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قال مراقب  التنبؤات اجلوية بــإدارة األرصــاد 
اجلوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان توقعات 
خرائط الطقس اجلوية تشير إلى تأثر البالد بحالة 
من عدم االستقرار في األحوال اجلوية اعتبارا من 

مساء يوم غد اخلميس.
ــاف الــقــراوي لـ )كــونــا( أمــس الثالثاء ان  وأض
تراجع املرتفع االوروبي وتقدم منخفض السودان 
املوسمي سيصاحبه وجود منخفض جوي متعمق 
في طبقات اجلو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب 
املنخفضة واملتوسطة مع فــرص ألمطار متفرقة 
ومتفاوتة ما بني خفيفة ومتوسطة تتخللها سحب 

ركامية مصحوبة بنشاط للرياح.
وتوقع أن تستمر فرص االمطار املتفرقة يوم 

اجلمعة على أن تــزداد تدريجيا مع تقدم ساعات 
النهار وتكون متفاوتة الشدة ما بني خفيفة إلى 
متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض املناطق مع 
ريــاح نشطة تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في 
الساعة ما يــؤدى الــى ارتفاع املــوج الــى اكثر من 
7 اقــدام وانخفاض بالرؤية االفقية على بعض 

املناطق.
وأشـــار الــى ان حــالــة عــدم اســتــقــرار الطقس 
واألمطار من املتوقع ان تستمر على فترات متفاوتة 
حتى صباح االثنني املقبل داعيا املواطنني واملقيمني 
www.( الى متابعة صفحة االدارة االلكترونية
met.gov.kw( وتطبيق )Kuwait met( ملعرفة 

آخر التطورات والتحذيرات اجلوية. 

»األرصاد اجلوية« تتوقع طقسًا 
غير مستقر اعتبارًا من الغد

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
الثالثاء توزيع كسوة الشتاء على 220 أسرة 
محتاجة داخــل البالد تضم اجهزة كهربائية 

وسالت غذائية متنوعة.
وأكدت األمني العام في جمعية الهالل األحمر 
الكويتي مها البرجس لـ )كونا( حرص اجلمعية 
على توفير بيئة دافئة لالسر احملتاجة املسجلة 
بكشوفات اجلمعية مع حلول فصل الشتاء مما 
دفع اجلمعية للقيام باحلملة قبل بداية موسم 

الشتاء.
وأضــافــت البرجس ان تــوزيــع املساعدات 
ــام وتشمل األجــهــزة الكهربائية  يستمر 3 أي
والسلة الغذائية والبطانيات وكوبون الشراء 
ـــواق التجارية ملساعدة 220 أســرة  مــن األس
موضحة أنه بالتزامن مع توزيع املساعدات في 
اجلمعية انطلق فريق ادارة املساعدات احمللية 
برفقة متطوعي اجلمعية لتقدمي مساعدات 
عينية على مدار 3 أيام لألسر املتضررة جراء 

االمطار الشديدة التي اجتاحت البالد.
وذكرت أن الفريق توجه الى منطقه )جليب 
الشيوخ( و )الصليبية( وسيستمر بزيارات 
ملناطق أخـــرى لتقدمي املــســاعــدات العينية 
لالسر احملتاجة لتوزيع البطانيات واالجهزة 

الكهربائية واملواد والوجبات الغذائية.
ــى ان حملة )كسوة  واشـــارت البرجس ال
الشتاء( تأتي في اطــار املساعدات االنسانية 
املتواصلة التي تقدمها اجلمعية مشيدة بجميع 
املتبرعني من األفــراد والقطاع اخلــاص وعلى 
ثقتهم املتجددة باجلمعية.وأكدت البرجس 
ــد جــســور الــتــعــاون  حـــرص اجلمعية عــلــى م

والــشــراكــة اإلنسانية واخليرية بينها وبني 
احملسنني الذين يدعمون جهودها اإلنسانية 
لتصل تبرعاتهم إلى احملتاجني وشرائح أخرى 
في املجتمع.ولفتت الــى ان اجلمعية تستقبل 
الصدقات والزكاة من املواطنني والتي ستؤتي 
ــل الــبــالد مشيرة  ثمارها على احملتاجني داخ
الى ان عطاء الكويت لن يتوقف داخل البالد أو 

