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مجموعة من الطلبة داخل رافعة سلم إطفاء

«اإلطفاء» أطلعت طالب
مدرسة عبدالعزيز حمادة
على كيفية إخماد الحرائق

| كتب ناصر الفرحان |
ن�ظ�م��ت االدارة ال �ع��ام��ة ل��إط�ف��اء
ن� � � ��دوة ت� ��وع� ��وي� ��ة ل �ط �ل �ب��ة م ��درس ��ة
عبدالعزيز قاسم حمادة عن األمن
والسالمة في مواجهة أي حريق.
وق � � � ��ام ك � ��ل م � ��ن ال� �ن� �ق� �ي ��ب أح �م ��د
ب ��در ال��رش �ي��دي وال��رق �ي��ب أول ب��در
ال�ن�ع�ي�م��ي وال��رق �ي��ب ع�ل��ي ال �ص��راف
بشرح مخاطر الحريق وضروريات
األم��ن والسالمة ملواجهة تداعياته
مطالبا الطلبة بضرورة الحذر من
هذا الخطر.
واس � �ت � �ع � ��رض ال � �ف� ��ري� ��ق امل �ك �ل��ف
ش��روط األم��ن والسالمة مع الطلبة
مخاطر وأس �ب��اب ال�ح��ري��ق وكيفية
التعامل معها في اطفائها وكيفية
استخدام املطفآت في امل��دارس كما
ع��رض الفريق أيضًا أن��واع مطفآت
الحريق وكاشفات الدخان وأنواعه.
وش� � � � � ��رح ال � � �ف� � ��ري� � ��ق ت � �ك ��وي � �ن ��ات
ل �ب ��اس رج � ��ال امل �ط��اف��ئ امل�خ�ص��ص
وال��ذي يتكون م��ن جاكيت وخ��وذة
وأك � �س � �ج ��ن ي �ك �ف �ي �ه��م مل� � ��دة ن�ص��ف
س��اع��ة ف�ي�م��ا ق ��ام ال �ط�ل �ب��ة ب�ت�ج��رب��ة
اس �ت �خ��دام أه � ��واز س� �ي ��ارة اإلط �ف��اء
وم �ط �ف��آت ال �ح��ري��ق وص �ع��دوا سلم
األطفاء ووزع��ت عليهم «كبابيس»
اإلطفاء كهدايا لهم.
يذكر ان ال�ن��دوة عقدت بإشراف
م�ع�ل�م�ت��ي ال �ح��اس��وب ال �ه �ن��وف أب��ا

