخلاصة مـــزودة بكل 
شروط األمن والسالمة 
في سبيل توفير مواقع 
اكثر ألهالي احملافظة 

إلقامة افراحهم فيها.
بوخمسني    وطلب 
من مدير عـــام بلدية 

الكويت املوافقة على حتديد موقع جغرافي مناسب في 
اجلهراء مبســـاحة ١٠ آالف متر مربع إلقامة صالة افراح 
عليها تتيح مجاال اوســـع لسكان املنطقة لتفادي اقامة 

خيم االعراس بني املنازل.
  ويأتي حترك بوخمسني اإلنساني إثر حادثة اجلهراء 
األليمة التي قضت فيها ٤٤ امرأة بسبب حريق اندلع في 

خيمة عرس نصبت أمام منزل في منطقة العيون.
  وأكد بو خمسني حتمله نفقات انشاء صالة األفراح التي 
ستكون مزودة بكل اجراءات االمن والسالمة واملخارج 
واملداخـــل الكافية، لتوفير اجـــواء آمنة القامة االعراس 

فيها.
  ومن شـــأن إنشـــاء صالة افراح اضافية في اجلهراء 
تخفيـــف الضغط الذي تعانيـــه احملافظة من جراء قلة 
الصاالت وانتظار احلجوزات ملدة زمنية طويلة، واضطرار 
بعض االهالي الى اقامة اعراسهم في منازلهم باالستعانة 
بخيم تنصب امامها مبـــا ال يتوافق مع الظروف اآلمنة 

واالحتياطات االحترازية. 

 جواد بوخمسني 

 مريم بندق
  أمر صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بصرف مكرمة أميرية 
سامية لذوي شهداء حادث حريق 

العيون مبحافظة اجلهراء.
  وقــــال وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
فــــي تصريح صحافــــي انه نظرا 
لبشاعة اجلرمية والتي تبني انها 
بفعل فاعل وهزت مشاعر جميع 
املواطنــــني واملقيمــــني على أرض 
الكويــــت وخارجها، لــــذا فقد أمر 
صاحب السمو االمير بهذه املكرمة.  
الى ذلك وتأكيدا ملا انفردت بنشره 
«األنباء» األحد املاضي حول ازالة 
اخليام الرمضانية غير املرخصة 
مــــن امــــام الفنــــادق واملتنزهات 
والبيوت الســــكنية، اصدر مدير 
عام االدارة العامة لالطفاء اللواء 
جاســــم املنصوري تعميما على 
مراكــــز االطفاء للقيــــام بجوالت 
تفتيشية على اخليام الرمضانية 
للتأكد من تطابقها مع شروط األمن 
والسالمة وانها مرخصة من قبل 

بلدية الكويت.
  هذا واكدت مصادر مســــؤولة 
لـ «األنبــــاء» انه يتم ازالة اخليام 
غير املرخصة والتي تعرض حياة 
مرتاديها للخطر اجلســــيم قبيل 

رمضان.
  بدوره اوضح نائب املدير العام 
املوارد  املكافحة وتنمية  لشؤون 
البشرية في االدارة العميد يوسف 
االنصــــاري ان التعميم صدر في 
وقت يتوقع فيه ان تنتشر اخليام 
املواقع  الرمضانية في عــــدد من 

وجعل بعضها مساجد مؤقتة.
  وقــــال االنصاري انه طلب من 
ضباط املراكز االطفائية القيام بنشر 

الوعي الوقائي باالتفاق مع اصحاب 
ومســــؤولي تلك املواقع للحد من 

نشوب احلرائق.
  واشار الى ضرورة التركيز على 
وجود مطفئات حريق بانواع واعداد 
مناسبة ومعرفة كيفية استخدامها 
والتأكــــد من ســــالمة التمديدات 
الكهربائية ووجود مخارج طوارئ 
كافية لعدد املرتادين، اضافة الى 
عدم وجود مصادر حرارية (مواقد 
غاز او فحم) داخل اخليمة او حتى 
بالقرب منها. وشدد على وجوب ان 
حتدد فرق التفتيش مسارات آليات 
االطفاء لها ومصادر املياه بالقرب 
منها الستخدام فرق االطفاء عند 
احلاجــــة ومخاطبة قطاع الوقاية 
في حال وجود مخالفات جسيمة 

تستدعي اجراءات ادارية.
البوسنة    هذا واصدر ســــفير 
والهرســــك لدى الكويت ياســــني 
رواشدة تصريحا مبناسبة كارثة 
حريق اجلهراء جاء فيه: يشاطر 
البوسنيون اصدقاءهم الكويتيني 
االحزان فــــي هذه االيام الصعبة، 
مثلهم مثل الكثيرين من اصدقاء 

الكويت املنتشرين في  واشــــقاء 
هذا العالم الواســــع، حيث تعبر 
الرســــمية والشعبية  املؤسسات 
املختلفة عن مشاركتها تلك االحزان 

