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د.جمال الدعيج

د.راشد الرشود

يوسف املعراج

د.يوسف النصف

د.خالد السهالوي

برجس البرجس

بعض االلعاب الشعبية القدمية لالوالدمن العاب الفتيات باملاضي

العودة من السفر واإلجازة والحج وحلول الشتاء 
AH1N1 عوامل قد تؤدي إلى عودة

النصف تلقى تقريراً مهماً حول مالبسات حاالت العدوى بڤيروس الخنازير

السهالوي وكياًل مساعدًا للصحة العامة
والرشود للخدمات المساندة

»الصحة« تفتتح 4 عيادات بالمسجد الكبير
افتتحت وزارة الصحة أربع عيادات طبية للرجال 
والنساء في مسجد الدولة الكبير استعدادا الستقبال 

العشر األواخر من شهر رمضان املبارك.
وقال وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية 
د.خالد الســـهالوي لـ »كونا« ان العيادات مزودة 
بالطواقم الفنية واحدث املعدات الطبية حتسبا ألي 
طارئ وذلك ضمن اخلطة السنوية إلدارة الطوارئ 

الطبية في مثل هذه املناسبة.

وأوضح د.السهالوي ان التجهيز يشمل عيادتني 
رئيسيتني أحداهما للنساء يخدمها طاقم واألخرى 
للرجال وعيادتني فرعيتني أحداهما أمام املســـجد 
واألخرى خلفه، فضال عن وجود ســـت سيارات 
إســـعاف مع إمكانية زيادة عددهـــا عند احلاجة، 
مشيرا الى وجود تنسيق مع املستشفيات القريبة 
الستقبال احلاالت املرضية التي تنقل من املسجد 

الكبير لعالجها.

العائدة من ماليزيا بالڤيروس 
ثم انتقال العـــدوى منها إلى 
بعـــض املخالطني باألســـرة، 
وإجراء عملية والدة قيصرية 
لتوليدها، نظـــرا إلى حالتها 
احلرجة وخوفا على جنينها.
وأشـــارت املصادر إلى أن 
هـــذا التقريـــر مت تداوله بني 
الوحدات واألقســـام املختلفة 
بإدارة الصحة العامة قبل رفعه 
من جانب مديرة اإلدارة للوكيل 
املســـاعد للصحة العامة منذ 

بداية األسبوع املاضي.
ومن جانب آخر استغربت 
أوســـاط صحية أكادميية من 
عدم تفاعل الوزارة مع تقرير 
الذي  العاملية  منظمة الصحة 
أصدرته مؤخرا حتت عنوان 
»ما بعد اجلائحة« مشيرين إلى 
أنه كان يتعني على السلطات 
الوقائية دراســـة  الصحيـــة 

التقرير بعناية واالســـتفادة 
منه من خـــالل دعوة اللجنة 
العليا النفلونـــزا اخلنازير، 
أن  الفنيـــة، خاصة  واللجنة 
الفترة املقبلة ستشـــهد عدة 
مواسم منها العودة للمدارس، 
والعودة من السفر واالجازة من 
مختلف دول العالم، باإلضافة 
إلى موســـم احلج، مع دخول 
الشـــتاء، وهي عوامل  فصل 
إلى زيـــادة حاالت  قد تؤدي 
اليقظة  االنفلونـــزا وتتطلب 
وعدم االســـترخاء، وتنشيط 
الطوارئ ملواجهة هذا  خطط 
الوبـــاء. كمـــا أعربت مصادر 
صحية عن دهشتها من قيام 
معظم مسؤولي قطاع الصحة 
العامة بإجـــازات خالل هذه 
الفترة بالرغم من مؤشـــرات 
اإلنذار املبكر بعودة انفلونزا 

اخلنازير من جديد.

