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حنان عبدالمعبود و»كونا«
أك���د وزير الصح���ة د.هالل 
الس���اير ان الكويت ستقدم كل 
التسهيالت الطبية وتوفر الرعاية 
الصحية للجرحى اليمنيني في احد 
مستشفياتها الى حني استكمال 

شفائهم واالطمئنان إليهم.
الس���اير في  الوزير  وق���ال 
تصريح ل� »كونا« عقب وصول 
20 مصابا مينيا ممن س���قطوا 
أخيرا خالل األحداث األخيرة في 
محافظة صعدة اليمنية ان نقل 
اجلرحى لتلقي العالج في الكويت 
جاء إميانا وإسهاما من الكويت 
في تخفيف معاناة األشقاء في 

اليمن.
واعتبر بادرة نقل اجلرحى 
اليمني���ني للعالج ف���ي الكويت 
ليست غريبة على صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد،  األمير 
مؤكدا أن الطاقم الطبي والفني 
في املستشفى املخصص لعالجهم 
سيوفر ويس���خر كل اإلمكانات 
إلى حني  اليمني���ني  للجرح���ى 

استكمال شفائهم.
وأعرب الوزير الس���اير عن 
أمله في شفاء املرضى في أقرب 
وقت ممكن، متمني���ا لهم إقامة 
الكويت  طيبة بني أشقائهم في 
والعودة لذويهم ساملني ومتعافني 

في اقرب وقت.
م���ن جانبه قال وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهيم 
ل� »كون���ا« انه مت نقل املصابني 
بواس���طة 20 س���يارة إسعاف 
مجهزة بكل املعدات الطبية من 
قاعدة عب���داهلل املبارك اجلوية 

إلى مستشفى الصباح.
وذك���ر العبداله���ادي أنه مت 
تخصيص جناح كامل في قسم 
اجلراحة مبستش���فى الصباح، 
مؤكدا أن الكويت ال تتوانى في 
مساعدة األشقاء والوقوف معهم 

في السراء والضراء.
م���ن جانبه قال وكيل وزارة 

املبارك اجلوية العميد ركن طيار 
جاسم محمد كرميي أعلن أمس 
أن املصابني وصل���وا على منت 
طائرة من نوع »سي 130« وهي 
مجهزة باملعدات الطبية واألدوية 
الالزمة وعلى متنها فريق طبي 

مختص.
وذك���ر أن نق���ل اجلرح���ى 
الكوي���ت جاء بناء  للعالج في 
على توجيهات صاحب السمو 
األمير، مش���يدا بحرص القيادة 
السياسية واهتمام النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك على 
تقدمي كل التس���هيالت لألشقاء 

اليمنيني.
وأكد كرميي أن الكويت تكون 
دائما سباقة في مساعدة األشقاء، 
معربا عن متنيات���ه للمصابني 
بالش���فاء العاجل والعودة إلى 

ذويهم ساملني غامنني.

تفقده احلالة الصحية للمصابني 
اليمنيني فور وصولهم مستشفى 
الصباح، عن تشكيل فريق طبي 
من قس���م اجلراحة مبستشفى 
الصباح يضم تخصصات اجلراحة 
املعنية ومن مستشفيات ابن سينا 
والصدري والرازي، حيث سيتم 
تشخيص احلاالت بشكل دقيق 
كل حسب حالته الصحية، مبينا 
ان بعض احلاالت يتطلب عالجها 
اكثر من تخصص بعدها سيتم 
ف���رز احلاالت من قب���ل الفريق 
الطبي وسيتم نقل تلك احلاالت 
الى املستشفيات ذات  تدريجيا 

العالقة متهيدا لعالجهم.
واك���د اجلس���ار اس���تعداد 
مستش���فى الصباح الستقبال 
احلاالت ف���ي اي وقت لكن بعد 
صدور تعليمات وزارة الصحة 