بأشكال متنوعة.
  وقد عبرت مؤسســــات طبية 
مختلفة عن االستعداد الستقبال 
املصابني الكويتيني في املستشفيات 
البوسنية، كما ابدت طواقم طبية 
الفوري  متخصصة اســــتعدادها 
الكويت والعمل على  الى  للقدوم 
تقدمي خبراتها في املجاالت الطبية 

املتميزة املطلوبة.
  لقد ابلغت طواقم طبية بوسنية 
متخصصة الســــفارة استعدادها 
للتطوع للمشــــاركة مــــع االطباء 
الكويتيني فــــي معاجلة املصابني 
وكان ذلك انطالقا من رد اجلميل 
للكويت التي وقفت مع البوسنة في 
االوقات الصعبة ورغبة في تقدمي 
ولو مســــاهمة رمزية في تخفيف 
املعانــــاة عن اجلرحى واملصابني، 
خصوصا ان االطباء البوســــنيني 
قد حصلوا على خبراتهم الغنية 
في تلك املجاالت من خالل كوارث 

من نوع آخر مــــروا بها قبل عقد 
ونصف العقد تقريبا.

  ان البوسنيني الذين عانوا من 
كــــوارث من نوع آخــــر ليؤكدون 
هذه املرة ان االحزان هي االحزان 
وان فقدان هذا العدد من الضحايا 
االبرياء بغض النظر عن السبب 
واملبرر، لهو خسارة كبيرة لالوطان 
قبل ان يكون خسارة السر وعائالت 
الضحايــــا. ان الكويــــت الكبيرة 
بقيادتهــــا احلكيمــــة املتمثلة في 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد يلتف حولها االصدقاء من 
كل مكان من خالل شبكة عالقاتها 
العام  الطيبة والواسعة عبر هذا 
والتي متثل لهذا البلد الطيب ثروة 
كبيرة اخرى وسندا اضافيا مهما، 
خصوصا في االوقات العســــيرة 

وااليام الصعبة كهذه.
  في السياق ذاته، اصدر رئيس 
مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية فايز 
العنزي تصريحا جاء فيه: باسم 
مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء 
االسرى واملفقودين الكويتية، نتقدم 

العزاء واملواساة الهالي  بخالص 
ضحايا حادث حريق اجلهراء املؤلم 
والذي تسبب في مقتل عدد كبير من 
امهاتنا واخواتنا وابنائنا االعزاء، 
سائلني املولى عز وجل ان يرحمهم 
ويغفر لهم ويقبلهم ضمن الشهداء 
االبرار. وتضامنا من اجلمعية مع 
اهالي وذوي ضحايا احلريق، فقد 
قرر مجلس ادارة اجلمعية تأجيل 
احلفل املقرر اقامته اليوم والذي 
الفائزين  كان مخصصا لتكــــرمي 
باملسابقة الوطنية االولى، وكذلك 
تكرمي الصحافة احمللية الى موعد 
آخر سيتم حتديده واالعالن عنه 
الحقا. كما نقدر اجلهود املبذولة 
من قبل رجال االطفاء ورجال وزارة 
الداخلية واالطقم الطبية في وزارة 
الصحة الذين عملوا ما ميكن عمله 
ضمن االمكانيــــات املتاحة لديهم 
النقاذ املصابني واسعافهم، اال انه 
في الوقت نفســــه يجب مراجعة 
خطط الطوارئ ان وجدت وتالفي 
القصور في التنفيذ الذي شــــابها 
وكذلك تفعيــــل مثل هذه اخلطط 
وتطويرهــــا للوقايــــة من احداث 

مشــــابهة قادمة. وفي اخلتام، ال 
يسعنا اال الدعاء للكويت ان يحفظها 
اهللا وشعبها من كل مكروه ويرحم 

شهداءنا االبرار.
  كذلك، اصدر مجلس ادارة نقابة 
العاملني بالهيئة العامة لشــــؤون 
القصر بيان تعزية بضحايا اهلنا 
بكارثة اجلهــــراء جاء فيه: يتقدم 
مجلــــس ادارة نقابة العاملني في 
الهيئــــة العامة لشــــؤون القصر 
وباسم جميع العاملني بالهيئة بأحر 
التعازي لصاحب الســــمو االمير 
ولسمو ولي العهد ولكل اهل الكويت 
مبصابنا اجللــــل حلادثة ضحايا 
اجلهراء، سائلني املولى عز وجل ان 
يسكنهم فسيح جناته وان يحتسب 
لهم اجر صيام وقيام رمضان لهذا 
العام وان يصبرنا واهليهم وكل 
اهل الكويت على هذا املصاب اجللل، 
واال يفزع قلوبنا مبصائب الدنيا 
وان يثبت اميان اهل الكويت على 
طاعته وعلى قضائه وقدره وان 
يجعلنا ممن يحمده ويشكره على 
كل نعمــــه وابتالئه وان يرأف بنا 

انه رؤوف رحيم. 
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