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الوزير الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا مع عدد من العاملني في مركز الكويت للتطعيم

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا وعدد من القيادات الصحية في مستشفى مبارك التأكد من بيانات املراجعني د.فهد الغمالس والزميل عبدالكرمي العبداهللا  (أحمد علي)

لقطة تذكارية لعدد من العاملني في مركز الكويت للتطعيم مبشرف

د. فهد الغمالس لـ «األنباء»: خطة التطعيم 
في توسع مستمر مع التوجه الفتتاح مراكز جديدة 

عبدالكرمي العبداهللا

واصــل مركــز الكويــت 
للتطعيم استقبال املواطنني 
واملقيمــني املســجلني عبــر 
منصــة التطعيــم فــي أول 
أيــام عيــد الفطــر املبارك، 
حيــث شــهد اليــوم توافدا 
وإقبــاال علــى التطعيم في 
الســاعات األولى.«األنباء» 
جالــت فــي مركــز الكويت 
للتطعيم لرصد عملية سير 
التطعيم في أول ايام العيد، 
والتي كانت منظمة ومرتبة 
بشكل دقيق، مما سهل على 
املراجعني تلقي التطعيمات 

بكل سهولة ويسر.
والتقــت «األنباء» مدير 
إدارة الصحة العامة ورئيس 
فريق جتهيز وتشغيل مراكز 
التطعيــم بــوزارة الصحة 
د.فهد الغمالس، الذي توجه 
بالتهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وإلى سمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ولوزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
ولوكيــل الــوزارة ووكيــل 
الصحة العامة وإلى جميع 
العاملني في املركز مبناسبة 
عيد الفطر السعيد، مشيدا 
بالثقــة الغاليــة إلدارة هذا 

املوقع.
انفراجة قريبة

وكشــف د.الغمالس عن 
الوصول إلى تطعيم مليوني 
شخص خالل األيام املقبلة، 
مشــيرا إلى أنــه مت تطعيم 
ما يقارب مليون و٧٠٠ الف 
فــي الكويت، الفتــا إلى أن 
«االنفراجة» قادمة بإذن اهللا 

خالل األشهر القادمة.
د.الغمــالس  وقــال 
لـ«األنباء»: ڤيروس «كورونا» 
مرض تنفسي والوقاية منه 
خير من العالج في مرحلة ما 

توسع بإذن اهللا تعالى مع 
توجه الفتتاح مراكز جديدة 
للتطعيم، والتي ستكون في 
مواقع متعددة قريبا لزيادة 
وتيرة التطعيــم، علما بأن 
لدينــا حاليا مــا يقارب ٣٠ 
مركزا مــن مراكــز الرعاية 
األولية للتطعيم، باإلضافة 
إلى مركز الكويت للتطعيم 
واحلمالت امليدانية التي يقوم 

بها قطاع الرعاية األولية.
مركز املركبات

وزارة  أن  إلــى  ولفــت 
الصحة ستتسلم خالل األيام 

القليلة املقبلة مركز التطعيم 
داخل املركبــات من القطاع 
النفطي، وســيتم تشغيله 
قريبا ليغطي اكبر عدد من 
اجلمهور، علما أنه يستوعب 
اكثر من ٥٠٠٠ شــخص في 
اليوم بواقع ٤٠ إلى ٨٠ مركبة 
فــي آن واحــد، وكل مركبة 
ســتحمل معها من ٣ إلى ٤ 

أشخاص.
اللقاحات املعتمدة

إلى  وأشــار د.الغمالس 
أن هناك جلنة فنية تدرس 
اللقاحات،  موضوع اعتماد 

مشــيرا إلــى أن اللقاحــات 
الكويــت ٤  املعتمــدة فــي 
وهي: «فايزر» و«أكسفورد» 
و«جونسون آند جونسون» 
و«موديرنا»، متأمال توفير 
اكبــر عــدد مــن اللقاحات، 
مشيرا إلى أن عملية اعتماد 
اللقاحات هي عملية حساسة 
تخضع ملعايير فنية حسب 
ما مت اعتماده من املنظمات 

