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افتتاحية العدد

الخطوط األمامية في خطر

توالت األخبار عن إصابة متطوعين وكذلك إصابة أفراد من الجس����م الطبي ، 
إصابتهم بفيروس كورونا ، جميعه����م حاربوا ضد هذا الفيروس ، ولكن الفيروس 

اجتاحهم وأبعدهم عن ميدان المعركة.

 أغلبهم إْن لم يكن جميعهم سُيْش����َفون بإذن اهلل ، ولكنهم جميعا حملوا داخل أجسامهم شهادات 
تكريم منحهم إياها هذا الفيروس .

ليس كل إنس����ان ق����ادرا على مواجهة الصعاب ،حتى لو نال الثن����اء و المديح ، فالروح أغلى ما يملكه 
اإلنسان ، لذا يتميز بعض بني البشر بقدراتهم على التضحية في سبيل اآلخرين .

القضية التي تش����غل صاحب القرار في دول العالم هو كيف نقلل من إصابة الصف األول ، ال س����يما في 
الجس����م الطبي ، والس����بب أن إصابتهم تعني إبعادهم عن مواجه هذا الفيروس ولو مؤقتا ،  وبعكس 
الحروب العس����كرية فإن الصف األول الطبي في كورونا هم القادة ، فاألطباء والممرضون والصيادلة 
والفنييون هم قادة العمل ويس����تحيل تعويضهم أو توفير بدائل لهم في حالة س����قوطهم ، وقد كش����فت 
اإلحصائي����ات أن 38 ف����ي المائة من الطاقم الطبي في الصين تأثر به����ذا الفيروس و10 في المائة في 

إيطاليا و20 في المائة في اسبانيا ، أما في الكويت فما زالت النسبة دون الواحد في المائة .

إن المحافظ����ة على دفاع الص����ف األول واجب وطني ، فهم في هذه الجائح����ة أهم خط ، وأقوي دفاع 
وبسقوطه يعنى انكس����ار المقاومة وانتصار الفيروس ، من أجل ذلك فإن الخطط التي وضعتها وزارة 
الصحة كانت فاعلة لتقليل العدد ، وتحتاج هذه الخطة إلى اس����تمرارية في التطوير والقياس والمتابعة 

من أجل الوصول إلى الحفاظ على خطوطنا األولى سليمة وقوية .

إن كل إنس����ان وقف أمام هذه الجائحة في الصفوف األولى معرًضا حياته وربما حياة أس����رته للخطر، 
كل إنس����ان منهم يستحق منا كل محبة وتقدير فبمثل هؤالء ُتبنى األمم وتتقدم الدول ، فالتضحيات هي 

عنوان العطاء وصورة الوطنية ، حفظهم اهلل جميعا.

الدكتور خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة 

kalsalehdr@hotmail.com                                                       

مايو854



5حياتناحياتنا4

ملف
العدد

ملف
العدد

حياتناحياتنا

اتخذت الحكومة الكويتية، سلسلة إجراءات 
احترازية للحد من انتش��ار فيروس "كورونا"، 
ش��ملت تمديد تعطيل الدراسة ، وإيقاف إصدار 
تأش��يرات الدخ��ول للب��اد، وتعلي��ق األنش��طة 
الرياضي��ة حتى إش��عار آخ��ر، ووقف رحات 
الطيران، واعطاء مهلة لمخالفي االقامة لمغادرة 
الب��اد على نفقتها دون ش��رط أو قيد،  وغيرها 

من االجراءات التي تصب في هذا االتجاه.
ج��اء ذل��ك عل��ى لس��ان المتح��دث باس��م 
الحكومة، طارق المزرم، خال أكثر من مؤتمر 
صحفي عقدهم بمعية الوزراء المسؤولين، عقب 

اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء.
في الس��ياق ذات��ه، أفاد الم��زرم بأن مجلس 
ال��وزراء ق��رر أيض��ا، إل��زام جمي��ع الجهات 
الحكومي��ة بعدم الس��ماح للموظفي��ن الكويتيين 

وغي��ر الكويتيين الخاضعي��ن للحجر الصحي، 
بمباش��رة العمل وااللتزام بقواعد الحجر ومدته 

التي تحددها وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الحكومة قررت إغاق جميع 
صاالت الس��ينما والمس��ارح وصاالت األفراح 
العامة والخاصة وصاالت الفنادق حتى إش��عار 

آخر.
وذكر أن مجلس الوزراء قرر كذلك، تكليف 
وزارة الداخلية التنس��يق مع وزارتي الخارجية 
والصحة، إليقاف إصدار جميع س��مات الدخول 
والتأش��يرات، بحي��ث تك��ون محص��ورة على 

البعثات الدبلوماسية.
ولفت المزرم، أن اإلج��راءات االحترازية 
لمواجهة كورونا ش��ملت كذلك دعوة االتحادات 
الرياض��ي  النش��اط  وق��ف  إل��ى  الرياضي��ة 

والمباريات الودية حتى إشعار آخر.
وأق��رت الحكومة سلس��لة م��ن اإلجراءات 
االحترازية اإلضافية لمواجهة انتش��ار فيروس 
كورون��ا، تضمنت إغاق المجمع��ات التجارية 
ومراكز التس��وق واألس��واق العامة، باس��تثناء 
مناف��ذ البيع التموينية والغذائي��ة، وكذلك إغاق 
ومراك��ز  والرجالي��ة  النس��ائية  الصالون��ات 

وصاالت الترفيه والتسلية ولعب األطفال.
وكان وزير الصحة الش��يخ الدكتور باس��ل 
الصب��اح قد افتت��ح وح��دة الط��وارئ الميدانية 
في مستش��فى مبارك الكبير الس��تقبال الحاالت 
المش��تبه فيها ضم��ن اإلجراءات الت��ي اتخذتها 
ال��وزارة لمكافح��ة في��روس كورونا المس��تجد 

)كوفيد – 19(.
وق��ال وكيل الوزارة المس��اعد للش��ؤون 

الهندس��ية والمش��اريع إبراهيم النه��ام  إنه تم 
بدء تش��غيل وح��دة الطوارئ الت��ي تضم 22 
سريرا الس��تقبال الحاالت المش��تبه فيها الفتا 
إلى أن الوزارة أنش��أت أرب��ع وحدات مماثلة 
في مستش��فيات األمي��ري والفروانية والعدان 
فضا عن وحدة في الدور األول بمبنى )ثنيان 

الغانم(.
وأض��اف النه��ام أن جمي��ع الوح��دات ت��م 
إعدادها وتجهيزها خال خمس��ة أيام بناء على 
تعليمات وزير الصحة لمواجهة فيروس كورنا 
المس��تجد الفتا إلى أن الس��عة المكانية تستوعب 
عدد اكبر من األسرة في حال كانت هناك حاجة 

لذلك.
وأوض��ح أن وحدة الطوارئ في مستش��في 
الفراونية س��تكون جاهزة خال يوم واحد ومن 
بعدها مستش��فى العدان مش��يرا الى ان الوزارة 
ماضي��ة بذل��ك طبق��ا لخطة موضوعة إلنش��اء 
مثل هذه الوح��دات وفي حال كانت هناك حاجة 
للتوس��ع فس��يتم ذلك بناء على معطيات الوضع 

المستقبلي.
م��ن جانبها قال��ت مديرة مستش��فى مبارك 
الكبي��ر الدكت��ورة نادي��ة الجمعة إنه ت��م تجهيز 
وحدة الطوارئ الطبية المتنقلة وتنقسم ألكثر من 
منطقة أواله��ا الفرز لمعاينة الحاالت المش��تبه 
فيها ث��م تنتقل لمنطقة تلقي العاج س��واء كانت 
ح��االت مس��تقرة أو غيرها وبعدها يت��م تقييمها 
ونقله��ا إما إلى أجنحة المستش��فى إو إلى جهات 

أخرى.
وذكرت الجمع��ة أن الوحدة تضم حاليا 22 
س��ريرا لكن باإلم��كان زيادتها إلى 32 حس��ب 
الحاج��ة لذلك مبين��ة أن هن��اك مكانا مخصصا 
للعناي��ة المركزة وهو عبارة عن جناحين فضا 
ع��ن مبنى )هي��ا الحبي��ب( الس��تقبال الحاالت 

المشتبه فيها. 

بلدية الكويت
وكانت بلدية الكويت منعت تقديم "الشيشة" 
ف��ي المقاهي تنفي��ذا لق��رار وزارة الصحة قبل 
أن تق��رر الحكوم��ة منع الجل��وس في صاالت 
المطاعم والمقاهي نهائيا ليقتصر األمر بالنسبة 
للمطاع��م الواقعة خ��ارج المجمع��ات التجارية 

على نظام توصيل الطلبات فقط.

قرارات صحية
وفي إطار الجهود واإلجراءات التي تتخذها 
وزارة الصحة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا 
المس��تجد، أصدر  معالي وزير الصحة الش��يخ 
الدكتور باس��ل الصباح ق��رارا وزاريا باعتماد 
اآللي��ة الازم��ة  لتطبي��ق الحج��ر المنزلي بما 
يضمن الحفاظ على صحة وسامة المجتمع وقد 

تضمنت اآللية ما يلي:
أوال: اإلج��راءات الواج��ب اتباعها من قبل 

الشخص في الحجر المنزلي:
اختي��ار غرف��ة منفصل��ة ع��ن باق��ي أفراد 
األس��رة، ويفض��ل أن تك��ون مع حم��ام داخلي 
منفصل، إذا لم يتوفر حمام منفصل، يتم استخدام 
حمام مشترك مع اآلخرين بعد التأكد من تنظيفه 

عند كل استخدام.  
الحرص عل��ى فتح النواف��ذ وتهوية الغرفة 

بشكل مستمر.
ع��دم االختاط م��ع بقية أفراد األس��رة في 

المنزل، واالمتناع عن استقبال الزوار .
ع��دم مغادرة المنزل، وف��ي حال وجود أي 
طارئ طبي االتصال بالرقم المخصص من قبل 

وزارة الصحة ) 151 (.
اس��تخدام الهاتف عند الحاجة إلى التواصل 

مع أي شخص آخر في المنزل.
ال��رد على الرس��ائل االلكتروني��ة للمتابعة 
اليومية بخص��وص االعراض الصحية ودرجة 

الحرارة. 

ع��دم مش��اركة أح��داً األدوات الش��خصية 
والحرص على نظافتها وتعقيمها.

تعقيم األسطح ومقابض األبواب باستمرار.
عدم مشاركة المناشف مع أشخاص آخرين 
ف��ي المنزل واس��تخدام مناش��ف خاصة س��واء 
كانت للتجفيف بعد االستحمام أو لتجفيف الوجه 

واليدين.
تجن��ب الطهي أو إعداد الطع��ام لآلخرين، 
عل��ى أن يقوم ش��خص آخر ف��ي المنزل بطهي 

الطعام لتجنب دخول المطبخ.
تناول الطعام في الغرفة الش��خصية وتجنب 

األكل أو الشرب مع بقية أفراد المنزل.
عدم مش��اركة أدوات الطع��ام مع اآلخرين 

ويفضل استخدام الورقية منها.
غس��ل االواني الخاصة بشكل منفصل عن 

االواني األخرى في المنزل. 
التأكد من وجود سلة مهمات محكمة الغلق 
في الغرفة الخاصة ، ووضع كيس��اً باس��تيكيًا 

فيها والتأكد من غلق الكيس بإحكام قبل رميه.
التأكد من توفر اإلمدادات الكافية في المنزل 
من الدواء في حالة المعاناة من مرض مزمن.  

الطل��ب م��ن اآلخرين -أف��راد األس��رة أو 
األصدقاء -القيام بالمهام نيابة عنهم مثل ش��راء 

الطعام أو الدواء. 
التأكد من ش��رب كمية كافي��ة من الماء )8 

12- كوب يوميًا(.
التأك��د م��ن الحصول على قس��ط كاف من 

الكويت تتخذ سلسلة إجراءات صارمة لمنع انتشار كورونا

شملت تعطيل الدراسة وإيقاف إصدار تأشيرات الدخول 
للبالد وتعليق األنشطة الرياضية وإغاق األجواء 
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النوم والراحة. 
التأكد من غس��ل اليدين بالم��اء والصابون 
بش��كل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة ولمدة 
20 ثاني��ة على األقل، أو اس��تخدام معقم لليدين 
يحتوي على نس��بة ٪60 على األقل من الكحول 

في حالة عدم توفر الماء والصابون.
تجن��ب االتص��ال ب��أي حي��وان ألي��ف في 
المنزل، خاصة إذا كان هناك أش��خاص آخرون 

على اتصال به أيًضا. 
ثاني��ا: اإلجراءات الواج��ب اتباعها من قبل 
أفراد االسرة وغيرهم من المقيمين مع الشخص 

في الحجر المنزلي:
يج��ب عل��ى أف��راد االس��رة وغيره��م من 
إال  الخ��روج  ع��دم  الش��خص  م��ع  المقيمي��ن 

للضرورة القصوى مع عدم استقبال الزوار.
الس��ماح لفرد واحد فقط من أفراد األس��رة 
برعاية وخدمة الش��خص المحج��ور عليه، مع 
ارت��داء كمام��ة وقف��ازات باس��تيكية، ومن ثم 
التخلص منها بعد االستخدام وغسل اليدين على 

الفور بعد مغادرة الغرفة.
تجم��ع ماب��س المحج��ور علي��ه في س��لة 
منفصل��ة وتغس��ل وتعلق للتعرض للش��مس أو 
المجف��ف الكهربائي منفصلة ع��ن باقي مابس 

االفراد مشاركي السكن.
إبق��اء الش��خص المحجور علي��ه بعيداً عن 
أفراد األس��رة اآلخرين، على س��بيل المثال مع 
إغاق الب��اب أثناء النوم ويجب عدم مش��اركة 

غرف النوم.
إذا احتاج للضرورة القصوى  الى مشاركة 
منطقة مش��تركة مع اآلخرين فيجب البقاء على 
بعد متر واحد او أكثر من األش��خاص اآلخرين 

لتقليل انتشار المرض وارتداء الكمامة.
يجب على جميع أفراد المنزل غس��ل أيديهم 
بانتظ��ام وتجن��ب لمس الوج��ه أو الفم أو األنف 
وتغطي��ة الف��م بمنديل ورق��ي أثناء الس��عال أو 
العط��س والتخلص منه على الف��ور ورميه في 
سلة مهمات مغطاة بكيس باستيكي، وثم غسل 
اليدي��ن فوًرا، وفي حالة ع��دم توفر منديل القيام 

بالسعال أو العطس في الكوع المثني. 

تجن��ب مش��اركة األدوات المنزلي��ة مث��ل 
األطب��اق أو أك��واب الش��رب أو أوان��ي األكل 
أو فراش��ي األس��نان أو المابس أو الوس��ائد أو 
مف��ارش الس��رير أو المناش��ف م��ع الش��خص 
المحجور عليه وغسل هذه األدوات جيًدا بالماء 

الدافئ والصابون بعد االستخدام.
تنظي��ف وتطهي��ر األس��طح واألغ��راض 
المس��تخدمة م��رة واحدة على األقل ف��ي اليوم، 
بما ف��ي ذل��ك مقاب��ض األب��واب والمراحيض 
والطاوالت وأجه��زة التحكم عن بعد والهواتف 
المحمولة وجميع األسطح واألغراض األخرى 
كثيرة االس��تخدام، ويج��ب اس��تعمال القفازات 
ذات االس��تخدام الواحد عند التنظيف، وبمجرد 
االنته��اء م��ن التنظي��ف تخلص م��ن القفازات 

واغسل يديك جيًدا. 
اس��تخدم ط��رق بس��يطة لش��رح الوض��ع 
لألطفال وتجنب أي اتصال مباشر مع المحجور 

عليه. 
ثالثا: األغراض التي يجب أن تكون متوفرة 

في المنزل :
الكمامة )ال تس��تخدم أكثر من مرة، وترمى 

في سلة مع غسل اليدين(.
قف��ازات باس��تيكية ) ال تس��تخدم أكثر من 

م��رة، وترم��ى ف��ي س��لة المهمات مع غس��ل 
اليدين(.

جهاز قياس درجة الحرارة.
مسحات كحولية .

أدوية خافضة للحرارة.
صابون لليد .

معقم لليدين ) يحتوي على نس��بة ٪60 من 
الكحول على األقل( .

مواد التنظيف المنزلي��ة )بما في ذلك مواد 
تنظيف المرحاض والمطبخ( .

مناديل ورقية .
مناديل كحولية .

صناديق قمامة مغلقة.
وق��د نص الق��رار بوجوب الت��زام االفراد 
المحجور عليهم اس��تخدام التطبيق االلكتروني 
) ش��لونك ( لمتابع��ة حالتهم منزلي��اً والتواصل 
معه��م واالطمئنان على صحته��م ، والتأكد من 
التزامه��م  بالحج��ر المنزل��ي حس��ب العنوان 

المدون بالتطبيق االلكتروني .
كما أنه يتم وضع ملصق على منزل الفرد 
الخاضع للحج��ر وذلك لمنع الزي��ارة المنزلية 
حرصاً على صحة المجتمع والحد من انتش��ار 

الوباء. 
وس��تقوم فرق م��ن وزارة الصح��ة بعمل 
زيارات مفاجئة للمحجورين منزلياً ، وفي حالة 

ثب��وت عدم التزام الش��خص المحج��ور بمكان 
الحج��ر الثابت بإقراره عند الوصول يتم إعداد 
تقرير من قبل األطباء أو المفتش��ين الصحيين 
في وزارة الصحة واحالته لجهات االختصاص 

التخاذ اإلجراءات القانونية في حقه.
و في حالة عدم تمكين المخولين من وزارة 
الصحة ) األطباء أو المفتش��ين الصحيين( من 
القي��ام بعملهم في زي��ارة المحجوري��ن منزلياً 
والتأك��د م��ن التزامه��م بالحج��ر المنزل��ي يتم 
االس��تعانة برجال الش��رطة للقي��ام بعملهم مع 
تحري��ر محض��ر بالواقع��ة واحالت��ه لجه��ات 

االختصاص القضائي.

كم��ا انه ف��ي حالة ضبط أي ش��خص يقوم 
بزي��ارة المن��زل ال��ذي يوجد به ف��رد خاضع 
للحجر المنزل��ي يتم تحرير محض��ر بالواقعة 
واحالت��ه للجه��ات القضائي��ة المختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية في حق المخالف.
وقد أجاز القرار الوزاري لكل شخص في 
المجتم��ع اإلباغ عن أي ف��رد خاضع للحجر 
المنزلي ولم يلت��زم به ، وعلى الجهات األمنية 
س��رعة االس��تجابة لهذه الباغات والتأكد من 
جديته��ا ، وم��ن ثم ضب��ط المخال��ف واحالته 
للجه��ات المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية 

في حقه.

وزير الصحة يفتتح وحدة 
الطوارئ الميدانية 
بمستشفى مبارك 

لمكافحة )كوفيد- 19 (

مديرها اإلقليمي لشرق المتوسط أكد أن استجابة البالد تجاه الجائحة تميزت بالحسم والسرعة والشمول

“الصحة العالمية”: الكويت تمتلك مرافق صحية عالية التجهيز 
وقدرة على استيعاب حاالت “كورونا”

وفي هذا الس��ياق، أثنى المدير اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، 
د. أحم��د المنظري مؤخرا، عل��ى االجراءات التي اتخذتها دولة الكويت لاس��تجابة 

لجائحة كورونا، واصفا إياها بأنها تميزت "بالحسم والسرعة والشمول".
وش��دد عل��ى أن مما يطمئن المنظمة الدولية أن دول��ة الكويت تتمتع بنظم صحية 
قوية وراس��خة وتمتلك ك��وادر طبية مؤهل��ة وعالية التدريب باإلضاف��ة إلى مرافق 

صحية عالية التجهيز وقدرة على استيعاب حاالت اإلصابة بالفيروس.
وقال إن المنظمة على تواصل دوري مع القيادات الصحية في دولة الكويت وفي 
مقدمتهم وزير الصحة الش��يخ الدكتور باس��ل الصباح مضيفا ان هناك تنس��يقا عالي 
المستوى وتشاورا دائما حول المستجدات واإلجراءات التي تنصح بها المنظمة وفق 

تطور الجائحة.
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دع��ا وزير الصحة الش��يخ د. باس��ل الصباح 
المتعافي��ن من ع��دوى فيروس كورونا المس��تجد 
)كوفي��د 19( إلى التبرع بالدم بغية االس��تفادة من 
البازم��ا المناعي��ة التي ثب��ت إيجابيتها في عاج 

المصابين بالمرض.
وق��ال وزي��ر الصحة ف��ي تغري��دة بثها عبر 
حس��ابه في موق��ع التواصل االجتماع��ي )تويتر( 
إنه ثبت طبيا إيجابية استخدام بازما دم المتعافين 
من اإلصابة بفيروس كورونا في عاج المصابين 
بالمرض لذا "نطلب من جميع المتشافين المبادرة 

بالتبرع بالدم".
و"يس��هم نقل بازما الش��خص المتعافي من 
)الفيروس( إلى مرض��ى يعانون من المرض في 
تزويدهم بالمناعة" بحس��ب مدي��رة إدارة خدمات 

نقل الدم في بنك الدم الدكتورة ريم الرضوان.
وقالت الرضوان إن "جسم الشخص المصاب 
عندم��ا يواج��ه الفيروس يب��دأ في تكوين أجس��ام 
مض��ادة للتغل��ب علي��ه" موضح��ة أن "المتبرع 

الواحد يسهم في عاج ثاثة مرضى".
وأفادت أن "األجس��ام المضادة في بازما دم 
المريض المتعافي تبقى على مس��توى عال ثاثة 
أسابيع ثم تميل إلى االنخفاض لذا يتم تحديد جدول 

زمني ل��كل متبرع على حدة" علم��ا بأن "عملية 
التبرع من الش��خص المتعاف��ي بعد انتهاء العاج 
وفت��رة الحظ��ر المنزل��ي وفق��ا لمعايي��ر منظمة 

الصحة العالمية". 
التلغ��راف  كان��ت صحيف��ة  أس��ابيع  وقب��ل 
البريطانية  قد كش��فت أن تقني��ة معالجة مرضى 
كورونا بدم المتعافين منه س��تُعتمد في مستشفيات 
خدمة الصحة الوطنية "في المستقبل القريب جًدا 
.يأتي ذلك بعد أيام من موافقة إدارة الغذاء والدواء 
األمريكي��ة على خطوة مماثلة ف��ي أمريكا، حيث 
يمك��ن لألطباء اآلن إجراء عمليات نقل "البازما 
المتعافي��ة" للمرض��ى الذي��ن يعان��ون من عدوى 

كوفيد19- بشكل خطير.
ويعتم��د هذا النهج، الذي اس��تُخدم س��ابقا في 
جائحة اإلنفلونزا اإلس��بانية عام 1918، على أن 
دم المرضى المتعافين يحتوي على أجسام مضادة 

يمكنها محاربة الفيروس.
ويتسابق الوزراء البريطانيون حاليًا للحصول 
على 3.5 مليون عدة اختبار من ش��أنها تحديد إن 
كان دم المتعافي��ن يحتوي )على نحو فردي( على 

أجسام مضادة للفيروس التاجي.
وقال الدكت��ور جايل موفلي��ن، المدير الطبي 

لقسم الدم وزراعة األعضاء التابع لخدمة الصحة 
الوطني��ة ببريطانيا واستش��اري أمراض الدم، إن 
المملكة المتحدة تخط��ط لبدء "توفير البازما من 
األش��خاص المتعافين إلى المستش��فيات عاجا ل� 

كوفيد 19 في المستقبل القريب جًدا".
ونوقشت هذه الخطوة في مكالمة فيديو لكبار 
المس��ؤولين البريطانيي��ن. وكان قد دع��ا الخبراء 
بريطانيا إلى بدء اس��تخدام هذا العاج بعد تقارير 

عن التجارب في الصين الشهر الماضي.
البروفيس��ور لوران��س يون��غ، عال��م  وكان 
الفيروس��ات في كلية طب واري��ك، قد صرح في 
فبراير/شباط الماضي أنه "ينبغي أن ننظر بالتأكيد 

في استخدام البازما المتعافية من المرضى الذين 
تم شفائهم في المملكة المتحدة".

وقالت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية 
الصحية "لقد عملنا مع خدمة الدم الوطنية تحس��بًا 
لهذه القضي��ة، واتفقنا على هذا اإلجراء في أوائل 
مارس الجاري. وهذا يعني أن مرضى كوفيد19- 
يستطيعون تلقي البازما من المرضى المتعافين".
األمريكي��ة  وال��دواء  الغ��ذاء  إدارة  وقال��ت 
األس��بوع الماضي "من الممكن أن تكون البازما 
المتعافي��ة التي تحتوي على أجس��ام مضادة فعالة 
ض��د الع��دوى... عل��ى الرغ��م م��ن أن البازما 
المتعافي��ة ل��م تظه��ر فعاليته��ا ف��ي كل مرض تم 

دراسته".
وأضافت أنها ستعطي الموافقة على التجارب 
الفردي��ة للع��اج قب��ل التوص��ل إلى قرار بش��أن 
"إعط��اء بازما النقاهة بش��كل روتيني للمرضى 

المصابين ب�"كوفيد19-".
وتابع��ت أن��ه نظراً "إل��ى الموق��ف الطارئ 
للصحة العام��ة"، فإنه يمكن لألطباء التقدم بطلب 
الس��تخدام البازما لعاج المرضى الذين يعانون 
من "عدوى كوفيد19- بش��كل خطير أو على نحو 

يهدد الحياة بشكل آني".
وخال جائحة اإلنفلونزا اإلس��بانية، استخدم 

األطب��اء مص��ل ال��دم م��ن مرض��ى األنفلون��زا 
المتعافين لعاج من لم يزل  يعاني المرض، وفي 

كثير من الحاالت تعافى المرضى بالفعل.
البازم��ا والمص��ل هم��ا ج��زءان س��ائان 
واضحان في الدم، وكاهما يحتوي على أجس��ام 
مض��ادة، ولكن البازما تحتوي أيًضا على بعض 
البروتين��ات المفي��دة األخ��رى الت��ي يفتق��ر إليها 

المصل.
واستخدمت تقنية نقل البازما تجريبيًا لعاج 
أعداد صغيرة من األشخاص خال اندالع مرض 
االلتهاب الرئوي الحاد )سارس( في عامي 2002 

و2003.
آراء متخصصة

ونش��رت جري��دة األنب��اء الكويتي��ة تحقي��ق 
استطلعت من خاله آراء متخصصين أشارت فيه 
الى انه بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء األميركية 
عل��ى إمكاني��ة إج��راء األطب��اء عملي��ات نق��ل 
»البازما المتعافي��ة« للمرضى الذين يعانون من 
ع��دوى »كوفيد � 19« بش��كل خطير، واعتمادها 
بالكوي��ت، س��يتم اس��تقبال المتعافي��ن بأفرع بنك 
الدم المنتش��رة بأغلب مناط��ق الكويت، حيث بدأ 
بن��ك الدم المركزي ي��وم األربعاء الماضي عملية 
تجميع البازما المناعية لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد من خال المتعافين من المرض.
وبع��د تأكيد مدي��ر خدمات نقل ال��دم د ..ريم 
الرض��وان أن األجس��ام المضادة ف��ي بازما دم 
المريض المتعافي تبقى على مس��توى عال ثاثة 
أس��ابيع ثم تميل إلى االنخف��اض، تم تحديد جدول 
زمن��ي لكل متب��رع، حيث تتم عملي��ة التبرع بعد 
انته��اء العاج وفترة الحظر المنزلي وفقا لمعايير 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، حيث يس��هم المتبرع 

الواحد في عاج ثاثة مرضى.
م��ا تركيب��ة البازما وم��ا فعاليته��ا العاجية 
وكيفية استخدامها للعاج أسئلة تفرض نفسها حاليا

تركيبة البالزما
حول تركيبة بازما الدم، قال استش��اري 
أمراض الدم د.فيصل الصايغ ان الدم ينقس��م 
ال��ى جزأين، ج��زء خلوي يض��م كرات الدم 
الدموي��ة  والصفائ��ح  والبيض��اء  الحم��راء 
والجزء الس��ائل من الدم والذي يحتوي على 
البروتين��ات وعوام��ل التخث��ر والهرمونات 

تقنية جديدة أعلن عن تطبيقها وزير الصحة

عالج مرضى كورونا ببالزما المتعافين

الرضوان: األجسام 
المضادة في بالزما 

دم المتعافي تبقى 
على مستوى عال 

ثالثة أسابيع
الصايغ: المتعافون 
من »كورونا« تولدت 

لديهم أجسام مضادة 
تعطيهم أفضلية في 

مقاومة المرض
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والكثير م��ن األنزيمات والبروتينات وهو ما 
يطلق عليه بازما الدم، والتي يتم استخدامها 
ف��ي ع��اج الكثي��ر م��ن الح��االت المرضية 
وأه��م هذه االس��تخدامات ف��ي التعويض عند 
فق��د الكثير م��ن عوام��ل التخثر بال��دم، فيتم 

إعطاء المري��ض بازم��ا ال��دم للتعوي��ض.
وأوض��ح أن هن��اك أمراض��ا يت��م فيها 
اس��تبدال بازم��ا الدم وهي أمراض تكس��ر 
الوحي��د  وعاجه��ا  الح��دوث  ن��ادرة  ال��دم 
بع��ض  وكذل��ك  ال��دم  بازم��ا  باس��تبدال 
المناعي��ة الروماتيزمية، وكذلك  األم��راض 
ف��ي المرض��ى الذين يعان��ون من الس��يولة 
الوراثي��ة بس��بب نق��ص عامل م��ن عوامل 
التخث��ر ف��ي ال��دم، حيث ف��ي الس��ابق كان 
العاج ع��ن طريق مش��تقات البازما ولكن 
اآلن يت��م ذلك ع��ن طريق اس��تخاص هذه 
العوام��ل الناقص��ة م��ن بازم��ا المتبرعين 
بع��د جمع كمي��ات كبيرة واعط��اء المرضى 
ه��ذه العوامل غير الموج��ودة والتي يعانون 
من النقص فيها بس��بب األم��راض الوراثية 

فيت��م اعطاؤه��م ه��ذه العوام��ل.
العالجات الفيروسية

وفيم��ا يخت��ص بالعاجات الفيروس��ية، لفت 
إلى أنه في عام 2002/2003 بعد انتش��ار مرض 
س��ارس األول »كورونا س��ارس« ت��م التوصية 
بالع��اج ببازما دم المتعافين وتم اس��تخدام نفس 
الطريق��ة في ع��اج مرضى ال� »إيب��وال« والذي 
انتش��ر في افريقيا وكانت نس��بة الوفاة فيه مرتفعة 

جدا، كما تم اس��تخدام الع��اج بالبازما لمرضى 
انفلون��زا الخنازي��ر، وف��ي 2012 بع��د انتش��ار 
متازمة الشرق األوس��ط التنفسية تمت التوصية 
كإحدى الطرق العاجية باستخدام البازما، ولهذا 
ف��إن البازما بع��د اإلصابة ببعض الفيروس��ات 
صعبة العاج وهي من الطرق العاجية المعروفة 

سابقا وليست بشيء جديد.
عالج الكورونا فيروس

وح��ول في��روس كورون��ا، ق��ال الصايغ ان 
المرض��ى المتعافي��ن من��ه تولد في دمهم أجس��ام 
مض��ادة تح��ارب الفي��روس وتعطيه��م أفضلي��ة 
بمقاوم��ة الم��رض، فعن��د االصابة ب��أي التهاب 
فيروسي يكون »الجهاز المناعي« بالجسم أجساما 
مضادة، ضد هذا النوع من الفيروسات كذلك عند 
التطعيم في الصغر ضد األمراض المعدية وتمنع 

االصابة بها مرة أخرى بها.
ولفت إل��ى أن دم المتعافين وخاصة البازما 
تحتوي على أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس 
وتس��اعد عل��ى التخل��ص من��ه، وهذه الفك��رة تم 
تطبيقه��ا حديث��ا بعد انتش��ار المرض ف��ي الكثير 
م��ن الدول منه��ا الصين وكوري��ا وأميركا، حيث 
عولج��ت الكثير م��ن الحاالت باس��تخدام البازما 
خصوصا المرضى الذين يعانون اصابة ش��ديدة، 
وحس��ب التقارير الطبية تم حدوث تحسن ملحوظ 

وسريع عند هؤالء المرضى.
تطوير عالج البالزما

وأض��اف أن هذه النتائج مبدئية حيث ال يوجد 
عاج حاليا للفيروس وقد سمحت الهيئة األميركية 

للدواء والغذاء باستخدام البازما حتى االنتهاء من 
دراسات موسعة للتأكد من سامة وكفاءة استخدام 

البازما لعاج الفيروس.
ولفت إلى أن هناك ش��ركات ستأخذ الجزء 
النش��ط من البازما، أو االجسام المضادة التي 
تح��ارب الفي��روس، حي��ث ب��دال م��ن أن يأخذ 
المري��ض بازم��ا ال��دم يأخ��ذ أنبوب��ا صغيرا 
يحت��وي على األجس��ام المض��ادة بتركيز كبير 
لتكون كفاءته وفاعليته أكبر وهذه إحدى الطرق 
الموج��ودة، اضاف��ة ال��ى أدوية يت��م تطويرها 
النتائ��ج  الفي��روس ولك��ن  لع��اج  وتجربته��ا 
المرج��وة س��تكون من وج��ود تطعي��م للوقاية 
والحماية من الفي��روس مثلما هناك تطعيم ضد 
ش��لل األطفال والحصبة وغيرها من األمراض 
الفتاك��ة والجدري، ولهذا ف��إن األمل معقود في 
وج��ود تطعيم فعال ضد ه��ذا الفيروس للحماية 

مستقبا من االصابة به.