«زكاة سلوى»:
تأهيل  250من األرامل
في البلقان
دع � ��ا م ��دي ��ر ع � ��ام ل �ج �ن��ة زك� ��اة
س�ل��وى التابعة لجمعية النجاة
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة م� �ح� �م ��د ال� � �خ � ��ال � ��دي،
أه� ��ل ال �خ �ي��ر وأص� �ح ��اب األي � ��ادي
ال � �ب � �ي � �ض� ��اء م� � ��ن أه � � � ��ل ال � �ك ��وي ��ت
ال �ك��رام ،إل��ى دع��م م�ش��روع تأهيل
األرام ��ل وأم�ه��ات األي�ت��ام ف��ي دول
ال�ب�ل�ق��ان وب��ال�ت�ح��دي��د ف��ي ألبانيا
وكوسوفو ،الفتا ال��ى أن التكلفة
االج �م��ال �ي��ة ل �ل �م �ش��روع ت �ب �ل��غ 10
آالف دي� �ن ��ار ل �ت��أه �ي��ل ن �ح��و 250
أرم �ل��ة ،م��وض�ح��ًا أن ك�ل�ف��ة تأهيل
األرملة الواحدة تبلغ  50دينارا.
ول �ف��ت ال �خ��ال��دي ال ��ى أن ��ه وم��ن
م �ن �ط �ل��ق االح � �س� ��اس ب��امل �ع��ان��اة،
وف� ��ي ظ ��ل ت ��زاي ��د ن �س �ب��ة األرام � ��ل
ف��ي أل �ب��ان �ي��ا ،وت �م��اش �ي��ا م��ع دور
«ل �ج �ن��ة زك � ��اة س �ل ��وى ف ��ي إع��ان��ة
الفقراء واأليتام واغاثة امللهوفن
وأع �م��ال �ه��ا امل �ت �ع ��ددة ف ��ي تنفيذ
مختلف املشاريع الخيرية ،جاءت
ف � �ك ��رة م � �ش� ��روع ت ��أه� �ي ��ل أم� �ه ��ات
األي �ت��ام واألرام � � ��ل» ،وه ��ن ال��الت��ي
ي ��رغ ��ن ف� ��ي أن ي� �ك ��ن ص��اح �ب��ات
ح��رف وأع �م��ال ت��در عليهن دخال
يسترهن من قسوة الحياة حتى
ي �ش��ب أط �ف��ال �ه��ن ،وي �ض �م��ن ل�ه��ن
ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة ،مشيرًا إل��ى أنه
يمكن املساهمة في هذه االعمال
عبر االتصال على  25644002أو
.55644002
وأش � � � � � ��ار ال � � �خ� � ��ال� � ��دي ال � � � ��ى أن
امل�ش��روع ي�ه��دف ال��ى اي�ج��اد دخل
ثابت ومستمر ل��أرام��ل وأمهات
األي � � �ت � ��ام ،ع � � ��الوة ع� �ل ��ى ت�ش�ج�ي��ع
األرم� �ل ��ة ع �ل��ى ت �ح �م��ل م�س��ؤول�ي��ة
اعالة أبنائها ورعايتهم وكفاية
األس � � ��رة م� ��ن ال� �ه� �م ��وم امل�ع�ي�ش�ي��ة
الضرورية ،باالضافة الى تدريب
األس � ��رة ك��ام �ل��ة ع �ل��ى ال� �ج ��رأة في
م��واج �ه��ة امل �ج �ت �م��ع ،ع � ��الوة على
ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار االج�ت�م��اع��ي
لأسر املستفيدة من خالل الرفع
وت�ح�س��ن امل �س �ت��وى االق �ت �ص��ادي
لأسرة.
وذكر الخالدي أنه يتم تنظيم
ع��دة دورات تدريبية مثل ورش
ال�ع�م��ل للخياطة ودورات أخ��رى
ف��ي ال �ط �ب��خ وص �ن��اع��ة امل�ع�ج�ن��ات
وتنظيم معارض لبيع املنتجات
وت � �س� ��وي � �ق � �ه� ��ا ،م � �ش � �ي� ��را ال � � ��ى أن
ه ��ذا امل� �ش ��روع ي �ض �م��ن امل �س �ت��وى
امل�ع�ي�ش��ي ألس��ر األرام� ��ل وأم �ه��ات
األي �ت��ام ف��ي دول ال�ب�ل�ق��ان واع ��داد
ال �ف �ت �ي��ات ألن ي �ص �ب �ح��ن أم �ه��ات
ناجحات ،باالضافة الى اكتساب
م� �ه ��ارات ح �ي��ات �ي��ة ت �ف �ي��د األرم �ل��ة
واأليتام في حياتهم املستقبلية،
عالوة على اظهار صورة االسالم
ال� �ح� �س� �ن ��ة م� � ��ن خ � � ��الل ال� �ت� �ك ��اف ��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي امل �ت �ح �ق��ق ف� ��ي ه ��ذا
املشروع.
وأوض � � ��ح أن ال �ل �ج �ن��ة ت�س�ع��ى
لتنفيذ امل�ش��اري��ع ال�خ�ي��ري��ة التي
م��ن شأنها تقديم ال��دع��م والعون
واملساعدة وكفالة فقراء املسلمن
وذوي ال � �ع� ��وز وال � �ح� ��اج� ��ات ف��ي
الدول العربية واإلسالمية.

ال �ق �ل��وب وع �ل �ي��ة ال ��رش �ي ��دي ال�ل�ت��ن
قامتا بالتنسيق مع االدارة العامة
لإطفاء بإشراف مباشر من مديرة
م��درس��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز ق��اس��م ح�م��ادة
منال العازمي.

