
محلياتالسبت 5 سبتمبر 2009 4

اجراءات طبية لنقل املصابني بصورة سليمة الى املستشفيات

رجال الطوارئ الطبية يساعدون مصابا عراقيا

جانب من نقل احدى املصابات

)محمد ماهر(د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي يطمئنان على أحد املصابني .. ويتابع أشعة احد املصابني د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي وفيصل الدوسري اثناء جولتهم على املستشفيات التي استقبلت اجلرحى العراقيني

سيارات االسعاف الكويتية التي أقلت املصابني العراقيني

الساير: حاالت المصابين العراقيين مستقرة وعمليات جراحية لبعضهم غدًا
أعرب عن أسفه إبان حادثة االعتداء على الطبيب في مستشفى مبارك ووعد بمساندته 

طبي كويتي بطائرة عسكرية 
انتظارهم  ف���ي  كويتية كانت 

مبطار بغداد.
واش���اد عل���ي بالعالق���ات 
العراقية - الكويتية وما تشهده 
من تطور على كل االصعدة وعلى 
املستويني احلكومي والشعبي، 
مشيرا الى ان الكويت ال تتاخر 
عن مس���اندة العراق وتساهم 
في رف���ع املعاناة عن اجلرحى 
واملصاب���ني وتق���دمي الرعاية 

الالزمة لهم.
من جانبه قال عمر حس���ن 
فاضل ل� »كون���ا« ان االنفجار 
بالقرب م���ن وزارة اخلارجية 
العراقية تسبب بقطع اعصاب 
يده وقطع الشرايني فيها مشيدا 
مببادرة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد على هذه 

املبادرة الكرمية.
واشار الى ان الكويت دائما 
س���باقة بعمل اخلي���ر ومد يد 
املساعدات موضحا انه مت نقلهم 
بطائرة عسكرية كويتية وطاقم 

طبي كويتي.
وأكد فاضل ان الفريق الطبي 
الكويتي خالل الرحلة وفر كل 
أسباب الراحة والعناية الفائقة 
باجلرحى مشددا على أن قيم 
األخوة والضيافة كانت دائما 
من شيم أبناء الكويت ماضيا 

وحاضرا وستظل مستقبال.
وكان صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد امر بتقدمي 
كل التسهيالت الطبية والرعاية 
الصحية لهؤالء اجلرحى الى حني 
استكمال شفائهم واالطمئنان 

على اوضاعهم الصحية.
هذا وقتل 95 شخصا على 
االقل واصيب 600 بجروح في 
تفجيرين بشاحنتني مفخختني 
امام وزارتي املالية واخلارجية 
في بغداد في ال� 19 من ش���هر 
اغسطس املاضي في اسوأ يوم 
عنف تش���هده العراق خالل 18 

شهرا.

واض���اف انه وس���ط هذه 
الظروف الصعبة التي نتجت 
عن العملية االرهابية االخيرة 
في بغداد تأت���ي لفتة صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
ابناء ش���عبنا  االحمد جت���اه 
بنقل 17 جريحا مبرافقة فريق 

الشعبني الشقيقني.
 من جهته قال املصاب وليد 
علي )18 عاما( انه تعرض الصابة 
بالكتف والرأس نتيجة العملية 
بالق���رب من وزارة  االرهابية 
اخلارجي���ة العراقية التي فقد 

بجانبها عددا من االصدقاء.

العالج  الذين تلقوا  العراقيني 
الالزم وعادوا الى وطنهم.

وقالت ان الكويت لم تقصر 
معنا ووقف���ت معنا كثيرا في 
جميع املجاالت وما عالج ابنائنا 
في الكويت بتوجيهات اميرية 
اال دليل على احملبة التي جتمع 

العراقيون  عبر اجلرح���ى 
الذين وصلوا امس االول لتلقي 
الالزم باملستش���فيات  العالج 
الكويتية عن شكرهم لصاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد على هذه اللفتة االبوية 
والتضامنية مع الشعب العراقي 
جراء ما تعرض له من عملية 
ارهابية في ال� 19 من اغسطس 

املاضي.
وس���خرت وزارة الصح���ة 
الكويت وبالتنس���يق مع  في 
القطاع���ات الصحي���ة جميع 
امكاناتها الس���تقبال اجلرحى 
العراقي���ني وتق���دمي كل اوجه 

الرعاية الصحية الالزمة لهم.
الكوي���ت جميع  ووضعت 
االمكانات الس���تقبال اجلرحى 
حيث عملت سيارات االسعاف 
التابع���ة للط���وارئ الطبي���ة 
ف���ي املط���ار العس���كري على 
الى  العراقيني  نقل املصاب���ني 
مستشفيات ابن سينا والرازي 
والبابطني والصباح اضافة الى 
مستش���فى زين لالنف واالذن 
البحر  واحلنجرة ومستشفى 

للعيون.
والتقت »كونا« مع عدد من 
اجلرح���ى العراقيني في قاعدة 
عب���داهلل املبارك اجلوية امس 
االول قبل نقلهم الى املستشفيات 
في منطق���ة الصباح الصحية 

لتلقي العالج الالزم لهم.
وقالت والدة املصابة رندة 
التي رافقتها ال���ى الكويت ان 
ابنتها البالغة من العمر 19 عاما 
تعاني من اصابة رجلها وكدمات 
في الرأس معربة عن بالغ شكرها 
وتقديرها لصاحب السمو االمير 
الكويتي  واحلكومة والشعب 