مناعة مكتسبة
م��ن جانب��ه، قال اختصاص��ي أول أم��راض معدية وباطني��ة د.واصل 
العدس��اني إن هناك مناعة يكتسبها الشخص الذي يصاب بالفيروس ويتعافى 
منه، كما يحصل عندما يأخذ أي شخص اللقاح الخاص باإلنفلونزا الموسمية 

لينذر الجهاز المناعي بما يمكن أن يواجهه خال موسم اإلنفلونزا.
وقال إن الجهاز المناعي لمريض الكورونا يحتفظ بالفيروس في ذاكرته 
بعد مقاومته والتعافي منه، ولهذا فإن الفحص السريع الذي يتم إجراؤه حاليا 
داخ��ل الكويت وباقي دول العالم هو فحص يرصد اذا ما كان الش��خص بعد 

التعافي يحتفظ جسمه باألجسام المضادة للفيروس.
وأك��د أهمي��ة البدء بإحض��ار المتعافين من كورونا ال��ى بنك الدم وأخذ 
البازم��ا مضاد الفيروس منهم حتى تتم زراعت��ه وإعطاؤه للمرضى الذين 
يكافح��ون الفيروس وم��ن هم في حاالت حرجة ليش��كل مض��ادا للفيروس 
داخل الجس��م، وهذا ما تم استخدامه بالصين وتستخدمه حاليا كل من أميركا 

وإيطاليا.
بدوره��ا، أك��دت مدير خدمات نقل ال��دم د.ريم الرضوان أن األجس��ام 
المض��ادة ف��ي بازما دم المري��ض المتعافي تبقى على مس��توى عال ثاثة 
أس��ابيع ثم تميل إلى االنخفاض لذا يت��م تحديد جدول زمني لكل متبرع على 
حد، مبينة أن جس��م الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين 

أجسام مضادة للتغلب عليه.
وأش��ارت ال��ى فتح التب��رع وأن المتبرع الواحد يس��هم في عاج ثاثة 
مرض��ى. موضحة ان عملية التبرع من الش��خص المتعاف��ي تتم بعد انتهاء 

العاج وفترة الحظر المنزلي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

اودي بحياة أكثر من 200 الف  شخصا في العالم

منظمة الصحة العالمية تحدد 
"شرط" وقف انتشار كورونا 

بشكل كامل

ح��ذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس 
كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس 
المس��بب إلنفلونزا "إت��ش1 إن1" التي ظهرت في 
مارس 2009 في المكس��يك، داعية إلى رفع الحجر 

المنزلي "ببطء".
وح��ددت المنظمة الش��رط الذي س��يتوقف عنده 
انتشار الفيروس، وذكرت أن إيجاد لقاح هو الطريق 

الوحيد إليقاف انتشار المرض.
وق��ال مدير منظم��ة الصحة العالمي��ة تيدروس 
أدهان��وم غيبريس��وس: "وق��ف انتش��ار كوفيد19- 

بشكل كامل يتطلّب لقاحا".
وأضاف غيبريس��وس، خال مؤتمر صحافي، 
عبر الفيديو، من جنيف، إن "البيانات التي تم جمعها 
في ع��دة بلدان تعطين��ا صورة أكث��ر وضوحا لهذا 

الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه".
وتاب��ع "نعرف أن كوفيد19- ينتش��ر بس��رعة، 
ونعرف أنه فتاك، أكثر بعش��ر مرات من الفيروس 
المس��بب لوباء اإلنفلونزا ع��ام 2009"، داعيا إلى 

رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".
ويعم��ل الباحث��ون بأنح��اء العالم عل��ى تطوير 
عاجات محتملة أو لقاح��ات للمرض الذي يصيب 
الجه��از التنفس��ي وأودى بحي��اة أكث��ر 200 ال��ف 
ش��خصا في العال��م، منذ ظهوره نهاية ديس��مبر في 

الصين، وأصاب المايين حول العالم.
وه��ذا الع��دد ال يعك��س س��وى جزء م��ن عدد 
المصابي��ن فعلي��اً، إذ تبق��ى الفحوص للكش��ف عن 
اإلصاب��ات محصورة في عدد م��ن الدول بالحاالت 

التي تتطلب رعاية في المستشفى.

العدساني: 
الجهاز المناعي 
لمريض الكورونا 

يحتفظ بالفيروس 
في ذاكرته

استخدام البالزما 
لعالج الفيروسات طريقة 

معروفة ومجربة 
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نش��رت وزارة الصح��ة عب��ر موقعه��ا 
االلكترون��ي العدي��د م��ن االم��ور الخاصة 
بفي��روس كورونا المس��تجد وكيفي��ة الوقاية 
منه��ا، وقال��ت ان فيروس جدي��د من فصيلة 
الكورونا وهي فصيلة واس��عة االنتش��ار تم 
اكتش��افه ف��ي منطقة ووه��ان بالصين حيث 
ينتم��ي الفيروس الصيني الجديد إلى س��الة 
في��روس كورون��ا المعروف��ة بأنه��ا تس��بب 
أمراض��اً تتراوح من نزالت البرد الش��ائعة 
إل��ى أمراض خطيرة مثل متازمة الش��رق 

األوس��ط التنفس��ية  )MERS(  ومتازم��ة 
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(. 

طرق انتقال العدوى:
يتمثل في��روس كورون��ا الجديد 2019 
ف��ي س��الة جديدة م��ن في��روس كورونا لم 
تُكش��ف إصابة البشر بها س��ابقاً، وال يعرف 
الكثي��ر عنه حتى اآلن وال عن طرق انتقاله، 
ولك��ن يحتم��ل أن تك��ون مش��ابهة لط��رق 
انتقال فيروس��ات الكورونا السابقة كفيروس 
الس��ارس والذي انتقل من القطط إلى البشر 

في الصي��ن عام 2002 ، فيما انتقل فيروس 
كورونا المس��بب لمتازمة الش��رق األوسط 
التنفس��ية )Mers(  من اإلبل إلى البشر في 

المملكة العربية السعودية في عام 2012. 
أن��واع  م��ن  الع��دوى  وتش��مل ط��رق 

الكورونا األخرى بشكل عام:
االنتق��ال المباش��ر م��ن خ��ال ال��رذاذ 
المتطاي��ر من المريض عن طريق الس��عال 

أو العطس
االنتقال غير المباش��ر م��ن خال لمس 

األس��طح الملوثة بإفرازات مريض ومن ثم 
لمس الفم واألنف والعين.

األعراض المرضية: 
توق��ف األعراض على ن��وع الفيروس، 
لك��ن أكثرها ش��يوعاً م��ا يل��ي: األعراض 
التنفس��ية، والحّم��ى، والس��عال، وصعوب��ة 
التنف��س. وف��ي الح��االت األش��د وط��أة، قد 
تسبب العدوى االلتهاب الرئوي والمتازمة 
التنفس��ية الح��ادة الوخيمة والفش��ل الكلوي 

وحتى الوفاة.
كيف تحمي نفسك من اإلصابة؟:

ننصح بالتقيد باإلرشادات الصحية للحد 
من األمراض التنفسية المعدية وهي:

غس��ل اليدين جيداً بالم��اء والصابون أو 

المطهرات خصوصاً بعد السعال والعطس. 
اس��تخدام المندي��ل الورقي عند الس��عال 
والعط��س والتخل��ص منه في س��لة النفايات 
ثم غس��ل اليدين بعدها جي��داً. وفي حال عدم 
وج��ود مناديل يفضل الس��عال والعطس في 

اعلى الذراع وليس على اليدين. 
تجن��ب مامس��ة العينين واألن��ف والفم 

باليد
تجن��ب االحت��كاك المباش��ر بالمرضى 

ومشاركتهم أدواتهم الشخصية.
لبس الكمام أثن��اء التواجد في التجمعات 

خصوصاً عند العمرة والحج.
مراجعة الطبيب على الفور عند الشعور 

بأعراض كالحمى والسعال.

العال ج
حت��ى اآلن ال يوج��د ع��اج لفي��روس 
الكورون��ا، فقط يتم عاج أعراض المرض. 
كما لم يتم اكتش��اف لقاح��ات ضد الفيروس 

المسبب للمرض.
متى يشتبه في الحالة؟

إذا أصي��ب ش��خص بأعراض تنفس��ية 
ح��ادة وكان قادم من الصي��ن خال 14 يوم 
قبل ظهور األع��راض أو لديه اتصال وثيق 
خال ال 14 يوم الماضية مع حالة مؤكدة تم 

تشخيصها مخبرياً.
نصائح صحية للمسافرين إلى دول ظهر 

فيها المرض:
مصابي��ن  مرض��ى  مخالط��ة  تجن��ب 

بأعراض تنفسية.
تجن��ب االتص��ال بحيوان��ات ) حي��ة 
أو ميت��ة( أو تن��اول المنتج��ات الحيواني��ة 
أو التواج��د في أس��واق ت��داول الحيوانات 
األماك��ن  ف��ي  أو  البحري��ة  والمأك��والت 

المزدحمة.
المحافظة على نظافة اليدين باس��تمرار 
وخاص��ةً إذا اضطرت الظ��روف لمخالطة 
حيوان��ات أو مأك��والت بحري��ة أو مخالطة 

مرضى بأعراض تنفسية.
لب��س الكم��ام الواق��ي عن��د االخت��اط 

بأشخاص يشتبه إصابتهم بالمرض.

نصحت بالتقيد باإلرشادات الصحية للحد من األمراض التنفسية

"الصحة الكويتية”: "كورونا" ينتقل من خالل 
الرذاذ المتطاير من المريض

ملف
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انطاقا من مس��ؤوليتها المجتمعية 
ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة 
تداعي��ات في��روس كورونا المس��تجد 
)كوفيد – 19(، انطلق متطوعو الحملة 
الوطني��ة للتوعي��ة بمرض الس��رطان 
“كان “ ف��ي رحلتهم اإلنس��انية لتوزيع 
الس��لة الغذائية على مرضى السرطان 
قبل أيام قليلة من حلول ش��هر رمضان 

المبارك.
وقال رئيس مجل��س إدارة الجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والس��رطان 
ورئي��س حمل��ة “كان” الدكت��ور خالد 
الصال��ح ف��ي تصري��ح صحاف��ي، ان 
ه��ذا المش��روع المش��ترك بي��ن حملة 
“كان” و صندوق مرضى الس��رطان 

بجمعي��ة “مكافح��ة التدخي��ن”، يهدف 
ال��ى التخفيف على مرضى الس��رطان 
وأس��رهم وم��ن يعيله��م م��ن األعب��اء 
المعيش��ية في هذه الظروف االستثنائية 
التي تمر بها الباد والعالم أجمع بسبب 
في��روس كورونا المس��تجد، وذلك الن 
هؤالء المرض��ى هم من الفئ��ات التي 
يجب حمايته��ا باالبتعاد عن التجمعات 
منعاً لإلصابة بالعدوى وخدمة ألسرهم 

بتقديم هذه المساعدة.
وأض��اف ان “صن��دوق مرض��ى 
الس��رطان” اطلق بالتع��اون مع حملة 
“كان” مش��روع الس��لة الغذائية، وبعد 
تس��جيل المرضى الراغبين بتلقي هذه 
المساعدة العينية عن طريق خط مباشر 

لهذا الغرض تم توزيع الكش��وف على 
متطوع��ي “كان “ الذي��ن ل��م يتأخروا 
باالستجابة وتقديم يد المساعدة إلنجاح 
هذا المشروع اإلنساني خدمة للمرضى 
أوالً وللمجتمع ف��ي هذه الظروف التي 
كش��فت عن رغبة الشباب من الجنسين 
ف��ي التطوع وبذل الجهود في أي مكان 
لصالح الوطن. وأعرب د. الصالح عن 
ش��كره ألعضاء مجلس إدارة الجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والس��رطان 
واللجنة التنفيذية لحملة “كان “ لرغبتهم 
باس��تمرار هذا المشروع المشترك بين 
صن��دوق مرض��ى الس��رطان وحملة 
“كان” وتقديم هذه المس��اعدات العينية 

طوال األزمة الراهنة.

بالتعاون مع “كان”

جمعية “مكافحة التدخين والسرطان “ وزعت 
مساعدات غذائية على مرضى السرطان

طالب��ت الجمعي��ة الطبي��ة الكويتية 
الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة 
الصح��ة بتوفي��ر مس��تلزمات الحماية 
الش��خصية لألطب��اء وجمي��ع الطاق��م 
الطب��ي خاص��ة الذي��ن يتعامل��ون  مع 
الحاالت المصابة أو المشتبه بإصابتها 

بفيروس كورونا.
وأوض��ح رئي��س الجمعي��ة الطبية 
ف��ي  العن��زي  ..أحم��د  د  الكويتي��ة 
تصري��ح صحاف��ي أن الش��ح  العالمي 
ف��ي  المس��تلزمات الطبية  ط��ال الدول 
المصنعة مثل أوروبا وأميركا، منوها 
الى أن الجمعية تقوم بالتواصل المستمر 
مع الوزارة في هذا الخصوص وتقدر 
الجه��ود الكبيرة التي تق��وم بها وزارة 
الصح��ة وإدارة المس��تودعات الطبية 

 لتوفير هذه المستلزمات رغم شحها.
وبي��ن أن��ه ضم��ن لقاء س��ابق مع 
الوكي��ل المس��اعد للش��ؤون الدوائي��ة 
د.عبدالل��ه الب��در ت��م في��ه بحث س��بل 
التع��اون م��ع الجمعية الطبي��ة لتوفير 

مستلزمات حماية الطواقم الطبية.
وأش��ار الى أن الجمعية الطبية منذ 
بداية أزمة كورونا قامت بجهود كبيرة 
لتوفير س��بل حماية االطب��اء وخاصة 
في األس��ابيع الماضي��ة بالتواصل مع 
العالمية،  المحلية  الشركات والمصانع 
عل��ى الرغم من وج��ود صعوبات في 

توف��ر المواد المطلوب��ة، كما ان هناك 
مبادرات قادم��ة لدعم االطباء في عدة 
جوان��ب أخ��رى منها النفس��ية والدعم 

المباشر.
المهن الطبية

من جانب آخر، أصدرت جمعيات 
النف��ع العام الطبية المهني��ة بيانا أكدت 
دعمه��ا ل� »اإلجراءات« التي تقوم بها 
وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس 
»كورونا المستجد«، حيث إنها توافقت 
م��ع التوصي��ات العالمية ب��ل وزادت 

ف��ي بعض اإلجراءات بم��ا يتوافق مع 
طبيعة بلدنا الحبيب الكويت وإمكاناتها 

العالية في التصدي لهذا الوباء.
وبين��ت أن ه��ذا جاء إث��ر الوضع 
وب��اء  وانتش��ار  العالم��ي  الصح��ي 
في��روس كورون��ا المس��تجد )كوفيد � 
19(، ودخ��ول الكوي��ت محلي��ا ضمن 
نطاق هذا االنتش��ار، وقيامنا بالواجب 
الوطن��ي لجمعيات النف��ع العام المهنية 
الطبية وهي الجمعي��ة الطبية الكويتية 
الكويتي��ة  األس��نان  أطب��اء  وجمعي��ة 
والجمعي��ة الصيدلية الكويتي��ة واتحاد 
أصحاب المه��ن الطبية األهلية واتحاد 
شركات والمستشفيات األهلية وجمعية 
الجراحين الكويتية، ودورهم الرئيسي 
في رعاي��ة صحة المجتم��ع باإلضافة 
إل��ى الش��راكة والتعاون م��ع المنظمة 

الصحية الرسمية في الباد.

تدعم إجراءات “الصحة”
الجمعية الطبية تفتح باب التطوع للطواقم الطبية 

والفنية والتمريضية

العنزي: ضرورة 
توفير مستلزمات 

الحماية الشخصية 
للطواقم الطبية
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م��ع تأخر ظهور عاج ناجح أو لقاح 
واق ض��د فيروس كورونا المس��تجد، ال 
يزال األطباء والباحث��ون يراهنون على 
ق��درة الجس��د البش��ري عل��ى التص��دي 
للمرض القاتل، عن طريق جهاز المناعة 

الذاتي لدى اإلنسان.
إل��ى  أس��ترالية  دراس��ة  وتوصل��ت 
الطريقة التي يعمل بها جهاز المناعة ضد 
كورون��ا، وخلصت أن الجهاز قادر على 
القضاء عل��ى الفي��روس بالطريقة ذاتها 

التي يعمل بها لصد اإلنفلونزا العادية.
فالباحث��ون في معهد بيت��ر دوهرتي 
لألمراض والمناعة في ملبورن، تمكنوا 
من تحديد أنواع معينة من خايا المناعة، 

قادرة على مكافحة فيروس كورونا.
وتوص��ل الباحث��ون إل��ى اكتش��اف 
الخاي��ا من خال معالجة مريضة قدمت 
من ووهان الصينية إلى أستراليا، وكانت 
مصاب��ة بالفي��روس إصاب��ة خفيف��ة إلى 

معتدلة.
والحظ الباحثون ظهور خايا مناعية 
معينة في دمها، قبل تماثلها للشفاء بثاثة 

أيام.
وتوصلت الدراس��ة إلى أن هذا النوع 
من الخايا، يظه��ر أيضا عند المصابين 
باإلنفلون��زا وفي نف��س مرحلة المرض، 
مما يؤكد أن المصابين بفيروس كورونا، 
مم��ن ال يعانون أعراضا حادة، يتماثلون 
للش��فاء بالطريقة نفس��ها التي يتماثل بها 

المصابون باإلنفلونزا العادية.
وبحس��ب خبراء فإن اكتشاف نوعية 
خاي��ا المناعة التي تظه��ر بعد اإلصابة 
بفي��روس كورونا، قد يس��اعد في تطوير 
لقاح ض��ده، وفي التع��رف على مراحل 
تط��ور الفيروس، وهو اكتش��اف وصفه 

خبراء بأنه اختراق علمي حقيقي.
وتتس��ابق كب��رى ش��ركات األدوية 

ح��ول العالم لصنع عق��ار قادر على قهر 
فيروس كورونا، الذي قضى على نحو 9 
آالف شخص وأصاب أكثر من 220 ألفا 

في أكثر من 120 دولة.
ويج��ري حاليا تطوي��ر واختبار نحو 
50 عق��ارا لمواجه��ة الفي��روس ال��ذي 

يعرف أيضا باسم "كوفيد 19".
وتق��ول منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، 
إنه��ا لم تق��ر حتى اآلن أي ع��اج مثبت 
لمواجهة الفي��روس، كما أنه ال يوجد أي 

لقاح للوقاية منه.
بالتكنولوجي��ا  اس��تعانت  ووه��ان 

لمكافحة كورونا
خال ش��هر فبراي��ر الماضي، كانت 
آالف  تس��جل  الصي��ن  وس��ط  ووه��ان 
اإلصابات بفي��روس كورونا يوميا، لكن 
في تط��ور درامي أعلنت الس��لطات في 
المدينة، الخميس، عدم تس��جيل إصابات 
س��واء في ووهان أو ف��ي المقاطعة التي 

تنتمي لها، خوبي.
ومن الكاب��وس اليومي إل��ى الصفر 
ف��ي بؤرة كورونا األصلية، رحلة طويلة 
وش��اقة عملت خال الس��لطات الصينية 
بالتعاون مع الس��كان هن��اك على احتواء 
الفيروس، مما يمن��ح بصيصا من األمل 

لبقية أرجاء العالم التي تكافح الوباء.
وش��كلت المدين��ة نموذجا ف��ي اتخاذ 
تفش��ي  لوق��ف  الصارم��ة  اإلج��راءات 
الفي��روس، الذي قضى على حياة نحو 9 
آالف ش��خص حول العالم وأصاب أكثر 

من 220 ألفا آخرين.
وب��دأ الفي��روس ف��ي التفش��ي داخل 
المدين��ة أواخر عام 2019، ال س��يما في 
س��وق المأكوالت البحرية، وسرعان ما 

تمدد الوباء داخل المدينة.
وفي بدايات األزمة، وجهت انتقادات 
إل��ى الس��لطات الصيني��ة لب��طء عمله��ا 

العالج بداخلك.. 
كيف تعمل المناعة على 
مكافحة فيروس كورونا؟

توصيات “حتمية” 
لحماية الطواقم 
الطبية من كورونا

للمراك��ز  جدي��دة  بيان��ات  أظه��رت 
األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها 
أن أكث��ر من نص��ف المصابي��ن بفيروس 
كورون��ا من العاملي��ن في مج��ال الرعاية 
الصحية التقط��وا الفيروس، على األرجح، 
من خ��ال التعامل مع مرضى مصابين أو 

زمائهم.
وتس��لط النتائ��ج الضوء عل��ى ضرورة 
تحس��ين س��بل الحماي��ة لم��ن يعمل��ون ف��ي 
الصفوف األمامية من اإلصابة بالعدوى، في 
الوقت الذي تواجه في المستش��فيات حشودا 
من المرضى المصابين بمرض كوفيد19-، 

الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
وق��ال باحثون في التقرير األس��بوعي 
المرض��ى  بش��أن  األميركي��ة  للمراك��ز 
والوفي��ات إنه يج��ب فح��ص العاملين في 
مج��ال الرعاية الصحية لمعرف��ة إن كانوا 
يعان��ون من ارتفاع في درج��ة الحرارة أو 
م��ن أعراض إصابة بالجهاز التنفس��ي في 

مستهل نوبات عملهم.
وأض��اف التقري��ر أن��ه يج��ب أيض��ا 
إعطائه��م األولوية ف��ي الفحوص الخاصة 
بالكش��ف عن في��روس كورون��ا، وأن يتم 
الش��خصية  الوقاي��ة  بمع��دات  تزويده��م 
المائمة وتدريبهم على اس��تخدامها وحثهم 
على عدم العمل، إذا ش��عروا بأي أعراض 

مرضية.
لمكافحة  المراكز األميركي��ة  وتتوق��ع 
األم��راض والوقاي��ة منها ظه��ور المزيد 
من حاالت اإلصاب��ة بفيروس كورونا بين 
الطواقم الطبية، مع تزايد انتش��ار فيروس 

كورونا في الباد.



19حياتناحياتنا18

ملف
العدد

ملف
العدد

ف��ي مواجه��ة الفيروس، ومحاولة إس��كات 
أص��وات األطب��اء الذين ح��ذروا من خطر 

انتشار فيروس محتمل.
وكان اآلالف يصاب��ون أو يموتون في 
المستش��فيات الميدانية التي ش��يدتها الصين 
خال أيام في المدين��ة، لكن المفتش البارز 
في لجنة الصح��ة الوطنية في الصين جياو 

ياهوي، قال إن نتيج��ة الصفر التي تحققت 
في وهان جاءت بع��د تطور ملموس خال 

األيام الماضية.
وأضاف أن هذه النتيجة تعني أن أدوات 
االحتواء والعاج التي استخدمتها السلطات 

ناجحة بشكل كبير.
وتخض��ع مدينة ووهان إلغاق تام منذ 

أواخ��ر يناير الماضي، بحيث يمنع الدخول 
أو الخ��روج منها، كما أن الس��كان التزموا 
منازلهم بشكل كبير، بعدما نشرت السلطت 
إش��عارات بهذا الش��أن، كما يق��ول مواطن 
عربي يس��كن في ه��ذه المدينة، ويس��تثنى 
م��ن ذلك من مع��ه إذن رس��مي للدخول أو 

الخروج.

ومنع��ت الصين كل الرح��ات الجوية 
إل��ى المدينة، كما توقف��ت حركة القطارات 
وأغلقت الش��وارع، األم��ر الذي خفف من 
انتش��ار الفيروس في الصين والعالم، لكنه 

لم يوقف األمر طبعا.
وقال عضو األكاديمية الصينية للهندسة 
لي النج��وان، إن قرار رف��ع اإلغاق عن 
ووهان ل��ن يتخذ إال بعد مرور أس��بوعين 

متتاليين با إصابات في المدينة.
وأرسلت الصين عددا من كبار علمائها 
ف��ي مج��ال الفيروس��ات إلى المدين��ة التي 
كان��ت موب��وءة، م��ن أج��ل إدارة معركة 

احتواء الفيروس.
ودفع��ت بكي��ن بالعاملي��ن ف��ي مج��ال 
الرعاي��ة الصحية من جمي��ع أنحاء الصين 
إلى مركز تفش��ي المرض، كما اس��تعانت 
بالوس��ائل التكنولوجية مثل استخدام تطبيق 
يح��دد م��ا إذا كان األش��خاص بحاجة إلى 

حجر صحي أم ال.
كان  إذا  م��ا  أيض��ا  التطبي��ق  ويح��دد 
الشخص يش��كل خطرا على اآلخرين، كما 
أن��ه يتقاس��م المعلومات مع الش��رطة وفق 

نموذج تحكم اآللي بالمواطنين.
وكان��ت الس��لطات أعلن��ت األس��بوع 
الماض��ي أن��ه يمك��ن لبع��ض العاملين في 
الصناع��ات الحيوي��ة الع��ودة إل��ى أماكن 
عملهم في ووهان، وذلك بعد يوم واحد من 
زي��ارة الرئي��س الصيني، ش��ي جين بينغ، 

للمدينة للمرة األولى منذ تفشي الفيروس.
وب��دا أن زي��ارة الرئي��س ش��ي إل��ى 
المدينة تش��ير إل��ى تقدم كبير ف��ي معركة 
احتواء فيروس كورونا، ونش��رت وسائل 
إعام صينية صورا إلغاق المستش��فيات 
الميداني��ة في ووهان قبل أي��ام، في أعقاب 
االنخف��اض الكبي��ر ال��ذي ط��رأ على عدد 

مرضى الفيروس.

"دسمان" يُطور نموذجًا لمحاكاة 
ودراسة »كوفيد - 19« بالكويت

أعلن مدير عام معهد دس��مان للس��كري د. قيس الدويري عن تمكن فريق من 
الباحثي��ن بالمعه��د وجامعة الكويت من تطوير نموذج لمحاكاة ودراس��ة انتش��ار 
 Predictive mathematical ع��دوى فيروس كورون��ا في الكويت حمل اس��م

.model SARS COV 2
ويق��وم النموذج على أس��اس نظام SEIR مع ادخال تعدي��ات عليه لمحاكاة 
خصوصية الوضع القائم بالكويت، حيث بين النموذج فاعلية اإلجراءات الحكومية 
المتخذة الحتواء العدوى منذ اليوم األول ومنها سياسة اغاق المدارس والمطاعم 
والمجمعات التجارية، اضافة الى تفعيل الحجر المؤسس��ي والمنزلي الذي س��اهم 
بشكل كبير وفعال بعزل وتحييد حاالت العدوى للمسافرين القادمين من الخارج.

كم��ا بين النموذج وبش��كل علم��ي فاعلية وأهمي��ة توقيت ق��رارات الحكومة 
المتعلقة بإيقاف العمل بالقطاعات الحكومية والخاصة. وبينت الدراسة أن المسار 
التصاعدي للحاالت سيتسمر الى النصف الثاني من مايو على ان تنحسر الحاالت 

بعد ذلك في ظل المعطيات الحالية وهو المسار الطبيعي للجائحة.
وأك��د الدوي��ري ان هذا النموذج الوبائي س��يتمكن من عم��ل تقييم مبدئي ألي 
استراتيجية احتواء قبل تطبيقها من خال محاكاة الواقع الحالي بالكويت مع األخذ 

بعين االعتبار التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي.
وضم الفريق القائم على المشروع مختصين من معهد دسمان للسكري وجامعة 
الكوي��ت، وق��ام المعهد بوضع هذا النموذج تحت تص��رف وزارة الصحة وطوع 

جميع إمكانياته لدعم جهود الوزارة باحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد.

