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تنفیذا لتوجیھات القیادة العلیا للحرس الوطني 
بتسخیر كافة إمكانات وتجھیزات الحرس الوطني 
تحت إدارة مجلــس الوزراء للتصــدي لتداعیات 
فیــروس كورونا، یتولى الحرس الوطني رســمیاً 
تشــغیل عدد من الجمعیــات التعاونیــة ، لضمان 
اســتمرار العمل فیھا وتقدیــم الخدمات للمواطنین 
والمقیمین، وذلك بعد إغالقھا بســبب إصابة عدد 

من العاملین فیھا بفیروس كورونا.
ویأتي تســلم الحــرس الوطني مھام تشــغیل 
جمعیــة النزھة على ســبیل المثال، بعد نجاحه في 
إدارة فرعــي التموین التابعیــن لجمعیة الخالدیة، 
وجمعیــة المھبولــة، بنــاء على طلب مــن وزارة 
التجارة والصناعة، وتفعیــالً لبروتوكول التعاون 
الموقــع بینھــا وبیــن الحــرس الوطنــي، فضــالً 
عــن تقدیمــه الدعم واإلســناد لعدد مــن وزارات 

ومؤسسات الدولة. 
وأكد المعاون للشؤون المالیة وإدارة الموارد 
العمید ریاض محمد طواري أنه ترجمة لتوجیھات 
القیادة العلیا للحرس الوطني ممثلة بســمو الشــیخ 
ســالم العلــي الصبــاح رئیــس الحــرس الوطني 
ومعالي الشیخ مشعل االحمد الجابر الصباح نائب 
رئیس الحرس الوطني وبمتابعة من ســعادة وكیل 
الحــرس الوطنــي الفریــق الركن مھندس ھاشــم 
عبدالرزاق الرفاعــي بخدمة أھالي منطقة النزھة 
والعمــل على راحتھم، وضمن الــدور المجتمعي 
للحــرس الوطني وفي ضوء االجتماع والتنســیق 
مــع إدارة الجمعیــة فقــد تم تكلیــف ادارة  جمعیة 
الحــرس الوطنــي وأطقم العمــل مــن اإلداریین 
والعاملین بتشــغیل الجمعیــة وضمان تدفق المواد 
الغذائیة والســلع األساســیة لســكان المنطقة، بعد 

حجز المواعید عبــر نظام الباركود الذي وضعته 
وزارة التجارة خالل فترة الحظر الشــامل، فضالً 
عــن تلقي الطلبات إلكترونیــاً )أون الین( ، وعبر 
الھاتف، وتســلیم الســلع للمتســوقین  في مواقف 
الســیارات، مع توصیلھا إلى المنازل لكبار السن 

وذوي الھمم تقدیراً لظروفھم.
وأضــاف العمید ریاض طــواري أنه حرصا 
على ســالمة العاملین والمتســوقین فقد قام فریق 
من مركــز الدفاع الكیماوي والرصد اإلشــعاعي 
في الحرس الوطني بتطھیر وتعقیم جمعیة النزھة 
التعاونیــة قبــل تشــغیلھا، مشــیرا الــى أن عملیة 
التطھیــر والتعقیــم قــد روعــي فیھا األخــذ بعین 
االعتبار جمیــع اإلجــراءات اإلحترازیة وقواعد 
األمــن والســالمة، حفاظــاً على صحة وســالمة 

الجمیع.

أفرع التموين

و بنــاًء علــى طلــب مــن وزارة التجــارة 
وتفعیــال لبروتوكــول التعــاون بیــن الجانبین ، 
تســلم الحرس الوطني فــرع التموین في جمعیة 
الخالدیة التعاونیة لمســاعدة الوزارة في مواجھة 
الضغوط التــي فرضتھا أزمة فیــروس كورونا 
وقــرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الشــامل 
الھــادف للحد من اإلصابــات وحمایة المواطنین 

والمقیمین.
ومنــذ بدایــة أزمة فیــروس كورونا وّجھت 
القیــادة الكریمــة في الحرس الوطنــي ممثلة في 
ســمو الشیخ ســالم العلي الصباح رئیس الحرس 
الوطني ومعالي الشــیخ مشــعل األحمــد الجابر 
الصباح نائــب رئیس الحرس الوطني بتســخیر 
كافة اإلمكانات إلســناد وزارات وأجھزة الدولة 

