
 4  محليات  االثنين ٣١  أغسطس  ٢٠٠٩   

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح خالل جلسة املجلس د.فاضل صفر ود.هالل الساير ود.بدر الشريعان ود.ناجي املطيري خالل اجللسة مسؤولو األشغال خالل اجللسة

 كلف لجنة باتخاذ الخطوات العملية الالزمة الحتواء األزمة والحد من آثارها البيئية

ل محطة مشرف ومحاسبة المقصرين   مجلس الوزراء: لجنة للتحقيق في أسباب تعطُّ
 دعـوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع وزارة الصحة بجد ودون هلـع أو تهاون حتى يمكن تقليل اإلصابة بإنفلونزا الخنازير

 عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس األول في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

  وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان مبا يلي: ان املجلس اســـتمع الى تقرير شامل حول حادث 
اخللل الذي أصاب محطة مشرف للضخ والصرف الصحي حيث استمع 
املجلس الى شـــرح تفصيلي من وزير األشغال العامة د.فاضل صفر 
ووزير الصحة د.هالل الساير ووزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
وكذلك الى كل من مدير عـــام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 
ووكيل وزارة األشـــغال العامة م.عبدالعزيز الكليب ومدير عام معهد 
األبحاث العلمية د.ناجي املطيري ومن كبار املسؤولني واملتخصصني 

في اجلهات املعنية كل بحسب اختصاصه.
  وقد عرضوا على املجلس اجلهود املبذولة في مواجهة هذه املشكلة 
مـــن قبل اجلهات املعنية ونتائج الفحوصـــات التي مت اجراؤها على 
عينات من الهواء والبحر لقياس مـــدى التلوث البيئي حيث يجري 
اتخـــاذ التدابير الالزمة الحتواء التلـــوث البحري وتخفيضه وقد مت 
توعية اجلمهور باالجـــراءات الوقائية حلمايتهم من مخاطر التلوث 

البحري ومنع السباحة والصيد في املواقع احملددة.

  أما بالنسبة للتلوث اجلوي فقد أكد املسؤولون ان الوضع مطمئن 
ويجري قيـــاس التلوث بصورة يومية وليس ثمـــة ما يدعو للقلق 
كما أكدوا ســـالمة مياه الشرب وعدم تأثير هذا التلوث على مدخالت 
محطات تقطير املياه باالضافة الـــى مخرجاتها التي يجري فحصها 

كل ١٥ دقيقة.
  كما شرح املســـؤولون تفاصيل االجراءات التي تقوم بها اجلهات 
املعنية باالســـتعانة باخلبرات العاملية املتخصصة ملعاجلة الوضع 

وإلمتام السيطرة عليه واصالح اخللل بصورة كاملة.
  وقد حث مجلس الوزراء املسؤولني في اجلهات املعنية على مضاعفة 
اجلهود وتنسيقها، مؤكدا على التزام اجلهات املعنية الشفافية الكاملة 
واطالع املواطنني على جميع التفاصيل املتعلقة مبواجهة هذه املشكلة 

والتعامل معها بصورة جادة وواقعية وواضحة.
  وانطالقا من اهتمام مجلس الوزراء بهذه املسألة احليوية وحرصا 
على سرعة احتوائها ومعاجلتها بالسبل املمكنة فقد كلف مجلس الوزراء 
جلنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية 
وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء ووزير الصحة ومشاركة 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة ومدير عام معهد االبحاث العلمية لتكون 

فـــي حالة انعقاد دائم ملتابعة تطورات هذا احلادث واتخاذ اخلطوات 
العملية الالزمة الحتوائه واحلد من آثاره البيئية املختلفة ومعاجلته 
بأسرع وقت وذلك باالستعانة باخلبرات العاملية املتخصصة لضمان 

حسن التعامل مع هذا احلادث والعمل على منع تكراره.
  وسعيا للوقوف على جميع التفاصيل املتعلقة بهذا احلدث واسباب 
حدوثه فقد كلف مجلس الوزراء جلنة برئاسة ادارة الفتوى والتشريع 
وعضوية الهيئة العامة للبيئةـ  جامعة الكويتـ  معهد االبحاث العلمية 
ـ شركة نفط الكويتـ  جمعية املهندسني الكويتية لتتولى التحقيق في 
جميع املالبسات املتعلقة بحادث تعطل محطة مشرف للضخ والصرف 
الصحي وحتديد أسبابه وبيان أوجه القصور واملسؤولني عنه في جميع 
مراحل اعداد املشروع وترسيته وتنفيذه متهيدا التخاذ جميع االجراءات 