أعراض جديدة لكورونا.. وهذه المرة في القدمين
والباحث��ون  األطب��اء  ي��زال  ال 
يحاول��ون التعرف أكثر على فيروس 
كورون��ا المس��تجد ال��ذي يثير رعب 
خصائص��ه  ويستكش��فون  العال��م، 
الجديدة وأعراض��ه التي ربما تظهر 

على بعض المرضى ألول مرة.
فق��د أوض��ح أطب��اء ف��ي إيطاليا 
وإس��بانيا، أكب��ر بؤرتي��ن للوباء في 
أوروب��ا، أن هن��اك عام��ات جديدة 
قد تظهر على جس��د اإلنس��ان وتؤكد 

إيجابية إصابته بالفيروس.
وأشار األطباء إلى ظهور كدمات 
على القدمين ل��دى بعض المرضى، 
معتبرين ذلك من “العامات اإليجابية 
بالفي��روس”، وتحدثوا عن  لإلصابة 
بق��ع أرجوانية اللون تش��به عامات 

اإلصابة بمرض الجدري المائي.
ومن بين الحاالت التي تم اإلباغ 
عنها في وقت مبك��ر، حالة فتى يبلغ 
م��ن العمر 13 عاما في إيطاليا في 8 
مارس الماض��ي، وقتها ظن األطباء 

أنه تعرض إلى لدغة حشرة.
وبس��بب الظ��روف الس��يئة التي 
كان��ت تعانيها إيطاليا، ل��م يتم إجراء 
اختبار فيروس كورونا للفتى، إلى أن 

بدأت تظهر علي��ه أعراض المرض 
المعت��ادة، مثل الحمى واأللم العضلي 

والصداع والحكة الشديدة.
وفي 29 مارس، أي بعد أس��ابيع 
من بدء تس��جيل اإلصاب��ات المؤكدة 
بكورون��ا، ظهر أول تقرير رس��مي 
ع��ن “كدم��ات وبقع” ل��دى األطفال 

الذين يعانون “كوفيد 19”.
وحالي��ا، يعان��ي واح��د من كل 5 
المستش��فيات اإليطالية،  مرضى في 

حالة جلدية غريبة في القدمين.
وع��ادة م��ا يؤثر م��رض “كوفيد 
19” عل��ى الجه��از التنفس��ي، مم��ا 
يتسبب في سعال ومشاكل في التنفس 
وحمى شديدة وأحيانا التهاب رئوي، 
قب��ل أن تظهر أع��راض غير نمطية 
مثل اإلسهال وآالم الخصيتين وفقدان 

حاستي التذوق والشم، باإلضافة إلى 
ما ج��رى كش��فه أخيرا ع��ن ظهور 

عامات جلدية على القدمين.
وأث��ار المجل��س العام اإلس��باني 
لطب األقدام األمر، حيث أنشأ قاعدة 
بيان��ات لحاالت المصابي��ن ب�”كوفيد 
19” المحتملة، وأولئ��ك الذين لديهم 

جروح وكدمات على أقدامهم.
وأوضح المجل��س الذي يضم في 
عضويت��ه 7500 طبيب��ا، أن هن��اك 
حاالت عديدة إلصابات القدم لوحظت 
بي��ن المرضى ف��ي دول مختلفة مثل 

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وأش��ار إلى أن ه��ؤالء المصابين 
بفيروس كورونا تظهر على أقدامهم 
ق��روح وكدم��ات، ال س��يما األطفال 

والمراهقين منهم.
وطال��ب المجلس اآلباء بضرورة 
عزل أبنائهم في حال ظهور مثل تلك 
العام��ات على أقدامه��م، إلى أن يتم 
التأكد من أنها أعراض عادية وليست 

لها عاقة بمرض “كوفيد 19”.
ونصح المجلس بعدم أخذ األطفال 
إلى المستشفى إلى أن تظهر أعراض 

أخرى، مثل الحمى وضيق التنفس.
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ف��ي ع��ام 1918، عندم��ا تفش��ى وباء 
اإلنفلونزا اإلس��بانية، األكثر فتكا في تاريح 
البش��رية، اش��تدت المنافس��ة بين شركات 
األدوي��ة للتروي��ج لمنتجاته��ا الت��ي تزعم 
أنها تعال��ج أعراض الم��رض، منها دهان 
"فاب��وراب" لش��ركة "فيك��س"، باإلضافة 
إل��ى طائفة م��ن العاج��ات الوهمي��ة، من 
زيوت ومستحلبات وأقراص. واحتلت هذه 
اإلعان��ات مكان��ا بارزا ف��ي الصحف إلى 

جانب أخبار اإلصابات والوفيات.
ورغ��م م��رور مئ��ة ع��ام عل��ى ه��ذا 
الوب��اء، إال أن الوصفات العاجية الطبيعية 
واألدوية الشعبية المش��كوك في جدواها ال 
ت��زال تلقى صدى واس��عا، لك��ن هذه المرة 
يق��ال إنها تقوي جه��از المناع��ة وتقي من 

فيروس كورونا المستجد.
وانتش��رت نصائ��ح غذائية ع��ن فوائد 
األطعمة الغنية بمضادات األكسدة وفيتامين 
س��ي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، 

ويروج بع��ض العلماء الزائفي��ن لمنتجات 
أخ��رى مثل الش��اي المخمر "كمبوتش��ا"، 

والبكتيريا النافعة "البروبيوتيك".
وذك��رت إحدى الصحف أن مس��حوق 
الفلفل األحمر والش��اي األخضر أفضل من 
الكمام��ات في الوقاية م��ن فيروس كورونا 
المس��تجد، رغ��م أن��ه م��ن المع��روف أن 
الكمامات تقلل مخاطر اإلصابة بالفيروسات 

التنفسية بخمس مرات.
لكن فكرة وجود أقراص أو أطعمة فائقة 
أو عادات صحية تقوي المناعة هي محض 

أكاذيب، وال يوجد أي دليل علمي يؤيدها.
وتعل��ل أكيك��و إيواس��اكي، أخصائي��ة 
المناعة بجامعة ييل، ذلك بالقول إن الجهاز 
المناع��ي يتكون من آلي��ات دفاعية مختلفة، 
إذ يش��كل الجلد والجهاز التنفسي واألغشية 
المخاطي��ة خط الدف��اع األول ضد العدوى، 
لك��ن إذا اخترقه��ا الفيروس، يطلق الجس��م 
االس��تجابة المناعية الفطرية، التي تش��مل 

م��واد كيماوي��ة وخاي��ا تتع��اون لمحاربة 
الكائنات الدخيلة.

أتاح وباء اإلنفلونزا اإلس��بانية الفرصة 
لبائعي المستحضرات والمساحيق الوهمية 
للترويج لمنتجاتهم عديمة الجدوى أو أحيانا 

المضرة
وف��ي حال عدم نج��اح المناعة الفطرية 
في محاربة الكائن��ات الدخيلة، يتصدى لها 
الجه��از المناعي التكيفي أو المكتس��ب عن 
طري��ق الخاي��ا والبروتينات أو األجس��ام 
المضادة، في غضون بضعة أيام أو أسابيع.
وتستهدف المناعة التكيفية أنواعا معينة 
م��ن مس��ببات األم��راض دون غيرها، إذ 
أن الخاي��ا اللمفاوية التائية التي تس��تهدف 
في��روس كورون��ا المس��تجد، على س��بيل 
المثال، ال تس��تجيب ألي مسببات أمراض 

أخرى.
وتساعد اللقاحات، أي تعريض الجسم 
لجراثيم حية أو ميتة، الجسم على التعرف 

هل تقوية جهاز المناعة تقي من 
اإلصابة بالفيروس؟

احصل على 
كفايتك من 

النوم وواظب 
على التمرينات 

الرياضية
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اتبع نظاما غذائيا متوازنا 
وابتعد عن الضغوط النفسية على مسببات األمراض لتسهيل محاربتها.

لك��ن معظم األعراض التي نش��عر بها 
عندما يهاجم الجس��م أحد الفيروس��ات، من 
آالم الجسم واإلفرازات المخاطية والحمى، 
هي جزء من االس��تجابة المناعية الفطرية، 
إذ تس��اعد اإلف��رازات المخاطية على طرد 
مس��ببات األم��راض، وتعم��ل الحمى على 
تس��خين الجس��م إلى حد يح��ول دون تكاثر 

الفيروسات والجراثيم.
وتس��بب الكيماويات التي يطلقها الجسم 
في ه��ذه األثناء آالم الجس��م والتعب العام، 
لترسل رسالة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان 

ليستريح حتى يتعافى الجسم.
ولو افترضنا أن هناك بالفعل معززات 
للجه��از المناع��ي، ف��إن ه��ذه المع��ززات 
ستنش��ط االس��تجابة المناعي��ة وتزي��د من 
ح��دة أع��راض االلتهاب��ات، مث��ل المخاط 
واإلش��ارات الكيماوية، التي تش��كل أساس 
االس��تجابة المناعية السليمة، وهذا يعني أن 
الش��اي األخضر وش��اي كمبوتشا وغيرها 
من وصفات تعزيز المناعة، لو كانت تقوي 
المناعة حقا، فستزيد من سيان األنف فقط.
ال توج��د أي أدل��ة تثب��ت أن المكمات 
الغذائية تقي م��ن العدوى، ما لم تكن تعاني 
من نقص في بعض الفيتامينات، وقد يترتب 

على تنشيط المناعة المكتسبة التكيفية أيضا 
أضرارا أخرى، إذ تظهر الحساس��ية، على 
س��بيل المثال، عندما تتعلم الخايا المناعية 
محاربة األجسام الدخيلة غير المضرة، مثل 
حبوب اللقاح، كما لو كانت ضارة. ومن ثم 
تستحث هذه المواد الدخيلة استجابة مناعية 
فطرية، من عط��س وتهيج العينين والتعب 

العام.
ال تتناول مكمات غذائية لو كنت سليما، 
باس��تثناء فيتامين د حتى اآلن ال توجد أدلة 
تؤيد فوائد أق��راص الفيتامينات لألصحاء، 
بل أحيانا يكون اإلكثار منها مضرا. إذ ذاع 
صيت فيتامين س��ي على س��بيل المثال منذ 
أن أش��اد لينوس بولينغ، الحائز على جائزة 
نوبل مرتين، بفوائده في مقاومة نزلة البرد، 
وكان يتناول منه 18,000 ملليغرام يوميا، 
أي أعلى م��ن الحد الموصى به بنحو 300 

مرة.
وف��ي ع��ام 2013، أج��رت مؤسس��ة 
"كروشان" لألبحاث استعراضا للدراسات، 
وخل��ص إلى أن تناول جرع��ات كبيرة من 
فيتامين س��ي لم يؤثر على أع��راض البرد 
لدى البالغين، سواء من حيث مدتها أو شدة 

أعراضها.
وي��رى الكثي��ر من الخب��راء أن الهدف 

من تصنيع فيتامين س��ي ه��و جني األرباح 
فق��ط، ألن معظم الناس ف��ي الدول المتقدمة 
بالفع��ل  من��ه  كفايته��م  عل��ى  يحصل��ون 
م��ن نظامه��م الغذائ��ي. وال يص��اب اآلن 
باالس��قربوط أو عوز فيتامين سي إال أعداد 

قليلة من الناس حول العالم.
وأشارت دراس��ة إلى أن تناول جرعات 
كبي��رة من فيتامين س��ي ت��ؤدي إل��ى تكّون 
إن  إيواس��اكي  وتق��ول  الكل��ى.  حص��وات 
المكم��ات الغذائية ال تفي��د جهازك المناعي 
إال لو كنت مصابا بنقص في أحد الفيتامينات 

أو المعادن.
المركب��ات الغذائية تك��ون غالبا ملونة، 
وله��ذا ف��إن الفاكه��ة والخض��روات ذات 

األلوان الزاهية غنية بمضادات األكسدة
إال أن إيواس��اكي تق��ول إن فيتامي��ن د 
هو الفيتامي��ن الوحيد الذي أي��دت األبحاث 
فوائ��ده للصحة. إذ ربطت دراس��ات عديدة 
بين انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم 
وبي��ن ارتف��اع مخاطر اإلصاب��ة بأمراض 
الجه��از التنفس��ي أو اش��تداد أعراضه في 
حالة اإلصابة به. وأش��ارت دراسة إلى أن 
فيتامين د يلعب دورا في التصدي لإلصابة 
بأم��راض المناع��ة الذاتية، مث��ل التصلب 

المتعدد.

وأثبت��ت دراس��ات أن فيتامي��ن د يلعب 
دورا مهما في االس��تجابة المناعية الفطرية 

والمكتسبة.
لك��ن الكثيرين من س��كان العالم، حتى 
س��كان البل��دان الغني��ة، يعان��ون من نقص 
فيتامي��ن د. إذ تش��ير التقديرات إلى أن نحو 
مليار شخص حول العالم ال يحصلون على 
كفايته��م من فيتامي��ن د. وفي ظ��ل الحجر 
الصحي، قد تؤدي قلة التعرض للشمس إلى 

نقص فيتامين د.

ال داع���ي لتخزين أق���راص مضادات 
األكسدة

تنتج ك��رات الدم البيض��اء، كجزء من 
االس��تجابة المناعي��ة، مركب��ات أكس��جين 
س��امة لقتل البكتيريا والفيروس��ات ومنعها 
من االستنس��اخ، لكنها قد تضر في طريقها 
الخايا الس��ليمة وتسبب الس��رطان وتشيخ 

الجهاز المناعي.
وله��ذا يعتم��د الجس��م عل��ى مضادات 
األكس��دة لحماي��ة الخاي��ا م��ن مركب��ات 
األكس��جين المضرة. ويحصل الجسم على 
حاجت��ه من مضادات األكس��دة من الطعام. 
إذ تعد الفاكهة والخضروات والتوابل غنية 
بمضادات األكس��دة. ألن مضادات األكسدة 
ه��ي التي تكس��ب الجزر والت��وت األزرق 
والباذنج��ان والكرك��م والفراول��ة ألوانه��ا 

الزاهية.
يروج خب��راء الصح��ة لفوائد الش��اي 
المخمر "الكمبوتشا" للصحة، لكن ال توجد 
أي أدل��ة تثب��ت أنه يعال��ج أي مرض، مثل 

فيروس كورونا المستجد أو يقي منه
لكن رغم عقود م��ن األبحاث، ال يوجد 
دلي��ل واحد يثبت أن تن��اول جرعات كبيرة 
من مضادات األكس��دة يقوي جهاز المناعة 
أو يعال��ج األمراض المعدية لدى البش��ر أو 

يقي منها.

البكتيريا النافعة من المحتمل أن تس��هم 
في الوقاية من األمراض

أش��اد الكثير من خب��راء الصحة العامة 
بفوائد ش��اي الكمبوتش��ا المخم��ر للصحة، 
وزعم البعض أنه يعالج السرطان ومرض 
نق��ص المناع��ة المكتس��بة، وه��ذا خط��أ. 
وأش��ارت بع��ض المواقع إلى أن��ه يقي من 
فيروس كورونا المستجد، وأغلب الظن أنه 

ال يساعد في الوقاية منه.
كش��أن  الكمبوتش��ا،  ش��اي  ويحت��وي 
المع��ززات الحيوي��ة "البروبيوتك"، على 
كائن��ات مجهرية نافعة، لك��ن حتى اآلن ال 
توج��د أدلة تؤي��د أنه يعال��ج أو يقي من أي 

أمراض.
وقد أش��ار اس��تعراض للدراس��ات في 
عام 2015، إلى أن األطعمة والمشروبات 
أو األق��راص الت��ي تحتوي عل��ى الكائنات 
المجهرية النافعة تسهم في الوقاية نسبيا من 
عدوى الجهاز التنفسي العلوي وتخفف من 

حدة أعراضها.
لك��ن أكثر األدلة تش��ير إل��ى أن النظام 
الغذائي المت��وازن والمتنوع أفضل للصحة 

من تناول البكتيري��ا النافعة. وال توجد أدلة 
حتى اآلن تؤكد أن البكتيريا النافعة تقي من 

فيروس كورونا المستجد.
إذا، ما هي الوس��يلة اآلمن��ة للوقاية من 

فيروس كورونا؟
ه��ذه  خط��ورة  إن  إيواس��اكي  تق��ول 
الوصف��ات والعاج��ات الوهمي��ة هي أنها 
تعطيك ش��عورا بالحماي��ة الزائفة.،وتحذر 
الحف��ات  وإقام��ة  الخ��روج  م��ن  الن��اس 

متوهمين أنهم في مأمن من المرض.
لكن هناك العديد من الس��بل التي يمكنك 
اتباعه��ا لتع��زز بالفعل جه��ازك المناعي، 
وهذه الطرق ال تباع في قوارير فضا عن 
أن فعاليتها مضمونة ومجربة وغير مكلفة، 
وه��ي أن تحص��ل عل��ى كفايتك م��ن النوم 
وتواظب على التمرين��ات الرياضية وتتبع 
نظاما غذائي��ا متوازنا وتبتعد عن الضغوط 

النفسية.
وإذا لم تس��تطع، فإن الوس��يلة الوحيدة 
المضمون��ة للوقاي��ة م��ن بعض مس��ببات 

األمراض هي اللقاحات.
المصدر: وكاالت
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ضم��ن االج��راءات االحترازية التي 
اتخذتها الكويت لمواجهة تداعيات فيروس 
كورونا المس��تجد "كوفي��د – 19" اجتمع 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح 
الخالد، بحضور وزير التجارة والصناعة 
خالد الروضان مع قيادات اوزارة التجارة 
والصناع��ة والجهات التابع��ة بمقر الهيئة 
العام��ة للصناع��ة للوق��وف عل��ى خطط 
توفير الس��لع والم��واد الغذائية للمواطنين 
ف��ي  المبذول��ة  والجه��ود  والمقيمي��ن 
اإلج��راءات االس��تباقية لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
وأك��د س��موه أن الزيارة تأت��ي لترجمة 
توجيهات صاحب السمو أمير الباد، بتوفير 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  المس��تلزمات  كل 
والدع��م الحكوم��ي الكام��ل لكل ما يس��هل 
ويس��اعد قيام الوزارة والجهات التابعة لها 

بعملهم المطلوب.
وأع��رب س��موه ع��ن ش��كره وتقديره 
للحض��ور الاف��ت لطواق��م ال��وزارة ف��ي 

المي��دان ومتابعته��م لكل اإلج��راءات التي 
اتخذتها الحكومة في تفعيل خطة الطوارئ.
وأضاف أن ما تق��وم به وزارة التجارة 
للصناع��ة  العام��ة  والهيئ��ة  والصناع��ة 
والشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن 

الدقي��ق والمخابز الكويتي��ة مبعث اطمئنان 
للمواطني��ن والمقيمين مق��درا الدور الكبير 
لجميع الجهود في الميدان والرقابة التجارية 
لتأكيد أن القرارات والتعاميم التي تصدرها 
وزارة التج��ارة والصناع��ة يت��م تنفيذه��ا 

عقد اجتماعًا مع الناصر والجاراهلل لمناقشة أوضاع 
الكويتيين بالخارج ومع قيادات »التجارة« وزار 

»المطاحن« و»التموين«

الخالد: توجيهات أميرية بتوفير كل 
المستلزمات للمواطنين والمقيمين

ملف
العدد

ملف
العدد
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إطالق نظام حجز مواعيد التسوق في  بعض الجمعيات
التجارة« تضيف أصنافًا جديدة لحاملي البطاقة التموينية

ما تقوم به »التجارة« و»الصناعة« 
و»التموين« و»المطاحن« مبعث اطمئنان

لضمان أسعار السلع وتوفرها في كل وقت 
ومكان.

المنتجي��ن  دور  عل��ى  س��موه  وأك��د 
المحليين في تزويد الس��وق بكل احتياجاته 
وعلينا مس��اعدتهم بأن يكونوا رافدا للدولة 

في توفير السلع والمنتجات األساسية.

تفعيل الطوارئ

وثمن س��موه الدور الهام الذي تقوم 
به الش��ركة الكويتية للتموين في توفير 
المواد الغذائية وس��د الحاجة من السلع 
والمنتجات األساس��ية وتوفير وتوريد 
الم��واد التموينية وتنس��يقها مع وزارة 
التجارة والصناعة وكذلك الدور الكبير 
ال��ذي تقوم به ش��ركة مطاح��ن الدقيق 
والمخاب��ز الكويتية ف��ي العمل وتفعيل 
خطة الط��وارئ وأن مخزونها الكبير 
جاء نتيجة العمل الدؤوب على مراحل 

زمنية طويلة.
وأعرب س��موه عن شكره وتقديره 
لمفتش��ي وزارة التج��ارة والصناع��ة 
الموجودي��ن في المي��دان ودورهم في 
إش��اعة الطمأنينة ومراقبة كل الس��لع 
وأسعارها ومدى توفرها لسد احتياجات 
المواطنين والمقيمين في كل محافظات 

الكويت.
عق��ب ذلك قام س��مو رئيس مجلس 
الوزراء يرافقه وزير التجارة والصناعة 
بزيارة ميدانية للمقر الرئيس��ي لشركة 
مطاح��ن الدقي��ق والمخاب��ز الكويتي��ة 
حي��ث اس��تمع إل��ى ش��رح مفصل من 

الرئيس التنفيذي للش��ركة مطلق الزايد 
عن س��ير العمل والرقابة على عمليات 
اإلنتاج لمختلف المنتجات التي تقوم بها 

الشركة على مدار الساعة.
ثم قام سموه بزيارة لمخازن الشركة 
الكويتية للتموين حيث استمع إلى شرح 
من رئيس مجلس إدارة الشركة صاح 
الكليب عن حجم المخزون االستراتيجي 
للمواد الغذائية المتنوعة التي تستوردها 

الشركة وتوفرها في السوق.

حجز المواعيد

الحكومي��ة  اإلج��راءات  وضم��ن 
لمواجهة تفش��ي وباء »كورونا«، أعلنت 
وزارة التج��ارة والصناعة، إطاق نظام 
حج��ز مواعي��د التس��وق ف��ي الجمعيات 
التعاونية، وخصصت ذلك لس��ت مناطق 
هي الفيحاء والروض��ة والزهراء وهدية 

وإش��بيلية والنعي��م، على أن تت��م إضافة 
المناطق األخرى تدريجياً.

وقالت الوزارة، ف��ي بيان لها ، إن 
هذا اإلطاق يع��د المرحلة األولى من 
نظام حجز المواعي��د، الفتة إلى أنه تم 
إيق��اف النظ��ام اإللكترون��ي التجريبي 
للحج��ز ب��� »التعاوني��ات« وإلغاء كل 
ُحِج��زت  الت��ي  التجريبي��ة  المواعي��د 
س��ابقاً، نظراً لتطوير النظام بناًء على 

ماحظات المواطنين والمقيمين.
وذك��رت أن بدء المرحل��ة األولى 
س��يكون م��ن خ��ال الجمعي��ات التي 
ستقوم بتشغيل نظام المواعيد ابتداًء من 
الساعة 5 مساء إلى 12 منتصف الليل، 

وذلك بداية من أمس.
وأك��دت أن ه��ذا الحج��ز ال يخول 
المواطني��ن والمقيمي��ن الخ��روج م��ن 
مناطق س��كنهم، ب��ل زي��ارة جمعيات 
مناطقهم فقط في الموعد المحجوز من 

خال النظام.
وأوضح��ت أن النظام الجديد يتميز 
بتوفي��ر عملي��ة حج��ز المواعي��د ف��ي 
مراكز التسوق الغذائية المختلفة، والحد 
من التزاحم واإلحباط واالنتظار، فضاً 
ع��ن مرونته في تغيي��ر المواعيد خال 

فترات التسوق.

اصناف جديدة

 كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
إضاف��ة أصن��اف غذائي��ة جديدة ضمن 
الم��واد المدرجة في البطاق��ة التموينية 
بأس��عار مخفض��ة ودون أي تكلف��ة في 
قيم��ة الدعم المق��دم وذل��ك اعتبارا من 

مطلع مايو المقبل.
وقالت الوزارة إن القرار الوزاري 
)رقم 95 لسنة 2020( قرر في المادة 

االولى إضافة اللح��م المفروم لنوعين 
من الش��ركات فضا عن إدراج ثاثة 
أن��واع م��ن األجب��ان )كاس��ات جبن 
كريمي سائل( ضمن البطاقة التموينية 
للمواطني��ن بن��اء عل��ى م��ا تقتضي��ه 

المصلحة العامة.
وأضاف��ت ال��وزارة أنه��ا أصدرت 
أيضا الق��رار )رقم 94 لس��نة 2020( 
ال��ذي يتضم��ن تمدي��د العم��ل بالقرار 
 )2020 لس��نة   69( رق��م  ال��وزاري 

بش��أن صرف المواد التموينية لحاملي 
البطاقات التموينية والهويات الشخصية 
المنتهي��ة قبل تاري��خ االول من مارس 
2020 ويعم��ل بهذا الق��رار لمدة ثاثة 

أشهر.
التج��ارة  وزارة  أعلن��ت  كم��ا 
والصناع��ة تحرير العيديد من محاضر 
ضبط لمحال تجارية خالفت اإلجراءات 
االحترازي��ة المعم��ول به��ا لمواجه��ة 
تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد - 19(.

ملف
العدد

ملف
العدد
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وأكدت العقيل على أن تكليفاتها الصادرة 
للهيئ��ة العام��ة للقوى العاملة تضمنت بش��كل 
واضح إحالة ملفات أية ش��ركات يتم الكش��ف 
عن وجود ممارس��ات من جانبها تنطوي على 
ش��بهة اتجار باألش��خاص إلى النياب��ة العامة 
بصورة مباش��رة، أما الملفات التي تحتاج إلى 
تقص��ي الوقائ��ع وإثباتها والتي ق��د تقع تحت 
طائلة الجنح فيتم التنس��يق بش��أنها مع وزارة 
الداخلية، وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات 
فوري��ة بش��أن المخالفات التي يت��م إثباتها من 
جان��ب اللجن��ة المش��تركة وف��رق الطوارئ 
المش��كلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل 
ال��وزاري لمحاربة تجارة اإلقامات برئاس��ة 
معالي نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس خالد الصالح.
وح��ذرت العقيل بأنه ال ته��اون في اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية ض��د المخالفين ألحكام 
القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة 
خال األزمة الحالية، وأضافت إلى أنه س��يتم 
اتخ��اذ اآلليات الت��ي أتاحها القانون في ش��أن 
تس��ييل الضمان��ات المالية في الح��االت التي 
تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة 
الجهات الحكومية التخاذ اإلجراءات القانونية 
تج��اه الش��ركات المخالفة والمتعاق��دة مع تلك 
الجهات، وقد نبهت إلى أن غالب التش��ريعات 
الوطني��ة المتعلق��ة بالعم��ل أو بالتراخي��ص 
التجاري��ة أو الش��ركات أو غيرها قد وضعت 
سياجاً من الحماية القانونية على أحكامها كما 
وضع��ت قواعد عقابية لم��ن يخالفها، وهو ما 
سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.

وقدمت العقيل شكرها لكافة الفرق العاملة 
والجهات المشاركة بعضوية اللجنة المشتركة 
وهي ووزارة الداخلية و بلدية الكويت ووزارة 

التج��ارة والصناعة على ما يبذلونة من جهود 
خ��ال األزمة الحالية للكش��ف ع��ن الجرائم 
ومرتكبيها ممن يمارس��ون تج��ارة اإلقامات، 
وأن تكات��ف المجتمع س��واء تمثل في التعاون 
والتنس��يق بين الجهات المعنية أو المش��اركة 
من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن 
مثل هذه الجرائم سيسهم با أدنى شك في الحد 

منها.
م��ن جانب آخر أك��د مدير الهيئ��ة العامة 

للق��وى العاملة أحمد الموس��ى، إمكانية نش��ر 
أس��ماء الش��ركات وأصحابه��ا، الذي��ن يثبت 
تورطهم في جريمة االتجار بالبش��ر، وتصدر 

أحكام قضائية بإدانتهم وثبوت التهم عليهم.
وق��ال الموس��ى، إن »ثم��ة لجنة مش��كلة 
من مجل��س الوزراء برئاس��ة نائ��ب الرئيس 
وزي��ر الداخلي��ة، وعضوي��ة الهيئ��ة العام��ة 
للق��وى العاملة، والجهات الحكومية كافة ذات 
العاق��ة، مهمته��ا األولى محارب��ة ومجابهة 

»القوى العاملة«: نشر أسماء تجار 
اإلقامات أمام اللجنة المختصة

إطالق تقدير االحتياج اآللي عبر »أسهل«

العقيل: ال تهاون مع مرتكبي الجرائم 
المتربحين من تجارة اإلقامات

في س���ياق االجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية للسيطرة على تفش���ي فيروس “كورونا” بين العمالة الوافدة، أكدت 
وزير الشئون االجتماعية ووزير الدولة للشئون االقتصادية مريم العقيل بأن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة اإلقامات 
سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات اإليواء الحالية لعمالتها أوالمتعلقة باإلجراءات التي سوف 

تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بالدها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
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تج��ار اإلقام��ات وضب��ط العمال��ة المخالفة 
لقانون��ي العمل واإلقامة، ليتس��نى قطع دابر 
الش��ركات الوهمي��ة، الت��ي أغرقت الس��وق 
بالعمال��ة الهامش��ية والس��ائبة، وكانت س��بباً 
رئيس��يا ف��ي الخل��ل ال��ذي أص��اب التركيبة 

السكانية في الباد«.
وأض��اف أن »هذه اللجنة ت��درس اتخاذ 
حزمة إج��راءات حي��ال المتورطين في هذه 
الجريم��ة، م��ن ضمنها نش��ر أس��مائهم على 
الرأي العام، ليكونوا عبرة لكل من تس��ول له 
نفسه المتاجرة باس��م الوطن لتحقيق مصلحة 
شخصية ضيقة، وجني األموال بطرق ملتوية 
غي��ر قانوني��ة ال دينية أو اخاقي��ة«، مجددا 
تأكيده أن الهيئة ستواجه هؤالء بالقانون، بكل 

حسم وحزم.

»أسهل«

كم��ا أعلنت الهيئة العام��ة للقوى العاملة، 
إط��اق خدم��ة تقدي��ر االحتياج م��ن العمالة 
الوافدة للش��ركات العاملة ف��ي القطاع األهلي 
عب��ر الخدمة اآللية »أس��هل«، على أن تكون 
متاح��ة حالي��اً فق��ط لطلب��ات تجدي��د التقدير 

المنتهية، وليس أمام الجميع.
ووفقاً لمص��ادر »القوى العامل��ة«، فإنه 
س��يتم رف��ض طلب��ات الش��ركات المخالف��ة 
أو المتاعب��ة، والت��ي بات��ت معروف��ة أم��ام 
الهيئة، وتريد اس��تغال الخدمة اآللية لتمرير 
معاماته��ا، مش��ددة على أن جمي��ع قطاعات 
»الق��وى العاملة« بالمرصاد لهذه الش��ركات 

وأصحابها.
وأوضح��ت المص��ادر أن اله��دف م��ن 
الخدمة الجديدة، هو التسهيل على المراجعين 
خ��ال األزم��ة الراهنة التي تمر به��ا الباد، 
الفت��ة إلى أن تجديد التقدير ال يتطلب التفتيش 
على مق��ر العمل، تنفي��ذا لتوجيهات الحكومة 

لطات الصحية في الباد، بمنع التجمعات  والسُّ
والتباعد االجتماعي.