في مواجھة تداعیات الوباء .
وبعــد تعــرض فــرع التمویــن فــي جمعیة 
الخالدیــة لإلغالق عدة أیام بســبب إصابة بعض 
العاملیــن بفیروس كورونا شــّكل فرع الطوارئ 
الفنیــة فریقا فنیا مدربا الســتالم الفــرع وإعادة 
الخدمة إلیــه ، خاصة بعد نجاح الحرس الوطني 
في تشــغیل فــرع التموین في منطقــة المھبولة ، 
علمــا أنه ســیتم االلتــزام بنظام الباركــود الذي 
وضعته وزارة التجــارة لحجز المواعید وتنظیم 

عملیة االستالم.
یذكــر أن الحــرس الوطنــي شــّكل في عام 
2005 وحــدة إلســناد أجھزة الدولــة تقدم الدعم 
لمرافــق الدولــة الحیویة فــي أوقــات األزمات 
والكوارث للحفاظ على سیادة وأمن دولة الكویت 
واســتمرار تدفــق المــواد والســلع الضروریــة 

للمواطنین والمقیمین في مثل ھذه الظروف.
وقامــت الرئاســة العامــة للحــرس الوطني 
بتوقیــع عدة بروتوكوالت تعــاون مع الوزارات 
والمؤسســات ذات الطابــع الحیوي ومن ضمنھا 
وزارة التجــارة والــذي یتم من خاللــه »تكلیف 
بعض منتســبي الحــرس الوطني بدعم وإســناد 
وتأمیــن إدارة التمویــن التابعــة للــوزارة ، بعد 
تدریبھــم على إدارة وتشــغیل المخــازن وتأمین 
المرافــق وآلیــات النقــل وتنظیم عملیة اســتالم 
المواطنیــن المواد التموینیــة وذلك خالل حاالت 

األزمات والطوارئ”.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا بدعم وإسناد أجهزة الدولة

الحرس الوطني يتولى إدارة عدد
من الجمعيات التعاونية وأفرع التموين

ترجمنـــا  طـــواري:  ريـــاض  العميـــد 
توجيهـــات ســـمو الرئيـــس ومعالـــي 
النائـــب بخدمـــة أهالـــي المنطقـــه
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والمؤسســات  الــوزارات  تواصــل 
والھیئــات الكویتیــة الحكومیــة والخاصــة 
وجمعیــات النفع العام والفــرق التطوعیة، 
جھودھــا الكبیرة من أجــل مجابھة فیروس 
كورونا المســتجد )كوفید 19( الذي أوقف 
مختلــف األنشــطة االجتماعیــة والثقافیــة 
والریاضیــة فــي الفتــرة األخیــرة، ودفــع 
بالحكومة الى تعطیل العمل، وفرض الحظر 

الكلي، بعد فتؤرة من الحظر الجزئي.
وفي ھذا الســیاق أكدت وزیرة الشؤون 
للشــؤون  الدولــة  وزیــرة  االجتماعیــة 
االقتصادیــة مریــم العقیــل أن الجمعیــات 
التعاونیــة االســتھالكیة وأفــرع التمویــن 
والغــاز مســتمرة في تقدیــم خدماتھا خالل 
فتــرة الحظر التي أقرھــا مجلس الوزراء، 

داعیــة الجمیــع إلــى التقید باالشــتراطات 
الصحیــة خالل التســوق للوقایة من عدوى 

فیروس كورونا المستجد )كوفید 19.(
وقالــت العقیــل إنه ســیتم تطبیــق آلیة 
الحجز اإللكتروني المســبق للتســوق داخل 
الجمعیات التعاونیة على أن یسمح للشخص 
بالتسوق منفردا دون مرافق مرة واحدة في 

األسبوع.
وأشــارت إلى اســتمرار العمل بتعمیم 
اتحاد الجمعیــات التعاونیــة الخاص بربط 
المستھلكین من قاطني بعض المناطق التي 
ال تتوافر فیھا جمعیات تعاونیة بالتسوق في 

جمعیات المناطق المجاورة.
ونوھت بالتنســیق المتواصل یومیا مع 
اتحاد الجمعیات لتذلیل أي عقبات قد تواجھ 

عملھم في تورید المنتجات للجمعیات أو في 
مواعیــد العمل باإلضافة إلى توجیھ القطاع 
المعنــي فــي وزارة الشــؤون بالعمل على 
مدار الســاعة مع )االتحــاد( ألي طارئ قد 

یواجھھم خالل ھذه الفترة. 

