
محليات
االربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٠

05

نصف طلبة املدارس.. غياب!
عبدالعزيز الفضلي

شهدت مدارس الكويت امس غياب عدد 
كبير من طلبتها مبختلف مراحلها التعليمية 
حيــث تراوحت نســبة احلضــور بني ٤٠ 

و٥٠٪ في معظم املدارس.
وكشــفت مصــادر تربويــة ميدانيــة 
لـ«األنبــاء» ان االدارات املدرســية تلقــت 

تعليمــات بحصر اعــداد الطلبة املتغيبني 
وليس األسماء، مشيرة الى ان بعض املدارس 
قامت بتكرمي اطفال الرياض والطلبة على 

التزامهم بالدوام.
وأوضحت املصادر ان االجواء طبيعية 
واالمر ال يستدعي تعطيل الدراسة، داعية 
اولياء امــور الطلبة الى حث ابنائهم على 

الدوام اليوم االربعاء.

«اليونسكو» الكويتية: بدء التدريب 
على املنصة التفاعلية اإللكترونية

نادية الوزان ود. مراد محمودي

الشهاب بحثت مع وفد خفر السواحل األميركية
التعاون مبجال السالمة البحرية وأمن السفن

عادل الشنان

اســتقبلت وكيلــة وزارة 
املواصالت م.خلود الشــهاب 
صباح امــس مببنى الوزارة 
الوفد األميركي القادم من خفر 
السواحل األميركية وبحضور 
وكيل الوزارة املساعد لقطاع 

النقل عادل دشتي.
وفي بدايــة اللقاء رحبت 
بالوفــد األميركي،  الشــهاب 
وأثنــت علــى العالقــات بني 

البلدين الصديقني.
وجرى خالل اللقاء مناقشة 
ســبل التعاون بني البلدين، 
الســيما في مجال الســالمة 
البحرية وأمن السفن، ومدى 
تنفيذ املدونة الدولية اخلاصة 
 (ISPS code) بأمــن الســفن
بالكويــت، وفي هــذا الصدد 
سيقوم الوفد األميركي بزيارة 
٣ موانئ، ميناء عبداهللا وميناء 

املتبعة بالدولة بشأن السالمة 
البحرية، كما أشار الوفد إلى 
أنــه ســيتم تزويد الــوزارة 

كمــا تطــرق اللقــاء الى 
إمكانيــة تدريــب فريق من 
الكويــت يتضمن عــددا من 
ممثلــي اجلهــات املعنيــة 
باألمــن البحــري مبــا فيها 
وزارة املواصالت ومؤسسة 
الكويتيــة ووزارة  املوانــئ 
الداخلية وشركة نفط الكويت 
وذلك عبــر دورات تدريبية 
وورش عمل تقام في الواليات 
املتحــدة األميركيــة، إضافة 
الــى الزيــارات املتبادلة بني 

البلدين.
يذكر أن مدونة أمن السفن 
اتفاقيــة   (ISPS) واملوانــئ
أبرمت من قبل أعضاء املنظمة 
البحرية (IMO) لضمان سالمة 
الســفن واملوانــئ ومرتادي 
البحار من خالل الئحة قوانني 
تتضمنها املدونة وتلزم الدول 
األعضــاء بتنفيذهــا، وذلــك 

تفاديا للحوادث البحرية.

بتقرير حول الزيارة املقررة 
لعدد من الوزارات واجلهات 

املعنية بأمن السفن.

إمكانية تدريب فريق من الكويت بورش عمل في أميركا

م.خلود الشهاب والوفد األميركي خالل اللقاء

الشعيبة وميناء األحمدي.
الوفــد ان هنــاك  وذكــر 
تطــورا ملحوظا باإلجراءات 

اجلامعة العربية للتصدي النتهاكات إسرائيل باألراضي احملتلة
القاهرة ـ هناء السيد

دعت جامعة الدول العربية 
الى وضع خطة حترك اقليمي 
ودولي للتصدي لالنتهاكات 
االسرائيلية حلقوق االنسان 
في االراضي العربية احملتلة.