وعل��ي صعي��د متص��ل نف��ذت الهيئ��ة 
العام��ة للق��وى العامل��ة، ممثلة ف��ي المركز 
الوطني للصحة والس��امة المهنية، واللجنة 
الرباعي��ة المش��تركة المش��كلة بق��رار م��ن 
مجل��س ال��وزراء، حملة تفتيش��ية موس��عة 
على الس��كن العمالي ف��ي بعض قطع منطقة 
خيط��ان بمحافظة الفرواني��ة، للوقوف على 
مدى ماءمته لضوابط واشتراطات السامة 
المهنية، حفاظاً عل��ى حقوق العمالة الوافدة، 
إضافة إلى ضب��ط المخالفين لقانوني اإلقامة 

والعمل.
وأك��دت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى 

العاملة لقط��اع التخطي��ط والتطوير إيمان 
األنص��اري، أن الهدف من الحملة التفتيش 
على المساكن العمالية والتأكد من مراعاتها 
الش��تراطات الصح��ة والس��امة المهني��ة 
المطابقة للمعايي��ر الدولية، مؤكدة حرص 
الهيئ��ة عل��ى تأمي��ن بيئ��ة س��كنية صحية 
ومناس��بة وآمن��ة للعمال��ة الوافدة، الس��يما 
المسجلين على الش��ركات المرتبطة بتنفيذ 

عقود مع الدولة.
وبين��ت األنصاري، في تصريح صحافي 
أمس األول، أنه تم رصد مخالفات عدة خال 
الحمل��ة، وتحرير إن��ذارات تاف��ي مخالفات 
للش��ركات، الفت��ة إل��ى أن مفتش��ي المرك��ز 
س��يعاودون زيارة هذه المس��اكن عقب 3 أيام 
للتأكد من تافيها المخالفات، مش��ددة على أن 
ف��ي حال عدم التعاون وتافي المخالفة س��يتم 

تثبيتها ووقف ملف الشركة.

المدن العمالية

وأعتب��رت األنصاري، أن إنش��اء المدن 
العمالية، السيما لعمالة العقود الحكومية، بات 
ض��رورة ملحة في ظل األزمة الراهنة، الفتة 

إل��ى أن “القوى العاملة” بادرت باألمر وفكر 
في��ه قبل بداي��ة األزمة، “وكان هن��اك تعاونا 
بينه��ا وبلدية الكويت لتوفير أراضي إلنش��اء 
المدن”، مؤكدة أن إنش��اؤها يح��ل العديد من 

المشكات الخاصة بالعمالة الوافدة.
وأضافت أن “هن��اك بعض الجهات مثل 
مؤسس��ة البت��رول أخرى خاص��ة نجحت في 
بناء ه��ذه المدن، التي نس��عى إل��ى محاكاتها 
وتنفي��ذ مثلها خ��ال الفترة المقبلة، وس��تكون 
عب��ارة ع��ن )كامب��ات( تؤجر إلى ش��ركات 
العق��ود الحكومي��ة”، مؤكدة االس��تمرار في 
إخ��اء المس��اكن العمالي��ة كاف��ة ف��ي منطقة 
الجلي��ب بالكام��ل، وإل��زام الش��ركات توفير 
أخ��رى خارجها، الفتة إلى أن��ه تم إخاء 21 
مس��كنا خال الفترة الماضية، غير أن تطبيق 

الع��زل المناطقي أوقف األمر مؤقتا، ش��اكرة 
وزيرة الش��ؤون مريم العقيل عل��ى اهتمامها 

الكبير بهذه المسألة.

التباعد المكاني

وش��ددت األنص��اري، عل��ى ض��رورة 
تطبيق االش��تراطات الصحية التي تساهم في 
الح��د من انتش��ار فيروس “كورون��ا” ومنها 
التعقيم اليومي للسكن العمالي وتطبيق التباعد 
المكاني بين قاطنيه “فا يجوز بأي حاول من 
األحوال أن يس��كن أكثر من 4 عمال بالغرفة 
البال��غ مس��احتها 16 مت��را مربع��ا”، إضافة 
إل��ى منع األس��رة ذات الطابقين أو اس��تخدام 
السرير ألكثر من شخص، مع ضرورة توفير 
المعقم��ات ومس��تلزمات الوقاي��ة كاف��ة لمنع 

انتشار الفيروس.
وأهاب��ت األنص��اري بالش��ركات كاف��ة 
في ح��ال ماحظة ظهور أع��راض اإلصابة 
بالفي��روس عل��ى أي عام��ل ض��رورة عزله 
مباش��رة وإب��اغ الجه��ات الصحي��ة ف��ورا 
الخضاعه للفحص الطب��ي للتأكد من اصابته 
م��ن عدم��ه، الفت��ة إل��ى أن الهيئ��ة طالب��ت 
الشركات بضرورة توفير جهاز لقياس حرارة 
الجسم للعمالة في حال الدخول أو الخروج من 

السكن.
وأك��دت، اس��تمرار الجوالت التفتيش��ية 
على المس��اكن العمالية كافة في جميع مناطق 
الباد، مش��ددة على أنه ال تهاون حيال صحة 
وس��امة العمال، وس��يتم مخالفة أي شركة ال 

توفر بيئة صحية ومساكن مناسبة لعمالتها.

األنصاري: إنشاء 
المدن العمالية 

ضرورة ملحة في 
ظل األزمة الراهنة
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فرضت أزمة فيروس كورونا المس��تجد 
نفس��ها عل��ى معظ��م دول العالم وم��ن بينها 
الكوي��ت، ما ح��دا بالجهات المختلفة س��واء 
لتق��وم  لاس��تنفار  الخاص��ة  او  الحكومي��ة 
بواجبها تجاه الوطن وتس��خر كل امكانياتها 
للوق��وف م��ع الدول��ة ف��ي ه��ذه الظ��روف 
العصيب��ة والتط��وع من اجل خدم��ة تراب 

الوطن الغالي.
ومن بين تل��ك الجهات الجمعية الكويتية 
للخدم��ة االجتماعي��ة التي تقوم ب��دور بارز 

خ��ال االي��ام الحالي��ة عب��ر تقدي��م الدع��م 
والمس��اعدة للجه��ات العاملة ف��ي الصفوف 
االمامية متمثلة بوزارة الصحة بمؤسس��اتها 
الطبية وكذلك االدارة العامة للدفاع المدني.

كم��ا تق��وم الجمعي��ة بتنظي��م اللق��اءات 
التوعوي��ة ع��ن طري��ق وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي لتوعي��ة افراد المجتمع في كيفية 
التخلص من التوت��ر والقلق، وعدم االلتفات 
للش��ائعات، ع��دا ع��ن نش��اط الجمعي��ة من 
الجانبين النفسي واالجتماعي في التعامل مع 

الحاالت المصابة واهالي المصابين.
كم��ا انتش��ار األم��راض واألوبئ��ة ق��د 
يصيب األش��خاص بأمراض نفسية يصعب 
تجاوزه��ا س��واء المرض��ى المصاب��ون أو 
األصحاء الذين يعيشون في وسط تلك الحالة 
م��ن الذعر والخوف م��ن اإلصابة بالمرض 
فضا ع��ن تداول األخبار عل��ى مدار اليوم 
من خال وس��ائل التواص��ل االجتماعي مع 
تصدي��ق هذا الخبر او تكذيبه ودخوله ضمن 

دائرة الشائعات.

وه��ذا ما حدث منذ اإلعان عن فيروس 
كورونا الس��يما بعد وصوله الى الكويت بما 
خلق حالة من الهل��ع والذعر بين المواطنين 
والمقيمي��ن وأصبحت أحاديث الناس اليومية 

منذ بدء يومهم حتى نهايته.
والس��ؤال المط��روح حالي��ا ه��ل هناك 
عاقة بين تفش��ي األوبئة واألمراض في أي 
مجتم��ع واحتمالية إصابة أفراد هذا المجتمع 
بأعراض نفس��ية واجتماعية ومنها القلق او 
التوتر او االكتئاب او رهاب الموت؟ هذا ما 
طرحته جريدة »األنباء« الكويتية على عدد 
من المتخصصين النفس��يين واالجتماعيين، 

ورأين��ا انه م��ن الضروري تس��ليط الضوء 
عليه لتعم الفائدة. 

وكان��ت جري��دة األنب��اء الكويتي��ة ق��د 
التق��ت عددا م��ن اعضاء الجمعي��ة الكويتية 
والمتخصصي��ن لاطاع على م��ا يقومون 
ب��ه حاليا من خدمات للوطن في هذا الظرف 
االس��تثنائي الط��ارئ ال��ذي تمر ب��ه الباد، 
وظ��را ألهمي��ة الموض��ع نعيد نش��ره لتعم 

الفائدة،  وفيما يلي التفاصيل:

الغموض يثير التوتر

ف��ي البداي��ة، أوضح��ت رئي��س لجن��ة 
التنس��يق والمتابع��ة ف��ي الجمعي��ة د.س��هام 

القبندي أن االزمات حين تصيب المجتمعات 
تثي��ر في��ه حالة م��ن الهل��ع والتوت��ر نتيجة 
لغم��وض الموقف، لذلك نجد أن س��لوكيات 
الناس اتسمت في بداية الحديث عن فيروس 
كورون��ا المس��تجد بع��دم التصدي��ق وايضا 
العصبي��ة الزائ��دة وتب��ادل إلقاء الل��وم بين 
الن��اس وكثرة الش��ائعات الت��ي تضرب في 
اس��تقرار المجتم��ع، لذلك عق��دت الجمعية 
الكويتي��ة للخدمة االجتماعية اجتماعا طارئا 
واس��تنفر اعضاؤها للقي��ام بدورهم الوطني 

تجاه الوطن.
واك��دت د.القبن��دي اهمي��ة دور مهن��ة 
الخدم��ة االجتماعية ف��ي التصدي لازمات 
الت��ي تؤثر على اس��تقرار المجتم��ع، الفتة 
ال��ى ان الجمعي��ة ف��ي البداية قام��ت بعمل 
لق��اء توعوي من خ��ال وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي لتوعي��ة االفراد ف��ي التخلص 
من القلق م��ن خال االس��تماع للتوجيهات 
الرس��مية  مصادره��ا  م��ن  والتعليم��ات 
وااللتزام بالقوانين لضمان السامة والنظام 
والتركي��ز على االبتعاد عن الش��ائعات التي 
تؤثر على اس��تقرار المجتمع وتشتيت جهود 
الحكومة بدال م��ن تركيزها على األولويات 

في المجتمع.
وذكرت أن أزم��ة »كورونا« هي أزمة 
مجتمعية صحية تأثر بها كل المجتمع، ألنها 
أزم��ة مفاجئة تفوق اس��تعدادات المجتمعات 
وأثرت عل��ى كل نواحي الحياة، فالدراس��ة 
علق��ت واالعم��ال توقف��ت وحظ��ر التجول 
بوج��ود فيروس مرع��ب غير مرئ��ي يهدد 
الصحة واالس��تقرار، مش��يرة إل��ى أن ذلك 
تطلب مواجهة االزمة بكل الجهود الحكومية 

أكدوا أن الجانبين االجتماعي والنفسي ال يقالن أهمية عن الجانب الطبي 

متخصصو »الخدمة االجتماعية« يدعمون 
»الصفوف األولى« لمواجهة تداعيات كورونا

»الوهم نصف الداء«.. و«كورونا« قد يسبب أمراضًا 
نفسية للمصابين واألصحاء

القبندي: تدريب 
خريجي »الخدمة 

االجتماعية« على تقديم 
الخدمات الصحية في 

المستشفيات

الجاسم: تدريب 
األخصائيين االجتماعيين 
عن طريق الـ »أونالين« 
بالتعاون مع »الدفاع 

المدني«

الظفيري: قلق اآلباء يؤثر 
على األبناء ومسؤولية 

أولياء األمور بث روح 
الطمأنينة في نفوس 

أطفالهم
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والش��عبية، فأس��رعت الجمعية في فتح باب 
االجتماعي��ة  الخدم��ة  لخريج��ي  التط��وع 
االجتماع��ي  العم��ل  ف��ي  والمتخصصي��ن 
الخدم��ات  لتقدي��م  وتدريبه��م  والتطوع��ي 

الصحية في المستشفيات.
وأضاف��ت أن��ه م��ع الق��رارات الجديدة 
المرتبطة باستمرار تعطيل الدراسة وفرض 
حظ��ر التجول الجزئ��ي تم تفعي��ل التوعية 
وامداد المواطنين برس��ائل توعوية مرتبطة 
برف��ع الحس الوطن��ي المجتمع��ي، وايضا 
نصائح لالسرة الستغالل اوقات الفراغ في 

التعلم الذاتي وادارة الوقت بشكل فعال.
تدريب المتطوعين

لجن��ة  رئيس��ة  اوضح��ت  بدوره��ا، 
الكويتي��ة  بالجمعي��ة  والتطوي��ر  التدري��ب 
للخدم��ة االجتماعي��ة د.عف��اف الجاس��م أن 
اللجنة تختص بتحدي��د وتحليل االحتياجات 
التدريبية لالخصائيين االجتماعيين العاملين 

في كل القطاعات.
واضافت أنه س��يتم تدريب االخصائيين 
االجتماعيي��ن المتطوعي��ن ع��ن طري��ق ال� 
»اونالي��ن« وذل��ك بع��د حصره��م وتحديد 
واماك��ن  له��م  التدريبي��ة  االحتياج��ات 
تواجده��م باالتفاق م��ع ادارة الدفاع المدني 
ب��وزارة الداخلية وحس��ب حاج��ة كل جهة، 
وذل��ك بالتع��اون م��ع اكاديميي��ن ومدربين 

متخصصين.
استثمار أوقات الفراغ

م��ن ناحيت��ه، حث امي��ن س��ر الجمعية 
د.علي الظفيري جميع االسر ان تجتهد حاليا 
ف��ي وضع مجموعة من االنش��طة والبرامج 
الس��تثمارها ف��ي وق��ت الفراغ ف��ي الحجر 
المنزل��ي، الفت��ا ال��ى ان العال��م اجمع يمر 
بظرف اس��تثنائي ومن بينه��ا الكويت، وهذا 
الظرف يتطلب من جميع االسر فهم الوضع 

الحالي واستثماره بالشكل الصحيح.

ونصح د.الظفي��ري بخلق مجموعة من 
االنش��طة داخ��ل المنزل س��واء للصغار او 
الكب��ار حتى ال يك��ون هناك ش��عور بالملل 
م��ن التواج��د في المن��زل مع ض��رورة ان 
يك��ون هناك تن��وع في تلك االنش��طة ومنها 
انشطة تعليمية وتربوية وتوجيهية ورياضية 
وترفيهية وخلق حالة م��ن الحوار االيجابي 
االسري، متمنيا من الجميع استثمار االزمة 
الحالية وتحويلها الى جانب اجتماعي ايجابي 
يفيد المجتمع واالس��ر الت��ي تعيش به، الفتا 
الى ض��رورة التوجيه الصحيح المبني على 
اسس اجتماعية ونفس��ية، موضحا ان هناك 

حالة من القلق تعيشها معظم االسر حاليا.
وق��ال إن الخوف مطلوب كون��ه يدفعنا 
للقيام بالكثير من االجراءات الوقائية، ولكن 
هذا الخوف اذا زاد عن حده س��يكون له آثار 
س��لبية والكثير من الدراسات اثبتت ان القلق 

الكثير يؤثر على مناعة الجسم.
واش��ار الى ان االطفال يكتس��بون القلق 
والخ��وف من آبائهم وامهاته��م، مؤكدا على 
مس��ؤولية اولياء االمور بث روح الطمأنينة 
بي��ن نف��وس ابنائهم وبث االخب��ار االيجابية 
واعطاء التعليمات بش��كل به مرح وس��عادة 
دون اي عصبي��ة وتوت��ر حت��ى ال يش��عر 

االطفال بهذا القلق.
واوضح الظفيري ان على اولياء االمور 
اس��تغالل فترة تعطيل المدارس في تدريب 
ق��درات ومه��ارات ابنائه��م العقلية حتى ال 
يتعرض��وا للضمور خاصة الطفل الذي في 
حال كان بعيدا عن المدرسة لمدة تزيد على 
4 اش��هر من دون اي دراسة او مراجعات 
سيكون هناك آثار سلبية على قدراته العقلية 
واالدراك،  واالنتب��اه  والتركي��ز  والتذك��ر 
مؤك��دا عل��ى ض��رورة تخصي��ص اولياء 

االمور لس��اعة خالل اليوم لتدريس ابنائهم 
واعطائهم التوجيه��ات التربوية والتعليمية 
واالكاديمية لتنمية مواهبهم االدراكية، الفتا 
الى ان االنترن��ت اليوم مليء بكم هائل من 
المعلومات القيمة الت��ي من الممكن ان تفيد 
االطف��ال في مختل��ف اعماره��م العمرية، 
مش��ددا على اهمية تنمية المواهب التعليمية 

لدى ابنائنا خاصة في القراءة والكتابة.

الفرق التطوعية

من جانبها، تحدثت عضو مجلس إدارة 
الجمعية نفل��ة المري عن الجانب التطوعي 
حيث كون��ت الجمعي��ة فريق��ا تطوعيا من 
متخصص��ي الخدمة االجتماعي��ة لمواجهة 
تداعي��ات الفي��روس، وذل��ك لتقدي��م الدعم 
والمس��اعدة للجهات العامل��ة في الصفوف 
األمامي��ة في ه��ذه األزمة متمثل��ة بوزارة 
الصحة بمؤسس��اتها الطبية، وكذلك االدارة 
العامة للدفاع المدني وذلك من خالل العمل 
مع الفريق الطبي الذي يتعامل مع الحاالت 
المصاب��ة وتخفيف الضغط النفس��ي الهائل 
على عات��ق األطب��اء والممرضي��ن بتقديم 
االستش��ارات، إضافة إلى تقديم الجلس��ات 
العالجي��ة للمصابي��ن أو أهال��ي المصابين 
لمعالج��ة المش��اكل التي يعانونه��ا في هذه 
الفترة مما يقلل العبء المتزايد على الطاقم 

الطبي.
كما اوضحت المري ان الجمعية قامت 
بإرس��ال رس��ائل توعوية ح��ول الفيروس 
وكيفية التعامل مع م��ن الناحية االجتماعية 
والنفسية على وسائل التواصل االجتماعي، 
مؤكدة ان الجوانب النفس��ية واالجتماعية ال 
تق��ل أهمية عن الجانب الطبي وقد تم نش��ر 
الرس��ائل الطبي��ة في هذه الوس��ائل بش��كل 

واسع.
وشددت على ان الحاجة أصبحت ملحة 
له��ذا النوع من الرس��ائل الس��يما مع تزايد 

أخبار اإلصابات وتداول المقاطع المصورة 
الخاصة بفيروس كورون��ا في دول أخرى 
مما س��بب حالة من القلق والهلع لدى أفراد 

المجتمع.

الهشاشة النفسية

بداية، ذكر عميد كلية العلوم االجتماعية 
وأس��تاذ عل��م االجتم��اع بجامع��ة الكويت 
د.حمود القش��عان أن الوهم هو نصف الداء 
واألم��ل هو نصف ال��دواء والصبر هو كل 

الدواء.
وأوضح القش��عان ان اإلش��كالية اليوم 
تتلخ��ص في أن الناس بالغ��ت في وهم هذا 
الم��رض وهو وباء ولكن أصبحت تش��كك 
ف��ي كل ش��يء بالرغ��م انهم يأخ��ذون بكل 
التعليم��ات الصادرة عن الجهات الرس��مية 
إال أن هن��اك م��ن األش��خاص م��ن لديه��م 
هشاشة نفسية وهؤالء الناس هم أكثر الناس 

عرضة لألمراض.
وتاب��ع: »إن ل��م تم��ت بالس��يف م��ت 
بغيره«، لقد تعددت األسباب والموت واحد 
وه��ؤالء الناس عزلوا أنفس��هم ع��ن الحياة 
وعن اإلنت��اج، وبالتال��ي أصبحوا مرضى 
ألوه��ام ولكنهم ل��م يصاب��وا بكورونا إنما 
أصيبوا بأشباه كورونا وهو الوهن والعجز 

والمرض.
وأكد القش��عان ان الحالة النفس��ية تلعب 
دورا كبي��را في قضية تلقي المرض وكذلك 

ف��ي تج��اوز الم��رض، مش��يرا إل��ى أن 
االنفلونزا الموسمية العادية أصابت الكثير 
من الناس وتوفوا بسببها ومع ذلك لم نسمع 

ان هناك هلعا.
وح��ذر القش��عان أصح��اب الهشاش��ة 
النفس��ية م��ن المبالغة ف��ي الهل��ع حتى ان 
بعضه��م أصب��ح م��ع األس��ف ينظ��ر ألي 
ش��خص يقوم ب�»العطس« عل��ى انه حامل 
للميك��روب وأصبحنا مع األس��ف مجتمعا 
مشكك وغير آمن حتى في إنجازه اليومي، 
داعي��ا إلى أهمية ان يك��ون تحركا ليس فقط 
طبيا انما كذلك نفسي، مشددا على دور أئمة 
المساجد بأن يتكلموا بلغة إيجابية وليس فقط 

وعظية.

وساوس النظافة والهلع

م��ن جانبها، ذكرت أس��تاذة علم النفس 
الجنائي بكلي��ة العل��وم االجتماعية بجامعة 
الكوي��ت د.نعيمة طاهر أن فيروس كورونا 
منتش��ر ف��ي جمي��ع أنح��اء العال��م بأعداد 
متفاوت��ة، الفتة إلى أن نس��بة المصابين في 
الكوي��ت بالفيروس بالنس��بة لعدد الس��كان 
تعتبر أعدادا كبيرة ما له من تأثير كبير من 
الناحية النفس��ية على األفراد، موضحة ان 
هن��اك حالة من القل��ق والتوتر واضطراب 
في الس��لوك حيث ان الجميع اآلن يضعون 
الكمامات بالرغم م��ن ان الكويت تتعرض 
كثي��را لحالة م��ن الغبار ولكن م��ع ذلك لم 
نجد ان األشخاص ملتزمون بارتداء الكمام 
حفاظ��ا عل��ى صحتهم ولكن ج��اء فيروس 
كورون��ا ووجدن��ا الجمي��ع يح��رص على 

ارتداء الكمام بشكل يومي.
اآلن  الجمي��ع  ان  طاه��ر  وأوضح��ت 
يرت��دون القف��ازات ويتحاش��ون التواجد في 
التجمع��ات وكذل��ك الس��الم بالي��د خوفا من 
اإلصاب��ة نظرا ألن األع��راض التي تظهر 

د.طاهر: غالبية األحاديث 
اليومية تدور حول 

الفيروس وما أصاب 
الناس بالتوتر بل الشعور 

باالكتئاب

المري: تقديم الجلسات 
العالجية إلى المصابين 

لمعالجة المشاكل 
الصحية التي يعانونها

د.القشعان: هناك 
مبالغة في وهم 

اإلصابة بكورونا والبد 
من تحرك نفسي يواكب 

التحرك الطبي
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عل��ى المريض تعتبر صعب��ة جدا من حيث 
األل��م وضيق التنف��س واإلحس��اس بالتعب 
في الرئ��ة والكحة الغريب��ة التي تصدر من 

المصابين بفيروس الكورونا.
ولفت��ت إل��ى أن الكثي��ر م��ن وس��ائل 
اإلعام نش��رت صوت الكح��ة التي تظهر 
م��ن المصابي��ن بفيروس كورون��ا وجميع 
تل��ك األمور خلقت حالة من القلق والخوف 

والتوتر بين الجميع من هذا الفيروس.
وأش��ارت طاهر الى ان القلق والخوف 
ضروري لتحاش��ي اإلصاب��ة ولكن زيادة 
القل��ق والتوتر والضغط النفس��ي والخوف 
من اإلصابة بالم��رض يؤثر فيما بعد على 
الكثي��ر من الس��لوكيات لتحاش��ي اإلصابة 
هن��اك  حالي��ا  ان  موضح��ة  بالفي��روس، 
الكثير من األمهات أعلن��وا رفضهم لعودة 
أبنائه��م الى المدارس واخت��اط أبنائهم مع 
المعلمين، الس��يما الذين عادوا من إجازتهم 
م��ن بلدانه��م خوفا من ان يكون��وا مصابين 
بالفي��روس وكذل��ك هناك أمه��ات يخافون 
من ش��راء مس��تلزمات المنزل من األماكن 
العامة خوفا من ان يكون ش��خص ما لمس 
تلك المس��تلزمات، مش��يرة الى خلو س��وق 
المباركية على سبيل المثال من الناس، هذا 
السوق الذي لم يخل يوما واحدا من األهالي 

واألطفال.
أحادي��ث  غالبي��ة  ان  طاه��ر  وقال��ت 
الن��اس اليوم تدور حول في��روس كورونا، 
وأعراض��ه وكيفي��ة تجن��ب اإلصاب��ة به، 
وطريقة العاج بما جعل الناس ال يتحدثون 
اليوم في أي تجمع أس��ري او مع األصدقاء 
او مع زمائه��م في العمل إال عن كورونا، 
م��ا جعل البعض يش��عر باإلحب��اط وبحالة 

نفسية سيئة خوفا من القادم.
وعل��ى صعيد متصل، قال��ت طاهر ان 
هناك أش��خاصا يش��عرون حالي��ا بحالة من 

االكتئاب بسبب عدم معرفتهم بعدد الحاالت 
المصابة بالفيروس تحديدا او من هو مصاب 
او غي��ر مصاب، موضحة ان حاالت الهلع 
زادت بي��ن أف��راد المجتم��ع الكويتي خال 
اليومين الماضيين بس��بب دخول مواطنين 
كويتيين من دولة موبوءة بفيروس كورونا، 
وبالتالي فهناك حالة من الخوف من هؤالء 
المواطني��ن، مؤك��دة ان في��روس كورون��ا 
اثر عل��ى العاقات االجتماعي��ة بين أفراد 

المجتمع.

رهاب الموت

وم��ن ناحيته، قال عضو هيئة التدريس 
في قس��م االجتم��اع والخدم��ة االجتماعية 
بكلية العل��وم االجتماعي��ة بجامعة الكويت 
د.حمد العس��اوي ان من الوارد ان يصاب 
المصابين بفيروس كورونا بأمراض نفسية 
ومنه��ا رهاب الموت، الس��يما ان الش��عب 
الكويت��ي ل��م يصب بهذا الن��وع من األوبئة 
منذ زمن طويل، وهناك حالة من الهلع بين 

الجميع بسبب هذا الفيروس.

وأفاد العس��اوي ب��أن هن��اك أمراضا 
نفس��ية قد تصيب األشخاص العاديين الذين 
لم يصابوا بالفيروس ومنه��ا القلق والتوتر 
والوس��واس والتفكير في المستقبل، السيما 
بع��د تعطي��ل الم��دارس ووج��ود األبن��اء 
ف��ي المن��ازل، ناهيك��م ع��ن ق��رار الكثير 
م��ن األش��خاص بع��دم التجمع م��ع األهل 
او األصدق��اء خ��ال الفت��رة الحالي��ة منعا 
للتجمعات بما ترك اثرا نفس��يا س��لبيا كذلك 
ف��ي نفوس هؤالء األش��خاص بعدم قدرتهم 

على االلتقاء بأصدقائهم وعائاتهم.
وأوضح ان كل ما يخش��اه ان من يعاني 
من أمراض نفسية قد تزيد من حدتها خال 
األزم��ة الحالية، فمن يعاني من الوس��واس 
والخوف من الخروج من المنزل والخوف 
من الموت والره��اب االجتماعي والخوف 
م��ن مخالط��ة الناس قد يؤث��ر عليه الوضع 
الحال��ي بش��كل اكب��ر ويزي��د من ش��عوره 
بتلك األمراض النفس��ية، كما س��يؤثر على 
المحيطي��ن م��ن حوله م��ن أس��رته كونهم 

متواجدين معهم في المنزل نفسه.

وقال ان األشخاص الذين لديهم وسواس 
النظاف��ة س��تزداد حدته الفت��رة الحالية من 
ذهاب��ه لغس��ل يديه أكثر من م��رة في اليوم 
الواح��د خوفا من اإلصاب��ة بالفيروس وقد 
يصاب بقرحة في اليد من زيادة عدد مرات 

غسل اليدين.
وأكد العس��اوي على ض��رورة عمل 
دراس��ة بع��د انتهاء أزمة في��روس كورونا 
بس��ام تك��ون خاص��ة بارتب��اط انتش��ار 
الفي��روس باألم��راض النفس��ية، مؤكدا ان 
النتيجة ستظهر ان هناك ازديادا في إصابة 
األش��خاص بالوس��واس والقل��ق وره��اب 

الموت.
وذكر ان هناك أشخاصا تتعكر أمزجتهم 
بس��بب انتش��ار األخبار الخاصة بفيروس 
كورونا في كل دقيقة على وس��ائل االعام 
ووس��ائل التواصل االجتماعي بما يش��عره 
بحالة م��ن اليأس واالكتئ��اب، ولكن يجب 
ان يكون األش��خاص واعي��ن بأن االكتئاب 
المرضي خطير ويعتبر في مقدمة األسباب 

التي تدفع بالناس للتفكير في االنتحار.
ونص��ح العس��اوي بالق��راءة والتعل��م 
وتثقي��ف أنفس��هم ف��ي األمراض النفس��ية 
ويقوم��وا باستش��ارة المتخصصين في علم 
النف��س لتقديم المس��اعدة المهني��ة في حال 
ظهرت عليهم أعراض االكتئاب، موضحا 
ان االكتئ��اب المرضي حال��ة خطرة والبد 
ان يكون اإلنس��ان واعيا بضرورة الذهاب 
الى الطبيب النفس��ي المختص متى ما شعر 

ببداية أعراض االكتئاب.
وعلى صعيد متصل، نصح العس��اوي 
أولي��اء األمور بعمل ج��دول منزلي وتحديد 
س��اعات مح��ددة لتدريس األبناء وس��اعات 
للعب وساعات للتجمع مع أفراد األسرة حتى 
ال يعي��ش كل ش��خص في عالم��ه الخاص، 
فاب��د أن يك��ون هن��اك تنظي��م للوقت حتى 

ف��ي وقت األزم��ات، باإلضاف��ة الى وضع 
لوحة لضبط سلوكيات األطفال في المنزل، 
مؤك��دا على أهمية دور األه��ل في التعامل 
مع أبنائهم خ��ال األزمة الحالية وضرورة 
ان يذهب��وا مع أبنائهم للتنزه على األقل مرة 
أس��بوعيا حتى ال يش��عر األطفال بالملل من 

الجلوس بالمنزل طوال أيام األسبوع.

تشكيل خلية أزمة

من جانبه، ذكر أستاذ علم النفس الجنائي 
بكلي��ة العل��وم االجتماعية بجامع��ة الكويت 
د.ط��ال العل��ي ان��ه يفترض عل��ى الدولة 
تش��كيل خلية أزمة تق��وم بالتعامل مع أزمة 

الكورونا بشكل علمي.
وأك��د انن��ا بحاجة ال��ى توجي��ه الرأي 
العام بش��كل يمكننا من تج��اوز هذه األزمة 
بأقل الخس��ائر، مشددا على ضرورة وضع 

اس��تراتيجية كاملة للتعام��ل مع هذه األزمة 
وأن توضع خطط للسيناريوهات المحتملة.

وش��دد على الحاجة ال��ى المتخصصين 
في عل��م النفس وفي اإلع��ام، كما الحاجة 
التنفيذيي��ن،  والمس��ؤولين  األطب��اء  ال��ى 
موضح��ا ان التعامل حت��ى اآلن ممتاز في 
التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتم اتخاذ 
خطوات مهم��ة، ولكن يجب ان يتطور هذا 
األداء ويتم تطوير مؤسسات الدولة للتعامل 

مع هذه األزمة ومع األزمات القادمة.
المس��توى  عل��ى  أم��ا  قائ��ا:  وأردف 
الفردي فهذه األزمة قد تش��كل ضغطا نفسيا 
عل��ى العديد من األفراد، ويمكن تجاوز هذا 
الضغط خصوصا مع وجود دعم اجتماعي 
مطالب��ا  المدن��ي،  المجتم��ع  ومؤسس��ات 
بض��رورة خل��ق عم��ل مؤسس��ي وتطوير 

الم�ؤسس��ات وال�وزارات الموجودة فعا.