القانونية املناسبة بحق املتسببني في وقوعه ومحاسبتهم.
  وضمن اطار حرص مجلس الوزراء على متابعة اخر املســـتجدات 
املتصلة مبـــرض انفلونزا اخلنازير فقد قدم وزيـــر الصحة د.هالل 
مســـاعد الســـاير تقريرا عرض فيه االجراءات التي قامت وتقوم بها 

وزارة الصحة ملواجهة هذا املرض.
  وقد اســـتمع املجلس الى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة 

د.ابراهيم العبدالهادي وكبار املسؤولني في الوزارة تناولوا فيه ايضاح 
ماهية املرض واعراضه وطرق انتقاله والفئات االكثر تعرضا للمخاطر 
الى جانب عرض االحصائيات والبيانات اخلاصة باملصابني والوفيات 

على املستوى العاملي واملراحل التي مر بها هذا املرض.
  كما مت اســــتعراض االجراءات التنفيذيــــة واجلهود املبذولة من 
قبل وزارة الصحة والتي هي موضع تقدير واستحسان املؤسسات 
الطبية العاملية والتي تتم بالتعاون والتنسيق الكاملني مع منظمة 
الصحة العاملية ســــواء على مســــتوى الوقاية والتوعية والعالج 
والتجهيزات الطبية وتوفير االدوية املضادة للڤيروســــات وتأمني 
وســــائل منع العدوى والعالج املنزلي والتنسيق القائم مع وزارة 
التربيــــة حلماية ابنائنــــا وبناتنا الطالب والطالبــــات في املدارس 

احلكومية واخلاصة.
  وقـــد عبر مجلس الوزراء عن تقديره وشـــكره للجهود املخلصة 
التي تقوم بها وزارة الصحة في مواجهة هذا املرض، داعيا املواطنني 
واملقيمـــني الى التعاون مع الوزارة وااللتزام بالنصائح والتوجيهات 
املوضحة للجمهور والتعامل مع االمر بحذر دون هلع ودون تضخيم 

او تهاون حتى ميكن تقليل االصابة به وجتنب آثاره السيئة. 

 «الصحة»: دعوة خبراء من منظمة الصحة العالمية 
لتقييم استعدادات مواجهة إنفلونزا الخنازير  تأجيل العام الدراسي لرياض األطفال والحضانات 

وذوي اإلعاقة حتى األسبوع األخير من نوفمبر

 الحكومة ستجتمع الثالثاء مع لجنة الشؤون الصحية

 أعلنت وزارة الصحة دعوة خبراء من منظمة الصحة 
العاملية لتقييم الوضع واالطالع على االســــتعدادات 

واإلجراءات املتبعة في مواجهة إنفلونزا اخلنازير.
  وأوضح وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
لـ «كونا» عقب االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء انه 
مت خالل االجتماع استعراض الوضع الراهن وخطط 

الوزارة في مواجهة إنفلونزا اخلنازير.
  وذكر العبدالهادي ان نســــبة الشفاء من انفلونزا 
اخلنازير في البالد بلغت ٩٩٪، مبينا ان نسبة تسجيل 
اإلصابات والوفيات اقل من املعدالت العاملية ومعظم 
احلاالت التي مت تســــجيلها في البــــالد كانت حاالت 
بسيطة. وجدد تأكيده ان األوضاع في البالد مطمئنة 
وال تدعو للقلق، مشــــيرا الى ان وزارة الصحة بكل 
قطاعاتهــــا تتابع الوضع عن كثــــب منذ اإلعالن عن 
ظهــــور أول حالة للمرض في ابريل ٢٠٠٩ من جانب 

منظمة الصحة العاملية.
  كما اكد العبدالهادي ان الوزارة تفاعلت مع احلدث 
منذ البداية بروح املسؤولية ابتداء من توفير الكاميرات 
احلرارية مبطار الكويــــت الدولي وتدعيم إمكانيات 
املختبرات للتشــــخيص املخبري، إضافة الى توفير 
مخزون استراتيجي من األدوية الالزمة لعالج املرضى 
وإنشــــاء غرفة عمليات وتخصيص رقم ١٣٢ لتلقي 
االستفسارات والرد عليها بخصوص املرض والتوعية 
حوله. كما أشار الى ان الوزارة قامت بتشكيل جلان 
متخصصة ملواجهة هذا الوباء للتنسيق بني اجلهات 
الوقائية والعالجية بالوزارة ومع الوزارات واجلهات 
األخرى الحتواء املرض ومنع انتشاره اضافة الى وضع 

خطة إعالمية متكاملة لتوعية املجتمع بهذا الوباء.
  ودعا العبدالهادي كل وســــائل اإلعالم الى حتري 
الدقة في نشــــر ونقل االخبار التي تثير القلق لدى 

النــــاس والتأكد من املصادر الرســــمية، الفتا الى ان 
الوزارة تتعامل بكل شفافية ووضوح.

