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للتخفيف من وطأة برد الشتاء 

الكويت تواصل دورها اإلنساني الرائد في مساعدة احملتاجني واملعوزين 

مع دخول فصل الشتاء حيث تشتد احلاجة 
إلى وسائل التدفئة في ظل البرد القارس، 
واصلت دولة الكويت دورها اإلنساني الرائد 
في إيصال املساعدات للمحتاجني واملعوزين 
في مختلف أصقاع العالم السيما في الداخل 
الكويتي وفي ال��دول التي تعاني من أزمات 
إنسانية، وذلك إميانا منها بأهمية مساعدتهم 

ورسم االبتسامة على وجوههم.
وجرياً على عادتها سنوياً في بداية فصل 
الشتاء أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
توزيع 5000 حقيبة شتوية لشريحة العمال 
في القطاعات الصناعية والتجارية وذلك 
في مقر اجلمعية ضمن حملة )كسوة العمال 

الشتوية(.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية، 
الدكتور هالل الساير في تصريح ل� )كونا( 
على هامش توزيع كسوة العمال الشتوية: إن 
املبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج اجلمعية 
اإلنسانية اخلاصة بالعمالة والذين تعتبرهم 

اجلمعية شركاء في التنمية.
وأض��اف أن ه��ذه اخلطوة تأتي في إطار 
سعي اجلمعية ال��دائ��م ال��ى أن ي��ك��ون أحد 
املستفيدين من خدماتها اإلنسانية شريحة 
العمالة الوافدة التي تعمل في ظروف مختلفة 
الدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء 
احلياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد 

الشتاء القارص.
وأك��د الساير ح��رص اجلمعية على أداء 
دورها االجتماعي خلدمة كل شرائح املجتمع، 
مشيراً إل��ى أنها تتوجه بهذه احلملة الى 
العمال الذين يحتاجون الى من يقدر عملهم 

ويشد على أيديهم.
وأوضح أن توزيع احلقيبة الشتوية يعد 
نوعا من أنواع التكافل والتراحم االجتماعي 
بني كل شرائح املجتمع الكويتي وتقديرا لهم 
ملا يقومون به من أعمال حتتم عليهم طبيعتها 
التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة 

في فصل الشتاء.
واض��اف أن هذه احلقيبة تتضمن العديد 
من املالبس املهمة التي توفر الدفء وحتمي 
العمال من ال��ب��رد، مشيراً إل��ى أن اجلمعية 
ستظل داع��م��اً ف��ي تخفيف امل��ع��ان��اة ع��ن كل 
فئات املجتمع التي حتتاج للدعم في ظل هذه 
الظروف االستثنائية التي متر بها الكويت 

والعالم أجمع.
وفي اليمن، أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي توزيع 521 حقيبة إي��واء و538 
سلة غ��ذائ��ي��ة وتسيير ع��ي��ادت��ني متنقلتني 
باملخيمات املستهدفة ملدة شهر كامل للتخفيف 
عن النازحني اليمنيني وتوفير احتياجاتهم 

األساسية.
وقال املدير العام جلمعية الهالل األحمر 
الكويتي، عبدالرحمن العون ل� )كونا(: إن هذه 
املساعدات سوف تسهم في مساعدة النازحني 
ف��ي محافظتي )ش��ب��وة( و)م����أرب( وتوفر 

احتياجاتهم من الغذاء واملأوى والصحة.
وأضاف أن هذه املساعدات تأتي في إطار 
اجلهود املتواصلة من دول��ة الكويت دعما 
للشعب اليمني عبر م��ب��ادرات��ه��ا اإلغاثية 
والتنموية واخلدمية والصحية واالجتماعية، 
مبيناً أن امل��س��اع��دات الكويتية مستمرة 
ومتواصلة إلغ��اث��ة احملتاجني والنازحني 