د.العسالوي: »كورونا« 
زاد من حاالت الشعور 
بالقلق والوسواس 

ورهاب الموت والخوف 
من المستقبل

د.العلي: األزمة قد 
تشكل ضغطًا نفسيًا 

على العديد من األفراد 
ويمكن تجاوزها مع 
وجود دعم اجتماعي
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يجمع األخصائيون في الصحة النفس��ية 
أن الحج��ر الصحي المف��روض على أكثر 
من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة 
في��روس كورون��ا، لي��س أمرا س��ها وال 
موضوعا يستهان به، إذ أنه إجراء استثنائي 
وغير مس��بوق يقيد الحري��ات الفردية حتى 

في الدول الديمقراطية. 
وهذا الوضع يتس��بب بمش��اكل نفس��ية 
للعديد من األشخاص، خاصة بالنسبة للذين 
يفش��لون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا 
الظ��رف. فم��ا هي األث��ار النفس��ية للحجر 

المنزلي وكيف يمكن تجنبها؟

االنغ��اق القس��ري بين ج��دران البيت 
لعدة أيام أو أس��ابيع نتيج��ة للحجر الصحي 
المف��روض في ع��دة بلدان عب��ر العالم في 
خطوة الحتواء تفش��ي فيروس كورونا، هو 
أمر غير اعتيادي بالنس��بة لعامة الناس إال 
في الظروف االس��تثنائية، وهو ما يتس��بب 
في الكثير من الحاالت بآثار نفسية وخيمة، 

تقتضي المتابعة والعاج لدى المختصين.
وبالنس��بة إل��ى األخصائ��ي النفس��اني 
المغربي أس��امة لحلو، فإن "القلق والتوتر 
واالنفع��ال" من أبرز "التأثيرات النفس��ية" 
التي تنتش��ر في مث��ل هذه الح��االت. وقال 

لحلو في حديث لفرانس24 إن الذين هم في 
وضعية نفس��ية هش��ة معرضون "أكثر من 

غيرهم لإلصابة بهذه المشاكل النفسية".
ويؤك��د مرك��ز الدراس��ات البريطاني 
"معهد كينجز كوليدج" في دراس��ة نشرت 
بالمجلة الصحية "دو لنس��ي"، أن "الحجر 
الصحي عموم��ا هو تجرب��ة غير مرضية 
بالنس��بة لم��ن يخضعون له��ا"، ويعتبر أن 
"الع��زل ع��ن األه��ل واألحب��اب، فق��دان 
الحرية، االرتياب م��ن تطورات المرض، 
والملل، كلها عوامل يمكنها أن تتس��بب في 

حاالت مأساوية".

 ويلفت المعالج النفس��ي أسامة لحلو أن 
"العام��ل االجتماعي مه��م ويمكن أن يؤثر 
بقوة في نفسية األشخاص الموجودين رهن 
الحج��ر الصح��ي" مضيفا أن األش��خاص 
الذين يفقدون وظائفهم في مثل هذه الظروف 
قد يتعرضون لمشاكل نفسية. "فالصعوبات 
المادية الخطيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل 
نفس��ية" حادة، حسب ما صرح لفرانس24 
البروفيس��ور نيي��ل غرين��ورغ م��ن معهد 
"معه��د كينجز كوليدج" وه��و أحد موقعي 
الدراس��ة التي نشرت بالمجلة الصحية "دو 

لنسي".

تدبير وقت الحجر الصحي

ولطريق��ة تدبير وق��ت الحجر الصحي 
ف��ي المنازل أهميتها ف��ي تجنب الوقوع في 
مش��اكل نفسية أو أسرية. ويرى األخصائي 
المغربي في العاج النفس��ي أسامة لحلو أنه 
يمكن االس��تفادة من وق��ت الحجر الصحي 
"بطريقة إيجابية، إذا تمكنا من استغاله في 

أمور تعود علينا وعلى أسرنا بالنفع".
وليس��ت هن��اك حلول س��حرية لتجاوز 
الوقوع في مش��اكل نفس��ية أو التصادم مع 
المحي��ط العائلي، كما يحاول أن يش��رح لنا 
األخصائي المغربي. فاألمر مرتبط باجتهاد 
األولياء في إيجاد أنش��طة يمكن أن تش��غل 
ج��زءا مهما م��ن الوقت "الطوي��ل" خال 
العزل الصح��ي، حيث م��ن المفروض أن 
تك��ون لهم "رؤية اس��تباقية" لم��ا يمكن أن 
ت��ؤول إليه األمور في حال االس��تمرار في 
الحج��ر الصح��ي دون منهجي��ة واقي��ة من 

الوقوع في مخاطر نفسية واجتماعية.
بش��كل  التع��رض  أن  لحل��و  ويؤك��د 
مس��تمر لألخبار ال يس��اعد الصحة النفسية 
لدى األش��خاص الموجودي��ن رهن الحجر 
الصحي. وينصح أن "يتم استماع ومشاهدة 

األخبار في مناس��بة واح��دة خال اليوم من 
وسائل إعام رس��مية، واالبتعاد عن جميع 
األخبار التي يكون مصدرها أفراد أو جهات 
غير معروفة". وبدوره يلفت البروفيس��ور 
نيي��ل غرينورغ إل��ى أن "األخب��ار الزائفة 

ووسائل اإلعام يمكن أن تغذي القلق...".
ولقضاء وقت الحجر الصحي يوميا في 
أجواء "هادئة ونافع��ة"، يقترح األخصائي 
المغربي وضع جدول زمني محدد، يتضمن 
كل ما يجب القيام به خال اليوم، مع تحديد 
س��اعات دعم لألطف��ال في تلقي دروس��هم 
وإنجاز تمارينهم. ويرى أن الحجر الصحي 
فرص��ة لاس��تفادة م��ن ال��دفء العائل��ي 
بمشاركة األسرة أنش��طة ترفيهية، دون أن 
ينس��ى أهمية الرياضة للجميع في مثل هذه 

األوقات.
وح��ذر م��ن االنغم��اس ف��ي أس��اليب 
عيش غي��ر صحية أثن��اء الحجر الصحي، 
حي��ث يكتفي البعض ب��األكل والنوم، وهذه 
الش��ريحة س��تكون أكبر المتضررين أيضا 
أثناء انتهاء الحجر الصحي، ألنهم سيفقدون 

اإليقاع االعتيادي للحياة اليومية، ويصعب 
عليهم التأقلم مجددا معها. كما يحذر األطباء 
من اإلدمان على الكحول خال هذه الفترة.

ويش��دد البروفيس��ور نيي��ل غرينورغ 
على أنه يجب االس��تفادة من فرصة الحجر 
"لتبني أس��لوب حياة صح��ي". وقال: "لقد 
حان الوقت للنوم بشكل جيد وتناول الطعام 
الصحي وممارس��ة الرياض��ة قدر اإلمكان 
وتجنب العادات غير الصحية مثل اإلفراط 

في شرب الكحول أو التدخين أو القمار".
دور السلطات 

للخروج من هذه المرحلة بأقل األضرار 
النفسية، تؤكد الدراسة لمعهد كينجز كوليدج 
البريطان��ي عل��ى أهمية المعلوم��ة في هذا 
الظرف، ويعتبرها "أساس��ية". "فالتواصل 
بانتظ��ام عب��ر توفير الحقيقة بش��أن الحجر 
الصحي وشرح ما يحدث، يجعل من السهل 
قضاء ه��ذه الفترة" الصعبة واالس��تثنائية، 

حسب البروفيسور نييل غرينورغ.
وتفي��د الدراس��ة أن��ه "ينبغ��ي عل��ى 
مس��ؤولي الصحة العامة أن يشددوا على 

القلق والتوتر أبرز اآلثار النفسية  
جدول زمني محدد لما يجب القيام به 

لتجنب األثار الوخيمة
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أن الحج��ر الصحي يس��اعد ف��ي الحفاظ 
على س��امة اآلخرين، وال س��يما األكثر 
ضعفا )مثل صغار وكبار السن أو أولئك 
الذين لهم سوابق صحية خطيرة(، وعلى 
السلطات أن تش��عر باالمتنان الخالص" 
لمواطنيه��ا، ألنهم انس��جموا مع دعوتها 
للحج��ر من أج��ل الصحة العام��ة، وهذا 
يش��جع الناس على البقاء في بيوتهم بنوع 

من االرتياح.
كما أن تطمي��ن المواطنين له دوره في 
الحف��اظ على س��امتهم النفس��ية. ويقترح 
الباحثون المشاركون في الدراسة خلق خط 
هاتفي مخصص الستفس��ارات األشخاص 
الموجودين رهن الحجر الصحي، يساعدهم 
عل��ى معرف��ة ما يج��ب القيام به ف��ي حالة 
ظه��ور أع��راض المرض. وه��ذه الخدمة 
"س��تطمئن الناس على أنهم سيعالجون إذا 

مرضوا وال يتم إهمالهم".

متابعة التطورات

وعلى صعيد مماثل دعت البروفيسورة 
أيلم شاهين جانقورتاران، إلى حماية الصحة 
النفس��ية في إطار مكافحة فيروس كورونا 
المس��تجد )Kovid-19(، والحصول على 

ارشادات من المتخصصين.
وش��ددت، اختصاصية الصحة النفسية 
عل��ى ض��رورة  التركي��ة، جانقورت��اران 
التقلي��ل م��ن متابع��ة التط��ورات المتعلقة 
بانتشار الفيروس، بالنسبة لألشخاص الذين 

يشعرون بالتعب النفسي جراء ذلك.
وأش��ارت أن عل��ى األش��خاص الذين 
يلتزم��ون بالتدابي��ر العام��ة والوقائية التي 
ج��رى اتخاذه��ا من أجل منع انتش��ار وباء 
كورونا المستجد، وفي مقدمتها التزام البقاء 
ف��ي المنزل، ع��دم الجلوس داخ��ل المنزل 

لفترات طويلة بمابس النوم

وأكدت ضرورة وضع برنامج نشاطات 
خال اليوم للملتزمين بالبقاء في البيت.

وأضاف��ت أن األخب��ار الت��ي تتناقله��ا 
وس��ائل اإلعام عن كورون��ا، وخصوًصا 
بعد إعانه كجائحة، تتسبب بظهور مشاعر 

قلق لدى العديد من الناس.

الش��عور  أن  وأش��ارت جانقورت��اران 
بالقلق هو رد فع��ل "طبيعي" تجاه األخبار 
الت��ي تتحدث عن وف��اة المئات من البش��ر 

بسبب الفيروس في معظم بلدان العالم.

وتابع��ت: ألن دماغن��ا مبرم��ج عل��ى 
المحافظ��ة عل��ى بقائن��ا. لذلك فإنه يش��عر 
بالخط��ر م��ن مواضي��ع تؤدي للوف��اة مثل 
األم��راض واألوبئ��ة، خاصة تل��ك التي ال 
تق��دم حلواًل تؤدي إلى ضمان س��امتنا من 

هذه الجائحة.
وقالت جانقورتاران إن القلق هو شعور 
طبيعي، السيما إذا ما كان الموضوع يتعلق 
بوباء فيروس��ي، حيث يعتق��د كثيرون أنهم 

سيلقون حتفهم بمجرد اإلصابة بالفيروس.
وأش��ارت إل��ى أهمية متابع��ة أعراض 

القلق ومستواه خال هذه الفترة.
وقال��ت: إذا كن��ت تعاني م��ن قلق أكثر 
مم��ن حولك رغ��م االحتياط��ات، وإذا كان 
لديك خفقان متكرر وتوتر مس��تمر ونقص 
في التركيز وعدم القدرة على النوم العميق، 
وتعل��ق بمتابع��ة األخب��ار ليًا ونه��اًرا في 
وس��ائل التواصل االجتماعي فأنت ال ش��ك 

تعاني من قلق، أو أعراضه.
وأك��دت أن��ه ال من��اص م��ن ح��دوث 
بع��ض االضطراب��ات النفس��ية أو ظه��ور 
أعراض، في مثل هذه المرحلة التي تش��هد 
فيها البش��رية قلقًا بس��بب انتش��ار فيروس 
كورونا، مش��يرة إلى أن اضطرابات الهلع 
والوس��واس القه��ري والقل��ق تعتب��ر بي��ن 
أبرز االضطرابات الش��ائعة ف��ي مثل هذه 

األزمات.
كما شددت على ضرورة اتباع تعليمات 
المتخصصي��ن في مجال الصحة النفس��ية، 
وخبراء األمراض السارية والصحة العامة 

واألم��راض الصدري��ة والباطني��ة، واتباع 
نصائ��ح المص��ادر الموثوق��ة مث��ل وزارة 
الصحة والجمعي��ة الطبية التركية، وتجنب 
تفسيرات األشخاص الذين ليس لديهم خبرة 

في تلك المجاالت.
ولفت��ت الدكتورة أيلم إل��ى أهمية تقليل 
متابع��ة األخبار المتعلقة بعدد الوفيات حول 
العالم جراء اإلصابة بكورونا، السيما التي 
تنش��ر عبر وس��ائل التواصل االجتماعي، 
واالس��تمرار في ممارس��ة العادات اليومية 
كما كانت من قبل، إلى الحد الذي يس��مح به 
مسؤولو الصحة، ألن ذلك سيريح الشخص 
ويقلل من ش��دة إش��ارات الخطر التي تنتقل 

إلى الدماغ.
بالعناي��ة  بااللت��زام  نصح��ت  كم��ا 
الشخصية أثناء الجلوس في المنزل، وعدم 
الجل��وس لفت��رات طويل��ة بألبس��ة النوم، 
واالس��تيقاظ في ساعات مبكرة والتخطيط 

لنشاطات ممتعة.

وتابعت جانقورت��اران: يجب التخطيط 
لألنشطة التي ستضيف معنى للحياة اليومية 

على أن تتم هذه الخطط دون انقطاع.
وأش��ارت أن النوم الجيد، فعال في دعم 
المناعة البدنية الذي يعتبر خط الدفاع األهم 
ضد الفيروس��ات. لذلك يجب أخذ قسط جيد 

من النوم كل يوم واالستيقاظ باكًرا.
كم��ا لفت��ت جانقورت��اران أن الضحك 
خال األوقات العصيبة والمزاح ومشاهدة 
المقاطع المس��جلة )الفيدي��و( المضحكة في 
وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن يساعد 
الدماغ على الخروج م��ن حالة اإلنذار إلى 

االسترخاء.
وقالت: إذا كنت تتبع توصيات الخبراء 
والجه��ات الصحي��ة الرس��مية، فأنت تبذل 
قص��ارى جه��دك بالفع��ل م��ن أج��ل عدم 
اإلصابة بالفي��روس.. يجب أن تكون قادًرا 
عل��ى التركيز عل��ى ما يمكن��ك التحكم فيه 

والحد من التوتر والخوف.

نصائح طبية للمحافظة على الصحة 
النفسية لمواجهة جائحة كورونا 
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خلص��ت دراس��ة متخصص��ة أجراها 
أكاديمي��ان ف��ي جامعة الكوي��ت إلى وجود 
اتجاه��ات س��لبية ل��دي المجتم��ع الكويتي 
ناجم��ة عن المخاطر النفس��ية واالجتماعية 
والتعليمية واالقتصادية التي سببها فيروس 
كورون��ا المس��تجد )كوفي��د - 19 ( وذل��ك 

بنسبة 63.1 في المئة.
وأعد الدراس��ة كل من األستاذ في قسم 
عل��م النف��س بكلي��ة العل��وم االجتماعية في 
جامع��ة الكويت الدكتور س��عود عبدالعزيز 
الغانم واألس��تاذ المس��اعد المنتدب في قسم 
عل��م النف��س الترب��وي بكلي��ة التربي��ة في 
الجامع��ة الدكت��ور عبدالمطل��ب عبدالقادر 

عبدالمطلب.

وأجري��ت الدراس��ة على عينة ش��ملت 
1080 ش��خصا من فئات المجتمع الكويتي 
المختلف��ة وموضوعه��ا يتمح��ور حول أثر 
اتجاه��ات المجتم��ع الكويتي نح��و مخاطر 
في��روس كورون��ا ف��ي متازم��ة التع��ب 
المزمن والتوهم المرضي في ضوء بعض 

المتغيرات الديمغرافية.
المخاط��ر االجتماعي��ة  أن  وأظه��رت 
الناجم��ة عن في��روس كورون��ا جاءت في 
المرتب��ة األول��ى م��ن حيث تأث��ر المجتمع 
الكويت��ي به��ا بنس��بة 75.3 ف��ي المئ��ة إذ 
تصدرت العب��ارة التي صدرت عنهم وهي 
"يصع��ب علين��ا  الخروج لألماك��ن العامة 
خوفا من الع��دوى" الترتيب األول بنس��بة 

86.3 ف��ي المئة بينما ج��اءت العبارة التي 
تن��ص على أن "أقل��ل تواصلي االجتماعي 
مع اآلخري��ن خوفا من الع��دوى" الترتيب 
الثان��ي بنس��بة 86 بالمئ��ة من المش��مولين 

بالدراسة.
ولفتت إل��ى أن الطاقم األمني العام جاء 
في المرتبة األولى من حيث تأثره بالمخاطر 
بكل أنواعها الناتجة عن فيروس كورونا إذ 

تأثر 42.8 في المئة منهم.
وأف��ادت بوج��ود أربع��ة عوامل تؤدي 
إلى حدوث االتجاهات الس��لبية في المجتمع 
الكويت��ي نح��و مخاط��ر في��روس كورونا 
أولها الجنس��ية )غير الكويتيي��ن 41.8 في 
المئة( و)الكويتيون 38 ف��ي المئة( وثانيها 

المحافظة وجاءت بالترتيب الجهراء 40.8 
في المئة ث��م الفروانية 40.6 في المئة تليها 
حول��ي 40.5 ف��ي المئ��ة  40.5 ف��ي المئة 
فاألحمدي 39.5 في المئة والعاصمة 38.1 
ف��ي المئة وأخي��را محافظة مب��ارك الكبير 

بنسبة 9.37 في المئة.
وأضافت الدراس��ة أن العام��ل الثالث هو 
مستوى التعليم وجاء بالترتيب االبتدائي 1.44 
في المئة والمتوس��ط 5.42 في المئة والثانوي 
3ر41 ف��ي المئ��ة والجامع��ي 39.6 في المئة 

وأخيرا الدراسات العليا 6.37 في المئة.
وأش��ارت إلى المهنة كعامل رابع وجاء 
عل��ى التوالي قطاع األمن بنس��بة 44.3 في 
المئ��ة والقط��اع الخ��اص 41.6 ف��ي المئة 
ورب��ات البي��وت 41.4 ف��ي المئ��ة والطلبة 
40.2 في المئ��ة والمعلمون 39.9 في المئة 
ث��م المهندس��ون 39.8 ف��ي المئ��ة وموظفو 
القطاع الحكومي 39.7 في المئة والمديرون 
38.6 ف��ي المئ��ة واألطب��اء 37.1 في المئة 
وأعضاء هيئة التدريس 37 في المئة وأخيرا 

المتقاعدون 36.5 في المئة.

وتناولت أعراض التعب الذي يتضمن: 
التع��ب الع��ام والتع��ب االنفعال��ي والتعب 
الجسمي والتعب السلوكي والتعب المعرفي 
والتي ترتفع لدى ذوي االتجاهات الس��لبية 
من أف��راد المجتمع الكويت��ي مقارنة بذوي 

االتجاهات اإليجابية من المجتمع ذاته.
وأش��ارت إلى ارتفاع أع��راض التوهم 
المرض��ي الذي يتضمن انش��غال المريض 
بمرض��ه وس��لوك المريض تج��اه صحته 
وعدم وجود اإلحس��اس العضوي للمريض 
والشعور أو اإلحس��اس الجسدي لدى ذوي 
االتجاه��ات الس��لبية م��ن أف��راد المجتم��ع 
الكويتي مقارنة بذوي االتجاهات االيجابية 
م��ن أف��راد المجتم��ع ذات��ه واعتب��رت أن 
المخاط��ر النفس��ية الناتج��ة ع��ن فيروس 
كورون��ا منبئ��ة بق��وة لمتازم��ة أعراض 

التعب والتوهم المرضي.
وأوص��ت الدراس��ة بض��رورة تقدي��م 
خدمات اإلرشاد النفس��ي المجتمعي ألفراد 
المجتم��ع الكويتي من خال وزارة الصحة 
عبر الهاتف أو من وسائل اإلعام المختلفة 

حت��ى  االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل  أو 
تنخف��ض االتجاه��ات الس��لبية لديه��م نحو 

المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا.
كم��ا أوص��ت بض��رورة تقدي��م الدعم 
النفس��ي واألس��ري ألفراد وضباط الطاقم 
األمني العام لما تظهره النتائج من تعرضهم 
لضغ��وط نفس��ية ناتجة عن عمله��م إضافة 
إل��ى تقديم الدعم النفس��ي ل��كل العاملين في 
الخطوط األمامية لمواجهة فيروس كورونا.
ودعت إلى تقييم الصحة النفسية للسكان 
أثناء الوباء وفي مراحله التالية واستكشاف 
عوامل التأثير المحتملة للحد منها وضرورة 
تنمي��ة البرام��ج التعليمية الازمة لتش��جيع 
الطاب والطالبات علي االستفادة من فترة 
الحظر في مواصلة التعليم وعدم تركهم لما 
يس��بب ذلك من نفورهم وع��دم رغبتهم في 

العودة للدراسة بعد ذلك.
وأش��ارت إلى اهمية االس��تفادة من نتائج 
هذه الدراسة في عاج أعراض التعب والتوهم 
المرض��ي الش��ديدة الناتج��ة ع��ن االتجاهات 

السلبية تجاه مخاطر فيروس كورونا. 

دراسة متخصصة: اتجاهات سلبية بالمجتمع الكويتي 
ناجمة عن مخاطر متعددة سببها فيروس كورونا
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»ه��ل كورونا س��تقتلنا يا ام��ي«، من 
الكلمات التى تس��معها أغل��ب األمهات من 
أطفاله��ن ف��ى ذل��ك الوق��ت، وذل��ك نتيجة 
انتش��ار أخب��ار اإلصابات والوفي��ات التى 
نس��معها يومي��ا بس��بب االصاب��ة بفيروس 
كورونا، وهنا تتأثر الحالة النفسية للكثيرين 
وخصوصا االطفال فليس لديهم وعى كافى 
بالفي��روس، إال أنه ش��ىء مرعب ومخيف 
ويس��بب الوف��اة، وهنا يأت��ى دور االمهات 
ف��ى الدعم النفس��ى لألطف��ال وحمايتهم من 

المشاكل النفسية التى يتعرضون لها.
وفيه��ذا الس��ياق، أوض��ح باحثون من 
جامع��ة العل��وم الصحية في اس��طنبول أن 
حال��ة الذع��ر الت��ي يمكن أن تح��دث داخل 
األسرة بسبب فيروس كورونا )كوفيد-19( 
قد يك��ون لها تأثيرات س��لبية عل��ى الحالة 
النفس��ية لألطف��ال، حيث إنه��م أكثر الفئات 

عرضة للتأثر بالخوف.
وق��ال الدكت��ور إبراهيم أداك من قس��م 
أمراض الصحة النفس��ية لألطفال بالجامعة 
»إن الحالة النفس��ية لألطفال يمكن أن تتأثر 
س��لبياً بس��بب األمراض«.. مضيفا »هناك 
عوام��ل مهمة توضح إلى أي مدى س��تتأثر 
نفس��ية الطف��ل بس��بب الم��رض منها عمر 
الطفل وحالت��ه العاطفية والمزاجية وقدرته 

على التكيف مع من حوله”.
وأوضح الباحثون أن األمراض المعدية 
الت��ي تنتش��ر بس��رعة وتنتق��ل من إنس��ان 
آلخر، تتس��بب في مش��اكل نفس��ية كالقلق 
ل��دى األطفال أكثر من غيره��م ، حيث إنه 
يمك��ن أن يتكون في ذهن الطفل قلق من أنه 

سيصاب بالمرض هو ومن حوله.
ولف��ت أداك قائا »عل��ى الوالدين أوال 
أن يس��يطرا على القلق والهلع لديهما ليكونا 

مث��االً يحتذى به من قبل أطفالهما، وعليهما 
أن يقدم��ا معلومات س��ليمة ألطفالهما وأن 
يس��تمعا إل��ى األس��ئلة العالقة ف��ي أذهانهم 

بخصوص المرض بلغة تُفهم بسهولة”.
وأك��د الباحث��ون أن��ه عل��ى األبوين أن 
يشرحا ألطفالهما ما الذي يجب عليهم القيام 
به لحماية أنفس��هم من المرض، وأال يكثرا 
الحدي��ث دائماً عن المرض، وأن يتحدثا مع 
األطفال ع��ن مواضيع أخرى، وأن يحاوال 
ق��در اإلم��كان مواصل��ة حياته��م اليومي��ة 

الطبيعية مع اتخاذ كل التدابير الازمة.
وش��دد الباحث��ون على ض��رورة تأكد 
األبوي��ن من إبعاد األطف��ال عن المعلومات 
المغلوطة والمشاهد الصادمة المنتشرة على 
اإلنترنت، ألنها س��تزيد من شعور األطفال 
بالذع��ر والهلع، حتى يمكن أن تس��بب لهم 

صدمات نفسية.
األطف��ال  أن  إل��ى  الباحث��ون  ولف��ت 
أصحاب المزاج القل��ق الذين يخافون دائماً 
من اإلصاب��ة باألمراض وال يثق��ون كثيراً 
بالعال��م الخارجي يمكن أن يتأثروا أكثر من 

غيرهم بأخبار الوباء.

نصائح..
وحس����ب ما ذكره موق����ع health فهناك 
بعض النصائ����ح التى يجب أن تتبعها االمهات 

مع اطفالهن للدعم النفسى وهى:
نتيج��ة االح��داث الكثي��رة يش��عر االطفال 
بالقل��ق والخوف ، لذلك عليك أن تتحدثى معهم 
ان الفي��روس س��ينتهى فى وقت م��ن االوقات 
ولكن علينا محاربته بالنظافة الشخصية وغسل 

اليدين دائما.
ابع��دى طفلك ع��ن مش��اهدة البرامج التى 
تتحدث ع��ن اخب��ار الفيروس وع��دد الوفيات 
والح��االت المصابة، ألن ذلك س��يزيد الرعب 

والقلق عنده.
من الممكن أن تشغلى وقت طفلك من خال 
حكى القصص الهادفة وتنمية مهاراته وهواياته 

فى المنزل.
ال تترك��ى طفل��ك بمف��رده أم��ام شاش��ات 
الكمبيوت��ر والتابل��ت وذل��ك بس��بب االخب��ار 
واالح��داث التى يقرأها دائما عن المرض ، فقد 

يصيبه ذلك بالذعر الشديد والقلق.
الرس��م والتلوين من الهواي��ات التى يحبها 
االطفال دائما لذلك عليكى بمشاركته فى هوايته 

وعمل مسابقات فى المنزل وتقديم الهدايا لها.

باحثون 
يحذرون من 
ذعر كورونا 

على 
نفسية 
األطفال
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في ظل هذه األزم��ة الصحية العالمية، كيف 
يمكن للمراهقين أن يحافظوا على سامة صحتهم 

النفسية؟
تعرفوا عل��ى بعض النصائ��ح والطرق التي 
سوف تساعد األطفال والمراهقين في تجاوز هذه 

األزمة المؤقتة من خال هذه المقاالت.
تعتب��ر مرحل��ة المراهقة مرحل��ة صعبة بحد 
ذاته��ا، إال أن وباء فيروس »كورونا« المس��تجد 
)كوفيد-19( زاد من حدتها. ومع إغاق المدارس 
وإلغاء جميع األنش��طة الترفيهية، يفتقد العديد من 
المراهقي��ن بعضا من أهم لحظات حياتهم كقضاء 
بع��ض الوقت الممتع مع أصدقائهم أو المش��اركة 

في الدروس.
نخبر المراهقين الذين يواجهون تغيرا جذريا 
في حياتهم نتيجة تفشي وباء فيروس »كورونا«، 
ويش��عرون أيض��ا بالقلق والعزل��ة وخيبة األمل، 
أنه��م »ليس��وا لوحدهم«. ف��ي هذا المق��ال تحدثنا 
األخصائية النفس��ية بمرحل��ة المراهق��ة، وكاتبة 
العمود الش��هري في مجلة »نيوزويك« الدكتورة 
لي��زا دام��ور عم��ا يمكن��ك فعل��ه للعناية بنفس��ك 

وبصحتك العقلية.
اعلم أن قلقك أمر طبيعي تماما

إذا م��ا كان إغاق الم��دارس واألخبار التي 
تتح��دث في كل مكان عن الوباء يجعانك تش��عر 

بالقل��ق، فأن��ت ال تعاني من ذل��ك بمفردك. بل إن 
ذلك هو الحال الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه. 
تق��ول الدكتورة دام��ور »لطالما وج��د أخصائيو 
علم النف��س أن القلق أمر طبيع��ي وعامل صحي 
ينبهن��ا إل��ى التهديدات التي تواجهن��ا لنحتاط منها 
بأخذ اإلجراءات المناس��بة لكي نحمي أنفس��نا. إن 
القلق الذي يجتاحك س��يعينك على اتخاذ القرارات 
التي تحتاجها اآلن، كعدم التجمع لقضاء الوقت في 
مجموعات، وغس��ل يديك باستمرار، وعدم لمس 
وجه��ك«. »هذا ال يعينك فقط على حماية نفس��ك 
بل ويس��اعد اآلخري��ن أيضا في ه��ذه المرحلة«. 
و«نح��ن به��ذا األس��لوب نس��اعد أيض��ا أعضاء 
المجتمع الذي نح��ن فيه. فنحن نفكر أيضا بالناس 

الذين يحيطون بنا«.
صحي��ح أن القل��ق من كوفي��د-19 مبرر، إال 
أن الدكت��ورة دام��ور تنص��ح المراهقي��ن بالتأكد 
من اس��تخدام »مص��ادر موثوق��ة للحصول على 
المعلوم��ات ]مث��ل موقع��ي اليونيس��ف ومنظمة 
الصحة العالمية[، أو التدقيق في أية معلومة يمكن 

أن تصل من مصادر أقل موثوقية«.
في حال ما كان المراهق يخش��ى من معاناته 
من األعراض، فم��ن المهم أن يتحدث إلى والديه 
ع��ن ذلك. تق��ول الدكتورة دام��ور »إن أعراض 
داء كوفي��د-19 عادة ما تكون متوس��طة الش��دة، 

وخاصة عن��د األطفال والش��باب. وال تنس أيضا 
أن العديد من أعراض كوفيد-19 يمكن عاجها«. 
ل��ذا تنصح الدكتورة بأن يخبر األطفال والش��باب 
آباءهم أو أي ش��خص بالغ يثقون به إذا ما شعروا 
بالتوعك، أو القلق من الفيروس، حتى يتمكنوا من 

تقديم المساعدة.
للتذكي��ر، تقول الدكتورة: »هن��اك العديد من 
اإلجراءات الفاعلة الت��ي يمكن أن نتخذها لنحمي 
أنفس��نا وغيرنا ولنتحك��م أكثر بظروفنا: كغس��ل 
األيدي مرارا، وعدم لمس وجهنا، والمداومة على 

التباعد االجتماعي«.
إيجاد ما يصرف نظرك

تق��ول الدكتورة دامور »ي��رى األخصائيون 
النفس��يون أننا عندما نك��ون تحت ضغط ظروف 
صعبة ج��دا، فمن األفضل أن نضع المش��كلة في 
إحدى الفئتين: األمور التي نس��تطيع القيام بشيء 

حيالها، واألمور التي نقف عاجزين أمامها«.
هناك الكثير من األمور التي تقع ضمن نطاق 
الفئ��ة الثانية حالي��ا، وهذا أمر طبيع��ي. ولكن ما 
نستطيع القيام به هو أن نجد شيئا ما يشتت انتباهنا 
عم��ا نحن في��ه. تقترح الدكتورة دام��ور أنه علينا 
أن نقوم بأداء واجباتنا المدرس��ية، أو نشاهد فيلما 
نحبه، أو نذهب إلى الس��رير ونقرأ رواية لنستعيد 

الراحة والتوازن في حياتنا اليومية.