  من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.يوســــف النصف لـ «كونا» ان الوزارة تنتهج مبدأ 
الشفافية والوضوح في التعامل في كل ما يتعلق بهذا 
املــــرض إميانا بان الوقاية من املرض واحتوائه تبدأ 
باملعرفة الكاملة عنــــه وعن طرق العدوى. وأوضح 
د.النصف ان معظم احلاالت متاثلت للشفاء وعادوا 
ملمارسة حياتهم الطبيعية وان هناك بعض احلاالت 
احلرجة في املستشفيات، متمنيا لهم الشفاء العاجل 
وان حاالت الوفيات الـ ٤ املســــجلة في البالد كانوا 
يعانــــون من أمراض اخرى. واكد ان هناك تنســــيقا 
كامال بني مستشفى األمراض السارية واملراكز الوقائية 
واملستشفيات بجميع املناطق الصحية لتقدمي الرعاية 
الالزمة للحاالت وللمخالطني، مبينا انه قد مت جتهيز 
أجنحة باملستشفيات العامة احترازيا منذ تسجيل اول 
حالة في البالد. ودعا النصف املواطنني واملقيمني الى 
االلتزام باإلرشادات الوقائية للحد من انتشار العدوى 
باملرض، مشــــددا على ضرورة غسل األيدي بانتظام 
وتغطية األنف والفم عند الكحة أو العطس والتزام 
الراحة واستشــــارة الطبيب عند الشعور بأعراض 
االنفلونــــزا وجتنب االختالط باآلخرين ســــواء في 

الديوانيات أو املساجد أو األسواق.
  وشــــدد النصف على أهمية دور وســــائل اإلعالم 
والصحافة في التوعية حول هذا املرض ونقل املعلومات 

الصحيحة بروح املسؤولية واألمانة الصحافية.
  يذكر ان عدد احلاالت املســــجلة في البالد تراجع 
مقارنة باألســــبوع املاضي وان إجمالي عدد احلاالت 
التي ســــجلت منذ ابريل املاضــــي بلغ ١٣٣٦ معظمها 

حاالت بسيطة شفيت متاما. 

 أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان احلكومة طلبت من رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ان جتتمع يوم الثالثاء املقبل مع جلنة 
الشؤون الصحية مبجلس األمة لبحث آخر التطورات 
بشأن وباء انفلونزا اخلنازير.وأوضح الروضان ان 
احلكومة ســــتوضح لرئيس وأعضاء اللجنة جميع 
التفاصيل املتعلقة بالقضية والقرارات التي اتخذتها 
احلكومة للحد من اآلثار املترتبة عليها وذلك بهدف 
«االســــتئناس برأي النواب» بهذا اخلصوص، مؤكدا 
ان مثل هذه االجتماعات ما هي اال دليل على التعاون 

املنشود بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.
  وأكد ان احلكومــــة ممثلة بالــــوزارات واجلهات 
احلكومية املعنية ســــتأخذ بآراء وتوصيات النواب، 
مؤكدا اهمية التعاون والتنسيق ما بني السلطتني من 
أجل االتفاق على كل ما فيه خير ومصلحة الكويت.

  ومن جهتها اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضي احلمود ان مجلــــس الوزراء وافق 
على تأجيل بدء العام الدراسي ملرحلة رياض االطفال 
ودور احلضانة ومدارس ذوي االحتياجات اخلاصة 

فقط حتى االســــبوع االخير من شهر نوفمبر املقبل 
وذلك بنــــاء على توصيــــة وزارة الصحة. واضافت 
د.موضي احلمود، في تصريح لـ «كونا» عقب االجتماع 
االســــتثنائي ملجلس الوزراء الذي عقد اول من امس 
في قصر السيف، ان مجلس الوزراء قرر االبقاء على 
دوام الطلبة والطالبات في مدارس املراحل االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية واملعاهد التطبيقية واجلامعات 
في موعدها املقرر سابقا ومن دون تأجيل. وقالت ان 
دوام اعضاء هيئة التدريس في مدارس رياض االطفال 
وفي جميع املراحل الدراسية االخرى سيكون كما هو 

محدد سابقا ومن دون اي تغيير.
  من جهة اخرى، اعلنت الوزيرة د.احلمود ان مجلس 
الوزراء وافق على ميزانية تعزيزية لتطبيق ســــبل 
الوقاية بخمسة ماليني دينار لتوفير املعقمات وادوات 
التطهير واالدوات الطبية املختلفة في مدارس وزارة 
التربية. وقالت انه مت في االجتماع االستثنائي ملجلس 
الوزراء اســــتعراض اخلطة التي مت اعدادها من قبل 
وزارة التربية ووزارة الصحة لالستعداد للعام الدراسي 