تذليل العقبات

مــن جانبه أكــد وكیل وزارة الشــؤون 
الكویتیــة عبدالعزیز شــعیب  االجتماعیــة 
حرص الوزارة على تذلیل كل العقبات أمام 
الجھــات الحكومیــة والجمعیــات التعاونیة 
ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة انتشار 

فیروس كورونا المستجد )كوفید - 19.(
وقال شعیب إن )الشؤون( حرصت منذ 
بدء جائحة كورونا على تسخیر كل طاقاتھا 

المؤسسات الكويتية تواجه تداعيات 
)كورونا المستجد(

إجراءات احترازية 
لتقويض انتشار الجائحة   
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المھندســین،  جمعیــة  رئیــس  أعلــن 
المھندس فیصل العتل، أن الجمعیة وزعت 
12750 واقي وجه شــفافا قبل بدء تطبیق 
الحظر الشامل بســاعات، لیرتفع عدد ھذه 
األقنعــة التي تــم تصنیعھــا وتوزیعھا الى 
نحــو 67750 قناعا وزعت الــى العاملین 
األمامیــة  الصفــوف  فــي  والمتطوعیــن 

بمختلف الجھات العاملة بالدولة.
الیــوم  توزیعــات  أن   ، العتــل  وقــال 
األخیــر مــن الحظــر الجزئــي تمــت الى 
لجنــة التبرعات العینیــة بمجلس الوزراء، 
ووزارات الصحــة، والكھربــاء والمــاء، 
والتجــارة والصناعة ، والداخلیة«، مضیفا 
أنه تم أیضا تسلیم 5000 واق الى نحو 10 
مستشــفیات ھي »العســكري، واألمیري، 
وجابر، والفروانیــة، والصباح، ومبارك، 
والمستشــفى المیداني بــأرض المعارض، 
العــدان ومستشــفى شــركة نفــط الكویت، 
إضافــة إلــى الخطــوط الجویــة الكویتیة، 
الشــركة الكویتیة لخدمات الطیران، وعدد 

من الجمعیات التعاونیة.
وأشــار إلــى أن اإلنتاج خــالل الفترة 
المقبلــة ســینخفض أثنــاء الحظر الشــامل 
لتعذر حصول كافــة المتطوعین لتصاریح 
عمل وتنقــل في أوقات الحظــر التي نأمل 

أن تتجاوب الجھات المعنیة معنا، وتمنحنا 
المزید من التصاریح المطلوبة، لنتمكن من 
االستمرار باالنتاج وتلبیة الطلبات التي یتم 
تلقیھا بشكل مستمر من العاملین بالخطوط 

األمامیة بمواجھة »كورونا«.

وأضــاف العتــل، أن نحــو 39 جھــة 
حكومیــة تلقــت األقنعة، كما شــملت نحو 
84 مركزاً صحیاً ومستشفى ونقطة طبیة، 
الفتــاً إلى أن الجمعیــة فتحت خطوط إنتاج 
جدیدة، بالتعاون مع الوحدة الھندسیة بمعھد 

الكویــت لألبحاث العلمیة والــورش الفنیة 
في معاھــد الھیئة العامــة للتعلیم التطبیقي 

والتدریب.
وأشــار في ھذا الشــأن إلى بدء عملیة 
إنتــاج قطــع أخرى، مثــل قبضة )مســكة 
إبھامیة( تســتخدم لكل األعمال التي تحتاج 
إلــى لمــس، ومشــبك لربــط الكمــام تحت 
األذن، لحمایة الوجــه من آثار الكمام، كما 
یتــم تطویــر تصمیــم عملي أكثــر لألقنعة 

الشفافة التي تستخدم لحمایة الوجه.
موقعــاً  الجمعیــة جھــزت  أن  وذكــر 
لــوزارة األشــغال یتضمن ثالثــة محاجر 
بســعة إجمالیة 300 شــخص، وتم تســلیم 
األول منھا وھو مســتغل حالیــاً من الھیئة 
العامة للطــرق، بعد أن تم تعقیمه وتجھیزه 

باحتیاجات الھیئة.
شــكلت  الجمعیــة  أن  العتــل  وبیّــن 
أیضــا خــالل الفتــرة الماضیة فــرق عمل 
متخصصــة »وقدمنــا ھذه الفــرق بمبادرة 
إلى مجلس الــوزراء وتضم أكثر من 200 
مھندس ومھندســة مــن متطوعي الجمعیة، 
لتقدیــم الدعم الفني والھندســي عند الحاجة 
إلــى الجھــات العامــة والخاصــة وحتــى 