بهذا الصدد.
وكان آم���ر قاع���دة عبداهلل 

الصحة املساعد للشؤون الفنية 
د.خال���د الس���هالوي إن معظم 
إصابات اجلرحى اليمنيني بليغة 
وموزعة ما بني كسور وقطع في 
األطراف إضافة إلى إصابات في 
الرأس والعمود الفقري واجلهاز 
العصبي وسيتم عالجهم حتت 
إشراف فريق طبي متخصص في 

جراحة العظام والكسور.
وفي ذات اإلط���ار، قال مدير 
مستش���فى الصب���اح د.طارق 
اجلسار انه مت استقبال حاالت 
املصاب���ني من اليم���ن من خالل 
الطوارئ الطبية مبطار الكويت، 
بعدها مت نقلهم الى مستش���فى 
الصباح ومت اس���تقبال احلاالت 
من اخلامسة مساء امس، ووصف 
احلاالت بأن غالبية االصابات في 
العظام وكسور وحاالت جراحة 
اال انها مستقرة. وكشف اجلسار، 
في تصري���ح للصحافيني خالل 

الساير: تقديم كل التسهيالت الطبية وتوفير الرعاية لهم حتى اكتمال شفائهم

وصول 20 جريحًا يمنيًا على متن طائرة عسكرية 
للعالج في الكويت بتوجيهات من صاحب السمو

العبدالهادي: تخصيص جناح كامل في قس�م الجراحة بمستشفى الصباح لعالج الجرحى

عبداحلميد العوضي

د.طارق اجلسار يطمئن على حالة أحد املصابني اليمنيني

أحد األطباء يتابع حالة مصاب ميني داخل قسم اجلراحة مبستشفى الصباح

اجلرحى اليمنيون على منت الطائرة العسكرية »سي 130« في طريقهم إلى الكويت

)محمد ماهر(

استقبل نائب رئيس التحرير واملدير العام الزميل عدنان الراشد بحضور مدير التحرير الزمي���ل محمد احلسيني امللحق 
اإلعالمي االيراني رض��ا مص��طفائي مبناسبة انتهاء مهامه يرافقه امللحق اإلعالمي اجلديد للسفارة رضا شعباني.

وتخلل اللقاء نقاش حول التعاون اإلعالمي مع السفارة ومختلف األوضاع في املنطقة.

)هاني الشمري(الزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني خالل استقبالهما رضا مصطفائي ورضا شعباني

الراشد والحسيني بحثا التعاون اإلعالمي مع الملحق اإلعالمي بالسفارة اإليرانية

العوضي شّكل لجنة لوضع الضوابط بتوجيهات من وزير الداخلية

»الداخلية« تتوجه لمنح الوافدين المطلوب إبعادهم 
بسبب الشركات الوهمية مهلة لتعديل أوضاعهم

مواطنني أو خليجيني وإحالتهم 
الى جهات االختصاص، داعيا 
الوافدين املس����تفيدين من هذه 
الضوابط اجلديدة الى اإلسراع 
بتعدي����ل أوضاعهم خالل املدة 
املقررة، مؤكدا أن الهجرة ومباحث 
الهجرة ووزارة الشؤون سيتم 
التنس����يق فيما بينها لترجمة 

التعليمات اجلديدة.
وأض����اف املص����در ان هذه 
التعليمات اجلديدة تصدر ألول 
مرة في الكويت بحيث تسمح 
وزارة الداخلية لوافد حضر على 
شركة وهمية بأن يعدل أوضاعه 
القانونية في البالد دون أن يلزم 

مبغادرة البالد.

البالد تعسفيا، مضيفا ان التوجه 
العام للجنة هو منح مهلة مدتها 
ش����هران جلميع الوافدين على 
تلك الشركات الوهمية لتعديل 
أوضاعهم القانونية في البالد.