جاء ذلك لدى انطالق اعمال 
الدورة الـ ٤٧ للجنة العربية 
الدائمة حلقوق االنسان برئاسة 
اسامة الذويخ رئيس اللجنة 
مبقر االمانــة العامة جلامعة 
الــدول العربيــة ومبشــاركة 
ممثلــي اجلهــات املعنية في 
الــدول األعضــاء والبرملــان 
العربي واملؤسسات الوطنية 
حلقــوق اإلنســان ومنظمات 
املجتمع املدني احلاصلة على 
صفــة مراقــب لــدى اللجنة، 
فضال عــن القطاعات املعنية 
فــي منظومة العمــل العربي 

املشترك.
وأكد الذويخ اهمية مواصلة 
النظــر في اخلطــط املرحلية 
لتعزيز ثقافة حقوق االنسان 
وضــرورة تطويــر جهــود 
التعاون االقليمــي في مجال 

أيام مســاعد وزير اخلارجية 
لشؤون حقوق االنسان طالل 

املطيري.
مــن جهتها، حثــت االمني 
العــام املســاعد باجلامعــة 
العربيــة هيفاء ابو غزالة في 
افتتاح اعمال الدورة على تبني 
فكــر عربــي متجــدد لتعزيز 
املكتســبات في مجال حقوق 
االنســان، داعية الى ضرورة 
انضمام جميع الدول االعضاء 
الــى «امليثاق العربي حلقوق 

االنسان».

انطالق أعمال اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان برئاسة الكويت

(ناصر عبدالسيد) أسامة الذويخ متحدثا إلى الزميلة هناء السيد  

الهجرة ملكافحة االجتار بالبشر 
السيما االطفال والنساء.

وأوضح ان جدول األعمال 
حافل باملوضوعات القانونية 
التــي تهــم خبــراء حقــوق 
االنسان، مؤكدا ايضا احلاجة 
ملواجهة االطماع واالنتهاكات 
التي  العنصرية  واملمارسات 
متارســها الســلطة القائمــة 
باالحتالل في االراضي العربية 

احملتلة.
ويترأس وفد الكويت الى 
االجتماعات التي تستمر ثالثة 

مقترح كويتي لتعديل مسمى 
جلنة حقوق اإلنسان العربية

القاهرة ـ هناء السيد 

أكد مساعد وزير اخلارجية لشؤون حقوق االنسان 
طالل املطيري حرص الكويت على تعزيز وحماية حقوق 
االنسان على املســتويني العربي واالقليمي، مشيرا إلى 
أن الكويت تقدمت مبقترح لتعديل مســمى جلنة حقوق 
االنسان العربية الى جلنة امليثاق العربي حلقوق االنسان.
وقال املطيري في تصريحات لـ «األنباء» على هامش 
اعمال الدورة (٤٧) للجنة العربية الدائمة حلقوق االنسان 
ان هذا املقترح يهدف الى ازالة اللبس املوجود لدى العاملني 
سواء في اللجنة العربية الدائمة حلقوق االنسان أو جلنة 

حقوق االنسان العربية.
واوضح ان املقترح يهدف ايضا الى اعطاء زخم كبير 
لعمل جلنة امليثاق العربي باعتبارها آلية تعاقدية بني الدول 
األطراف في جامعة الدول العربية وتشجيع الدول التي لم 

تنضم بعد الى امليثاق العربي حلقوق االنسان.
وأشار الى انضمام الكويت الى امليثاق العربي حلقوق 
االنسان في عام ٢٠١٣ وتقدميها تقريرها «األولي» عام ٢٠١٧.

سمو ولي العهد استقبل محافظ العاصمة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس محافظ 
العاصمة الشيخ طالل اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ طالل اخلالد

الدماك لـ «األنباء»: الصقيع ضرب محاصيل العبدلي والوفرة.. 
وخسائر بعشرات اآلالف من الدنانير

دعا «الزراعة» إلى تقييم األضرار وتقدير التعويض املناسب

محمد راتب 

احتــــاد  رئـــيس  أكــــد 
املزارعيــن عبداهللا الدماك أن 
موجة البرد الشديد التي طرأت 
على البالد ليلة أمس الثالثاء 
وفجــره، أصابــت املنتجــات 
الزراعيــة في منطقة العبدلي 
والوفرة بالصقيع، حيث بلغت 
درجة احلرارة ما دون الصفر 

مئوية. 
وطالب الدماك في تصريح 
خاص لـ «األنباء» الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية باالضطالع 
مبسؤولياتها والتوجه نحو هاتني املنطقتني 
املنكوبتني لتقييم الوضع واإلنتاج واخلسائر 