المواطنین«.
وتابــع أن الفــرق تضــم فریقــاً إلدارة 
لخدمــة  وفریقــاً  واألزمــات  الكــوارث 
المواطنیــن وفرقــاً متخصصــة بالھندســة 
الكھربائیــة والمیكانیــكا والھندســة المدنیة 
فضالً عــن فریق التدریب الذي أطلق عدداً 

من الدورات التدریبیة )أونالین(.
وذكــر العتــل أن مــن بیــن مبــادرات 
الجمعیــة المقدمــة للصحــة أیضــا مبادرة 
لوضع قاعدة بیانات من المھندسین الطبیین 
لمتابعة أجھزة الوزارة )أونالین(، والتدخل 

فــي حــال تعــذر تدخــل الشــركة الموردة 
للجھاز ألي ظرف كان.

وقال إن الجمعیة وضعت أیضا تصمیما 
إلنشاء مستشــفى میداني، بسعة 40 سریراً 
یضم قســماً خاصاً للنساء بسعة 20 سریراً 
 CCU ومثله للرجــال وثماني غرف عزل
ودور میزانین للطاقم الطبي ومســتلزماته، 
 cold والمقتــرح أن یقام المستشــفى بنظام
كل  وســیحقق   Light steel أو   steel
متطلبات ومواصفات واشــتراطات وزارة 

الصحة.
ولفت إلى أن عــدد المعامالت المنجزة 
)أونالیــن( تجــاوز نحــو 2500 معاملــة 

للمھندسین غیر الكویتیین.
مــن جانبــه، قــال المھنــدس المتطوع 
مبــارك القناعــي، إن الكمیــات الكبیرة من 

األقنعة تحتاج الى ســیارات نقــل »لذا قمنا 
باســتخدام ســیاراتنا )الوانیت( الشخصیة، 
ولن أنســى كم كانت ســعادتي كبیرة عندما 
قمنا بتســلیم أول دفعة من األقنعة وھي نحو 

1150 إلى وزارة الصحة«.
أما المھندســة المتطوعة مالك مغربي، 
فقالت إنھا تشــرف على خط إنتاج الطابعة 
ثالثیة األبعاد، التي تتولى إنتاج مشبك لربط 
الكمــام تحت األذن لحمایــة الوجه من آثار 
الكمــام، إضافة إلى المســكة اإلبھامیة التي 

تستخدم لمنع اللمس المباشر ألي أسطح.
بشــایر  المھندســة  قالــت  بدورھــا، 
العوضــي، إن الفریق التطوعي یعمل بجد 
واجتھاد إلنتاج أكبر كمیة من دروع الوجه 
الواقیــة وغیرھا مــن المســتلزمات، لدعم 

جھود الدولة في الجائحة.

»المهندسين« أنتجت أكثر من 12 ألف قناع واق للوجه

وزعتها على العاملين في الصفوف 
األولى بمواجهة »كورونا«

العتل: بدء إنتاج قبضة »مسكة إبهامية« 
ألعمال اللمس ومشبك لربط الكمام تحت األذن

القناعي: لن أنسى سعادتي عند تسليم أول 
دفعة من األقنعة وهي نحو 1150 إلى »الصحة«
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دراســة جدیــدة تناقــض التطــور 
المزعــوم وتؤكد أن الطفل منذ والدته 
تقریباً مبرمج على تقبل الخیر ورفض 
الشــر، وھذه الدراســة تجعــل العلماء 
یعیدون التفكیر بالنظریات الحدیثة….

دراســة جدیــدة لجامعة شــیكاغو 
University of Chicago تؤكد أن 
األطفال الرضع وفي ســن مبكرة جداً 
یمیزون بین السلوك األخالقي الحسن 

والسلوك السيء. 