حنان عبدالمعبود
علمت األنبـــاء من مصادر 
صحية مطلعة أن وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامـــة د. يوســـف النصف 
تلقى تقريـــرا هاما من مدير 
إدارة الصحة العامة د.فاطمة 
السعيدي، حول مالبسات حاالت 
انفلونزا  العدوى بڤيـــروس 
اخلنازير AH1N1، واإلجراءات 
التي قامت بها مراكز الصحة 
الوقائية التي تلقت البالغات 
وهي مركز الصقر بالعديلية، 
العاصمة  والتابـــع ملنطقـــة 
الصحيـــة، ومركز العارضية 
الصحي التابع ملنطقة الفروانية 
الصحيـــة، ووحـــدة مكافحة 
األوبئة بإدارة الصحة العامة 
والتي ترأسها حاليا د.جنالء 
العياضي، بدال من د.مصعب 
الصالح، والتابعة لقسم مكافحة 
األمـــراض برئاســـة د.جعفر 
داود، وأشارت املصادر إلى أن 
التقرير تناول شرحا كامال عن 
الفحوصات التي أجريت ألفراد 
وأقارب وخدم العائلة املصابة، 
والذين يسكنون في منطقتي 

العديلية والعارضية.
وجاء ذلك علـــى أثر قيام 
مديـــر مستشـــفى األمراض 
الدعيج  الســـارية د.جمـــال 
بإبالغ وحدة األوبئة بالصحة 
العامة بدخول احلاالت املصابة 
بانفلونزا اخلنازير للمستشفى 
بعد اكتشاف إصابة املواطنة 

 حنان عبدالمعبود
اصدر وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي قرارا بندب 
د.خالد السهالوي وكيال مساعدا 
للصحة العامة باالضافة الى عمله 
كوكيل مساعد للشؤون الفنية 
وكذلك ندب د.راشد الرشود وكيال 
مساعدا للخدمات الطبية املساندة 
باالضافة الى عمله كوكيل مساعد 
للخدمـــات األهلية وذلك حلني 
الوكيل املساعد للصحة  عودة 
النصف من  العامة د.يوســـف 
التي ستستغرق شهرا  اجازته 
الدويري من  وعودة د.قيـــس 
مهمة السفر ضمن الوفد املرافق 
لوزير الصحة الى كوبا. يذكر ان 

الوفد املرافق للوزير يضم كال من 
الوكيل املساعد للخدمات الطبية 
املساندة د.قيس الدويري ومدير 

ادارة العالقـــات العامة فيصل 
الدوسري وتستمر الزيارة ملدة 

اسبوع.

مساعدات متضرري فيضانات باكستان مستمرة عبر قاعدة عبداهلل المبارك الجوية

األلعاب الشعبية تراث له مكانته لدى أهل الكويت

تعتبر االلعاب الشعبية تراثا خاصا له مكانته في 
ذاكرة اهل الكويت فمنها ما يرتبط باملواســـم كشهر 
رمضان املبارك وخصوصا بعد فترة االفطار واخرى 

مبوسم احلج.
وهنـــاك العاب خاصة بفصل الشـــتاء مثل لعبة 
احمليبس النها حتتاج الى اغطية وبعضها يلعب صيفا 
وهي االكثر شيوعا كألعاب »العداديل واملقصي والهول 
والطيارة وصيده ما صيده«. وقال الفنان التشكيلي 
ايوب حسني االيوب لـ »كونا« ان لهذه االلعاب قواعد 
وأصوال فبعضها يلعب في الليل خصوصا في الليالي 
القمرية والغالبية نهارا ولبعضها شـــروط تفرض 
على مكان اللعب كما يختلـــف بعض االلعاب تبعا 
للمناسبات واملواسم وفي أحيان اخرى تختلف اللعبة 
نفسها من جيل الى جيل ومن حي الى حي. واضاف 
االيـــوب ان بعض هذه االلعاب يرافقها غناء ورقص 
شـــعبي وخصوصا العاب البنات مثل لعبة »احدية 
بدية« ومنها ما يرتبط باملواسم كشهر رمضان املبارك 

وخصوصا بعد فترة االفطار.
وافـــاد بأن األلعاب الشـــعبية كثيـــرة ومتعددة 
االجتاهات منها ما يالئم األوالد من الصبيان مثل ألعاب 
»املقصي وحلت وبوسبيت وأمها وأبوها وصفروك« 
وهـــي تلعب ليال اما التي تلعب نهارا فهي »البلبول 

واللومية وسحيب سحيب« وغيرها.
واضاف ان االلعاب التي تناســـب البنات كثيرة 

منها »هبيلة وهبيلة وفكنا حكو واخلبصة وطرباش 
لوماش والشروكة« وغيرها.