واألسر املتعففة في عموم اليمن.
وأوضح أن هناك أكثر من 20 ألف نازح منذ 
مطلع سبتمبر املاضي في تلك املناطق، داعياً 
املنظمات الدولية وهيئات اإلغاثة اإلنسانية 
لتلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة جراء 

ارتفاع حركة النزوح.
وف��ي اليمن،  أك��د وزي��ر الصحة اليمني، 
الدكتور قاسم بحيبح، أن الشعب اليمني يكن 
لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً عميق 
التقدير واالح��ت��رام على دعمهم اإلنساني 

السخي له في مختلف املجاالت.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي للوزير 
بحيبح خالل توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية 
لتدشني العمل ف��ي ح��زم��ة م��ش��اري��ع لدعم 
القطاع الصحي في تسع محافظات مينية 
بدعم من )جمعية إحياء التراث اإلسالمي( 
و)ص��ن��دوق إعانة املرضى( بدولة الكويت 

وتنفيذ )جمعية احلكمة اليمانية(.
وأكد بحيبح أن الكويت تقدم دعما سخيا 
وم��ؤث��را للشعب اليمني وخ��ص��وص��ا في 
اجلانب الصحي من خالل مساهمات نوعية 

هامة.
وم��ن جانبه أوض��ح أم��ني ع��ام )جمعية 
احل��ك��م��ة( ف���ي ع���دن م��ح��م��د ع��ب��دال��واس��ع 
للصحفيني، أن املشاريع تشمل محطتني 
لتعبئة األك��س��ج��ني وع��ي��ادت��ني متنقلتني 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت���ق���دمي أج���ه���زة طبية 
للمستشفيات واملراكز الصحية ودعم مراكز 
الكلى وال��س��رط��ان وإق��ام��ة مخيمات طبية 
مجانية وتنظيم حملة ملكافحة األوبئة في 

تسع محافظات مينية.

وأع��رب عن بالغ الشكر والتقدير لدولة 
الكويت على دعمها االنساني السخي لليمنيني 

في ظل الظروف القاسية التي ميرون بها.
وف��ي  “بغداد”، وزع��ت الهيئة اخليرية 
اإلس��الم��ي��ة العاملية الكويتية مساعدات 
إنسانية لعدد م��ن األس��ر املتعففة وذوي 

الدخل احملدود في محافظة األنبار العراقية.
وق��ال رئيس اجلمعية الطبية العراقية 
امل��وح��دة لإلغاثة والتنمية، أحمد الهيتي: 
إن اجلمعية تكفلت بتوزيع تلك املساعدات 
على األسر املستحقة وذلك في إطار مشروع 
)صدقة دفء( ال��ذي متوله وتشرف عليه 

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الكويتية. 
وأوض���ح أن ال��ت��وزي��ع مت على دفعتني، 
أوالهما كانت بواقع 250 سلة في مدينة 
)الكرمة( شرقي األن��ب��ار، والثانية بواقع 
500توزيع ال��س��الل الغذائية واحلقائب 
اإلي���وائ���ي���ة ف���ي ال��ي��م��ن��س��ل��ة ف���ي م��دي��ن��ة 

)الصقالوية( املجاورة.
وب���نينّ الهيتي، أن السلة ال��واح��دة من 
املساعدات تتضمن فراش أرضية وبطانيتني 
ومدفأة نفطية منوها بالدعم ال��ذي قدمته 
دول��ة الكويت والت��زال في املجال االنساني 

في العراق.
وتأكيدا على دور دولة الكويت في حتسني 
األوضاع االنسانية للمتضررين واحملتاجني 
ج��راء الكوارث الطبيعية، أكد املدير العام 
املساعد ملنظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة لألمم 
املتحدة )فاو( واملمثل اإلقليمي إلقليم الشرق 
األدن��ى وشمال إفريقيا، عبداحلكيم الواعر 
أهمية اجلهود التي تقوم بها الكويت في هذا 

املجال.
ن ال��واع��ر في تصريح صحفي دور  وثمنّ
اجلمعية في مجال حتسني أوضاع احملتاجني 
واملتضررين ج��راء ال��ك��وارث الطبيعية او 