ویقول الباحثون في ھذه الدراســة 
إنھــم تفاجأوا بقــدرة األطفال الصغار 
علــى التمییز بین التصرفات الحســنة 

وتلك الشریرة.
 Jean البروفســور  ویقــول 

Decety الذي أشــرف على الدراســة، 
حســب قوانیــن التطــور فــإن األطفال 
یجــب أن یكونوا مثــل بعضھم من دون 
أیة فوارق »أخالقیة«.. ولكن الدراســة 
الجدیدة أظھــرت اختالفاً كبیراً في ردو 
فعل األطفال تجاه رؤیتھم للسلوك الخیّر 
أو الشــریر… ولكن الشيء المذھل حقاً 
قــدرة ھــؤالء األطفال في ســن مبكرة، 
على التمییز وإدراك التصرفات الحسنة 
والتعاطــف معھــا أو التركیــز علیھا أو 

تفضیلھا..
إن ھذه الدراسة تناقض تماماً نظریة 
التطور التي تنكر الجانب األخالقي لدى 
الجنیــن وتعتبر أن أي عــادات أخالقیة 
ھــي عادات مكتبة من البیئة والمجتمع.. 
لذلــك نجد أن علماء التطــور من أمثال 
الملحد الشھیر ریتشــارد داوكینز، یبیح 
زنــا المحــارم والفواحش والشــذوذ… 
بحجــة أن الصــواب والخطــأ ھــو أمر 
نســبي فإذا تقبّــل اإلنســان أي تصرف 

یمكن عندھا اعتباره صحیحاً..
إن ھذه الدراسة تؤكد وجود معلومات 
مخزنــة فــي جینــات كل طفــل، ھــذه 
المعلومات تجعله یمیز بین الخیر والشر 
ویختار الســلوك الجید ویمقت الســلوك 
الســيء.. أي أن األخــالق موجودة في 
خالیا أجســامنا.. وإن مفاھیم كثیرة مثل 
العــدل واإلنصــاف واإلحســان والخیر 
والعطاء… كلھا تُخلق معنا وال نكتسبھا 
من العادات والتقالید.. وھذا یثبت صدق 
یِن  كالم اللــه تعالــى: )فَأَقِــْم َوْجَھــَك ِللدِّ
ـِه الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا  َحنِیفًا فِْطَرةَ اللَـّ
یُن اْلقَیُِّم َو لَِكنَّ  اَل تَْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه ذَِلَك الدِّ

أَْكثََر النَّاِس اَل یَْعلَُموَن( ]الروم: 30[.
الله تعالــى فطر النــاس على فطرة 
الله.. وھي مجموعــة التعالیم والمبادئ 

التــي وضعھــا الله فــي أعماقنــا ومنذ 
اللحظــة األولــى لخلق اإلنســان وتبقى 
معــه لیمیــز بھا بیــن الخیر والشــر… 
ولذلك فــإن الله یترك لنا حریة االختیار 
ولألسف معظم الناس یختارون الطریق 
الخطــأ على الرغم مــن أن الفطرة التي 
یداخلھم تأمرھــم بالخیر.. والتعالیم التي 
یقرأونھــا فــي القرآن تأمرھــم بالخیر.. 
ْفنَا فِي َھذَا  ولذلك قال تعالى: )َو لَقَْد َصرَّ
اْلقُْرآِن ِلیَذَّكَّــُروا َو َما یَِزیدُُھْم إِالَّ نُفُوًرا(

]اإلسراء: 41[.
إن ھــذا البروفســور وبعــد أبحــاث 
ودراســات علمیــة وصــل إلــى نتیجة 
یقول فیھــا: إذا أردنا ألوالدنا  أن یكونوا 
حساســین تجاه العدالــة، وأعتقد أن ھذا 
ھــو الصــواب.. وإذا أردنــا أن نعیــش 
بسالم، فیجب أن  نكون واعین لحقیقة أن 

اإلحساس بالعدل یبدأ في سن مبكرة عند 
الطفــل .. ولذلك یجــب علینا أن نمارس 
أمامــه العدالــة منذ نعومــة أظفارھم… 
والســؤال: أال یتفق ھذا مــع تعالیم دیننا 

الحنیف؟
لقــد أوصــى حبیبنــا علیــه الصالة 
والســالم باالھتمام باألطفــال وتعلیمھم 
العــدل والخیر.. وذلك مــن خالل العدل 
بینــه ألن الطفــل حســاس تجــاه العدل 
ویتأثر بســلوك العــدل أمامه فیكتســب 
ھذا الســلوك.. قال النبي صلى الله علیه 
وســلم: )اتقوا الله واعدلوا بین أوالدكم( 
]رواه البخــاري ومســلم[… فھل أدرك 
نبینا أھمیة ممارســة العدل أمام األطفال 
قبل علماء جامعة شیكاغو بأربعة عشر 