على هذه املبادرة االنسانية.
واكدت ان هذا ليس بغريب 
على س���موه وعلى احلكومة 
الكويتية اذ سبق ان استقبلت 
الكويت خالل ح���رب حترير 
الع���راق ع���ددا م���ن اجلرحى 

الجرحى العراقيون: الكويت سباقة بمّد يد العون 
والمساعدة للشعب العراقي جراء ما تعرض له

الفري�ق الطب�ي الكويت�ي وّف�ر كل أس�باب الراح�ة والعناي�ة الفائق�ة بالجرحى
و قيم األخوة والضيافة كانت دائما من شيم أبناء الكويت ماضيا وحاضرا وستظل مستقبال

عّبروا عن بالغ شكرهم لصاحب السمو على هذه اللفتة األبوية  حنان عبدالمعبود
أعرب وزي����ر الصحة د.هالل 
الشديد  الساير عن اسفه  مساعد 
بسبب تعرض احد االطباء امس الى 

اعتداء من قبل احد املواطنني.
وق����ال ان طبيبا يعمل بوحدة 
العناي����ة املركزي����ة بالقل����ب في 
مستشفى مبارك تعرض إلصابات 
شديدة بالوجه، حينما كان متواجدا 
املرك����زة، واثناء قيامه  بالعناية 

مبهمة انقاذ حياة أحد املرضى.
وبني الساير ان هذا العمل غير 
مقبول وغير حضاري، وقال: نحن 
في بلد حضاري ولدينا قوانني وال 
يجوز ان حتدث مثل هذه احلادثة. 
وافاد بأنه سيتم عمل حتقيق مع 
املعتدي. وعلى االطباء ان يعلموا 
اننا نقف خلفهم ونس����اندهم وال 
نقبل بأي ح����ال من االحوال مثل 

هذا االمر.
جاءت تصريحات الوزير الساير 
عق����ب جولته مبنطق����ة الصباح 
الصحية، حيث قام ظهر امس بتفقد 
املصابني العراقيني الذين مت نقلهم 
للمستشفيات يوم االول من امس، 
وقد مت توزيعهم على مستشفيات 
البابطني للحروق والبحر للعيون 
والباطنة بالصباح والرازي للعظام، 
حيث تنقل الوزير بني املستشفيات 
متفقدا حاالتهم لالطمئنان عليهم، 
وقال عقب اجلولة: لقد استقبلنا 
14 مصابا في التفجيرات االرهابية 
االخيرة في الع����راق، وبناء على 
توصية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أحضرناهم الى عدة 
مستشفيات، حيث املصابني االربعة 
عشر يرافقهم مرافقان اثنان، وتعد 
هذه مساهمة من الكويت ألشقائنا 

في العراق.
وأوضح الوزير انه مت ارسال 
طائرة اخالء طبي����ة يرافقها وفد 
مكون من اطباء وفني طوارئ طبية 
لالشراف على عملية نقل املصابني 

من العراق.

وقال: وفرنا 25 سيارة اسعاف 
باملط����ار، باالضافة ال����ى 50 فني 
طوارئ طبية ومسعفني كانوا في 
استقبالهم باملطار، وقمت بزيارتهم 
باملستشفيات، واكثرهم حاالتهم 
مستقرة والبعض منهم يحتاجون 
الى عمليات جراحية سنبدأ بإجرائها 

يوم غد االحد.
وتعد هذه مب����ادرة طيبة من 
شعب الكويت الخواننا بالعراق.

من جانبه، قال مس����اعد مدير 
الطبية لش����ؤون  الطوارئ  ادارة 
الذي  االسعاف عبدالرضا عباس 
رافق اجلرحى ان املصابني تنوعت 
اصاباتهم بني خفيفة ومتوسطة 
وشديدة وتركزت في اغلبها بالوجه 
والكتف وبعضها في البطن وسيتم 
ارسالهم جميعا الى املستشفيات 

مبنطقة الصباح الصحية.
وأفاد بأن الكويت على استعداد 
ملساعدة كل من يحتاج ملساعدة دون 
تفريق بني شخص وآخر، مشيرا 
الى ان اطباء الكويت جنود وفي 
اي وقت واي ظرف يقدمون اخلدمة 
التي تعتبر واجبا دينيا ووطنيا.
الكويت  واض����اف ان اس����تقبال 
للجرحى العراقيني يأتي من واجبها 

االنس����اني جتاه الشعب العراقي 
الش����قيق الذي يتطلب تكاتف كل 
اجلهود للوقوف معه وتقدمي كل 

اوجه الدعم له.
ب����دوره، ثمن القائ����م بأعمال 
سفارة العراق املؤقت محمد عيسى 
ع����زاوي في تصريح ل����� »كونا« 
مب����ادرة صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد جتاه الشعب 
العراقي، مش����يرا الى ان املصابني 
هم من ضحايا التفجيرات االخيرة 
في وزارة اخلارجية العراقية التي 

وقعت االسبوع املاضي.
واشاد بالكويت أميرا وحكومة 
وش����عبا ملواقفها الداعمة للعراق 
وباملساعدات التي قدمتها، واصفا 
العالقات بني البلدين بأنها عالقة 
مميزة مبنية على االحترام املتبادل 

وحسن اجلوار.
كذلك ثمن املصابون مبادرة 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد وقالوا انها ليست 
بغريبة على االشقاء في الكويت، 
داعني اهلل العلي القدير ان يحفظ 
الكوي���ت واحة أمن واس���تقرار 
الس���مو األمير  بقيادة صاحب 

وولي عهده األمني.

د.هالل الساير يطمئن على إحدى املصابات في تفجيرات بغداد