االزمات االنسانية.
وع��ل��ى ه��ام��ش منتدى املجتمع ال��دول��ي 
للمساعدات والتنمية )إيديكس( بنسخته 
العاشرة الذي عقد في بروكسل هذا العام، 
ق��ال األم��ني العام لهيئة اإلغ��اث��ة اإلنسانية 
وحقوق اإلن��س��ان واحل��ري��ات التركية )آي 
اتش اتش( دومروس أيدين: إن دولة الكويت 
تعد من أكبر املساهمني بالعالم في تقدمي 

املساعدات اإلنسانية.
وأوض��ح في تصريح ل� )كونا(، أن سمو 
أمير دول��ة الكويت ال��راح��ل الشيخ صباح 
األحمد “طيب الله ثراه”، ك��ان أب��ا لبرامج 
املساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء العالم، 
مشيراً إل��ى أن صاحب السمو امير البالد 
الشيخ ن��واف األحمد يسير على درب تلك 
املسيرة “وهو أيضاً رائد في مجال املساعدات 

اإلنسانية حول العالم”.
وإللقاء الضوء على أهمية بناء مستقبل 
أكثر إشراقا ألطفال العالم، شاركت جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتي العالم االحتفال 
باليوم العاملي للطفل ال��ذي يقام هذا العام 
حت��ت ش��ع��ار )مستقبل أف��ض��ل لكل طفل( 
بتوزيعها هدايا متنوعة ل� 150 طفالً من أبناء 

األسر احملتاجة.
وقالت مديرة ادارة املساعدات احمللية 
ف��ي اجلمعية م��رمي العدساني ل��� )ك��ون��ا(: 
إن توزيع الهدايا ألطفال األس��ر احملتاجة 

واملسجلني في كشوفات اجلمعية جاء تزامنا 
مع هذا اليوم مشيدة باجلهود التي تبذلها 
الكويت في توفير بيئة مواتية اجتماعيا 
وتعليميا وأسريا وصحيا لألطفال ورعايتها 

لقضايا االطفال كونهم ركيزة التنمية.
وأكدت أن اجلمعية تسعى دائما إلى منح 
األط��ف��ال األول��وي��ة في العناية وال��دع��م في 
سبيل إدخ��ال الفرحة إل��ى نفوسهم ورسم 
البسمة على محياهم وأس��ره��م. ونختتم 
جولتنا من قيرغيزستان وطاجيكستان حيث 
اختتمت جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
واخليرية حملة قافلة اخلير ال 52 لتقدمي 

املساعدات االنسانية في البلدين.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية ض��اري 
البعيجان في بيان صحفي: إن احلملة متكنت 
بفضل الله تعالى من افتتاح أكثر من 70 
مشروعا مبشاركة املتبرعني والداعمني من 

أهل اخلير وأصحاب األيادي البيضاء.
وأوض��ح البعيجان أن��ه تأتي في مقدمة 
ال� 70 مشروعا املشاريع اإلنشائية والبنى 
التحتية كبناء املدارس واملراكز الطبية ودور 
األيتام وبيوت لألرامل األيتام واألسر الفقيرة 

فضال عن مساجد وشبكات املياه والصرف.
وأض��اف أن اجلمعية مستمرة أيضاً في 
مشاريعها اإلغاثية املختلفة ومنها توفير 
السالل الغذائية واخلبز واملواد االستهالكية 
املختلفة الالزمة للعيش الكرمي، مبيناً أنها 
وفرت ايضا أكثر من ثالثة آالف طن من الفحم 
لتوزيعه على األسر الفقيرة في قيرغيزستان 
وطاجيكستان لتوفير عناصر التدفئة لهم 

السيما أن الشتاء بدأ في هذه الدول.