خارجها.
ــودان لدى  ــس مــن جهته فقد أشـــاد سفير ال

الكويت محي الدين سالم أمس الثالثاء بالعمل 
االنساني اخلــيــري الكويتي وبجهود جميع 
العاملني في جمعية الهالل االحمر الكويتي على 
ما يقدمونه من مساعدات انسانية للمحتاجني 

واملنكوبني في العالم.
وقال محي الدين لـ )كونا( عقب لقائه نائب 
رئــيــس مجلس ادارة )الــهــالل االحــمــر( انــور 
احلساوي مع وفد سوداني ان اجلمعية حققت 
ـــازات كبيرة فــي مــجــال العمل االنساني  إجن

اإلغاثي وأصبح لها حضور قــوي ومؤثر في 
احملافل الدولية.وأشار الى ان األعمال اجلليلة 
واملتميزة الــتــي قدمتها الكويت واجلمعية 
والشعب الكويتي املعطاء الى كل احملتاجني في 

جميع دول العالم السيما في السودان.
ــع احلـــســـاوي سبل  ــــح أنـــه بــحــث م وأوض
وآليات دعم وإعادة اعمار مدينة )نهود( باقليم 
)كردفان( غربي السودان التي تضررت جراء 

السيول واألمطار.

وأكد محي الدين عمق ومتانة العالقات التي 
جتمع الــســودان والكويت واصفا اياها بأنها 
تاريخية وكانت عبر السنني متينة وقوية في 
كل املجاالت.ومن جانبه اكد احلساوي أهمية 
دعم ومساندة السودان في ظل األوضاع الراهنة 
قائال ان ما تقوم به اجلمعية من جهود إنسانية 
ينبع من إميانها بضرورة مساعدة األشقاء في 

أوقات احملن.
ــار إلــى استعداد اجلمعية لــدراســة أي  وأش

مقترحات من شأنها خدمة احملتاجني وحتسني 
حياة املتضررين في كل مكان وحتديد أولويات 
التعاون اإلنساني في ضوء تصاعد األزمــات 

واملعاناة اإلنسانية.
واستعرض احلساوي خالل اللقاء األعمال 
االنسانية واالغاثية التي تقدمها جمعية الهالل 
األحمر الكويتي داخل الكويت وخارجها انطالقا 
من الــدور االنساني الــذي تقوم به على جميع 

املستويات.

السفير السوداني يشيد بالعمل اخليري اإلنساني الكويتي

الهالل األحمر الكويتي توزع كسوة الشتاء على األسر احملتاجة داخل الكويت

سفير السودان لدى الكويت محي الدين خالل لقائه أنور احلساوي

أكــدت مراقب تعزيز تغذية املجتمع بـــإدارة التغذية 
واالطعام منسق برنامج تغذية الرضع وصغار األطفال 
بــوزارة الصحة الدكتورة منى الصميعي زيــادة معدالت 
الرضاعة الطبيعية بني األمهات الكويتيات من 76 باملئة في 

عام 1996 الى 90 باملئة في عام 2017.
ــددت الصميعي في مؤمتر صحفي أمسبمناسبة  وش
انطالق فعاليات االسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية حتت 
شعار )الرضاعة الطبيعية أساس احلياة( على انتشار 
الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وكيفيتها بشكل ملحوظ 
لدى األمهات. وأضافت أن املمارسات تغيرت في اقسام 
الوالدة واألمومة لتواكب توصيات منظمة الصحة العاملية 
بهذا الشأن والتي تؤكد على تغذية الرضع بحليب األم 
فقط لغاية الشهر السادس من عمر الرضيع ومن ثم البدء 
بإدخال األغذية التكميلية تدريجيا مع االستمرار بالرضاعة 

الطبيعية حتى يبلغ الرضيع عمر سنتني وأكثر.
ومن جانبها قالت مقرر اللجنة التنفيذية لتغذية األمهات 
والــرضــع وصغار األطــفــال الدكتورة منى اخلـــواري ان 
االحصائيات األخيرة بينت أن األمهات الكويتيات الالتي 
بدأن برضاعة مواليدهن خالل الساعة األولى من الوالدة 
ارتفع الى 40 باملئة في عام 2017 بعد أن كان يكاد ال يذكر 

في بدايات تنفيذ البرنامج.
وذكــرت اخلــواري أن خطة اللجنة التنفيذية لبرنامج 
تعزيز تغذية الرضع وصغار األطفال بالكويت ساهمت 
القيام بحصول املراكز الصحية املعنية باألمهات واألطفال 
ــم األمــهــات  ــل دع على لقب مــراكــز صديقة للطفل مــن اج
املرضعات لالستمرار بالرضاعة الطبيعية اخلالصة 