وتقدمي التعويضات الالزمة. 
وتابــع أن املزارعــني بحاجة إلــى الدعم 

لالســتمرار فــي مســيرة 
اإلنتــاج احمللــي، وتزويد 
باخلــــضار  األســـــواق 
الــــورقية،  واملنتجـــــات 
مشــيرا إلــى أن الصقيــع 
أضر باملنتجــات احلقلية 
كالبطاطـــــا والطـــماطم 
والباذجنان والفلفل وجزء 
من احملميات ضربه الصقيع 
أيضا واخلسائر بعشرات 

آالف الدنانير.
جاء ذلك بعد ان ضربت 
اجزاء من البالد، كما هو 
متوقع، موجــة من الطقــس البارد حيث 
انخفضــت احلرارة الى ما دون الصفر في 
بعــض املناطق، كما ضرب الصقيع اجزاء 
من املناطــق الزراعية في منطقتي الوفرة 

والعبدلي.

عبداهللا الدماك

جانب من احملاصيل املتضررة في العبدلي والوفرة

األحمد لـ«األنباء»: مرضى «احلساسية» و«الربو» 
يحتاجون إلى تعامل خاص في فترة البرد

طالبهم باتخاذ جميع االحتياطات للحفاظ على سالمتهم قبل اخلروج لألماكن املفتوحة

األكســجني وزيادة في أول 
أكسيد الكربون املسبب للوفاة.
أما في حال حدوث تدهور 
في التحكم بالربو مثل حدوث 
كحة حادة أو ضيق بالتنفس، 
فقال: فال بد من املريض أن يتبع 
اخلطة العالجية املوصوفة من 
قبل الطبيب املعالج كمضاعفة 
األدوية الوقائية وأخذ البخاخات 
ســريعة املفعول، وإذا لم تتم 
االستجابة السريعة لهذه اخلطة 
العالجيــة يجب على املريض 
ومرافقيه التوجه فورا الى أقرب 

مركز صحي.
ان يخبر  وأكد ضــرورة 
الربو واحلساســية  مريض 
البــر بطريقة  مرافقيــه في 
تعاملهم مع حالته الصحية في 
حال حدوث أي طارئ صحي له، 
كذلك ال بد من اآلباء واألمهات 
والذين لديهم أطفال مصابون 
الربــو معرفة كيفية  مبرض 
التعامل مع طفلهم املصاب عند 
وجود أي عارض صحي لديهم، 
ويجب عليهم إعالم أي مرافق 
الواجب  ألطفالهم باإلجراءات 
أخذهــا في حــال حدوث أي 
مشاكل صحية بغياب الوالدين.

من دون احلاجة إلى املضادات 
احليوية. وقد أدى االستخدام 
الكثير للمضادات احليوية بني 
أفراد املجتمع إلى تولد مقاومة 
التقليدية  للعالجات  بكتيرية 
على مر السنني، حيث يحتاج 
املريــض إلى هــذه األدوية 
فقط في حال حدوث التهاب 

بكتيري.
الذي  الفحم  أن  وأوضح 
يتم استخدامه في املخيمات 
الربيعيــة للحصــول على 
العديد من  التدفئة يســبب 
املشاكل الصحية والتي تهم 
مريض احلساسية، لذا ينبغي 
االنتباه إلى العديد من األمور 
عند استخدام الفحم، ومنها أن 
يتم إشعال الفحم خارج املنزل 
او املخيم حتى يحترق متاما 
ومن ثم يتم نقله إلى الداخل، 
إضافة إلى عدم اغالق األبواب 
والنوافذ حتى ال يشبع املكان 
بأول أكسيد الكربون الذي ال 
لون له وال رائحة، فضال عن 
انه يجب االنتباه إلى جتنب 
النوم في مكان مغلق به موقد 
للفحم ألنه من شأن ذلك أن 
يســبب زيادة في استهالك 

أوقاتهم في  يقضون معظم 
أماكن مغلقة نسبيا أيضا، علما 
بأن أهم مسبب لتدهور الربو 
في هذا الوقت هو االلتهابات 
الڤيروسية (اإلنفلونزا ونزالت 
البــرد) والتي عادة ما تؤدي 
إلى تدهور تدريجي بالتحكم 
بالربو والذي بدوره يؤدي إلى 
ازدياد األعراض لدى املريض 