العاملية الصحية.
احلوامل واملرضعات

وعــن تطعيــم احلوامل 
واملرضعات، بني د.الغمالس 
انــه حتى اآلن ال ينصح في 
الكويت بتلقيهن للتطعيمات، 
إال أن هــذا املوضــوع فــي 
تطور مستمر على مستوى 
العالم، حيث سمحت العديد 
الدول بتلقــي احلوامل  من 
واملرضعات اللقاح، موضحا 
أن املعلومات املتوافرة لدينا 
حسب الدراسات التي تعطي 
مأمونيــة اللقــاح للحوامل 
واملرضعات قليلة، إال أن هناك 
تنسيقا مباشرا مع مجلس 
أقسام النساء والوالدة لرصد 
أي نتائــج تدعــم موضوع 
إعطــاء التطعيم لهذه الفئة 

من النساء.
الفئات العمرية

وعــن موضــوع الفئات 
العمرية، أوضح د.الغمالس 
انه مت اإلعالن من قبل بعض 
العاملية  املنظمات الصحية 
اعتمادها إعطاء اللقاح للفئة 
العمرية من ١٢ إلى ١٥ سنة، 
مشيرا إلى وجود جلان ترصد 
هذه الدراسات لتطبيقها في 
الكويت والتوســع في منح 
اللقاح لهذه الفئات العمرية 
في حــال كانــت املعلومات 

متكاملة.

مركز التطعيم واصل استقبال املواطنني واملقيمني أول أيام العيد وسط إقبال كبير في الساعات األولى

قبل التطعيم، ولكن مع توافر 
التطعيمــات حدثــت قفزة 
كبيرة في عملية السيطرة 
على املــرض، حيث لوحظ 
تراجع في عدد احلاالت على 
مستوى العالم ومنه الكويت، 
مما يثبت أنه عند زيادة عدد 
املطعمني بتطعيمات فعالة 
وآمنــة وبخطط مدروســة 
سينخفض عدد حاالت دخول 
املستشفيات وإشغال األسرة 
في العناية املركزة والوفيات، 
ونطمح بعون اهللا تعالى إلى 
الوصول إلى «صفر» حاالت 
مع توسيع حملة التطعيم.

التطعيم أساسي

وأشار إلى أن اإلجراءات 
الوقائيــة وان كان البد من 
وجودهــا فهي غيــر كافية، 
حيث يبقى التطعيم عملية 
أساســية للســيطرة علــى 
هــذا الوباء، مشــيرا إلى أن 
التطعيمــات «آمنة» وهناك 
إقبال عليها عامليا ومحليا، 
ناصحــا اجلميــع باملبادرة 
الى التســجيل عبر منصة 

التطعيم لتلقي اللقاحات.
خطة وطنية

وأعلن د.الغمالس عن أن 
اخلطة الوطنية للتطعيم في 

التطعيمات أحدثت قفزة كبيرة في السيطرة على املرض.. و ٤ لقاحات معتمدة في الكويت هي «فايزر» و«أكسفورد» و«جونسون آند جونسون» و«موديرنا»
وزارة الصحة ستتسلم خالل األيام القليلة املقبلة مركز تطعيم املركبات من القطاع النفطي وتشغيله قريبًا ليغطي أكبر عدد من اجلمهور

 تنسيق مباشر مع مجلس أقسام النساء والوالدة لرصد أي نتائج تدعم موضوع إعطاء التطعيم للحوامل واملرضعات بشكل آمن

االلتزام باملواعيد والعمل
من ٨ صباحًا حتى ٨ مساًء

دعا مدير إدارة الصحة العامة ورئيس فريق جتهيز 
وتشغيل مراكز التطعيم بوزارة الصحة د.فهد الغمالس 
اجلميع إلى ضرورة االلتزام مبواعيدهم احملددة لتلقي 
اللقاحات، وذلك للحد من االزدحام، حيث إن املواعيد منظمة 
حسب أعداد املسجلني وفي حال االلتزام فلن يكون هناك 
أي ازدحام وستتحقق انسيابية احلركة كما هو مخطط 
لها، مشيرا إلى أن العمل بعد العيد سيبدأ من يوم األحد 
بدوام كامل حسب توجيهات وزارة الصحة من الساعة ٨ 

صباحا حتى ٨ مساء.