وتنفيذ التوصيات العاملية بهذا الشأن.
ونوهت بدراسة أجريت في منطقة األحمدي الصحية 
على وحدة الرضاعة الطبيعية مبستشفى العدان بينت ان 
األمهات غير الكويتيات يتفوقن على الكويتيات في البدء 
واالستمرار بالرضاعة الطبيعية وأوصت بدراسة أخرى 
لتقصي األســبــاب. وقالت إنــه »أصبح لدينا مستشفيان 
حاصالن على لقب مستشفى صديق للطفل وهما مستشفى 
العدان منذ عــام 2014 ومستشفى )طيبة( اخلــاص منذ 
عام 2015 وال يــزاالن محتفظني باللقب« مبينة أن باقي 

ــة تسعى هــي ايضا  ــاص املستشفيات احلكومية واخل
للحصول على اللقب قريبا.

ــدا« لتشجيع  ــدور وســائــل االعـــالم »املــهــم ج ونــوهــت ب
األمهات على الرضاعة الطبيعية ونشر الوعي بأهمية 
التغذية املأمونة واآلمنة لألطفال حيث أن دعم الرضاعة 
الطبيعية يتطلب تكاتف اجلهود لتوفير املساندة الالزمة 
لألم لتتمكن من البدء واالستمرار برضاعة طفلها بنجاح مما 
ينعكس ايجابا على الطفل واألم صحيا ونفسيا واجتماعيا. 

ومن ناحيتها اشارت نائبة املدير العام لشؤون تغذية 
املجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية 
الدكتورة نوال احلمد الى تبني الهيئة مشروع تعزيز تغذية 
الرضع وصغار األطفال بدولة الكويت منذ عام 2017 حيث 
مت انشاء جلنة وطنية تضم كافة املعنيني بشأن تغذية 

الرضع في البالد. وقالت احلمد إنه جار تبني استراتيجية 
وخطة عمل وطنية شاملة بدعم وتنفيذ من كافة اجلهات 
املعنية كما سيتم تعزيز الــدور الرقابي واإلشرافي على 
تنفيذ االستراتيجيات لبلوغ األهــداف املنشودة من أجل 
تعزيز ودعــم وحماية تغذية وصحة األمهات والرضع 
وصغار األطفال بالكويت.وأشادت بدور برنامج تشجيع 
الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة املستشفيات صديقة 
الطفل وبجهود القائمني عليه على مدى عشرين سنة من 
1998 الى 2018. وأكدت دور وزارة الصحة »الكبير« في 
مجال تعزيز اجلهود املبذولة في هذا املجال منذ بداية العمل 
في مشروع تشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة 
املستشفيات صديقة الطفل في نوفمبر 1997 الى الوقت 

احلالي.

أكدت على انتشار الوعي بأهميتها

الصميعي: معدالت الرضاعة
90 باملئة  الطبيعية في الكويت وصلت إلى 

د. منى الصميعي متحدثة خالل املؤمتر الصحافي

جانب من توزيع كسوة الشتاء

طقس غير مستقر

262 بئرًا في بنجالدش 50 مسجدًا و حفرت  بنت 

»زكاة سلوى« أغاثت الجئي الروهينجا
قام وفد من جلنة زكاة سلوى 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
بزيارة لدولة بنجالديش تفقد 
فيها مــشــاريــع الــلــجــنــة هناك 
، كما قــدم مــســاعــدات لالجئي 

الروهينجا.
وصــرح رئيس مجلس إدارة 
جلنة سلوى الشيخ بدر العقيل 
أن اللجنة تقوم بزيارات للدول 
التي تنفذ فيها املشاريع اخليرية 
، ملتابعة سير العمل ، وتوزيع 
املساعدات على احملتاجني يداً 

بيد.
ــج الـــزيـــارة  ــام ــرن ــــول ب وح
قــال العقيل: توجهنا ملخيمات 
الالجئني الروهينجا على احلدود 
ووزعنا عليهم بطانيات تبرع بها 
احملسنون الكويتيون ، وسوف 
نــواصــل تــقــدمي الــعــون لهم في 
الفترة القادمة نظراً ملا يعانونه 