املال: حرص دائم على العمل واالرتقاء
 لتحقيق األهداف املشتركة 

الكويت تفوز مبنصب نائب رئيس 
املجلس التنفيذي لـ »اليونسكو«

أعلن مندوب دولة الكويت 
الدائم ملنظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة 
)ي��ون��س��ك��و(، ال��دك��ت��ور آدم 
امل��ال، أول أم��س، ف��وز دولة 
ال��ك��وي��ت مب��ن��ص��ب ن��ائ��ب 
رئ��ي��س املجلس التنفيذي 

التابع للمنظمة الدولية.
 وق����ال امل���ال ل��� )ك��ون��ا( 
بعد أول اجتماع للمجلس 
التنفيذي ف��ي ب��اري��س: إن 
دولة الكويت فازت مبنصب 
نائب الرئيس بعد حصولها 
على تزكية أعضاء املجموعة 

العربية باملجلس.
 وأك���د أن ه��ذه التزكية 
وثقة دول املجموعة العربية 
تؤكدان املكانة التي تتمتع 

بها دولة الكويت والدور الذي توليه لدفع عجلة التنمية نحو بناء مجتمع 
ذو مكانة تعليمية عالية.

 وأعرب عن شكره اجلزيل جلميع أعضاء املجلس التنفيذي على ثقتهم 
على هذه التزكية متمنيا التوفيق والنجاح جلميع الدول األعضاء.

 وش��دد على احل��رص الدائم على العمل واالرت��ق��اء لتحقيق األه��داف 
املشتركة وإرس��اء السالم من خالل التعاون الدولي في مجال التربية 

والعلوم والثقافة.
 ويتم في مستهل الدورة التي تعقب كل مؤمتر عام لليونسكو انتخاب 

رئيس للمجلس التنفيذي من بني املمثلني الذين تختارهم الدول األعضاء.
 كما ينتخب املجلس من بني أعضائه ستة ن��واب للرئيس واح��د لكل 

مجموعة باملجلس الذي يضم ست مجموعات.
 يذكر أن دول��ة الكويت ف��ازت مبقعد في املجلس التنفيذي ملنظمة 

اليونسكو للفترة 2021-2025 في املؤمتر العام ال�41.
 ويعد مجلس التنفيذي لليونسكو أحد أهم هياكل الثالثة املوجودة 
في املنظمة حيث يقوم باملصادقة على ميزانية املنظمة وإع��داد برامجها 

واستراتيجياتها ومشاريعها.
 وتستمد مهام ومسؤوليات املجلس التنفيذي الذي يجتمع مرتني سنوياً 
بصورة رئيسية من امليثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي 

يصدرها املؤمتر العام.

د. آدم املال

5 آالف حقيبة شتوية لشريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية جانب من توزيع 

سفارة الكويت تدعو 
رعاياها بهولندا إلى اتباع 

االشتراطات الصحية 
دعت سفارة دولة الكويت في الهاي، أمس، رعاياها في 
هولندا إلى ض��رورة اتباع االشتراطات الصحية واتخاذ 
جميع التدابير االحترازية بعد إع��الن السلطات احمللية 
تطبيق إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
كما دعت السفارة في بيان صحفي، تلقت )كونا( نسخة 
منه، املواطنني إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على 

الرقم التالي:31639374157+.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في ضوء إعالن احلكومة 
الهولندية مساء اجلمعة عزمها تطبيق إجراءات احترازية 

إضافية للحد من انتشار الفيروس التاجي في اململكة.
وتشمل التدابير اجلديدة التي سيتم تطبيقها اعتباراً 
من اليوم األحد، ضرورة التقيد وااللتزام بالتباعد مبسافة 
5ر1 متر في األماكن العامة وإغالق األنشطة غير األساسية 
ومنها املطاعم واملقاهي واألس���واق التجارية واألماكن 
الثقافية والترفيهية والرياضية من الساعة 5 مساء وحتى 

الساعة 5 صباحاً بالتوقيت احمللي.
كما سيتم إغ���الق األنشطة األس��اس��ي��ة مثل األس���واق 
املركزية والصيدليات في مت��ام الساعة الثامنة مساء 