يوما بعد يوم.
وأشــار إلى أن موســم 
اإلنفلونزا ميتد من نوفمبر 
إلى مارس، ويصل إلى الذروة 
في شهري ديسمبر ويناير، 
لقاحات لإلنفلونزا  وتتوافر 
الربو،  ننصح بها مرضــى 
حيث تدل الدراسات على أن 
لقاح اإلنفلونزا يقلل خطورة 
اإلصابة بنوبة الربو بنسبة ٢٢ 
إلى ٤١٪، كما أنه ومن األفضل 
أخذ هذا التطعيم في شهري 
أكتوبر أو نوفمبر، قبل ابتداء 
موسم اإلنفلونزا، كذلك يجب 
االبتعاد عــن أخذ املضادات 
احليويــة في حــال حدوث 
(االنفلونزا)،  نزلة برد فقط 
إذ تشير دراسات عديدة الى 
أن معظم املرضى يتحسنون 

البخاخات ســريعة املفعول 
كـ(الفانتلني) قبل ممارسته 
الرياضــة اخلارجية، ممثلة 
بجرعتني من بخاخ «الفانتلني» 
اللعب بخمس عشــرة  قبل 

دقيقة على األقل.
وتابع: ال بد على مرضى 
احلساســية االحتيــاط من 
املؤثرات واملهيجات اخلارجية 
للربو والتي تنتشر في هذه 
الفترة مثل الرطوبة وحبوب 
اللقاح والفطريات والغبار، أما 
الداخلية فتشتمل  املهيجات 
علــى األدخنة والســجائر 
الذين  خصوصا لألشخاص 

عبدالكرمي العبداهللا

أمراض  شدد استشاري 
احلساسية واملناعة في مركز 
الراشد للحساسية د.ناصر 
عبدالرحمــن األحمــد على 
مرضى احلساسية وخاصة 
أن يأخذ بعني  الربو  مريض 
الطبية  االعتبار االحتياطات 
الالزمة لضمان سالمته خالل 
شدة البرودة في هذا األسبوع، 
خصوصــا أثناء تواجده في 

البر أو املزارع.
وذكــر فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» أنه ومن ضمن 
هذه االحتياطــات ضرورة 
التأكد من صالحية وتوافر 
عالجه قبل اخلروج للبر وهذه 
تشمل بخاخات وأجهزة الربو 
أو بخاخات احلساسية لألنف 
أو احلبوب أو املراهم العالجية 
وغيرها، مبينا أنه وعند تواجد 
املريض هناك ال بد من أخذ 
العالج بانتظام واالبتعاد عن 
مكائن الوقــود وغيرها من 

األدخنة.
وأضاف أنه من الضروري 
أن يأخــذ مريــض الربــو 

د.ناصر األحمد

التنفيذي واملؤمتر العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم د. مراد محمودي 
أن املنصة التفاعلية اإللكترونية هي حلقة 
وصل وتعاون ما بني املنظمة بإداراتها الفنية 
ومراكزها اخلارجية وما بني الدول العربية 
األعضــاء ممثلة من خالل جلانها الوطنية 
لكي تتفاعل مع مختلف القطاعات الوزارية 
عبــر اللجان الوطنية ومتكــن اللجان من 
متابعة ومراقبة كل ما تقوم به املنظمة من 
أنشطة لصالح عملها وبرامجها املستقبلية.

عبدالعزيز الفضلي

عــام  أمــني  أعلنــت 
اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو» باإلنابة نادية 
الوزان عن بدء البرنامج 
التدريبــي علــى املنصة 
التفاعلية االلكترونية التي 
قامت بإنشــائها األلكسو 
بالتعاون مــع املنظمتني 
األسيســكو واليونسكو 
وملدة ٣ أيــام في املكتبة 

الوطنية، وذلك للتعريف باملنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وعالقتها باللجان 
الوطنية العربية وعالقة املنظمة واللجان 

الوطنية العربية مع املجتمع املدني.
وأوضحت الوزان أن املنصة التفاعلية 
اإللكترونية ستكون فيها جميع املعلومات 
اخلاصة في هذه املنظمات وجميع الوثائق 
والقــرارات باإلضافة إلــى التوصيات من 

املجالس التنفيذية واملؤمترات العامة.
وفــي هذا الســياق، ذكر أمــني املجلس 