جد طرقا جديدة تستطيع من خالها التواصل 
مع أصدقائك

إذا م��ا كن��ت تريد أن تمضي وقت��ا ممتعا مع 
أصدقائك مع تطبيق العزلة الصحية، فإن وس��ائل 
التواصل االجتماعي تعد أدوات رائعة لذلك. تقول 
الدكت��ورة دامور، ال يجب أن نقل��ل أبدا من قدرة 
المراهقين على اإلبداع. برأيي س��يجدون طريقة 
يس��تطيعون م��ن خاله��ا التواصل م��ع بعضهم 
البعض عبر اإلنترنت بطرق تختلف عما اعتادوا 

عليه سابقا.
ولكن يجب أال يت��رك األمر دون قيود في ما 
يتعل��ق بالجلوس أم��ام األجهزة الذكي��ة واإلدمان 
عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماعي. فه��ذا ليس 
باألم��ر الصح��ي أو الصائب، كما أن��ه قد يعزز 

القلق لديهم. 
تنصح الدكتورة دامور بوضع جدولبتنس��يق 
مع اآلباءيبين الس��اعات التي سيقضيها الطفل أو 

المراهق على األجهزة الذكية.
طور نفسك

إذا ما كنت ترغب دائما بالقيام بش��يء جديد، 
كإمض��اء بعض الوقت في قراءة كتاب أو العزف 
على آلة موس��يقية، فهذا هو الوقت المناسب لذلك. 
إن تركيزك على تطوير نفس��ك واستغال الوقت 
اإلضاف��ي الذي حصل��ت عليه يعد وس��يلة مثالية 
لاعتناء بصحتك العقلية. تق��ول الدكتورة دامور 
»لق��د أعددت قائمة بكل الكتب الت��ي أود قراءتها 

وجميع األشياء التي لطالما وددت القيام بها«
تجاوب مع مشاعرك

أن تفتق��د األنش��طة الت��ي كنت تمارس��ها مع 
أصدق��اءك وهواياتك والمباري��ات الرياضية يعد 
أم��را محبطا للغاية. تقول الدكت��ورة دامور »تعد 
هذه خس��ائر فادحة. وتثير الغضب. وهو س��لوك 
طبيع��ي ل��دى المراهقي��ن«. والطريق��ة الفضلى 
للتعام��ل مع خيب��ة األمل هي أن تتج��اوب معها. 
»لكي نتجاوز الشعور باأللم علينا أوال أن نعترف 
ب��ه ث��م الحزن على م��ا مضى لتبدأ بع��د ذلك من 

جديد«.
إن التعام��ل م��ع المش��اعر يختل��ف من فرد 
إلى آخر. تق��ول الدكتورة دامور »بعض األطفال 
س��يتوجهون إلى الفن، فيما س��يذهب آخرون إلى 
التعبير عن حزنه��م والحديث عنه مع أصدقائهم، 
كوس��يلة للش��عور بأنه��م متواصل��ون زمني��ا إن 
عج��زوا عن فعل ذلك مكانيا. أم��ا البعض اآلخر 
فس��يتجه إلى العمل التطوع��ي«. ما يهم في األمر 

هو أن تقومبما تشعر أنه األنسب لك.
كن لطيفا مع نفسك ومع اآلخرين

بع��ض المراهقي��ن يواجه��ون التنم��ر ف��ي 
المدرس��ة بس��بب في��روس »كورون��ا«. تق��ول 

الدكتورة دامور »إن المتفرجين الفاعلين هم الحل 
ألي ن��وع م��ن التنمر. فليس عل��ى األطفال الذين 
يواجهون التنم��ر أن يتصدوا له وحدهم. علينا أن 
نش��جعهم على االعتماد على أصدقائهم والبالغين 

لتلقي المساعدة والدعم«.
يجب أن نتذكر دائما: اآلن وأكثر من أي وقت 
مضى، يجب أن نكون أكثر وعيافيما نش��اركه أو 

نقوله حتى ال نسبب األذى لآلخرين.
كيف تحفز ابنك المراهق على الدراسة دون 

أن يشعر باإلرهاق
إن ف��رض الحجر الصحي ف��ي عمر يرغب 
فيه المراهقون قبل كل شيء في ترك عش العائلة 
للق��اء أصدقاءهم، قد يجد هؤالء الش��باب صعوبة 
كبيرة في التأقلم مع الوضعية الجديدة. في حين أن 
العديد من اآلباء يش��عرون بالقلق إزاء مستقبلهم، 
ف��إن إجبارهم عل��ى العيش معا يمك��ن أن يؤجج 
الصراعات بش��أن المس��ائل المدرس��ية. نصائح 
بريجي��ت بروت، عالمة النفس التربوية، من أجل 

إيجاد توازن هادئ مع المراهقين.
بعد أي����ام من الحج����ر الصحي، ه����ل أدرك 
المراهق����ون الفرق بين اإلجازة والدراس����ة في 

المنزل؟
لق��د أدركوا الوض��ع فكريا، وم��ع ذلك، من 
الناحية النفس��ية، بالنس��بة لمعظمهم، فإن الوضع 
بعي��د كل البعد على أن يكون كذل��ك. على الرغم 
من كل ش��يء يس��معونه، فا يزال هناك ش��عور 
قوي بأن العزل��ة تتعلق بإجازة، وبالتالي اإلغراء 
بعدم الخوض في الدراسة. كما أن الموعد النهائي 
الذي حدد في20 أبريل ]الموعد المقرر حاليا من 
طرف الحكوم��ة المغربية لرفع حالة الطوارئ – 
ماحظة المترجم[ يبدو بعيدا وغير مؤكد بنس��بة 

.٪100
أولئ��ك الذين تتم مس��اعدتهم بش��كل أكبر في 
مواجهة فخ التس��ويف ه��م أولئ��ك التاميذ الذين 
يطلب منه��م المعلم��ون أداء الواجب��ات المنزلية 
أثناء الحجر الصحي. إذ من شأن ذلك أن يؤطرهم 
ويوجهم ويساعدهم على التنظيم. لقد أصبح العديد 
م��ن طاب المدارس الثانوي��ة الذين أرافقهم على 
دراي��ة بمس��تواهم بفضل ه��ذا العمل الذي س��يتم 
إرجاعه،والماحظات التي سوف نقدمها لهم. لقد 

فهموا أنه علينا أن نبدأ في العمل.
ماذا يق����ول الطالب الذين س����وف يجتازون 

االمتحان الموحد أو البكالوريا هذه السنة؟
إن الف��خ يكمن ف��ي قول »بما أنن��ا ال نعرف 
المجهول، ف��إن الوقت لصالحنا«. س��وف يجتاز 
بع��ض الط��اب امتحان��ات تجريبية مق��ررة بعد 
اس��تئناف الدراسة، إذ س��وف يعيد ذلك القليل من 

النظام والتحفيز.

ف��ي م��ا يخ��ص عام��ة الط��اب، يجب أن 
نراه��ن على الجماعي��ة، ألنه جيل يت��م تحفيزه 
بش��كل خاص عبر العمل المش��ترك. على سبيل 
المث��ال، يمكن للمراهق أن ي��درس مادة بمفرده 
ف��ي الصباح ويناقش��ها في المس��اء عبر مواقع 
التواصل االجتماعي م��ع مجموعة صغيرة من 
أصدقائه وتب��ادل وجهات النظر وإعادة ش��رح 
نقطة معينة من الدرس … وهذا سيساعده على 
معرف��ة مدى تقدمه في مراجعاته. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن مشاركة جدول زمني مشترك سيسمح 
ل��ه بع��دم الش��عورباالنزواء. ال نع��رف تاريخ 
االختب��ارات، ولكن لن يت��م تجاوزها: لذا يجب 

أن تكون جاهزا.
هل يجب تنظيم اليوم تبع����ا للجدول الزمني 

للصف؟
قضاء اليوم في الدراس��ة تمام��ا كما لو كنت 
ف��ي المؤسس��ة، أمر غي��ر ممك��ن: إذ إن اإلطار 
يختلف تماما! من ناحي��ة أخرى، من الضروري 
اختراع طرق لتنظيم اليوم. من السنة األخيرة من 
اإلعدادي إلى البكالوريا، يمكن التفكير في س��اعة 
ونصف إلى أربع أو خمس س��اعات من الدراسة 
يوميا. وتعد أفضل طريقة لتعبئة المراهق س��ؤاله 
ع��ن الطريقة التي يخطط به��ا للعمل خال اليوم 
م��ن أجل النجاح في هذه الدورة األخيرة، بدال من 
فرض جدول زمني عليه. في جميع الفصول، تعد 
هذه الدورة حاس��مة في المس��ار الدراس��ي. ومن 
خال تقديم اقتراح تنظيمي لوالديه، س��وف يلتزم 

المراهق من تلقاء نفسه.
هل من الص����واب أن يتقم����ص اآلباء دور 

المعلم؟
ال ثم ال! إنك ال تقوم بالدراس��ة في المنزل، 
لك��ن ابنك المراهق، بطريقته الخاصة، يش��تغل 
عن بع��د. يش��كل قلق اآلب��اء، الذي��ن ياحقون 
أبناءه��م، عائق��ا كبيرا أم��ام حاف��ز المراهقين، 
والذين يسألونهم باس��تمرار عن مدى تقدهم في 
الدراس��ة وم��ا إذا كانوا ال يج��دون صعوبة في 

المذاكرة.
بش��كل عام، يعد إش��راكهم في الحياة اليومية 
أمرا ضروريا، وذلك فقط من أجل تنمية احترامهم 
لذاته��م، لقد أدرك��وا أنه من المه��م والطبيعي أن 
يس��اهم الجميع بنصيب في العمل الجماعي. يمكن 
أن يك��ون عن طريق إع��داد الطاولة قبل وجبات 
الطعام وكذل��ك مراجعة جداول الضرب مع األخ 
األصغر. يوضح بوريس سيرولنيك »أنه من أجل 
تحفيز ش��اب، فم��ن األفضل أن تطل��ب منه تقديم 
ش��يء ما ب��دال من توجيه الل��وم الدائم له »أنت ال 

تفعل«.
المصدر: وكاالت

هكذا يؤثر »كورونا« على الصحة النفسية للمراهقين

6طرق تمكن المراهقين من التأقل مع الحجر المنزلي
مع ارتف����اع حصيلة اإلصابات 
والوفيات من جراء وباءكوفيد-19 
العالم، أغلقت  أرج����اء  في جميع 
كإجراء  والجامع����ات  الم����دارس 
احترازي للحد من انشار فيروس 
»كورون����ا«، األم����ر ال����ذي حرم 
الذهاب  م����ن  والتالميذ  الط����الب 
إلى الم����دارس وحضور الفصول 
االلتزام  أج����ل  م����ن  الدراس����ية، 
بالحجر الصحي الذي فرضته جل 

الدول.
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مناش��دة الجمعية جاءت عل��ى خلفية ما 
تداولته بعض وس��ائل التواصل اإلجتماعي 
ع��ن توج��ه وزارة التجارة بإص��دار قرار 
بالس��ماح لمح��ات المعس��ل والتب��غ للقيام 
بخدم��ة التوصي��ل، مؤك��دة أن التبغ بجميع 
مشتقاته هو من أكبر المواد التي تساعد على 
نشر األوبئة، كما أن المدخنين لديهم استعداد 
أكبر بمرات عديدة لإلصابة بجائحة كورونا 

المستجد ونشرها بالمجتمع.
وأكدت الجمعي��ة ان التدخين آفة العصر 
ألنها ال تضر من يمارس��ها فقط، وإنما تضر 
بصحة وبيئة المحيطين به أيضا، وان التدخين 
يقتل نصف االش��خاص المدخني��ن وان التبغ 
بكل انواعه سبب رئيس��ي للموت واالعتال 
وه��و من اكثر االخطار عل��ى الصحة العامة 

والتي شهدها العالم على مر التاريخ. 
وعل��ى الصعي��د ذات��ه حذر أمين س��ر 
ورئي��س لجنة مكافح��ة التدخي��ن بالجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، أنور 
بورحم��ة من التدخين بكل أش��كاله وصوره 
لتأثيرات��ه الضارة على جميع افراد االس��رة 
في ظل االرتفاع الشديد في حاالت االصابة 

بفيروس كورونا.
وأشار بو رحمة الى التحذير الذي أطلقته 
مؤخرا منظمة الصحة العالمية إلى المدخنين 
في ظل تفش��ي فيروس كورونا، الذي أودى 
بحي��اة أكثر من 200 ألف ش��خص واصابة 

اكثر من 3 مليون في العالم حتى اآلن.
وأوض��ح ان المنظمة اكدت في اكثر من 

مناس��بة أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان 
س��جائر أو أرجيلة، يزيد م��ن فرص إصابة 
المدخ��ن بفي��روس كورون��ا ونق��ل العدوى 
لآلخرين، الفتا ال��ى أن وضع اليد على الفم 
خ��ال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل 
الفيروس داخل الجسم، مشيرة إلى أن تبادل 
الس��جائر يمكن أن ينقل الم��رض أيضا بين 
المدخني��ن بناء على تحذي��ر منظمة الصحة 

العالمية .
التدخي��ن  أن  ال��ى  ب��و رحم��ة  ولف��ت 
يضعف الجهاز التنفس��ي، مما يعزز فرص 
اإلصابة بفي��روس كورونا، داعي��ا الجميع 
الى ض��رورة وقف التدخين ف��ورا في ظل 
تفشي الوباء، من أجل الحفاظ على صحتهم 
وصحة األشخاص المحيطين بهم، موضحا 
انه الوقت المناس��ب للتخلص من هذه العادة 

السيئة والتوقف عن التدخين نهائيا.
وحذر من خطورة السجائر االلكترونية، 

الفت��ا الى وجود بيان��ات حديثة صادرة عن 
مراكز الس��يطرة على األم��راض والوقاية 
منها من أن الش��باب قد يصبحون أكثر تأثرا 
بفيروس كورونا المستجد، مما كان يعتقد في 
البداي��ة، وان المرضى الذي��ن تقل أعمارهم 
ع��ن 45 عاما يش��كلون أكثر من ثلث جميع 

الحاالت المصابة ب�»كوفيد19-«.

احتفال عالمي
ومع ذك��ري االحتف��ال بالي��وم العالمي 
لمن��ع التدخين، والذي يصادف 31 مايو من 
كل عام، وفي ظل انتش��ار فيروس كورونا 
المس��تجد )كوفي��د19-( ال��ذي اجت��اح دول 
العال��م بش��كل مخيف، كان البد من تس��ليط 
الض��وء على العاقة الوثيقة ما بين التدخين 
وارتف��اع نس��ب االصاب��ة بع��دوي فيروي 

كورونا المستجد.
وف��ي هذا الصدد وجهت منظمة الصحة 

التدخين ال يقى من فيروس كورونا ويؤدى للوفاة

» الصحة العالمية« تطلق تحذيرات متكررة من التدخين وجمعية 
)مكافحة التدخين والسرطان ( تدق ناقوس الخطر

تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي لمنع التدخين، وبحكم مسؤولياتها المناطة 
بها، صرح الدكتور خالد أحمد الصال����ح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية 
لمكافحة التدخين والسرطان بأن الجمعية تشكر جميع الوزارات المعنية بدولة 
الكويت على حرصها على إغالق المقاهي التي تعتبر بؤرة النتش����ار األمراض 
الخطيرة ومنها فيروس كورونا المس����تجد ، كما ناش����د مجلس إدارة الجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والس����رطان أصحاب الق����رار في دولة الكويت، منع 
أي قرار يس����هل آفة التدخين ومش����تقاته حفاظا على مصلحة الكويت، وعمال 
بالقرارات الصحية الي تدعو إلى مكافحة التدخين للتقليل من احتمال الوبائيات 
وزيادة دعم مقاومة االنس����ان له����ذه األمراض، خاصة في ظ����ل تلك المرحلة 
الحرج����ة التي يمر بها العالم وليس الكوي����ت فقط في مواجهة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد – 19(.

جمعية )مكافحة التدخين والسرطان (: التبغ.. 
خطر صحي وبيئي ممتد ويجب التصدي له

بو رحمة: التدخين يُعزز فرص اإلصابة بـ »كورونا« 
السجائر اإللكترونية لها أثر مضاعف الضرر على 

مصابي كورونا

الدكتور خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس إدارة 

الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 
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كم��ا أن أطب��اء الجه��از التنفس��ي ف��ي 
المستش��فى المرك��زي ف��ي ووه��ان قاموا 
بدراس��ة مماثلة لحاالت 78 مريضا يعانون 
في��روس كوفي��د- -19، فوج��دوا أن  م��ن 
المدمني��ن عل��ى التبغ ه��م “14 م��رة أكثر 

.»COVID-19 عرضة لتطور
م��ن جانبه��ا، فس��رت منظم��ة الصحة 
العالمي��ة تزاي��د ع��دد الموت��ى بكورونا في 
الصين إل��ى كون 300 مليون ش��خص في 
الصي��ن يدخنون، وهو م��ا يقرب من خمس 
إجمالي س��كان الباد وثلث إجمالي س��كان 

العالم.
البروفيس��ور تايلور هاي��ز من مصحة 
ماي��و )Mayo Clinic( ف��ي روتشس��تر 
بوالي��ة مينيس��وتا، ق��ال “بحس��ب التقارير 
ال��واردة من الصي��ن، “يب��دو أن المدخنين 
يمثل��ون نس��بة كبيرة من األش��خاص الذين 

يعانون من فيروس كورونا«.
ث��م أضاف “نح��ن نعل��م أن استنش��اق 
التب��غ القاب��ل لاحتراق، يزي��د من خطورة 
فيروسات الجهاز التنفسي عموما وال أعتقد 

أن كورونا يحيد عن القاعدة
السجائر اإللكترونية..

وح��ذرت بيان��ات حديث��ة ص��ادرة عن 

مراكز الس��يطرة على األم��راض والوقاية 
منها من أن الش��باب قد يصبحوا أكثر تأثرا 
بفي��روس كورونا المس��تجد، مما كان يعتقد 

في البداية.
ني��وز”  س��ي  ب��ي  “أي  موق��ع  وق��ال 
األميرك��ي إن المرضى الذين تقل أعمارهم 
ع��ن 45 عاما يش��كلون أكثر من ثلث جميع 
الح��االت المصابة ب�”كوفي��د19-”، مضيفا 
أن واحدا من كل خمسة من هؤالء المرضى 

يحتاجون دخول المستشفى.
وما ي��زال العلماء يبحثون عن الس��بب 
ال��ذي يفس��ر بالضبط لم��اذا يمرض بعض 

الشباب بشدة بكورونا.
ف��ي المقابل، يرجح بع��ض الخبراء أن 
ش��عبية السجائر اإللكترونية يمكن أن تجعل 

الوضع أسوأ بين الشباب.
وف��ي الواليات المتحدة، يدخن واحد من 
بين كل أربعة مراهقين السجائر اإللكترونية.

وتشهد أميركا سجاال كبيرا بشأن السجائر 
اإللكتروني��ة، التي ظهرت قب��ل حوالى عقد 
من الزمن وأصبحت في الس��نوات األخيرة 

من المنتجات المحببة لدى الشباب.
مدخن��ي  أن  الصح��ة  خب��راء  ويعتق��د 
السجائر يواجهون تداعيات وأعراض أكثر 
خط��ورة لفيروس كورونا المس��تجد مقارنة 

مع المرضى غير المدخنين.
وف��ي هذا الص��دد، قال طبي��ب بجامعة 
كولومبيا، الدكتور أل��وك باتيل، إن مدخني 
أنفس��هم  يضع��ون  اإللكتروني��ة  الس��جائر 
ضمن “ش��ريحة عالي��ة المخاطر” لمرض 
كورون��ا المس��تجد، الس��يما وأن “التدخين 

اإللكتروني” يسبب تلف الرئة.
وأضاف “كم��ا أن العديد م��ن منتجات 
الس��جائر اإللكترونية تحت��وي على كميات 
هائل��ة م��ن النيكوتي��ن، والت��ي ت��ؤدي إلى 
تداعي��ات س��لبية، خصوصا على مس��توى 
الجهاز المناعي والقلب واألوعية الدموية”.

العالمية تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل 
تفش��ي فيروس كورونا، ال��ذي أودى بحياة 

أكثر من اآلالف حول العالم حتى اآلن.
وقالت المنظمة في منشور على حسابها 
بموقع “فيسبوك”، إن التدخين بكل أنواعه، 
س��واء كان س��جائر أو أرجيل��ة، يزي��د من 
ف��رص إصابة المدخ��ن بفي��روس كورونا 

ونقل العدوى لآلخرين.
وأك��دت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة أن 
التدخين يضعف الجهاز التنفسي، مما يعزز 

فرص اإلصابة بفيروس كورونا، 
ودع��ت المنظمة الدولي��ة المدخنين إلى 
وق��ف التدخين فورا في ظل تفش��ي الوباء، 
من أج��ل الحف��اظ عل��ى صحته��م وصحة 
األش��خاص المحيطين بهم، وقالت إن “هذا 
ه��و الوق��ت المناس��ب للتخل��ص م��ن هذه 

العادة«.
وال تنف��ك منظمة الصح��ة العالمية على 
م��دار الع��ام عن التذكي��ر بوق��ف التدخين، 
لم��ا له من آثار صحية ض��ارة خاصة على 
الرئتي��ن، وقد كثف��ت المنظم��ة حملتها بهذا 
الخصوص مع انتش��ار فيروس كورونا في 

مختلف دول العالم.
وأش��ارت المنظمة في إحصائية لها في 
ماي��و الماضي، إلى أن التبغ يقتل نصف من 
يتعاطون��ه تقريبا، إذ يودي بحياة أكثر من 8 
مايين نسمة سنويا، منهم أكثر من 7 مايين 
مم��ن يتعاطونه مباش��رة، ونحو 1.2 مليون 
“مدخن سلبي” ممن يتعرضون لدخان غير 

مباشر.
الفيروس يؤثر على
 وظيفة التنفس.. 

وعلى صعيد مماثل نبه خبراء الصحة، 
مؤخ��را، إل��ى أن األش��خاص المدخنين قد 
يكونون أكثر عرض��ة لمضاعفات فيروس 
كورون��ا “كوفي��د 19”، الذي يؤثر بش��كل 

كبير على وظيفة التنفس لدى اإلنسان.
وبحس��ب تقاري��ر صحفي��ة، فإن ش��ابا 
أميركي��ا، في الثانية والعش��رين من عمره، 
إل��ى  إدخال��ه  فج��رى  بكورون��ا،  أصي��ب 
المستش��فى رغم استقرار حالته، وحين سئل 
بشأن سبب هذا اإلجراء، قالت السلطات إنه 

ممن يدخنون السيجارة اإللكترونية.
وق��ال عم��دة مدينة نيوي��ورك، بيل دي 
باس��يو، إنه ليس��ت ثمة أي معلومات بشأن 
س��جله الصحي “لك��ن بما أن��ه مدخن، فإن 

األمر سيؤثر ال محالة على إصابته«.
ف��ي غض��ون ذل��ك، ي��رى الباحث في 
جامعة كاليفورنيا بمدينة س��ان فرانسيسكو، 
ماي��كل مات��اي، أن التدخي��ن يزي��د احتمال 
اإلصاب��ة بفي��روس كورون��ا، س��واًء تعلق 
األمر بتدخين الس��جائر العادية أو السيجارة 

اإللكترونية.
وأض��اف الباح��ث المخت��ص في طب 
الطوارئ أن الدراس��ات التي س��بق نشرها 
بشأن االلتهابات الرئوية، تظهر أن التدخين 
يزي��د خط��ر اإلصاب��ة بالته��اب الرئة لدى 
األش��خاص الذي��ن انتقل��ت إليه��م ع��دوى 

كورونا.
وأش��ار األكاديم��ي األميرك��ي إل��ى أن 
التجارب التي أجريت على مستوى الفئران، 
كش��فت هذه الحقيقة العلمية، ألن القوارض 
التي استنشقت النيكوتين وأدخلته إلى الرئة، 
تتأخر في التخلص من فيروسات اإلنفلونزا 
وهذا األم��ر قد ينطبق أيض��ا على فيروس 

كورونا المستجد.
ويرج��ح بع��ض الخب��راء أن يكون هذا 
األمر هو الذي جعل الرجال في الصين أكثر 
إصاب��ة بفي��روس كورونا مقارنة بالنس��اء، 
الس��يما أن الذكور يشكلون أغلب المدخنين 

في البلد اآلسيوي.
وفي العام الماضي، كشفت أرقام منظمة 
الصح��ة العالمية أن 47.6 بالمئة من رجال 
الصين يدخنون، فيما ال تتجاوز النسبة 1.8 

بالمئة وسط النساء الصينيات.
وأوض��ح مرك��ز »UCSF« المختص 
ف��ي بحوث التب��غ والتربية، أن األش��خاص 
الذي��ن أصيب��وا بكورون��ا ف��ي  المدخني��ن 
الصين، مؤخرا، كان��وا أكثر عرضة بواقع 

19 مرة ليعان��وا مضاعفات خطيرة مقارنة 
باألشخاص الذين لم يسبق لهم أن دخنوا.

لمراقب��ة  األميرك��ي  المرك��ز  ويؤك��د 
األم��راض والوقاي��ة منها، أن األش��خاص 
المسنين ومن يعانون أمراض القلب والرئة 
وضغ��ط ال��دم والس��كري، يكون��ون أكث��ر 

عرضة لإلصابة بكوفيد 19.
دراسة جديدة..

وأفادت دراس��ة جديدة، ب��أن المدخنين 
يواجه��ون خطرا أكبر لإلصابة بمضاعفات 

شديدة من فيروس كورونا المستجد.
ووج��د أكاديمي��ون صيني��ون أن رب��ع 
المرض��ى المصابي��ن الذي��ن احتاج��وا إلى 
العناي��ة المرك��زة أو ماتوا ج��راء اإلصابة 

بكورونا كانوا من المدخنين.
ومنظم��ة الصحة األوروبي��ة أكدت في 
الس��ابق أن التدخين يمك��ن أن يجعل الناس 
أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة من عدوى 

الفيروسات التاجية.
لكن خبراء قالوا إن البيانات التي قدمتها 
البح��وث التي تناولت العاق��ة بين التدخين 
وفي��روس كورون��ا تس��تند ف��ي الغالب إلى 
افتراض��ات، ودع��وا إلى إج��راء مزيد من 
البح��وث لتوضيح خط��ر التدخين بالنس��بة 

للمصابين بكورونا المستجد.
لذل��ك، قام باحث��ون مدعومون من لجنة 
الصح��ة الوطنية الصينية بدراس��ة ش��ملت 
أكث��ر م��ن 1000 مري��ض ت��م تش��خيص 

إصابتهم بالفيروس التاجي.
ووجدوا أن 25.5 في المئة من المرضى 
الذي��ن احتاجوا إل��ى تهوي��ة ميكانيكية، وتم 
إدخالهم إلى العناية المركزة أو توفوا، كانوا 

مدخنين.

علماء: المدخنون أكثر عرضة 
لمضاعفات كورونا

التدخين يزيد من فرص 
الموت في حالة اإلصابة 

بفيروس كورونا
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الصحة العالمية تصدر تعليمات 
للوقاية من كورونا فى رمضان

العالمية  الصحة  منظمة  أصدرت 
شهر  بصيام  المتعلقة  اإلرشادات  من  عدًدا 

رمضان:
البالغون  األصحاء  المسلمون  يصوم 
شهر رمضان يومياً من الفجر وحتى غروب 
الشمس، ويتناولون وجبتين: وجبة اإلفطار، 
أدلة  وهناك  الفجر.  قبل  السحور  ووجبة 
علمية على ما للصوم من آثاٍر إيجابية على 

الصحة.
وفى ذات السياق، أكدت منظمة الصحة 
العالمية، أنه لم تجر أى دراسات بشأن الصيام 
ومن  كوفيد-19  بعدوى  اإلصابة  ومخاطر 
األصحاء  األشخاص  يكون  أن  المفترض 
رمضان  شهر  خال  الصيام  على  قادرين 
يجدر  حين  فى  السابقة،  السنوات  فى  كما 
الحصول  فى  التفكير  المصابين  بالمرضى 
على رخصة شرعية إلفطار شهر رمضان 
بالتشاور مع أطبائهم، كما هو الحال مع أى 

مرض آخر.

والتواصل  البر  شهر  هو  ورمضان 
وتنشط فيه الحياة االجتماعية بشكل خاص، 
واألصدقاء  األقارب  يستقبلون  إما  فالناس 
جميعاً  ويلتفون  عليهم،  ضيوفاً  يحلون  أو 
من  وطاب  لذ  ما  عليها  إفطار  مائدة  حول 
بصومهم.  احتفاًء  والمشروبات  المأكوالت 
ويمتد الصيام طوال ساعات النهار، ويجوز 
الطعام  من  لهم  يحلو  ما  تناول  للصائمين 
والشراب في ساعات الليل وحتى فجر اليوم 
البعض خال شهر  على  يتعذر  وقد  التالي. 
فيزيد  بدني،  نشاط  أي  ممارسة  رمضان 
يتمكن مرضى  ال  وقد  في رمضان.  وزنهم 
السّكري من التحكم جيداً في حالتهم الصحية 
إذا كانوا يتبعون عادات غذائية غير صحية.

إرشادات  باتباع  الصائم،  ويستطيع 
معدالت  ويُخفض  وزنه  ينقص  أن  بسيطة، 
النقيض  وعلى  والكوليسترول.  الدم  ضغط 
من ذلك، قد يزيد وزن الصائم إذا ترك لنفسه 
العنان وأفرط في تناول الطعام عند اإلفطار 

مواتية  فرصة  عادةً  ورمضان  والسحور. 
النفس،  في  التحكم  على  فيها  يتدرب  للمسلم 
مع  والتعاطف  والتضحية،  النفس،  وضبط 
من هم أقل حظاً. ومن المستحسن تطبيق هذه 
الممارسات الطيبة والتحلي بها حتى في غير 

أوقات الصيام.