من ظروف بالغة الصعوبة.
وأضـــاف: قمنا أيــضــاً بتفقد 
مشاريع اللجنة في بنجالديش 
حيث زرنا عدد من املساجد التي 
مت بناؤها عــن طريق اللجنة ، 
وأخــرى جاري العمل بها حالياً 
، كما تفقدنا عدة مساجد حتتاج 

إلى ترميم. 
وأشار العقيل إلى أن مشروع 
ــد مـــن املــشــاريــع  ــاج ــس ــاء امل ــن ب

الدعوية األساسية لدى اللجنة 
، حــيــث نــفــذت 50 مــســجــد في 
بنجالديش خــالل عــام 2018 
، وتبلغ تكلفة املسجد 3،400 
ديــنــار وتـــزداد التكلفة بزيادة 

املساحة. 
وفيما يتعلق بحفر اآلبــار 
قال العقيل: حفرنا خالل العام 
ــي بــنــجــالديــش 262  ــي ف ــال احل
بئر ، مبيناً أن تكلفة حفر البئر 

السطحي تبدأ من 100 دينار.
ـــد العقيل عــلــى اهتمام  وأك
اللجنة الكبير باملشاريع الطبية 
حيث تساهم فــي عــالج مرضى 
الفشل الكلوي ، وتنظم مخيمات 
لعالج العيون يتكلف الواحد 

مــنــهــا 1200 ديــنــار ، وكــذلــك 
مخيمات طبية لفحص وعــالج 
ــى بقيمة 1500 ديــنــار  ــرض امل
للمخيم ، ويستفيد منه 800 

مريض.
وبالنسبة للمشاريع التنموية 
التي توفر لألسر الفقيرة دخالً 
ثابتاً ، وحتولها إلى منتجة  بني 
العقيل أن اللجنة تقوم بالتعاون 
مع اجلهات املنفذة بدراسة حالة 
األسر املتقدمة ، واختيار األكثر 
حاجة منها ، وتوفير التدريب 
ــالزم عند احلاجة ، ومــن هذه  ال
املــشــاريــع ماكينات اخلياطة ، 
وعربات نقل األمتعة ، واحملال 

الوقفية وغيرها.

الشيخ بدر العقيل يوزع املساعدات على الالجئني

تتمات

عودة الهدوء
وقــال ”اململكة العربية السعودية ودولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة تطلقان مبادرة إمــداد للتصدي ألزمة 
الغذاء في اليمن برعاية 10 إلى 12 مليون ميني متضرر 

بتقدمي دعم إضافي مببلغ 500 مليون دوالر أمريكي“.
وعلى الصعيد امليداني فقد  عاد الهدوء إلى جبهات 
القتال في مدينة احلديدة في غرب اليمن صباح الثالثاء 
بعد اشتباكات عنيفة اندلعت عند منتصف الليل، حسبما 

أفاد سكان في املدينة التي تضم ميناء حيويا.
وقال سكان عبر الهاتف ملراسل وكالة فرانس برس 
املتواجد فــي مدينة اخلــوخــة )نحو 100 كلم جنوب 
احلديدة( ان االشتباكات في شرق املدينة توقفت مع 

ساعات الصباح االولى.
وهــذه أول اشتباكات عنيفة في املدينة التي تشّكل 
شريان حياة ملاليني السكان بعد نحو أسبوع من الهدوء 
على جبهات القتال بني القوات املوالية للحكومة املعترف 
بها دوليا واملدعومة من التحالف، واملتمّردين احلوثيني 

املقّربني من إيران.
وذكر املتمردون عبر وسائل اعالمهم أن املواجهات 
باالسلحة الثقيلة واخلفيفة، والتي ترافقت مع غارات 
لطائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية، استمرت 
لنحو أربع ساعات، وتلقت فيها القوات املوالية للحكومة 
»خسائر كبيرة«. ولم يتبني بعد حجم اخلسائر البشرية 
ــّدت املــعــارك فــي مدينة  ــت فــي صــفــوف املتقاتلني. واش
احلديدة غــرب اليمن في بداية نوفمبر، قبل أن توقف 
القوات احلكومية، بحسب قادة ميدانيني على األرض، 
محاولة تقّدمها في املدينة األربــعــاء املــاضــي، في ظّل 
دعوات دولية لوقف إطالق النار. ورغم توّقف املعارك، لم 
يؤّكد التحالف العسكري بقيادة السعودية رسميا وجود 
هدنة، وقال املتحّدث باسمه العقيد الركن تركي املالكي 
في مؤمتر صحافي في الــريــاض اإلثنني إّن العمليات 
العسكرية مستمّرة في احلديدة، وإّن التحالف يضرب 

خطوط امداد املتمردين.