وزير الصحة تفّقد مستشفى مبارك
ومركز الكويت للتطعيم: الفرج قريب

عبدالكرمي العبداهللا

تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا مستشفى 
مبارك الكبير، بحضور مديرة منطقة حولي 
د.نادية جمعة، ومدير املستشفى د.مهدي 
الفضلــي لالطمئنان على ســير العمل في 

العيد ضمن جوالتهم على املستشفيات.
وخالل جولته في املستشفى، قال الشيخ 
د.باســل الصباح للكــوادر الصحية: لكم 
شــكر خاص مني، وكل يوم أدعيلكم.. أنا 
أدري لكن الناس ال تدري كم املتاعب التي 
تواجهكم، هذا يعمل هنا وهذا يعمل هناك 
وفحوصــات على مدار ٢٤ ســاعة.. قواكم 

اهللا، وأقول لكم: الصبر، والفرج قريب.
وأضــاف د.الصبــاح: اإلصابــات بــني 
املواطنني انخفضت خاصة بعد تطعيم نحو 
٥٠٪ منهــم وكذلك الوفيات نزلت.. وبإذن 
اهللا خالل األشــهر املقبلة يونيو ويوليو 

وأغسطس وسبتمبر سنكون انتهينا.
كما تفقد وزير الصحة د.باسل الصباح 
ضمن جولته التفقديــة خالل فترة العيد 
برفقة وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل 

الرقابة الدوائية والغذائية د.عبداهللا البدر 
مركز الكويت للتطعيم لالطمئنان على سير 
العمل في املركــز الذي يعمل في أول يوم 
العيد لتوسيع وتيرة التطعيم وللوصول 
إلى أكبر عدد من املطعمني، حيث كان هناك 
إقبال كبير من املواطنني واملقيمني املسجلني 

لتلقي اللقاح.

خاطب الكوادر الصحية: «لكم شكر خاص مني.. وكل يوم أدعيلكم»

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا

ملشاهدة الڤيديو

ارتفاع طفيف في األحمال و١٥٦٧٧ ميغاواط أعلى معدل استهالك متوقع
وقع في احملطة رقم ١٨ والتي 
يرتبط بها عدد من املولدات 

املنفردة.
ان أوضاع  إلــى  ولفت 
الشبكة بشــكل عام كانت 
الرغم من  مســتقرة على 
ارتفاع درجات احلرارة إلى 
أكثر من ٤٤ درجة مقارنة 
املاضي حيث بلغت  بالعام 
درجة احلرارة ٣٧ درجة العام 
املاضي في الوقت نفسه من 

العام.

الوكيل املســاعد  وقال 
النقل والوكيل  لشــبكات 
التوزيع  املساعد لشبكات 
م.مطلق العتيبي لـ «األنباء»، 
انه مت التعامل فورا مع العطل 
وإعادة التيار إما عن طريق 
حتويل األحمال على الشبكة 
أو عن طريق مولدات الديزل.
وأوضح أن مســؤولي 
القطاع تواجدوا في املوقع 
لإلشراف على إعادة التيار 
كامــال، الفتا إلى ان العطل 

العــام يصل إلــى ١٥٦٧٧ 
ميغــاواط، في حــني تبلغ 
القدرة اإلنتاجيــة ١٨٤٧٠ 
ميغاواط، أي بوجود فائض 

بحدود ٢٧٩٠ ميغاواط.
من جهة اخــرى، أدى 
عطل فني في كيبل بإحدى 
محطــات التوزيع الفرعية 
التي تغذي ضاحية عبداهللا 
الســالم، إلى خروجها عن 
اخلدمة وانقطاع التيار عن 

أجزاء من املنطقة.

في منتصف النهار.
وأوضحت املصادر ان 
الوزارة تتوقع هذا االرتفاع 
في األحمال وخصوصا في 
انها تتوقع  املناسبات، كما 
هذا االرتفاع مع تقدم أشهر 
الصيف، حيث يبدأ موسم 
الــذروة مع بداية الشــهر 
اجلاري وينتهي في منتصف 

أكتوبر.
ولفتت املصادر أن أعلى 
معدل استهالك متوقع لهذا 

دارين العلي

سجل املؤشر الكهربائي 
ارتفاعــا طفيفا في  أمس 
الكهربائية، حيث  األحمال 
بلغ أقصى استهالك ١٢١٧٠ 

ميغاواط في وقت الذروة.
وقالــت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» ان  الوزارة  في 
ارتفاع األحمــال ناجت عن 
ارتفاع درجــات احلرارة 
التي المســت الـ٤٥ درجة 

عطل محطة فرعية قطع التيار عن «عبداهللا السالم» ومطلق العتيبي لـ «األنباء»: إعادة التيار كامالً وأوضاع الشبكة مستقرة

مؤشر األحمال الكهربائيةمطلق العتيبي