وأكد املصدر ل� »األنباء« ان 
وزارة الداخلية ستعلن رسميا 
في غضون األيام القليلة املقبلة 
عن تلك الضوابط والتي ستكون 
ملزمة، مش����يرا ال����ى انه حتى 
التعليمات رسميا  صدور هذه 
فل����ن تت����م مالحقة ه����ؤالء أو 

ضبطهم أو إبعادهم.
وأكد املصدر ان هذه اخلطوات 
لن حتول دون مالحقة أصحاب 
الش����ركات س����واء كانوا  هذه 

التعليمات أول م����ن أمس قام 
بتشكيل جلنة لوضع الضوابط 
التي حتول دون إبعاد هؤالء عن 

أمير زكي
أعل����ن مصدر أمن����ي رفيع 
املس����توى ان وزي����ر الداخلية 
الش����يخ جابر اخلال����د أعطى 
تعليماته لوكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ئون اجلنسية 
واجل����وازات اللواء عبداحلميد 
العوضي بدراسة أوضاع نحو 
ما يزيد على 12 ألف وافد مدرجة 
أسماؤهم على قوائم املطلوب 
القبض عليه����م وإبعادهم عن 
البالد لوجوده����م على قوائم 

شركات وهمية.
وقال املص����در في تصريح 
خاص ل� »األنب����اء«: إن اللواء 
العوض����ي مبج����رد تلقي هذه 

ينطلق خالل الفترة من 19 إلى 20 اجلاري معرض 
»نقدر« الذي تنظمه مجموعة من الشباب والفتيات 

الكويتيني بقاعة »الدرة« بفندق هليتون املنقف 
والذي س���يضم عددا هائال من املشروعات 

اجلديدة واملميزة.
 ومن جانبها صرحت منسقة املعرض 
اجلوهرة صباح الصباح بأن أهمية انطالق 
املعرض هذا العام تأتي من توجهه لدعم 
الطاقات الش���ابة الكويتي���ة الراغبة في 
الدخول إلى مجاالت التجارة والتصنيع 
بصفة خاصة حيث ان الهدف الرئيس���ي 

للمعرض ه���و غرس التطوي���ر واإلبداع 
ومحاولة إليجاد بدائل جادة وعملية تساعد 

في تعزيز االقتصاد وتفتح أفاقا جديدة للتنمية 
من خالل تشجيع االستثمارات البديلة وحتفيز 

العمل احلر. 
وأوضحت اجلوهرة انه س���يتم تقسيم قاعة الدرة التي 

س���يقام بها املعرض إلى مجموعة من املش���اريع الصغيرة التي 
ستجسد مدى احملاوالت اجلادة التي يبذلها الشباب إلثبات ذاتهم 
وتق���دمي منتجات متطورة محلية تغني عن املنتجات األجنبية، 
وسيش���اهد اجلمهور مجموعة من املشاريع الطموحة والبناءة 
بجولة بسيطة داخل احملالت الصغيرة التي سيحتويها املعرض 
حيث سيجدون منتجات رائعة تتنوع بني احدث صيحات املالبس 
ومشروبات وحلويات صناعة محلية متطورة ومنتجات خاصة 
بالطاقة والكهرباء ومجموعة من العطور محلية الصنع تنافس 

في جودتها العطور األجنبية النفيسة.
 وبدورها قالت منظمة املعرض لطيفة صالح الفريح ان املشاركني 

باملعرض يتطلعون إلى ان تفتح اجلهات املعنية أمامهم 
األسواق احمللية لعرض منتجاتهم بشكل أوسع، 
مشيرة إلى انه سيتواجد باملعرض جلنة تقييم 
عالية املستوى لتقييم املنتجات املعروضة 
وإبداء النصح واملشورة لتطويرها وجعلها 

مواكبة للمستويات العاملية.
إل���ى ان كل املهتم���ني  وأش���ارت 
يس���تطيعون متابعة أخبار ومنتجات 
املعرض أوال بأول من خالل موقع املعرض 
االلكتروني www.negder.com الذي يوفر 
معلومات كافية عن نشاط املعرض وكيفية 
املش���اركة، وبينت الفريح انه سيتم في 
نهاية املعرض تكرمي الرعاة الرئيسيني من 
خالل حفل تكرميي كبير تقديرا جلهودهم 