بنك الكويت املركزي
املــاضــي 7ر0 فــي املــئــة لتبلغ 7ر33 مليار دينار 

)نحو2ر111 مليارات دوالر(.
وأضافت أن ودائع القطاع اخلاص بالعمالت االجنبية 
قفزت في سبتمبر املاضي ثمانية في املئة لتسجل 9ر2 
مليار دينار )نحو 6ر9 مليار دوالر( ليبلغ إجمالي ودائع 
القطاع اخلاص 6ر36 مليار دينار )نحو 7ر120 مليار 
دوالر(.وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك احمللية 
على البنك املركزي بالدينار الكويتي املتمثل بسندات 
)املركزي( في سبتمبر املاضي استقرت عند مستويات 

اغسطس عند 9ر2 مليار دينار )نحو 6ر9 مليار دوالر(.
ــارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك احمللية  وأش
ارتفعت بنسبة 9ر0 في املئة لتسجل 9ر64 مليار دينار 
)نحو 214 مليار دوالر(.وأوضحت اجلداول أن صافي 
املوجودات األجنبية لدى البنوك احمللية ارتفعت بنسبة 
2ر2 في املئة بسبتمبر املاضي إلــى 3ر7 مليار دينار 
)نحو 24 مليار دوالر( في حني قفزت ودائع االجل لدى 
)املركزي( بنسبة 4ر11 في املئة في الشهر ذاته لتصل 
لنحو 5ر1 مليار دينار )نحو 9ر4 مليار دوالر(.وأفادت 
بأن أرصــدة التسهيالت االئتمانية النقدية املستخدمة 
للمقيمني )حجم االئتمان املصرفي املمنوح( ارتفعت 
بسبتمبر واحد في املئة عن مستواها املسجل في اغسطس 
املاضي لتبلغ نحو 5ر36 مليار دينار )نحو 120 مليار 
دوالر( في حني ارتفع متوسط أسعار الفائدة على سندات 

اخلزينة مدة عام واحد الى ثالثة في املئة.
وذكرت أن متويل الواردات الكويتية ارتفع في سبتمبر 
املاضي بنسبة 2ر8 في املئة ليبلغ نحو 311 مليون دينار 
)نحو مليار دوالر( في حني انخفض متوسط سعر صرف 
ــدوالر االمريكي مقابل الدينار الكويتي في سبتمبر  ال
املاضي 1ر0 في املئة عن اغسطس املاضي ليبلغ 7ر302 
فلس لكل دوالر.وبينت أن إجمالي قيمة املوجودات في 
)املركزي( استقر عند 5ر10 مليار دينار )نحو 3ر34 
مليار دوالر( واستقر صافي املوجودات األجنبية لدى 
البنك املركزي عند 1ر10 مليار دينار )نحو 3ر33 مليار 
دوالر(.يذكر أن عرض النقد مصطلح يستخدم للتعبير 
عن كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في االقتصاد 
ويقسم الى نوعني رئيسيني هما عرض النقود مبعناه 

الضيق وعرض النقود مبعناه املوسع.

مسؤول فلسطيني
قال فيها إنه سيتم اخالء اخلان األحمر في وقت قريب 

“لن أقول لكم متى ولكن استعدوا لذلك«.
وتعرض نتنياهو النتقادات من وزراء في حكومته 

بسبب عدم هدمه قرية اخلان األحمر.
اوضــح عساف في هذا الصدد أن هدم اخلــان األحمر 
خطوة استراتيجية لعزل مدينة القدس والسيطرة على 
املناطق املصنفة )ج( اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية 

كمقدمة لصفقة القرن.
وأكد استمرارية االعتصام في اخلان األحمر الذي دخل 

شهره السادس.
وكانت إسرائيل قررت في العشرين من الشهر املاضي 

جتميد قرار هدم اخلان األحمر والبحث عن بدائل أخرى.
وتدعي إسرائيل ان التجمع الــبــدوي الــذي يسكنه 
190 فلسطينيا أقيم دون ترخيص ويؤكد الفلسطينيون 
ان التهجير يندرج ضمن سياسة التوسع االستيطاني 

وفصل القدس عن الضفة الغربية.

تتمات