بالتوقيت احمللي. 
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في 
هولندا أنها رص��دت 61 مصاباً بفيروس )ك��ورون��ا( بني 
مسافرين وصلوا إلى أمستردام على منت رحلتني قادمتني 

من جنوب إفريقيا، أول أمس.
وأش��ارت السلطات الصحية في هولندا إلى أنها بدأت 
أمس إجراء املزيد من الفحوص ملعرفة ما إذا كان من بينهم 
مصابون بساللة )أوميكرون( التي مت اكتشافها في اآلونة 

األخيرة.
ووص���ل ق��راب��ة 600 مسافر إل��ى م��ط��ار سخيبول في 
أمستردام على منت رحلتني، أول أمس، ثم خضغوا لفحوص 
على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بساللة الفيروس 

اجلديدة.
وأوقفت احلكومة الهولندية جميع رحالت الطيران من 
جنوب القارة اإلفريقية أول أمس فيما كما قرر وزير الصحة 
هوغو دي يونغ، إخضاع املسافرين الذين كانوا في الطريق 

بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

مت تسليمها جلهة االختصاص لتحديد نوعها 

اإلطفاء: حريق في منزل مهجور في »السرة« 
يقود الكتشاف كمية كبيرة من مواد مشبوهة 
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توزيع السالل الغذائية واحلقائب اإليوائية في اليمن

أعلنت قوة اإلطفاء العام، أول أمس، 
ع��ن اكتشاف م���واد مخزنة بكميات 
ك��ب��ي��رة ف��ي م��ن��زل م��ه��ج��ور مبنطقة 
)ال��س��رة( يعتقد أنها م��واد مشبوهة 

وغير معروفة املصدر.
وق��ال��ت ال��ق��وة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
إلدارة العالقات العامة واإلع��الم: إن 
بالغاً ورد إلى غرفة العمليات مساء 
اخلميس املاضي يفيد بوقوع حريق 
مجهول األسباب فهرعت فرق إطفاء 
الشهداء وامل���واد اخل��ط��رة إل��ى موقع 
احل��ادث وق��ادت رائحة غريبة رجال 
اإلطفاء الكتشاف الكميات املخزنة من 

تلك املواد في منهول املنزل.
وذك��رت أن��ه مت اب��الغ رج��ال األمن 
بهذه الواقعة وطلبوا تدخل رج��ال 
إطفاء مركز البحث واالنقاذ الذين قاموا 
بالنزول إلى قاع املنهول وإخراج تلك 
املواد وتسليمها إلى جهة االختصاص 
لتحديد نوعها وات��خ��اذ اإلج���راءات 

رجال قوة اإلطفاء أثناء انتشال املواد املخزنةالالزمة.

الصحة: تشغيل النظام اإللكتروني للتطعيمات 
في مراكز التطعيم بالقطاعني احلكومي واألهلي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أم���س،  تشغيل ال��ن��ظ��ام اإللكتروني 
للتطعيمات ف��ي ك��ل م��راك��ز التطعيم 
بالقطاعني احلكومي واأله��ل��ي والتي 
تقدم خدمات التطعيم الروتينية لكل 

الفئات املستحقة.

وق���ال م��دي��ر إدارة الصحة العامة 
الدكتور فهد الغمالس ل� )كونا(: إنه 
مت تطوير خدمات التطعيم بالنظام 
الرقمي اإللكتروني مع ربطه بتطبيق 
)مناعة( على األج��ه��زة الذكية وذل��ك 
لتسجيل وتوثيق خدمات التطعيمات 

التي ستقدم اعتباراً من يوم أمس جلميع 
الفئات. وأوضح الغمالس، أن ذلك يأتي 
ف��ي إط���ار سعي ال����وزارة إل��ى تسهيل 
اخل��دم��ات املقدمة ملراجعيها وتنفيذاً 
لتوجهات الدولة في التحول إلى النظام 

الرقمي.