القواعد التغذوية والصحية 
الُموصى باتباعها

احرص خال شهر رمضان على شرب 
كمية كبيرة من الماء وتناول األطعمة الغنية 
وجبتي  بين  المياه  من شرب  وأكثر  بالمياه، 
تعرق  معدالت  وتزيد  والسحور.  اإلفطار 
الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة، 
ولذا فمن الضروري شرب السوائل لتعويض 
ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار )ما ال يقل 

عن 10 أكواب(.
خال  من  الماء  مدخول  زيادة  تستطيع 
سبيل  فعلى  بالماء.  الغنية  األطعمة  تناول 



وجبة  في  البطيخ  تناول  يمكنك  المثال، 
بعد  التحلية  سبيل  على  تناوله  أو  السحور 
الخضراء  السلطة  تحتوي  كما  اإلفطار. 
على كثير من الخضروات الغنية بالماء مثل 
الخيار والطماطم. وتجنب تناول المشروبات 
القهوة  مثل  الكافيين  على  تحتوي  التي 
والشاي والكوال ألن الكافيين قد يسبب كثرة 
التبول، مما قد يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف. 
تحتوي  التي  الغازية  المشروبات  أن  وتذكر 
السعرات  من  مزيداً  ستضيف  السكر  على 
من  وبدالً  الغذائي.  نظامك  إلى  الحرارية 
بالماء،  الغني  الطعام  تناول  تستطيع  ذلك، 
مثل الحساء أو سلطة الخضروات الطازجة.
حارة  أيام  في  العام  هذا  رمضان  يأتي 
تصل  حيث  طويلة،  لساعات  الصيام  ويمتد 
مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة 
الظهيرة،  ساعات  خال  المهم  ومن  يومياً. 
مكان  في  تتواجد  أن  الحرارة،  تشتد  حين 
التعرض  تتجنب  وأن  التهوية،  وجيد  ُمظلل 

ألشعة الشمس.
ومتوازنة  صحية  إفطار  وجبة  تناول 

لتعويض مستويات الطاقة لديك
تمرات  ثاث  على  اإلفطار  يُعتبر 
وجبة  لبدء  والصحية  التقليدية  الطرق  من 
اإلفطار، ألن التمر غني باأللياف. وتناول في 
وجبة اإلفطار كثيراً من الخضروات لتزود 
باإلضافة  والمغذيات،  بالفيتامينات  جسمك 
بالطاقة  جسمك  لتزود  الكاملة  الحبوب  إلى 
واأللياف. واستمتع بتناول اللحوم الخالية من 
الدهون والدجاج بدون جلد واألسماك سواء 
كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول 
الصحي.  البروتين  من  جيدة  حصة  على 
أو  المقلية  األطعمة  تجنب  عام،  وبشكل 
من  عالية  نسبة  تحتوي على  التي  الُمصنعة 

وتجنب  بوجبتك  استمتع  السكر.  أو  الدهون 
اإلفراط في الطعام عن طريق تناول الطعام 

ببطء.

تسحروا فإن في السحور بركة
السحور وجبة خفيفة يتناولها الصائم قبل 
الفجر لتُعينه على الصيام. وهناك فئات معينة 
يجب أن تحرص على تناول وجبة السحور 

والحوامل،  والمراهقين،  السن،  كبار  مثل 
والمرضعات، وكذلك األطفال الذين يرغبون 
في الصيام. ويجب أن تتضمن هذه الوجبة، 
التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، خضروات 
الخبز/ مثل  الكربوهيدرات  من  وحصة 
لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 
وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات األلبان 
بيض،  و/أو  الملح/لبنة/لبن(  خفيف  )جبن 

الطحينة/ من  جانبي  طبق  إلى  باإلضافة 
األفوكادو.

تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات 
عقب وجبة اإلفطار، حيث تتضمن الحلويات 
التي يتناولها الناس عادةً في رمضان كميات 
كبيرة من شراب السكر. ومن األفضل تناول 
فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل 
أخرى  فاكهة موسمية  أي  أو  البطيخ/الشمام 

مثل الخوخ أو النكتارين.
تناول  من  الشخص  يحّد  أن  ويجب 
اللحوم  خاصة  بالدهون،  الغنية  األطعمة 
من  المصنوعة  واألطعمة  بالدهون،  الغنية 
إليها  المضاف  الفطائر  أو  الهّشة  الفطائر 
األفضل  ومن  زبدة.  أو  نباتي  دهون/سمن 
أخرى  طرق  واستخدام  القلي  عن  االبتعاد 
في الطهو، مثل الطهو على البخار، أو طهو 
الطعام بالصلصة، أو القلي السريع باستخدام 
كمية صغيرة من الزيت، أو الطهو في الفرن.

تجنب األطعمة التي تحتوي على كميات 
واللحوم  النقانق،  مثل  الملح،  من  كبيرة 
األسماك،  ومنتجات  والمملحة  الُمصنعة 
السريعة،  واألطعمة  والمخلات،  والزيتون 
من  المختلفة  واألنواع  المالحة،  واألجبان 
المقرمشات الجاهزة، والسلطات، واألطعمة 
المايونيز  )مثل  والصلصات  تُدهَن،  التي 
عند  األفضل  ومن  والكاتشب(.  والخردل 
الملح  استخدام  من  الحّد  الوجبات،  إعداد 
وضع  عدم  بالطبع  ويُفضل  اإلمكان،  بقدر 
المملحة على طاولة الطعام. ويمكن استخدام 
التي  لتحسين نكهة األطعمة  أعشاب مختلفة 

يتم طهوها.
مناسبة  بكميات  ببطء  الطعام  تناول 
الحتياجاتك. فالوجبات الكبيرة تسبب الحرقة 

وشعور بعدم االرتياح.

وكن  اإلمكان،  بقدر  تتحرك  أن  حاول 
نشيطاً في فترات المساء، حيث يمكنك مثاً 

المشي يومياً بانتظام.
يُنصح المرضى المصابون بداء السّكري 
قد  بينما  الصيام.  بعدم  عموماً   1 النوع  من 
السكري  بداء  المصابون  المرضى  يستطيع 
من النوع 2 أو فرط ضغط الدم الصيام طالما 
إما  السيطرة،  تحت  الصحية  حالتهم  كانت 
عن طريق النظام الغذائي أو الدواء. ولكن، 
يُنصح هؤالء المرضى قبل الصيام باستشارة 
على  للحصول  التغذية  خبير  أو  الطبيب 

المشورة الطبية المائمة لحالتهم الصحية.

الصيام أثناء الحمل والرضاعة
والمرضعات  الحوامل  على  ينبغي 
الرجوع إلى الطبيب للحصول على المشورة.

أمثلة على وجبة اإلفطار
حساء خضروات طازج )وليس مسحوق 

الحساء الجاهز(

سلطة خضراء أو أي خضروات أخرى 
من اختيارك

)كوسا/باذنجان/ محشوة  خضروات 
ورق عنب(

صدور دجاج مطهوة في الفرن
ويمكنك  الماء؛  من  كبيرة  كمية  اشرب 
النعناع  وأوراق  الليمون  شرائح  إضافة 

لتحسين الطعم.

أمثلة على وجبة السحور

قطعتان من الخبز
بيضة  أو  بالخضروات  مخفوقة  بيضة 

مسلوقة جيداً
من  )نوعان  مقطعة  خضروات 

الخضروات(
وزيت  زعتر  إليه  جبن مضاف  أو  لبنة 

الزيتون
شاي أعشاب

وال تنس أن تشرب كمية كافية من الماء.
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الرياضةالرياضة

مع ق��رب ش��هر رمض��ان المب��ارك، 
وبس��بب الظروف االس��تثنائية التي نعيش 
فيها مع انتش��ار فيروس كورونا المستجد، 
ومع فرض العزل الذات��ي وحظر التجوال 
ف��ي بعض ال��دول، ومع قل��ة الحركة يأتي 
هنا الس��ؤال ع��ن كيفية تخفي��ف الوزن في 

رمضان أثناء الحجر المنزلي. 

أهمية العزل الذاتي 
يقصد بالعزل الذات��ي البقاء في المنزل 
دون الخروج واالخت��اط باآلخرين، تجنبا 
لنش��ر ع��دوى في��روس كورونا المس��تجد 
ال��ذي ينتقل بس��هولة من ش��خص إلى آخر 
عن��د المخالطة واالقتراب، أو بس��بب لمس 
األس��طح الملوثة، وتت��راوح فت��رة العزل 
الذات��ي بين ال� 7 أي��ام وال� 14 يوم، خاصة 
ف��ي حال االش��تباه في ظه��ور األعراض، 

لعدم االختاط باآلخرين وعدم نقل العدوى 
لهم.

الكثي��ر م��ن دول العال��م اآلن تف��رض 
الحجر الصحي وحظر التجوال إما بش��كل 
جزئ��ي أو كامل لمدة أط��ول من 14 يوما، 
وذل��ك لتقليل فرص اإلصابة بالفيروس إلى 

أقل حد ممكن. 
كيفية تخفيف الوزن في رمضان أثناء 

العزل الذاتي 
يترافق رمضان هذا العام مع اس��تمرار 
الع��زل الذاتي، وم��ع طول فت��رة المكوث 
ف��ي المن��زل ومن��ع النزول إل��ى الصاالت 
الرياضية أو الش��ارع للحرك��ة بعد أوقات 
اإلفطار، قد يس��بب ذلك اكتساب المزيد من 
الوزن خاصة في ح��ال عدم االهتمام بنوع 
الطع��ام الذي نتناوله، فم��اذا يجب أن نفعل 

من أجل تجنب زيادة الوزن في رمضان.

تناول السحور 
الصحي��ح تناول��ك للس��حور الصح��ي 
والس��ليم، س��يوفر ل��ك الطاقة ط��وال فترة 
الصيام، لذلك اهتم بتناول أطعمة مش��بعة ال 
تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، يمكنك 
إدراج الخض��روات والفواك��ه والحم��ص، 
فكلها من الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد 
عل��ى إمدادك بالطاقة، أيض��ا يمكنك إضافة 

منتجات األلبان قليلة الدسم مثل اللبنة. 
اب��دأ فط��ورك بتناول 3 تم��رات، فهي 
فاكهة لذيذة غنية باأللياف، واجعل إفطارك 
الكامل��ة  والحب��وب  الخض��روات  يش��مل 
واللح��وم الخالي��ة م��ن الده��ون، وتجن��ب 
األطعم��ة المقلي��ة والدهون والس��كريات، 
وتناول طعامك ببطء حتى تش��عر بالش��بع 

دون تناول كميات كبيرة من الطعام. 

ممارسة الرياضة 
صحي��ح أن الحظر يمن��ع الخروج من 
المن��زل، وهو م��ا قد يمثل مش��كلة خاصة 
ألولئ��ك الذين يهتمون بممارس��ة الرياضة 
دائما، يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل، 
لذلك اهتم باختيار تمارين تس��تهدف مناطق 
مختلفة من الجسم، خال 20 دقيقة ستكون 

قمت بتمرين جسمك بالكامل. 
أن��واع الرياض��ة المناس��بة لرمض��ان 
تمتاز النش��اطات البدينة المحبذ ممارس��تها 
في ش��هر رمضان بأنه��ا ذات نوعية خفيفة 
أو متوس��طة الش��دة والكثاف��ة، وال تتطلب 
جه��داً كبي��راً وال مقاوم��ة عالي��ة قد تصل 
بالجس��د أحيان��ا إلى مرحل��ة اإلنهاك، ومن 
هذه الرياضات: رياضة المش��ي، ورياضة 
األيروبي��ك، والقف��ز بالحب��ل، والتماري��ن 
السويدية البدنية الخفيفة، واستخدام األجهزة 
التدريبية المعروف��ة كالتريدميل و الدراجة 

وغيرها.
مت���ى يج���ب ممارس���ة الرياضة في 

رمضان ؟ 

قبل وجبة اإلفطار 
يستطيع الرياضي أن يمارس الرياضة 
لمدة ساعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد 
اإلفطار بمدة زمنية قصيرة التتجاوز ال� 15 
دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة 
بين لحظ��ة إنه��اء التدري��ب واإلفطار هو 
محاولة تعويض الجسم بالسوائل واألماح 
المعدني��ة المفق��ودة بأس��رع وق��ت ممكن، 
لحماية الجس��م من األعراض الصحية التي 
يمكن أن يتعرض لها، نتيجة التدريب في جو 
رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ساعات 
الصيام. ويضيف بع��ض المتخصصين أن 

ممارسة الرياضة قبل اإلفطار بمدة بسيطة 
تعمل على زيادة كفاءة الجس��م في التخلص 
من الس��موم الناتج��ة عن عملي��ات التمثيل 
الغذائي، إلى جانب تنش��يط الدورة الدموية 

وزيادة الشعور بالراحة واالسترخاء.

بعد وجبة اإلفطار 
تم��ارس الرياض��ة بعد وجب��ة اإلفطار 
بما يع��ادل 2 ونص إلى 3 س��اعات، حيث 
يتم خ��ال هذه الفترة هض��م الطعام بكفاءة 

وراحة ليتم استخاص الطاقة وإعادة شحنها 
إلى أعضاء الجس��م الحيوية، واليجوز بتاتا 
ممارسة أي مجهود بدني قبل الوقت المحدد 
ألن طاق��ة وجه��د وتركيز الجس��م بالكامل 
يك��ون منصب عل��ى إتمام عملي��ة الهضم، 
ويضي��ف بع��ض المتخصصي��ن أن الفائدة 
المرجوه من ممارسة التمارين بعد اإلفطار 
تتمثل ف��ي أنها تحفز وتس��رع من عمليات 
األيض وحرق الطاقة المس��تمدة من الطعام 

الممول للجسم.

كيف تخفيف وزنك 
في رمضان أثناء 

الحظر؟

كيف تخفيف وزنك 
في رمضان أثناء 

الحظر؟

كيف تخفيف وزنك 
في رمضان أثناء 

الحظر؟

كيف تخفيف وزنك 
في رمضان أثناء 

الحظر؟
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»أفضل من قبل«
من أجمل الكتب التي تحدثت عن تغيير العادات السيئة، 
  “ better than before الكت��اب الرائع »أفضل من قبل
للكاتبة غريتش��ن روبن. ه��ذا الكتاب أكد بما ال يدع مجاال 
للش��ك، أن أفضل طريقة لتغيير العادة الخاطئة من تدخين 
وإدمان على الس��كريات واألطعمة الس��يئة والنوم السيء  
وغيره��ا، ه��و بمعرف��ة طبيعت��ك وش��خصيتك ودوافعك 
وعواطف��ك، ال بتطبيق التوصي��ات والنصائح العامة التي 

ال تليق للجميع!
دراس��ة أجري��ت على ٦٩٧ ش��خص م��ن المدخنين، 
ال��ذي عزموا على قطع التدخين، قس��موهم إلى قس��مين، 
 cold قس��م توقفوا عن التدخين فجأة )طريقة الديك البارد
turkey( وقس��م آخر توقف بشكل تدريجي )طريقة الديك 
الدافئ warm turkey( وأثبتت الدراس��ة أن نسبة نجاح 
الطريق��ة المفاجأة أكبر من التدريجية! وهذه الدراس��ة إن 
أثبتت ش��يئا، فإنها تثبت أن اإلنس��ان الذي تكون له دوافع 
قوي��ة للتوق��ف ع��ن التدخين،  س��يتوقف بش��كل مفاجئ، 
وس��يتحمل ما قد يعانيه من أعراض انس��حابيه، أو نفسية، 

من دون الحاجة للتدرج والمساعدة والتردد.
عندما تريد التوقف عن التدخين اسأل نفسك ٣ أسئلة:

١- لم��اذا أريد التوقف؟ هل من س��بب وجيه؟ هل من 
سبب عاطفي مؤثر أدى إلى التفكير بقطع الدخان؟
٢- ماهي الطريقة الصحيحة التي سأقوم بها؟

٣- متى سأقدم على الفعل؟ )يجب تحديد اليوم والوقت 
والس��اعة(. فالدراس��ات أثبتت ان ال��ذي يتحدث عن قطع 
الدخ��ان دون أن يقوم بخطوة جادة س��يواجه صعوبة أكثر 

من غيره في التغيير.

صناعة التبغ في كل مكان و لألس��ف بعض الجهات 
الحكومي��ة ال تتوانى عن التعامل معهم دون األخذ بعين 
االعتب��ار االتفاقية االطارية و الش��فافية في التعامل مع 

صناعة التبغ.
 تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تس��مح لصناعة 
التب��غ بالجلوس على طاولة السياس��ة، على الرغم من 
التزاماتها بموجب المادة 3.5 من اتفاقية منظمة الصحة 
العالمي��ة اإلطارية لمكافحة التبغ والمب��ادئ التوجيهية 

لها.
تنص المادة 3.5 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية 
اإلطاري��ة لمكافح��ة التب��غ عل��ى ما يل��ي: »تتصرف 
األط��راف عن��د وض��ع وتنفيذ سياس��اتها ف��ي مجال 
الصحة العمومية، فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو 
يكفل حماية هذه السياس��ات م��ن المصالح التجارية و 
أية مصالح راس��خة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقاً 

للقانون الوطني.” 
أظهرت بعض الحكومات الريادة في حماية السياسة 
الصحي��ة من التدخل من قبل صناع��ة التبغ، بينما هناك 

حكومات أخرى تسمح بمستويات عالية من التدخل.
ف��ي 13 مايو م��ن كل عام ، تحتف��ل منظمة الصحة 
العالمي��ة وش��ركاؤها ، بم��ا في ذل��ك تحال��ف االتفاقية 
اإلطارية ، بالي��وم العالمي لامتناع عن التبغ من خال 
تس��ليط الضوء على المخاط��ر الصحية و غير الصحية 
المرتبط��ة باس��تخدام التب��غ. و ذلك من خ��ال الترويج 

لسياسات فعالة للحد من استهاك التبغ.
س��يركز اليوم العالمي لامتناع ع��ن التبغ هذا العام 
عل��ى »حماية الش��باب م��ن تاعب صناع��ة التبغ  بهم 

ومنعهم من تعاطي التبغ والنيكوتين”.

حملة اليوم العالمي لمكافحة التبغ لعام 0202 ستعمل 
على:

• فض��ح الخرافات وكش��ف تكتي��كات التاعب التي 
تس��تخدمها صناعة التبغ والصناع��ات ذات الصلة ، وال 
س��يما تكتيكات التسويق التي تستهدف الشباب و األجيال 
القادم��ة حت��ى األطفال، بما ف��ي ذلك من خ��ال إدخال 
منتجات جديدة ونكهات و نكهات وميزات جذابة أخرى ؛

• تزوي��د الش��باب بالمعرف��ة حول نواي��ا وتكتيكات 
صناعات التبغ ذات الصلة وتكتيكاتها ؛

• استمالة الش��خصيات المؤثرة مجتمعياً )في الثقافة 
العام��ة ، و على وس��ائل التواص��ل االجتماعي ، و في 
المن��زل ، أو في المدارس( لزي��ادة الوعي بين األجيال 
القادمة لحمايتهم والدفاع عنهم وتحفيز التغيير من خال 

إشراكهم في مكافحة التبغ.
فاألجي��ال القادمة لها الحق ف��ي الحماية من صناعة 
التب��غ و عدم االس��تغال ف��ي زراعة التب��غ. للعيش في 
بيئة خالية من التدخين. هذه الحقوق مس��تمدة من حقوق 
اإلنسان في الصحة والحياة - الحقوق األساسية المعترف 

بها في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
د هاني إبراهيم الجهماني

 د. بسام البطحي
استشاري طب عائلة

مرشد نفسي

اليوم العالمي لالمتناع عن التبغ  



بحس��ب تقرير منظمة الصحة العالمية، تم 
تصني��ف النفاي��ات المنتجة في قط��اع الرعاية 
الصحي��ة كنفايات خط��رة، و يمك��ن أن تكون 
المخاط��ر الصحي��ة والبيئية الناجم��ة عن هذه 
النفاي��ات واضح��ة المعال��م، كم��ا أن ش��روط 
إدارته��ا تختلف بش��كل واضح ع��ن إدارة تلك 

النفايات المتولدة في مجاالت أخرى.
وتش��ير اإلحصائيات البيئية والصحية إلى 
ازدي��اد كميات النفايات م��ع ارتفاع اإلصابات 
بفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي 
وخاصة الم��واد الباس��تيكية والكرتونية ذات 
االس��تخدام الواحد وبقايا األطعم��ة، ومخلفات 

الوقاية الشخصية.
ووفق دراس��ات أجري��ت في الصين خال 
كمي��ة  بلغ��ت  بالفي��روس،  اإلصاب��ات  ذروة 
النفاي��ات الطبي��ة الناجم��ة من المستش��فيات 6 
أضع��اف الكميات خال فترة م��ا قبل المرض 
مما يؤشر إلى ارتفاع كبير في كميات النفايات 
ويتطلب ح��ذرا في التعامل معه��ا كونها تعتبر 

من النفايات الخطرة المرجحة لنقل العدوى.
وف��ي الكويت كم��ا جمي��ع دول العالم من 
المتوقع أن ترتفع نسبة المخلفات الطبية وكذلك 
الباس��تيكية وغيرها من المحاجر ما س��يطرح 
مش��كلة يجب التعامل معها بحذر ش��ديد لتجنب 
انتش��ار العدوى خصوصا في ظل مشكلة رمي 
بع��ض مخلف��ات الوقاي��ة الصحية الش��خصية 

كالكمامات والقفازات.
وح��ذرت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، من 
تل��ك النفايات نظرا ألن المعالجة غير الس��ليمة 
للنفايات الطبية )استخدام اإلبر والحقن الملوثة 

بشكل أساسي( تسبب العديد من االلتهابات 
وشددت منظمة الصحة العالمية بضرورة 
أهمية معالج��ة النفايات الطبية. وفقا لتوجيهات 

منظمة الصحة العالمية.
الط��رق الس��ليمة لمعالج��ة تل��ك النفايات 

الطبية:

ينبغي معالجة النفاي��ات الخطرة في أقرب 
مكان ممكن من مكان.

ح��رق أنواع معين��ة من النفاي��ات الطبية، 
وخاصة تلك الت��ي تحتوي على المعادن الثقيلة 
أو الكلور، قد ينش��ر المواد الس��امة في الغاف 
الجوي )بس��بب، على س��بيل المث��ال، درجات 
الح��رارة العالية أثن��اء عملية الح��رق أو عدم 

كفاية مراقبة االنبعاثات(.
التخل��ص م��ن النفايات عن طري��ق الدفن 
في مدافن النفايات قد يتس��بب ف��ي تلوث المياه 
الجوفية )إذا تم تصميم الموقع أو إدارته بش��كل 

غير الئق(.
الحرق

كان الحرق سابقا األس��لوب األكثر شعبية 
للتخلص م��ن غالبية النفاي��ات الطبية الخطرة. 
عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه ال ي��زال يمث��ل الح��ل 
المس��تخدم على نطاق واسع، هناك طرق بديلة 
تكتسب شعبية متزايدة، عند اختيار الحل، يجب 
أن تؤخذ عدة عوام��ل في االعتبار، وكثير من 
ه��ذه العوامل تعتم��د على الظ��روف المحلية، 
مث��ل متطلبات الصحة والس��امة، والخيارات 

المتاحة للتخلص النهائي من النفايات، الخ.
هناك العديد من الشكوك حول فعالية حرق 

النفايات، ولكن يس��تتبع ه��ذه الطريقة عددا من 
القضايا الخطيرة المتعلقة بجودة الهواء، يرجع 
ذلك إلى حقيقة أن الكاش��ف هو األكس��جين في 
الغاف الجوي، حيث أن كمية كبيرة من الهواء 

يجب أن تمر بشكل مستمر من خال النظام.
التطهير الكيميائي

ه��ذا الحل هو األنس��ب لمعالج��ة النفايات 
السائلة بما فيها الدم والبراز السائل.

)التعقي��م  الرطب��ة  الحراري��ة  المعالج��ة 
بالبخار(

يتم تمزيق النفايات أوالً ثم تتعرض للبخار 
عال��ي الضغط وعال��ي الحرارة. ه��ذه العملية 
تشبه عملية التعقيم بأجهزة األوتوكاف، نظراً 

لدرجة الحرارة المناسبة ووقت االتصال.
التخلص من النفايات في البر

يعتبر التخلص م��ن النفايات في األراضي 
حاً مقبواًل في حالة عدم وجود وسيلة لمعالجة 
النفايات قبل التخلص منها. إذا تراكمت النفايات 
الطبية الخطرة وغير المعالجة في المستشفيات.

المعالجة بالتثبيت
تقل��ل عملي��ة التثبي��ت م��ن خطر انتش��ار 
الم��واد الس��امة في المي��اه الس��طحية أو المياه 
الجوفية عن طريق خلط النفايات مع األس��منت 

وغيرها من المواد قبل التخلص منها. هذا الحل 
مناسب بشكل خاص في حاالت المستحضرات 
الصيدالني��ة ورماد الحرق ال��ذي يحتوي على 

نسبة عالية من المعادن.
وفي هذا الصدد أكد االستشاري واألكاديمي 
المتخص��ص ف��ي النفاي��ات الطبي��ة الخط��رة 
بيولوجي��ا د.علي خريبط في تصريحات نقلناها 
عن جريدة »األنباء« أنه من الطبيعي ان تكون 
هناك زيادة في النفاي��ات الخطرة بيولوجيا في 
الكويت بسبب انتش��ار هذا الوباء والذي تعدى 

عتبة ال� 1400 إصابة.
وق��ال خريب��ط انه يج��ب تس��ليط الضوء 
عل��ى أمور أخرى عند التعامل م��ع هذا الوباء 
خصوص��ا فيم��ا يتعل��ق ف��ي تحلي��ل المخاطر 
والتأثي��رات البيئي��ة والصحي��ة المصاحبة في 
زي��ادة ن��وع معي��ن م��ن النفاي��ات والمعروفة 
 Bio-hazardous بالنفايات الخطرة بيولوجيا
Waste بس��بب ما فيها من مصادر قد تس��بب 
في احتمالية اإلصابة باألمراض ومنها المعدية 

للمتعرضين لها كفيروس كورونا.
وحذر من أنه إذا لم يتم كشف هذه النفايات 
وتحدي��د مصادره��ا والتعام��ل معه��ا بطريقة 
صحيح��ة من حي��ث إدارته��ا بطريق��ة فعالة، 
فإنها س��تخلق ضغط��ا ومش��اكل إضافية على 
العاملين والمتطوعين ف��ي مكافحة هذا الوباء، 
وعل��ى إمكاني��ات الدولة وعل��ى مجمل الناس، 
وقياس��ا على الصين، فقد بلغ��ت كمية النفايات 
الطبية الناجمة من المستشفيات في ذروة تفشي 
الفي��روس 6 أضعاف الكميات في فترة ما قبله، 
وهذا ما يشير إلى أن كمية هذه المخلفات خال 
فترة تزايد عدد المصابين ستتزايد بشكل كبير.

التعامل مع النفايات
وأشار إلى أن الكويت تتعامل مع هذا النوع 
 Incineration من النفايات من خال الحرق
أو من خال أنظمة األوتوكليف والتي تس��تخدم 
الضغ��ط والبخار الحار للقضاء على ما يتواجد 
من مسببات األمراض ومنها األمراض المعدية 
في مثل ه��ذه النفايات وهذه طرق وأنظمة تتبع 

عالميا بغض النظر عن فوائدها وسلبياتها.
وش��دد عل��ى أن��ه إذا لم تكن هناك س��رعة 
في االستعداد واالس��تجابة والتعامل مع نفايات 
ومخلف��ات متعرض��ة له��ذا الفي��روس فإنهم��ا 
يكون��ان مصدرا للخط��ر ويخلق��ان احتماالت 
للتعرض له، لكل من العاملين بالقطاع الصحي 

وغيره وممن يتعاملون مباشرة مع المتعرضين 
له، أو المحتمل التعرض له، أو المتقصين عنه، 
وكذلك للمتطوعين، والعمالة التي تنقل النفايات 
الطبية الخطرة بيولوجيا أو ألي إنسان يتعرض 
ألي م��واد ملوث��ة به��ذا الفي��روس م��ن خال 
األكياس والحاويات الت��ي توضع فيها النفايات 
الخط��رة بيولوجي��ا، والكمام��ات، والقفازات، 
واألغذي��ة، والمابس أو ما يوضع عليها كنوع 

من الوقاية.
بدوره��ا، أك��دت رئيس الجمعي��ة الكويتية 
لحماي��ة البيئ��ة وجدان العق��اب أن اإلهمال في 
التعام��ل م��ع النفاي��ات الطبية ينش��ر المرض 
لألش��خاص الذين يتعاملون مع جم��ع النفايات 
وتنظيف الش��وارع، والمش��كلة في عدم وعي 
العمالة المستخدمة في هذا المجال ما يعرضهم 
لخط��ر اإلصابة بالفيروس وم��ن ثم انتقاله الى 
مخالطيه��م في ح��ال عدم االمتث��ال للتعليمات، 
مضيف��ة ان��ه يق��ع عل��ى الش��ركات الخاص��ة 
بالتنظيف توفير كل االحتياطات لطاقمها الفني 
والتوعية الخاصة بالتعامل مع مختلف النفايات 

وخاصة الطبية حاليا.
وأوضح��ت العقاب انه يجب ان يجرم فعل 
رم��ي المخلفات الطبية كالقف��ازات والكمامات 
وغيره��ا، وعلى الرغ��م من وج��ود مخالفات 
صريح��ة ف��ي قان��ون حماي��ة البيئ��ة رقم 42 
لس��نة 2014 وال��ذي يجرم رم��ي النفايات إال 
ان العقوب��ة يجب ان تغلظ بم��ا يخص النفايات 
الطبي��ة ألنه ضرر واقع ال محال��ة«، وطالبت 
بتشجيع الصناعات الوطنية للباستيك الصديق 

للبيئة والذي بات ضرورة ملحة ومنع استخدام 
الباس��تيك الع��ادي، معلن��ة ان الجمعية س��بق 
له��ا وش��اركت في لجن��ة »الكوي��ت خالية من 
الباس��تيك« ع��ام 2012 ولألس��ف ل��م تصل 

اللجنة لغايتها.
م��ن جانبها، أش��ارت أمين ع��ام الجمعية 
الكويتي��ة لحماي��ة البيئ��ة جنان به��زاد إلى ان 
عمال النظافة من أبطال خطوط الدفاع األولى 
المجهولين وهم أكثر من يجب أن يلتزم بضوابط 
وممارس��ات العم��ل اآلمنة واس��تخدام معدات 
الوقاية الشخصية مثل القفازات المقاومة للثقب 
وحماي��ة كامل��ة للوجه والعين لمن��ع التعرض 
للنفاي��ات الطبي��ة التي م��ن الممك��ن أن تكون 
مس��ببة للعدوى، الفتة إلى أنه في ووهان حيث 
ظهرت الفيروس��ات التاجية الجديدة ألول مرة 
تم بن��اء مصنع جديد للنفاي��ات الطبية وتجهيز 
46 منش��أة متنقلة لمعالجة النفايات، حيث كان 
إنتاج النفايات من المستش��فيات هناك 6 مرات 
من النفاي��ات الطبية في ذروة تفش��ي المرض 
مقارن��ة بها قبل بدء األزم��ة، حيث بلغ اإلنتاج 

اليومي للنفايات الطبية 240 طنا متريا.
خ��ارج  تنتش��ر  النفاي��ات  أن  وذك��ر 
المستش��فيات، حيث الحج��ر المنزلي ومما قد 
ال يع��رف أن م��ن ال يعاني م��ن أي أعراض 
يمك��ن أن تك��ون القمامة الت��ي يرميها ملوثة، 
وهذا يعني أن الن��اس ربما يولدون الكثير من 
القمام��ة المحملة بالفيروس��ات، وه��ذا األمر 
مقل��ق لعمال النظافة وال نعلم في ظل اختاف 
العلم��اء والمختصي��ن في فترة بق��اء فيروس 
كوفي��د 19 عل��ى األس��طح المختلف��ة، فيقول 
البعض من بضع س��اعات حت��ى أيام في ظل 
ظروف مختلفة على سبيل المثال نوع السطح، 
أو درج��ة الحرارة أو الرطوبة في البيئة وذلك 
يجعل من إدارة النفايات الطبية تحديا كبيرا في 

هذه الظروف.
وأك��دت أن هن��اك حل��وال منطقي��ة حي��ث 
الس��امة للكل م��ن النفاي��ات، أولها اس��تخدام 
كيس نفايات مائم وإغاقه بشكل صحيح يمنع 
تس��رب النفايات ويرت��دي العمال معدات واقية 
خاص��ة القفازات، ومن أه��م األدوار التي يقوم 
بها المجتمع المدني هو المحافظة على الصحة 
العام��ة بالتباع��د وإبق��اء التواص��ل والتوعية 
بأفض��ل الطرق الس��ليمة للتعامل م��ع النفايات 

داخل وخارج المنزل.