املقبل في ظل انتشار وباء انفلونزا اخلنازير. 
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 «المواصالت»: معالجة عطب أصاب إحدى بطاريات 
تغذية مولدات الطوارئ بمبنى االتصاالت

 تعمل بوقود الديزل 

 المولدات تعمل أوتوماتيكيا «فقط» في حال االنقطاع التام 

 ٥ ماليين دينار لتعزيز ميزانية سبل الوقاية في المدارس

وزارة  وكيـــل   أعلـــن 
املواصـــالت عبداحملســـن 
املزيدي عـــن متكن الفرق 
الـــوزارة من  الفنيـــة في 
معاجلة عطب أصاب إحدى 
التي  بطاريـــات االحتياط 
الطوارئ  تغذي مولـــدات 
في مبنى االتصاالت القدمي 
التحرير  املالصق لبـــرج 
بوسط املدينة أمس األول.

  وقال املزيدي في تصريح 
لـ «كونا» ان احدى بطاريات 
االحتيـــاط التـــي تغــذي 
موالـــدات الطـــوارئ التي 
تعمل بوقود الديزل مببنى 
القدمي املالصق  االتصاالت 

ملجمـــع التحرير بوسط املدينــة قد تعرض 
لعطب بسيط في حوالي الســــــــاعة السابعة 
من مســـاء اليوم، باشـــرت على اثره الفرق 
الفنــــــية املسؤولة في الوزارة مبعاجلتــــه 
وذلك بفصل التيار الكهربائي عن بطاريــــــات 

الطوارئ.
  واضاف ان ذلك مت بحضور فريق من رجال 
االطفاء وحسب االرشادات املعمول بها من قبل 
االدارة العامة لالطفاء وتطبيقا الجراءات األمن 

والسالمة املطلوب توافرها 
في مثل هذه احلاالت.

الوزارة    واضاف وكيل 
انه لم يطرأ نتيجة لذلك أي 
تأثير على خدمات الوزارة 
وال علـــى دوائر التوصيل 
والتغذية بالتيار الكهربائي 
للمبنى خالل حدوث العطب 
وحتـــى االنتهاء من أعمال 
املعاجلـــة لـــه والتـــي لم 
تســـتغرق أكثر من نصف 
ساعة وان الضرر انحصر 
في واحـــدة من البطاريات 

املذكورة.
  وذكر املزيـــدي في هذا 
التي  املولـــدات  ان  الصدد 
تغذيها البطاريات املذكورة تعمل أوتوماتيكيا 
«فقط» في حال االنقطاع التام والكلي للتيار 
الكهربائي عن املبنى وهو األمر الذي لم يحدث 

منذ فترة طويلة.
  وتقدم املزيدي بالشكر لالدارة العامة لالطفاء 
وفريق العمل بها الذين كان حضورهم سريعا 
ولم يتجاوز الدقائق، كما شكر الفريق الفني 
وأقسام األمن والسالمة في الوزارة على يقظتهم 

وسرعة تعاملهم مع العطب. 

 الشريعان: شبكة المياه العذبة 
سليمة وخالية من أي تلوث

 متابعة لعينات مياه البحر والمياه العذبة كل ١٥ دقيقة 

 أكد وزيـــر الكهرباء 
الشريعان  واملاء د.بدر 
العذبة  املياه  ان شبكة 
سليمة وخالية من اي 
تلوث بعد حادث اخللل 
الـــذي أصـــاب محطة 
مشرف للضخ والصرف 

الصحي.
  وأوضح الشريعان في 
تصريح لـ «كونا» عقب 
االجتماع االســـتثنائي 
ملجلس الوزراء ان هناك 
متابعة دقيقة لعينات 
مياه البحر واملياه العذبة 
كل ١٥ دقيقة للتأكد من 

سالمتها.
  وطمأن املواطنني واملقيمني بأن املياه العذبة املســـتخدمة 
سليمة متاما من أي ملوثات مشيدا بدور كل اجلهات املعنية 

في تعاملها مع هذا اخللل.
  يذكر ان مجلس الوزراء قرر تشـــكيل جلنة برئاسة ادارة 
الفتوى والتشـــريع وعضوية الهيئة العامة للبيئة ـ جامعة 
الكويتـ  معهد األبحاث العلميةـ  شركة نفط الكويتـ  جمعية 
املهندســـني الكويتية لتتولى التحقيق في جميع املالبســـات 
املتعلقة بحادث تعطل محطة مشرف للضخ والصرف الصحي 
وحتديد أســـبابه وبيان أوجه القصور واملســـؤولني عنه في 
جميع مراحل اعداد املشروع وترسيته وتنفيذه متهيدا التخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية املناسبة بحق املتسببني في وقوعه 

ومحاسبتهم. 

 عبداحملسن املزيدي 

 د.بدر الشريعان 