في دعم هؤالء الشباب. 
يذكر أن املعرض يلقى رعاية واس���عة 
من كبرى الشركات واملؤسس���ات بالكويت حيث ميثل الرعاة 
الذهبيون للمعرض كل من شركتي اخلط���وط الوطن����ية للطيران 
والوطني���ة لالتص���االت، كما ان الرع���اة الفضيني يت����نوعون 
بني شركات شهيرة وصحف متأل����قة وهم ال����شركة الكويتية 
لتطوير املش���روعات الصغيرة، ش������ركة م����زايا الق�����ابضة، 
شركة ماكدونالدز، محفظة متويل النشاط ال���حرفي واملشاريع 
الصغيرة، شركة الزياني للسيارات، دارت ميديا، شركة ديزارت 
للمواد الغذائية، شركة الكلمة للدعاية واإلعالن، جريدة الشاهد، 
جري���دة »األنباء«، جريدة القب���س، جريدة السياس���ة، جريدة 
 the world isالوس���ط، جري����دة ع����رب تاميز، مجل���ة أبواب، و

.just a book away

المعرض ينطلق 19 و20 الجاري لدعم الطاقات الشبابية الراغبة في دخول مجاالت التجارة والتصنيع

 »نقدر« يشّجع االستثمارات البديلة ويحّفز العمل الحر

الجرحى اليمنيون: شكرنا البالغ للكويت 
السهلي: بدء العمل في إنشاء مركز الدرن الجديد

حنان عبدالمعبود
عب���ر عدد من اجلرحى اليمنيني الذي���ن وصلوا عصر أمس إلى الكويت 
لتلقي العالج الالزم في احد مستشفياتها عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا، معتبرين أن هذه املبادرة ليست بغريبة على األشقاء 
الكويتيني. وقال احد املصابني ويدعى عبدالكرمي حسن انه أصيب إصابة بالغة 

في رجله اليسرى وأسفل الظهر وان حالته بحاجة إلى عناية خاصة.
من جهته قال املصاب عبداهلل احمد انه تعرض إلصابة بالغة في الوجه 
أثناء األح���داث األخيرة في صعدة مضيفا ان الكوي���ت لم تقصر معنا في 
تقدمي املساعدات اإلنسانية الضرورية مبا ميثل دليال على احملبة التي جتمع 
الش���عبني الشقيقني. من جانبه أكد محسن قاسم احلاج انه أصيب إصابات 
بالغة في الرأس وأس���فل البطن مما يتطلب رعاية طبية خاصة له، مشيدا 
بالعناية الت���ي قدمها الفريق الطبي الكويتي خ���الل الرحلة اذ وفر جميع 

أسباب الراحة والعناية الفائقة باجلرحى.
 من جهته، اكد مدي���ر منطقة الصباح الصحية د.عبداللطيف الس���هلي
 ل� »األنباء« ان احلاالت متعددة االصابات وحتتاج الى تخصصات متعددة 
حيث العظام واالطراف الصناعية نظرا لوجود حاالت بتر وكذلك جراحات 
الفك والوج���ه، واملخ واالعصاب، والصدر، مبينا ان���ه مت التعامل مع هذه 
احلاالت وسيتم توزيعها على املستشفيات املتخصصة على حسب احلاالت 
سواء حرجة او عادية. وفي موضوع آخر اعلن السهلي انه مت بدء العمل في 
مركز الدرن اجلديد، وهو املشروع الذي مت استعجاله من قبل وزير الصحة 
د.هالل الساير، نظرا للحاجة املاسة اليه، مشيرا الى أن االنتهاء منه سيكون 

قبل نهاية العام املقبل.