من جهته قال الباحث واملؤرخ عادل محمد عبداملغني 
لـ »كونا« ان االلعاب الشـــعبية الرمضانية غالبا ما 
يلعبها االطفال بعد االفطـــار لكن في أوقات معينة 

وخصوصا ليال مثل »اللبيدة« و»عظيم ساري«.
واضاف عبداملغني ان االلعاب الشعبية الكويتية 
تعتمد في مجملها على املهارة البدنية وخفة احلركة 
واملناورة كونها مبتكرة مبا يتماشـــى مع االمكانات 
التي كانت متاحة آنذاك بغرض قضاء الوقت وان كان 

لها قواعد وأصول متعارف عليها بني األطفال.
واشار الى ان األلعاب عادة ما تصاحبها األغاني 
وتكون كلماتها شعبية بأحلان خاصة يرددها األطفال 
وهي نابعة من البيئـــة التي تعبر عن الفرحة التي 

تعتريهم اثناء اللعب.
وذكر ان من بني األلعاب الشعبية »مسابق العداديل« 
التي تســـتهوي ابناء الفرجان التي تقع امام البحر 
وهناك لعبة شعبية غالبية ممارسيها من اعمار دون 
الـ 12 نظرا الى بساطتها وسهولتها وتسمى »صلوا 

صالة البقر«.
واشار الى العاب شعبية أخرى تعتمد على التفكير 
والذكاء واحملاورة منهـــا لعبة »الصبة« وهي لعبة 
مؤلفة من العبني اثنني اما لعبة »خروف مسلســـل« 
فهي من االلعاب الشعبية التي كان يقوم بها االوالد 

في املاضي وتعتمد على اللياقة البدنية واخلفة.
وتطرق الى لعبة »الصفروك« التي كانت تؤدى 
غالبا عند حلول املساء ويلعبها فريقان ولعبة »طقه 
وطمرة« وهي احدى االلعاب التي تعتمد على اخلفة 
والرشـــاقة وطريقة اللعب تبدأ بعد ان جتري قرعة 

بني مجموعة من األوالد.
وقال العبداملغني ان لعبة »الطيارة« تعتبر احدى 
وســـائل لهو االطفال التي تصنع من الورق بأحجام 
مختلفة وغالبا ما تكون من الورق البني الزهيد الثمن 
ويوضع ذيل للطيارة وهو عبارة عن خرقة طويلة من 
القماش تتناسب مع حجمها وفي منتصفها يتم ربط 
خيط البكرة كما يتم احيانا تلوين الطيارة لغرض 
جتميلها وعند عدم توافر االلوان تلون بالفحم كما 
كان يكتب عليها اســـم الكويت. وذكر ان »الدوامة« 
وهي لعبة بحجم البيضة وتنتهي بخيط يلعب بها 
االطفال بعد تثبيتها في التراب وجعلها تدور بقوة 
علها تصيب باقي الدامات وهناك ايضا »الدرباحة« 
وهي عبارة عن اطار دائري يستخدم أساسا لعجالت 
الدراجـــات الهوائية كان يحصـــل االطفال عليه من 
الدراجات املستهلكة ويستخدمون مع الدرباحة العصي 
الســـتخدامها في دحرجتها وتوجيهها الى أي اجتاه 
والبعض يستخدم سلكا قويا ويتم تثبيته بالعجلة 
ويتم دفع العجلة به كما كانت جترى السباقات بها 

وملسافات معينة.

البرجس: اإلغاثات تجّسد متانة العالقة األخوية مع باكستان

بالتعاون مع جريدة
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رندى مرعي ـ وكونا
توجهت من قاعدة عبداهلل 
املبـــارك اجلويـــة طائرتان 
كويتيتان محملتان مبساعدات 
انســـانية لصالـــح ضحايا 
التي  فيضانـــات باكســـتان 
خلفت الكثيـــر من الضحايا 

واملشردين.
وقـــال رئيـــس مجلـــس 
ادارة جمعيـــة الهالل األحمر 
برجس البرجس في تصريح 
صحافي ان املساعدات عبارة 
عن مواد االغاثة االنسانيــة 

كاألدويــــــة والبطـــانيـــات 
واخليـــم والـــمواد الغذائـــية 

املخـــتلفة.
وأضاف ان طائرات أخرى 
ستواصل خالل األيام املقبلة 
رحالتها تباعا محملة بشحنات 
من املساعدات االغاثية املقدمة 
من الكويت لصالح املتضررين 

في باكستان.
 مشيرا الى ان هذه املساعدات 
جاءت بصفـــة عاجلة وعلى 
جناح السرعة تنفيذا ألوامر 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد من أجل الوقوف 
مع الشـــعب الباكستاني في 

