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الكويت تتبرع بـ  5ماليين دوالر
لصالح الالجئين السوريين

في جميع المستشفيات والمراكز الصحية

«الصحة» :جاهزون الستقبال
المتضررين من الغبار

قدمت الكويت �أم�س ،تربعا قدره  5ماليني دوالر الى مفو�ضية االمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني لتغطية برامج املفو�ضية يف التعامل مع
الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ال�سوري.
و�أعرب مفو�ض االمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني فيليبو غراندي،
عن االمتنان للكويت امريا وحكومة و�شعبا على الدعم ال�سخي لربامج
املفو�ضية ال�سيما تلك املتعلقة بالأزمة ال�سورية.
كما �أعرب عن التقدير حلر�ص الكويت على متابعة تداعيات االزمة
ال�سورية والتعامل مع او�ضاع الالجئني احلرجة.
وا�ضاف ان الدعم الكويتي بالغ االهمية للعمليات املخ�ص�صة لالجئني
ال�سوريني ال �سيما يف لبنان واالردن يف ظروف مناخية بالغة الق�سوة.
واو�ضح ان هذه املنحة الكويتية �ست�ساهم اي�ضا يف التعامل مع م�شكالت
النازحني ال�سوريني يف بالدهم يف هذه االوقات الع�صيبة لتوفري املالذ
الآمن.
من جانبه قال مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة واملنظمات
الدولية االخرى يف جنيف ال�سفري جمال الغنيم ،ان هذا التربع الكويتي
هو ا�ستكمال ملا تعهدت به الكويت من دعم اال�شقاء ال�سوريني للتخفيف
من حمنتهم عرب متويل برامج االمم املتحدة املعنية بال�ش�أن ال�سوري.
وا�ضاف ان الو�ضع امل�أ�ساوي الذي يعانيه ال�سوريون مع الظروف
املناخية القا�سية ي�ستدعي تقدمي الدعم العاجل من خالل الربامج
االن�سانية االممية املختلفة �سواء عرب منظمة ال�صحة العاملية او
مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني يف قطاعي الرعاية الطبية واالن�سانية على
حد �سواء.

كتب �صالح الدهام:

�أعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة بوزارة ال�صحة د.فواز
الرفاعي جهوزية وا�ستعداد جميع امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف البالد
ال�ستقبال حاالت الطوارئ التي ت�أثرت نتيجة الغبار الذي يجتاح الكويت.
و�أكد ا�ستعداد ادارة الطوارئ الطبية بوزارة ال�صحة من طواقم فنية و�إ�سعافات
للتعامل مع �أي حاالت ونقلها �إلى امل�ست�شفيات يف حال ا�ستدعى الأمر ذلك،
منبه ًا املواطنني واملقيمني :ال ترتددوا يف االت�صال برقم الطوارئ  112وقت
احلاجة للإ�سعاف �أو الإنقاذ.
واعتربت د.الرفاعي الغبار من امللوثات البيئية الحتوائه على عدة �أ�رضار،
منها وجود ج�سيمات يف داخله حتتوي على حبوب اللقاح وامليكروبات.
ون�صح د.الرفاعي باتباع كافة الإر�شادات الوقائية� ،أولها جتنب التعر�ض
للغبار اال لل�رضورة الق�صوى ،داعيا �إلى �إغالق جميع نوافذ و�أبواب املنازل
ب�إحكام ،و�شدد على �رضورة احلر�ص على ارتداء الكمامات ذات ت�صفية الهواء
مع تغيريها ب�شكل م�ستمر ،متمني ًا ال�صحة وال�سالمة للجميع.
وبالن�سبة ملر�ضى الربو ،وجه د.الرفاعي تنبيهاته لهم ب�رضورة حمل
بخاخات الربو الإ�سعايف املو�سع لل�شعب الهوائية ،وااللتزام ب�أخذ بخاخ
الربو الوقائي امل�رصوف من قبل الطبيب املعالج ،مطالب ًا بالتوجه �إلى
اقرب مركز �صحي �أو م�ست�شفى يف حال كانت �أزمات الربو �شديدة.