مخاطرها البيئية واضحة المعالم

مخلفات »كورونا«.. زيادة متوقعة 
ومخاوف عالمية من اإلهمال
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كثرت التساؤالت حول كورونا وصيام رمضان. فقد 
أثّر العزل ومنع الس��فر وحظ��ر التجمعات على الطقوس 
والعبادات اإلس��اميّة، من عم��رة، وصاة جمعة، وحتى 
على دف��ن الموت��ى وتغس��يلهم وتكفينهم وعل��ى واجبات 

العزاء، فماذا سيكون حال الصوم؟
ف��ي أّول موقف لمرجعيّة دينية حول كورونا وصيام 
رمض��ان أعل��ن األزه��ر ف��ي فتوى ص��درت الي��وم أن 
“الحديث عن إفطار المس��لم كإج��راء وقائي بترطيب الفم 

للحماية من العدوى، سابق ألوانه”.
يجي��ز اإلس��ام للمس��افرين والمرض��ى أن يفطروا 
رمض��ان، كم��ا يحّث على حف��ظ النف��س وصيانتها ومنع 
الض��رر عنها. على ضوء ذلك، تش��ير فتوى األزهر إلى 
أّن “منظمة الصّحة العالمية” لم تثبت بعد أّن ترطيب الفم 
يقي من عدوى كورونا، لذلك “ال يجوز للمسلمين اإلفطار 
في رمضان إال إذا ثبت علميّاً أنَّ لعدم ش��رب الماء تأثيراً 
صحي��اً على الصائمين؛ كإجراء وقائ��ي لهم من اإلصابة 

بهذا المرض باإلفطار في رمضان”.
وقال األزهر بخص��وص كورونا وصيام رمضان: 
“يرج��ع في حكم ذلك لألطب��اء الثِّقات وما يرونه، للحفاظ 
عل��ى صح��ة اإلنس��ان، فهم أه��ل االختصاص ف��ي هذه 
المس��ألة، وقرارهم ُمل��ِزٌم لكلِّ صائم مس��لم باإلفطار من 
عدم��ه”. وذّكرت الفتوى بأّن اإلس��ام “س��ّن المضمضة 
حال الوضوء، يستعين بها المسلم على ترطيب فمه، شرط 

أال يدخل الماء إلى جوفه فيبطل صيامه”.
م��ن جهت��ه، ح��ّث الش��يخ عكرمة صب��ري خطيب 
المس��جد األقصى، ومرجعيات دينية أخ��رى، على تقديم 
الزكاة قبل موعدها المحّدد لمس��اعدة المحتاجين والفقراء 

خال أزمة كورونا.
واعتب��ر ش��يخ األزه��ر أحم��د الطي��ب أّن االلتزام 
بتعليمات الوقاية من العدوى، “واجب شرعي”. كما أفتى 
األزه��ر بأّن من مات بفيروس كورونا، له أجر “ش��هداء 
اآلخ��رة”، متفق��اً بذلك مع فت��وى المرجع الش��يعي علي 
السيس��تاني الذي أعلن أنّه يرجى لم��ن ضحى بحياته من 

الطواقم الطبيّة في مكافحة الوباء، “أجر الشهيد”.
الفتوى اإللكرونية

وأج��اب مركز األزهر العالمي للفت��وى اإللكترونية 
ع��ن ُحكم صيام ش��هر رمضان ف��ي ح��ال رأى األطباُء 
ائم رطبًا طوال اليوم؛ كإجراء وقائّي  ضرورة بقاء فم الصَّ
م��ن العدوى بفي��روس كرونا الُمس��تجد )كوفيد – 19(؟، 
وذلك عبر صفحته الرس��مية بموقع التواصل اإلجتماعي 

فيسبوك.
وأوض��ح األزهر قائًا: إن كان األمر س��ابقًا ألوانه؛ 
ر األطباء  فإنه ال يجوز للمسلم أن يُفِطَر رمضان إالَّ إذا قرَّ
يام سيجعله عرضةً لإلصابة والهاك  وثبت علميًّا أن الصِّ
بفي��روس ُكورون��ا، وه��و أمر ل��م يثبت علميًّ��ا حتى هذه 

اللحظة.
وأش��ار مركز األزهر العالمي للفت��وى اإللكترونية  

الى أن اإلس��ام حثن��ا على ِحفَ��ِظ النَّف��س وصيانتها بكلِّ 
��بل الت��ي تدرأ عنه��ا اله��اك، وتمنع عنها  الطُّ��رق والسُّ
ده الفقهاء م��ن القواعد الوقائية  الض��رر؛ ومن ذلك م��ا قعَّ
فع(:  في الش��ريعة اإلس��امية بقاعدة )الدَّفع أقوى من الرَّ
رر قبل وقوعه  روا فيها بأنه إذا أمك��ن رفع الضَّ حي��ث قرَّ
وحدوث��ه؛ فهذا أَولى وأفضل من رفع��ه بعد الوقوع، فهذا 
من باب العاج الوقائي؛ ألنَّه إن أمكن عاج األمر ودفعه 
قبل حدوثه فهذا يَُجنِّب المجتمع األضرار والكوارث التي 

من الممكن أن تحدث إذا لم نُسرع بمعالجة األمور.
وقد يثور هنا تساؤل أال وهو: هل من األمور الوقائية 
ك��ون الف��م رطبًا دائما حت��ى ال يُصاب الشَّ��خص بعدوى 
ب على المس��لم  في��روس كورونا المس��تجد؟ وه��ل يتوجَّ
اإلفطار في رمضان كإجراء وقائي بترطيب فمه؛ ليحمي 

نفسه من العدوى بهذا الفيروس؟.
والحقيق��ة: أنه لم يثبت علميًّا -حتى هذه اللحظة- كما 
ج��اء عبر الموقع اإللكتروني لمنظم��ة الصحة العالمية –
المكتب اإلقليمي للش��رق المتوس��ط– أنَّ ش��رب الماء من 
اإلجراءات الوقائية من اإلصابة بهذا المرض، فقد أجابت 

عن سؤالين عبر موقعها اإللكتروني مفادهما كما يلي:
الس���ؤال األول: ه���ل ش���رب الم���اء يخف���ف من 
الته���اب الحلق؟ وهل يقي م���ن العدوى بمرض فيروس 

كورونا2019- )كوفيد19-(؟
فأجابت: »من المهم شرب الماء للحفاظ على مستوى 
الرطوبة في الجسم مما يحفظ الصحة العامة، ولكن ال يقي 

شرب الماء من العدوى بمرض كوفيد - 19«.
الس���ؤال الثاني: هل تس���اعد الَغْرَغَرة بغسول الفم 

على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟
فأجاب��ت: »ال، ال توج��د أي بيِّن��ة على أنَّ اس��تخدام 
غس��ول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد... 
هناك بع��ض العامات التجارية لغس��ول الف��م قد تقضي 
على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللَُّعاب الموجود بالفم، 
لك��ن ال يعني ذلك أنها تقي من الع��دوى بفيروس كورونا 

المستجد - 2019م«.
وعلي��ه: فا يجوز للمس��لمين اإلفط��ار في رمضان 
إال إذا ثبت علميًّا أنَّ لعدم ش��رب الماء تأثيًرا صحيًّا على 
الصائمين؛ كإج��راء وقائي لهم من اإلصابة بهذا المرض 
باإلفط��ار في رمض��ان؛ فيرجع ف��ي حكم ذل��ك لألطباء 
الثِّقات وما يرونه؛ للحفاظ على صحة اإلنس��ان، فهم أهل 
االختص��اص في هذه المس��ألة، وقرارهم ُملِزٌم لكلِّ صائم 

مسلم باإلفطار من عدمه.
وإذا أراد الصائم ألي سبٍب آخر أن يجعل فمه رطبًا، 
فقد َس��نَّ له اإلس��ام المضمضة حال الوضوء، فيس��تعين 
به��ا على ترطيب فمه؛ ش��ريطة أالَّ يُبالغ في ذلك؛ كي ال 
يدخ��ل الماء إلى جوفه فيبط��ل صومه؛ وذلك لما جاء عن 
س��يدنا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب قَاَل هََشْش��ُت فَقَبَّْل��ُت َوأَنَا َصائٌِم، 
فَقُْل��ُت: يَا َرُس��وَل اللَِّه َصنَْع��ُت اْليَْوَم أَْم��ًرا َعِظيًما، قَبَّْلُت 
َوأَنَ��ا َصائٌِم، قَاَل: »أََرأَْيَت لَْو َمْضَمْض��َت ِمْن اْلَماِء َوأَْنَت 

َصائٌِم« قُْلُت: ال بَأَْس بِِه، قَاَل: »فََمْه« ]أخرجه أبو داود[، 
فقوله: »أََرأَْيت لَْو َمْضَمْضت ِمْن اْلَماء«: فِيِه إَِش��اَرة إِلَى 
د المضمضة حال الصوم ليس فيها ش��يء إذا لم  أن مج��رَّ

يدخل الماء في جوف الصائم.
ه��ذا؛ ونس��أل الله س��بحانه أن يأتي علين��ا رمضان 
بالخي��ر والنعمة والعافية، وأن يُزيح عنَّا الباء، وأن يرفع 
عن��ا وعن العالمين الض��ر والوباء؛ إنه س��بحانه على ما 

يشاء قدير.
ماذا لو اس��تمر فيروس كورونا وم��ع الصيام يجف 
ريقنا مما يعطي فرصة إلصابتنا بالفيروس أكثر؟.. سؤال 
أج��اب عنه الش��يخ عويضة عثم��ان، أمين الفت��وى بدار 
اإلفتاء المصرية، وذلك خال لقائه بالبث المباشر لصفحة 

دار اإلفتاء عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
وأجاب عثمان، »وقتها س��تخرج فتاوى وبيانات من 
دار اإلفتاء واألزهر وهيئة كبار العلماء توضح للجميع ما 
يفعلونه وكيف سنعبد الله فى هذه األيام، فاألمر يحتاج إلى 
هيئة لتخرج فتوى صحيحة وس��يكون أيًضا هذا بمراجعة 

من األطباء”.
وتاب��ع: لك��ن الواقع س��يحتم علينا أن نخ��رج بفتوى 
لهذا األمر، فا داعى للقلق واالس��تعجال وعلينا أن نلتزم 
بإج��راءات الوقاي��ة الت��ى أرش��دتنا له��ا وزارة الصحة، 
ونتفاءل خيًرا ونثق بأن الله س��يزيح هذه الغمة عن العالم 

أجمع وسنصوم رمضان جميًعا.  
هل يجوز اإلفطار في ش���هر رمض���ان للوقاية من 

فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب
ق��ال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الس��ابق 
وعض��و كب��ار هيئ��ة العلم��اء، إنه ح��ال نص��ح األطباء 
باإلفطار في ش��هر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، 
سيتوجب إتباعهم، معلقًا: »القاعدة بتقول هطاوع األطباء، 

ألنهم األعلم بالواقع، لكن ال يجب استباق األحداث«.
وأض��اف »جمعة«، خال لقائ��ه ببرنامج من مصر 
فى فقرة موالنا المذاع عبر فضائية س��ي بي سي، أنه من 
الواجب، أتباع إرش��ادات األطباء في حال تطلب اإلفطار 
بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح 
األطب��اء بالح��رص على ش��رب المياه بش��كل مس��تمر، 
ألن جف��اف الحلق قد يعرض صاحب��ه لإلصابة بفيروس 

كورونا.
وأك��د أن أتباع نصائح األطباء، فيما له خطورة على 
حياة اإلنس��ان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن من 
لم يطاوع األطباء فيحتس��ب عند الله عاصيًا، فش��أنه شأن 

المنتحر.
وأوض��ح أن إذا كان الصي��ام ف��ي ش��هر رمضان، 
سيؤدي إلى إلحاق األذى بالصحة، يصبح الصيام حراًما، 

ويعاقب عليه العبد بداًل من الثواب.
وعل��ى الصعيج ذاته، دع��ا االتح��اد العالمي لعلماء 
المسلمين، السبت، إلى االس��تعداد النفسي والبدني لصيام 
شهر رمضان، مشيًرا أن ال تأثير لكورونا على الصائمين.

وق��ال االتحاد ف��ي بيان عل��ى موقعه الرس��مي، إنه 
يتاب��ع حال��ة العالم في ظل وباء كورون��ا، وبخاصة العالم 

اإلسامي الذي يستقبل شهر رمضان.
وأضاف: »كثر اللغط حول صيام ش��هر رمضان في 
ظل كورونا باعتباره عذراً لعدم الصيام ُمطلقاً بشبهة تأثير 

الصيام في المناعة المكتسبة”.
وبيّ��ن االتحاد في بيانه، أن »صيام ش��هر رمضان 
من أعظم أركان اإلسام، وأنه فريضة فردية بالنصوص 
القاطعة وإجم��اع األمة إال من كان معذوراً من مرض، 

أو سفر، أو كبر سن، أو حمل أو نحو ذلك”.
وتابع: »وباء كورونا ليس عذراً مشروعاً لإلفطار 
إال لم��ن أصيب به”، وأثبتت دراس��ات علمية طبية من 
المسلمين وغير المسلمين بأن الصيام ال يقلل من المناعة 

المكتسبة، بل يجدد خاياها ويفيدها”.
وأض��اف االتح��اد أن على المس��لمين إقامة صاة 
التراوي��ح في بيوته��م، في الدول التي تلت��زم بإجراءات 

العزل الصحي وإغاق المساجد.
كما طالب »الدول اإلس��امية بالمصالحة الشاملة، 
ووق��ف القتال وبخاصة في رمض��ان، وتزكية النفوس، 
وإزال��ة الخاف��ات، ورفع المظال��م والحصار، وإطاق 

سراح جميع سجناء الراي من العلماء والدعاة”.
كيف سيؤثر فيروس كوروناعلى صوم رمضان؟

شرب الماء ال يقي من المرض بالضرورة
حل ش��هر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية، 
م��ع تفش��ي وباء كورون��ا، وفرض الع��زل المنزلي في 
العديد م��ن الدول ذات الغالبية المس��لمة، وبات واضحاً 
بع��د إعان فيروس كورون��ا وباًء عالمياً، أّن الش��عائر 
الديني��ة كان��ت من مناحي الحي��اة األكثر تأثراً بانتش��ار 

العدوى.
للم��ّرة األول��ى في التاري��خ الحديث، تخلو س��احة 
الحرم المّكي في الس��عودية بالكامل من المصلّين، تعلّق 
العم��رة إل��ى أجل غير مس��ّمى، وتطلب الس��عودية من 
الراغبي��ن بالحج تأجيل حجوزاتهم لموس��م الحج المقبل 

في الوقت الراهن.
كم��ا توقّف��ت الزيارات إل��ى العتبات المقدس��ة في 
العراق وإيران، ولم يبدأ الخبراء بعد بإحصاء الخس��ائر 

التي مني بها قطاع السياحة الدينية.
وبعدم��ا انعكس��ت إجراءات العزل بش��كل ملحوظ 
على فترة الصوم الكبير وعيد الفصح لدى المس��يحيين، 
تزداد الخشية من أن تلقى شعائر رمضان المصير نفسه 

أواخر الشهر الحالي.
أثّ��ر الع��زل ومنع الس��فر وحظ��ر التجمعات على 
الطق��وس والعب��ادات اإلس��اميّة، من عم��رة، وصاة 
جمع��ة، وحتى عل��ى دفن الموت��ى وتغس��يلهم وتكفينهم 

وعلى واجبات العزاء، فماذا سيكون حال الصوم؟
ص��درت ع��ن دار اإلفتاء المصري��ة فتوى أباحت 
للمصابي��ن واألطق��م الطبي��ة الذين يواجه��ون فيروس 
كورونا اإلفطار »إذا وقع عليهم ضرر جراء الصيام«، 
مش��ددة في الوقت نفس��ه على اس��تمرار وجوب الصيام 

على كل قادر بحسب قواعد الشريعة اإلسامية.
وسبق أن عقدت »لجنة البحوث الفقهية« في األزهر 

اجتماع��اً مع أطباء وممثلين عن منظم��ة الصحة العالمية 
وعدد من علماء الشريعة باألزهر الشريف، وخلصت إلى 
أنّه ال يوجد »وقد انتهت اللجنة إلي أنه ال يوجد دليل علمي 
- حت��ي اآلن - على وجود ارتباط بي��ن الصوم واإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة 
اإلسامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب 
الص��وم عل��ى كاف��ة المس��لمين، إال من رخ��ص لهم في 

اإلفطار شرًعا من أصحاب األعذار”.
حت��ى اآلن، ال يوج��د دراس��ات علميّ��ة موثقة يمكن 
االس��تناد اليه��ا للقول ب��أن الص��وم يمك��ن أن يؤثر على 
احتم��االت اصابتنا بالفيروس المس��تجد، س��لباً أو إيجاباً، 

بحسب خبراء في مجال الصّحة والغذاء.
هناك دراس��ات تش��ير إلى أّن الصوم ألكثر من 14 
س��اعة يقوي جهاز المناعة، وذل��ك أحد األهداف الصحيّة 
من الحميات الغذائية الرائجة والمس��ماة بالصوم المتقطع، 
والت��ي تفيد أيضاً في تخليص الجس��م من الس��موم. لكنها 
ليس��ت دراس��ات كافية لاس��تناد عليها في منح توجيهات 

لمايين ممن ينوون الصوم.
م��ن جهته��ا، كان��ت توجيه��ات »منظم��ة الصّح��ة 
العالمي��ة« ح��ول الوقاية من العدوى واضح��ة، وتتضّمن 
تعليمات بطهو الطعام بش��كل جيد، من دون ذكر لانقطاع 

عن األكل أو الصوم.
واس��تند األزهر على تل��ك التعليمات، حين أعلن في 
فتوى صدرت مطلع الشهر الحلي أن »الحديث عن إفطار 
المس��لم كإجراء وقائي بترطيب الفم للحماية من العدوى، 

سابق ألوانه”.
وقال األزهر: »يرجع ف��ي حكم ذلك لألطباء الثِّقات 
وم��ا يرون��ه، للحف��اظ عل��ى صحة اإلنس��ان، فه��م أهل 
االختصاص في هذه المس��ألة، وقراره��م ُملِزٌم لكلِّ صائم 

مسلم باإلفطار من عدمه”.
يجي��ز اإلس��ام للمس��افرين والمرض��ى أن يفطروا 
رمض��ان، كم��ا يحّث على حف��ظ النف��س وصيانتها ومنع 
الض��رر عنها. على ضوء ذلك، تش��ير فتوى األزهر إلى 
أّن »منظمة الصّحة العالمية« لم تثبت بعد أّن ترطيب الفم 
يقي من عدوى كورونا، لذلك »ال يجوز للمسلمين اإلفطار 
في رمضان إال إذا ثبت علميّاً أنَّ لعدم ش��رب الماء تأثيراً 
صحياً عل��ى الصائمين؛ كإجراء وقائ��ي لهم من اإلصابة 

بهذا المرض باإلفطار في رمضان”.
م��ن جهت��ه، ح��ّث الش��يخ عكرمة صب��ري خطيب 
المس��جد األقص��ى، ومرجعيات دينية أخ��رى، على تقديم 
الزكاة قبل موعدها المحّدد لمس��اعدة المحتاجين والفقراء 

خال أزمة كورونا.
واعتب��ر ش��يخ األزهر أحم��د الطي��ب أّن االلتزام 
بتعليمات الوقاية من العدوى، »واجب ش��رعي«. كما 
أفت��ى األزهر بأّن من مات بفي��روس كورونا، له أجر 

»شهداء اآلخرة«، متفقاً بذلك مع فتوى المرجع الشيعي 
علي السيستاني الذي أعلن أنّه يرجى لمن ضحى بحياته 
من الطواقم الطبيّة في مكافحة الوباء، »أجر الشهيد”.

وس��بق أن حّل ش��هر الص��وم وموس��م الحج في 
فت��رات أوبئ��ة خال التاري��خ، وتعطّلت مواس��م الحج 

بسبب الطاعون والكوليرا قديماً.
في فتوى مفصلة حول تأثّر الشعائر بوباء كورونا، 
يش��ير األمين الع��ام لاتحاد العالمي لعلماء المس��لمين 
عل��ي محي الدين القره داغي إلى حديث صحيح مس��لم 
الذي يش��ير إل��ى تحريم دخول األرض الت��ي يحّل بها 

الطاعون أو الخروج منها.
ويكتب القره داغي: »لم يس��جل التاريخ -حس��ب 
علم��ي - أن فريض��ة الح��ج ق��د تعطل��ت كلياً بس��بب 
الطاع��ون ونح��وه، لكن تعطلت بس��بب القرامطة لعدة 
س��نوات، ألنه��م منعوه��ا إب��ان حكمهم البغي��ض كما 
تعطل��ت في بعض البلدان بس��بب الطاعون والوباء في 
بعض األحيان. وفي عام 2009م لما انتش��رت انفلونزا 
الخنازي��ر ظه��رت بعض الفت��اوى بمنع الح��ج، ولكن 
المملك��ة العربية الس��عودية درس��ت الموض��وع فقهياً 
وطبي��اً، وتوصلت إل��ى أن الخطورة ليس��ت مؤكدة أو 

محققة لذلك لم تمنعه”.
كما يشير إلى واقعة تاريخية حول عرقلة الحج في 
موجة الكوليرا السادس��ة في عام 1899، وطالت بحّدة 
الحج��از، لكّن علماء المس��لمين حينها ل��م يفتوا بإمكان 
التخلّ��ف عن الحج. أّما بخص��وص الصوم، فقد تزامن 
تفشي الطاعون مرات مع شهر رمضان، لكن الوفاة به 

كانت أسرع من التفكير بجواز الصوم أو عدمه.
غياب »موائد الرحمن”

في حالة وباء كورونا الراهن، ومع فتوى األزهر 
بعدم إمكان اإلفطار كإجراء وقائي، فإّن تأثير الفيروس 
على الش��عائر الدينية لن يطال الصي��ام بحّد ذاته، لكنّه 
س��يلغي كّل ما يرافقه من صلوات، وتراويح، وأدعية، 

ولقاءات عائلية، وتجمعات احتفالية.
م��ع اتفاق عدد كبير م��ن علماء الدين على اعتبار 
عدم التجّمع واجباً ش��رعياً، سيكون على الناس الصاة 
ف��ي بيوته��م عل��ى األرج��ح، والتخل��ي ع��ن عاداتهم 

المصاحبة من موائد سحور وعزائم.
التأثير على الطقوس االجتماعية المرتبطة بش��هر 
رمض��ان في البلدان العربيّة س��يكون ح��اداً، مع التزام 
كث��ر بالتباع��د االجتماعي، م��ا يعني أّن األس��واق لن 

تزدحم كعادتها في كّل عام خال شهر البركة.
من المرّج��ح أن تقتصر موائد اإلفطار على أفراد 
األسرة الصغيرة، من دون اختاط باألقارب، والزوار، 
إن اس��تمّرت اإلج��راءات الوقائية عل��ى حدتها خال 
األس��ابيع القادمة. كم��ا أّن موائد الرحمة الش��ائعة في 
العديد من البلدان العربية، إلطعام الفقراء والمعوزين، 

قد تواجه المصير ذاته، ما يهّدد الفئات األقّل حظاً.
في هذه األثناء، بدأ البعض يفكرون بطرق لتفادي 
اإلفطار وحيدين، مع حدي��ث عن إمكانية الجلوس إلى 
المائ��دة جماعةً ولكن عب��ر تطبيقات اتصاالت الفيديو، 

على أن يبقى كّل في بيته.

األزهر واإلفتاء يحسمان الجدل

»علماء المسلمين«: حكم صوم رمضان فى وجود كورونا
ال تأثير لكورونا على 

صيام رمضان

اإلعجاز
العلمي



حتي نلتقي قـــرار

نعيش هذه األيام .. كما يعيش أغلب البش��ر ، على الكرة األرضية 
.. حالة من الذهول والصدمة والتي قد تصل ، إلى حالة من التنمر 

أو حتى الغضب . 
حي��ث أن تعطيل إرادة اإلنس��ان ، أي��ا كان مصدرها ، هو نوع من 
أنواع القهر والغضب ، لكن عندما يكون هذا التعطيل لصالح الفرد 
واألسرة وبالتالي للمجتمع ككل ! هنا تكون ردة الفعل متقبلة لقضاء 
هللا وإرادته ! وتتفاوت هذه المش��اعر ، من ش��خص آلخر ، حسب 
جنس��ه وبيئته وإيمانه وقيمه ، وموقعه من المسئولية ، سواء كرب 
أس��رة ، أو مس��ئول أو قائ��د ، طبيب��ا كان أو ممرض��ا ، جنديا أو 

ضابطا، فالكل تقع عليه هذه المسئولية .
قبل أن يكون الحظر الجزئي ، مفروضاً بفعل القانون ، فالكثير من 
الناس واألفراد البسطاء قد التزموا به ،  قبل تطبيقه رسمياً ألسباب 
متع��ددة إما لثقافتهم ووعيهم بوج��وب االلتزام بكل ما هو قانون أو 
قرار لمصلحة الجميع ، والبعض التزم نتيجة خبرة س��ابقة ليس��ت 
بالض��رورة بهذه األهمية والخط��ورة ، لكن إلدراكهم الموضوعي 
والعمل��ي ، عل��ى أن هذا هو الح��ل األمثل ، لتف��ادي اإلصابة بهذا 

الفايروس المجهول عاجه ، والوقاية منه .
وقد تمادى البعض واستخف بهذا القانون أو القرار .. قرار الحظر 

الجزئي ، وكانت النتيجة الحتمية اإلصابة بالفيروس  !!!
إن األس��باب وإن تع��ددت إال أن النتيج��ة واح��دة وه��ي العدوى ! 
والعدوى الس��ريعة من هذا الفايروس المس��تجد ، ثم جاءت مرحلة 
الحظر الجزئي ، التزم به الجميع عدا بعض الشواذ الذين استهتروا 
بطريق��ة أو بأخرى ! بهذا القانون ، مواطنون ، ومقيمون أياَ كانوا 
، بصف��ة قانوني��ة أو مخالفي��ن ، ألس��باب كثيرة لقان��ون ، اإلقامة 

الشرعية، في دولة الكويت . 
المواطن��ون المخالف��ون ، ليس لهم أي س��بب للخ��روج ، حيث أن 

القانون واضح ، ومفسر ، على كل المستويات .
وأعتق��د أن الحظ��ر الكل��ي ، هو الح��ل األمث��ل ، وُرّب ضارة 
نافع��ة ، لكي يظهر لنا ، من له الوالء للوطن ، أو لألرض التي 

تحتضنه !!! .

د. حصة ماجد الشاهين

	  

 حماية الشباب من التالعب في الصناعة الحظر الجزئي
ومنعهم من تعاطي التبغ والنيكوتين

عنوان المقال لهذا الشهر هو الشعار  الذي اطلقته منظمة الصحة العالمية 
 WHO  لليوم العالمي لامتناع عن التدخين والذي يصادف 31مايو من كل عام ..
وكعادتن��ا  بلجن��ة مكافح��ة التدخي��ن بالجمعي��ة م��ن كل ع��ام نع��د الع��ده 
ببرامجن��ا التوعوي��ة من خ��ال مش��اركتنا للجمه��ور بالمراك��ز التجارية 
والهيئ��ات الحكومي��ة اال ان الوض��ع الحالي وما صاحبه م��ن حجر جزئي 
 وتعط��ل اغل��ب المراف��ق الحكومية ق��د ح��ال دون اقام��ة اي نش��اط ...
وف��ي الوق��ت ال��ذي تق��وم فيه كل م��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة وجميع 
 المراف��ق الصحي��ة ف��ي جميع بل��دان  العالم الحت��واء فاي��روس كورونا ..
تظه��ر لنا دراس��ه عل��ي عينه قليل��ه من 400 ش��خص من خ��ال باحثين 
بمستشفي “ البتي سال بتريير “  بفرنسا تفيد ان النيكوتين قد يقلل من تأثير 

الكورونا علي الجسم ..
وقد تس��ارعت الصحف ومواقع التواص��ل االجتماعي بتناقل الخبر مع 
صياغت��ه بطريق��ة تخدمهم في تس��ويق الخبر وفي زي��ادة مبيعات صحفهم 

وكسب االعانات من خال هذه المواقع ...
 حيث تمت صياغته بأن التدخين يساعد علي تقليل تأثير فايروس كورونا ..!
ولي��س كم��ا أف��ادت الدراس��ة أن م��ادة النيكوتي��ن ه��ي الت��ي ق��د تقلل من 

تأثير فايروس كورونا ..
 وهنا وجب تذكير المدخنين أن التدخين يقتل 8 مليون شخص سنويا حول العالم

كما أن التدخين السلبي يقتل تقريبا 1 مليون شخص حول العالم .
باالضافة الي أن هناك عامل مشترك بين التدخين وفايروس كورونا حيث 
أثبتت  البحوث والدراس��ات أن التدخين يؤثر علي الجهاز التنفس��ي ويكون 
 جس��م المدخن عرضه  لمضاعفات اكثر بع��د االصابة بفايروس كورونا ..
لذل��ك انصح اخوان��ي واخواتي المدخني��ن عدم انخداعه��م ببعض البحوث 
 والدراس��ات لحي��ن اعتماده��ا من الجه��ات والمنظم��ات المعت��رف بها ..
ربي احفظنا واحفظ بلدنا واميرنا وكل من يعمل لصالح هذه االرض الطيبة 

من كل شر ومكروه .. اللهم امين .

انور بورحمه