محنته األخيرة.
وذكـــر ان فريقـــا ميدانيا 
مـــن جمعية الهـــالل األحمر 
متواجدا في باكستان يعمل 
على االشـــراف على ايصال 
املساعدات للمتضررين، كما 
يعمل على التنسيق والتعاون 
مع الســـلطة الوطنية إلدارة 

الكوارث في باكستان.
وذكـــر ان هاتني الرحلتني 
هما اخلامسة جلمعية الهالل 
األحمـــر فـــي نقل وارســـال 
املساعدات واملعونات االنسانية 
والسادسة من اجلسر اجلوي 
الكويت وباكستان على  بني 
التابعة للقوة  النقل  طائرات 
الكويتية بالتنسيق  اجلوية 

مع الهالل األحمر.
انه سيتم  البرجس  وقال 
التنسيق مع ســـفارتنا لدى 
باكستان من خالل السفير نواف 
العنزي اليصال املساعدات الى 

اجلهات املختصة.
البرجس ان وصول  وأكد 
املســـاعدات االغاثيـــة الـــى 
املطارات الباكستانية يجسد 
العالقات االخوية بني  متانة 
البلدين الشقيقني واملواقف 
ان  االخوية بينهما، موضحا 
الكويت تســـبق اجلميع في 
تلبــية املساعدات االنسانيـــة 
الـــى جانـــب  والوقـــــوف 
باكســـتان في كل الظــروف 

الصعــبــة.
وقال البرجس ان املساعدات 
صورة مشرقة من صور العطاء 
تقدمهـــا القيادة الكويتية ملد 
يد العون واملساعدة للشعب 
الباكستاني الذي تضرر جراء 

الفيضانات املدمرة.

من جانبه، أعلن مدير ادارة 
الكـــوارث وجلنـــة الطوارئ 
الرحلتني  ان  يوسف املعراج 
اللتني انطلقتا امس حتتويان 
على مساعدات تتضمن خيما 
وبطانيـــات وكراتـــني متـــر 
ومصابيح يدوية وأدوية لعالج 
حاالت االلتهاب الڤيروســـي 
وذلك عبر اجلسر اجلوي الذي 
أنشئ بتوجيهات من صاحب 

السمو األمير.
وتابـــــع ان هناك رحالت 
اغاثيـــة مســـتمرة طيلـــة 

األسبوع.
ان هـــذه  الـــى  مشـــيرا 
املساعدات سيتــم ايصالها الى 
املناطـــق التـــي نزح اليهـــا 

الباكستانيــون.
ان املشكلة اجلديدة  وقال 
الباكستانيون  التي يواجهها 
هي انتشار األوبئة ما يتطلب 
حتركا سريعا في مجال ايصال 
األدوية اخلاصة ملكافحة جميع 
أنواع األوبئة وذلك من خالل 
حصر األدوية التي يحتاجونها 
معلنا انه مت ارسال جزء منها 
وسيتم ارسال ما تبقى بتكليف 
من رئيس اجلمعية برجس 
البرجس بالتعاون مع السفير 
الكويتي في باكستان والسفارة 
الكويت  فـــي  الباكســـتانية 

واجلهات املعنية.
من جانب آخر، أشار املعراج 
الى ان حملة التبرع ملتضرري 
الفيضانات التزال مستمرة في 
مقر اجلمعية نظرا القبال أهل 
اخلير من مؤسســـات وأفراد 
على القيام باألعمال اخليرية 
ومســـاعدة املتضرريـــن من 

الفيضانات.

جدول المساعدات التي تم تقديمها لجمهورية باكستان اإلسالمية
الجهة نوع المساعدة المقدمةتاريخ الدفعةرقم الدفعة

المتسلمة

2010/8/11األولى

بوزن إجمالي 10 أطنان
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200 خيمة4608 مصابيح يدوية 

240 بطانية9216 بطارية
200 بوتاجاز )شولة(

10 أطنان متر2010/8/19الثانية
10 أطنان متر2010/8/22الثالثة

2010/8/29الرابعة + اخلامسة

بوزن إجمالي 20 طنا
400 خيمة5392 مصباحا يدويا

250 بطانية204 كراتني متر
عدد 4 كراتني حتتوي على 1500 

علبة حبوب لعالج حاالت االلتهاب 
الڤيروسي

2010/8/31السادسة + السابعة
بوزن إجمالي 20 طنا

15.960 بطانية
280 خيمة