5

محليات

• فواز الرفاعي

مستمرون في الحفاظ على األرواح والممتلكات

«اإلطفاء» :إغالق  6منشآت بها مخالفات
وتجاوزات جسيمة

• جمال الغنيم مع فيليبو غراندي عقب ت�سليم التربع

الناجم :الكويت حريصة على االعتناء
باللغة العربية وتنميتها وترويجها

كتب حم�سن الهيلم:

• �أثناء �إغالق �إحدى املن�ش�آت

�أعلنت ادارة العالقات العامة والإعالم بالإدارة
العامة للإطفاء ان قطاع الوقاية �أغلق �أم�س �ست
من�ش�آت يف حمافظة الأحمدي لوجود خمالفات
ج�سيمة وجتاوزات تخالف ا�شرتاطات الوقاية من
احلريق.
وم��ن جانبه ب�ين نائب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع
الوقاية اللواء خالد عبدالله �أن الإط��ف��اء لن
تتهاون يف تطبيق القانون للحفاظ على �أرواح
النا�س وممتلكاتهم ،وهناك توجيهات من الفريق
خالد املكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء
بعدم الرتدد يف غلق املن�ش�آت التي تعر�ض �أرواح
الب�رش للخطر .
يذكر ان قطاع الوقاية �أغلق يف بداية العام احلايل
 15من�ش�أة متنوعة الأن�شطة مبختلف حمافظات
الكويت ،والإدارة العامة للإطفاء م�ستمرة يف
م�ساءلة و�إغالق املن�ش�آت املخالفة مامل تلتزم
باال�شرتاطات الوقائية من احلريق.
ودعا اللواء عبدالله املخالفني �إلى التقيد ب�رشوط
الإطفاء وذلك ل�سالمتهم و�سالمة ممتلكاتهم.

انحشار  3مواطنين في اصطدام مركبتهم
بعمود الضغط العالي باللياح
كتب حم�سن الهيلم:
تلقت غرفة عمليات االدارة
العامة للإطفاء بالغ ًا يفيد
ب��وق��وع ح���ادث ا�صطدام
ملركبة دفع رباعي ب�أحد
�أع��م��دة ال�ضغط العايل،
وعلى الفور توجه مركز
�إطفاء اجلهراء �إل��ى مكان
احل�����ادث وع��ن��د و���ص��ول
الفرقة تبني ان هناك 3
ا�شخا�ص حم�شورين داخل
املركبة فقام رجال الإطفاء
ع��ل��ى ال��ف��ور با�ستخدام
م��ع��دات الإن��ق��اذ لإخ���راج
اال���ش��خ��ا���ص املح�شورين
وبالفعل متكنوا من انقاذ
املح�شورين ومت ت�سليمهم
�إلى فنيي الطوارئ الطبية
لنقلهم �إلى امل�ست�شفى.
وتواجد يف موقع احلادث
النقيب م�شعل العنزي من
مركز �إطفاء اجلهراء.

• املركبة بعد تعر�ضها لال�صطدام

• جانب من التكرمي

احتفت جامعة «جواهر الل نهرو»
الهندية بالتعاون مع �سفارة الكويت
لدى الهند �أم�س ،بالطلبة الفائقني
يف ق�سم اللغة العربية يف مرحلتي
«بكالوريو�س» و«ماج�ستري».
وق��ال �سفري الكويت ل��دى الهند
جا�سم الناجم ،يف كلمته بحفل
التكرمي ان «اللغة العربية تكت�سب
�أهمية بالغة اذ تعمل كو�سيلة
للتوا�صل بني الأمم».
و�أ���ض��اف «ان اللغة العربية ال
ت�ضاهيها �أي��ة لغة �أخ��رى ،الفت ًا
�إل���ى ث���راء اللغة العربية وما
يتميز به ادبها خا�صة ال�شعري
منه وا�سهامات �شعراء املعلقات

قبل الإ�سالم».
وا�شار �إلى �أهمية اللغة العربية يف
الع�رص احلديث واعتناء الكويت
بتنميتها وترويجها متعهد ًا بتقدمي
امل�����س��اع��دات يف �سبيل تعليمها
بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية
يف اجلامعة.
كما تعهد ال�سفري الناجم بتوفري
فر�ص للطلبة الهنود للدرا�سة يف
الكويت �ضمن ال��ت��ب��ادل الثقايف
وتفعيله.
من جانبه ثمن نائب رئي�س اجلامعة
جاجادي�ش كومار يف كلمته اجلهود
التي تبذلها الكويت يف تعزيز
التبادل الثقايف م�ؤكدا �أهمية ترويج

• املكرمون يف �صورة جماعية مع احل�ضور

نظمته وزارة التربية على مدى أسبوع

العيد :مشاركة  1500كشاف وقائد
ولجان في المخيم العربي
كتب حم�سن الهيلم:
اختتم املخيم الك�شفي ال�سنوي الـ
� 72أعماله وال��ذي نظمته وزارة
الرتبية على مدى �أ�سبوع مب�شاركة
عربية وا�سعة.
واعرب قائد عام املخيم �إبراهيم
العيد عن جناح املخيم الذي ا�ستمر
ملدة �أ�سبوع وجمع �أكرث 1500ك�شاف
وقائد وجل��ان من الكويت ودول
اخلليج وال���دول العربية منوه ًا
�إلى �أن اخلطة التي �أعدت طبقت
بحذافريها حيث مت دخول الك�شافة
اجلوية يف املخيم ليكتمل ال�ضلع
الثالث للحركة الك�شفية وهي
الك�شافة الربية والبحرية واجلوية

كما متيزت الربامج العامة لهذا
ال��ع��ام بالتنوع يف ال��ع��دي��د من
الور�ش والهوايات التي حتاكي
عقل الك�شاف .وع�بر الوفود عن
�سعادتهم مب�شاركتهم يف اليوم
اخلام�س باليوم الوطني و�شارك كل
وفد بفقرات وتقدمي الأطعمة ولب�س
امل�لاب�����س ال��ت��ي جتمع ال��ع��ادات
والتقاليد ال�شعبية للم�شاركني
ومت تخليد ذك��رى الراحل القائد
وليد املال من خالل تكرمي �أ�رسة
املرحوم وتقدمي م�سابقات ك�شفية
با�سم الراحل بالإ�ضافة �إلى و�ضع
جمموعة من �صور الراحل يف اليوم
الوطني ويف نهاية اليوم ال�ساد�س
�أقيم احلفل اخلتامي ومت تكرمي

امل�شاركني م��ن جل��ان وخميمات
فرعية وقادة الوفود امل�شاركة .
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د رئ��ي�����س البعثة
امل�رصية وع�ضو جمل�س ادارة االحتاد
امل����صري للك�شافة واملر�شدات
حممد البحريي ان املخيم الك�شفي
ج�سد كل معاين احلب والوفاء بني
القادة الك�شافة العرب على �أر�ض
الكويت العربية ال�شقيقة م�شريا
الى ان احلركة الك�شفية الكويتية
بخري طاملا انها ت�سعى الى خلق
�صفوف من القيادات تكمل ال�سري
نحو رفع رايتها عالية بني اقرانها
وعلى م�ستوى العامل ،وت�سعى الى
�صقل قدرات ابنائها وابناء الوطن
العربي.

وقال البحريي ان املخيم الك�شفي
اتاح برباجمه العديدة واملتنوعة
تنمية روح امل��غ��ام��رة واالب���داع
وت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ه العلمية يف
الرتبية الك�شفية ،كما ان الربنامج
حافظ على الوعد والقانون الك�شفي
من �صفاته احلميدة التي تخلق
جي ً
ال قادر ًا على �أخذ القرارات بثقة
وميكنه من االعتماد على النف�س.
معربا ع��ن بالغ �شكره ل��وزارة
الرتبية والتعليم العايل وجمعية
الك�شافة الكويتية وك��ل من عمل
و�ساهم يف اجناح هذا املخيم من
قائد عام املخيم �إبراهيم العيد
�إلى جميع قادة اللجان واملخيمات
الفرعية.

• تكرمي �أحد امل�شاركني يف املخيم

اللغة العربية ون�رشها �أمام الطلبة
وتوفري الفر�ص والت�سهيالت لهم.
و�شهد احلفل �إطالق ترجمة عدد من
الكتب العربية الى بع�ض اللغات
الهندية من قبل ا�ساتذة اجلامعة
ك��رواي��ة «�أوالد حارتنا» لنجيب
حمفوظ الى اللغة التاميلية ورواية
«مو�سم الهجرة الى ال�شمال» بقلم
الطيب �صالح ال��ى االوردي���ة الى
جانب ا�صدار جملة ن�صف �سنوية من
ق�سم اللغة العربية باجلامعة با�سم
«اجليل اجلديد».
ح�رض احلفل عدد من امل�س�ؤولني يف
ال�سلك الدبلوما�سي واع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة والطالب.