قرناً؟؟
عبد الدائم الكحيل

في دراسة عن تطوره

الطفل الرضيع يميز الخير والشر
معلومات مخزنة في جينات كل 
طفل تجعله يميز بين الخير والشر

الدراسة تناقض نظرية التطور
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افتتاحية العدد للرجال فقط

اســتأذن في الدخول علي بالعيادة، وما أن أذنت له حتى أقبل علّي وابتســامته 
تمأل وجهه، صافحني وشــد على يدي بقوة وشــكرني بحرارة، عرفته فهو من 

أهل الرأي الكبار في الكويت وبعد أن هدأ حماسه، قال لي حكايته.
كان في بداية الصيف متوجهًا إلى سويسرا التي يقضي فيها إجازته المعتادة، وفي المطار 

كان هناك متطوعون من حملة )كان(، الحملة الوطنية لمكافحة السرطان التي يرعاها صاحب 
الســمو أميــر البــاد، كان دور المتطوعين توزيع كتيبــات للتوعية من أمراض الســرطان، كانوا 

مشــكورين يتحــرون أماكن تجمع الناس، في األســواق، في المطار، فــي الحدائق ويوزعون كتيبات 
التوعية حتى يتعرف الناس على أعراض المرض وأهمية الكشف المبكر له، مّد أحد الشباب له بكتيب 

وقال له تفضل عمي، ابتسم الرجل البتسامة المتطوع وتسلم الكتيب ودسه في جيبه.
في الطائرة وبعد أن ســكنت الطائرة في مســارها المرتفع واســترخى الــركاب أخرج الكتيب وبدأ فــي قراءته، كان الكتيب 
يتحدث عن ســرطان البروســتاتا الذي يصيب الرجال، كان فيه شرح لألعراض األولية وكيف يمكن أن يصبح عاجه سهًا 
حين نتعرف عليه مبكرًا، الرجل الكبير تمعن في األعراض ووجدها في نفســه، شــعر أن الكتيب يشرح له ما بدأ يشعر فيه، 
.PSA شعر بالقلق أواًل ثم انتبه إلى أهم رسالة في الكتيب والتي تدعو إلى رؤية الطبيب وعمل فحص داللة الورم المسمى
ما إن وصل إلى جنيف حتى زار طبيبه الخاص وطلب منه هذا الفحص، الطبيب الصديق استمع أيضًا إلى شكواه وعمل له 
المطلوب، النتيجة كانت وجود ارتفاع في داللة الورم، وتبع ذلك أخذ عينة وتأكد المختصون من وجود سرطان البروستاتا 

المبكر وتم عمل الازم وشفي الرجل بفضل اهلل.
قبل العودة إلى الكويت وفي آخر مراجعة سأله طبيبه: من أخبرك باسم الفحص ومن نبهك ألعراضه األولى؟، أخرج الرجل 

الكتيب وأشار إلى اسم الحملة، قال له الطبيب اذهب إلى أحد متطوعي هذه الحملة واشكره فقد أنقذوا حياتك.
قصة أســترجعها اليوم بعد أن بّينت آخر احصائية لمركز الكويت لمكافحة الســرطان، أن ســرطان البروســتاتا عند الرجال 

الكويتيين أصبح رقمًا واحدًا في عدد اإلصابات.
كل عام تقوم »كان« بتبني حملة للتوعية بشهر التوعية من هذا السرطان، وسأكون وزمائي المتطوعين في هذه الحملة 
أكثر الناس ســعادة لو تكررت هذه القصة مرات ومرات، فالتوعية اليوم ســر النجاح للحرب على السرطان وزيادة معدالت 

شفائه.
انتبهــوا أيهــا الرجال يا من أنتم فوق الخمســين فتحليل داللة الورم ما هو إال فحص دم بســيط متوافر في كل مســتوصف، 

ويمكن أن يجعل االبتسامة تمأل وجهك، كما كانت على وجه ذاك الرجل الكبير، ألنك انتصرت على مرض العصر.

الدكتور خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة 

kalsalehdr@hotmail.com                                                       
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ملف
العدد

أعلن ســمو الشــیخ صبــاح خالــد الحمد 
الصبــاح رئیــس مجلــس الــوزراء اعتمــاد 
المجلس خطة تستھدف العودة التدریجیة إلى 
الحیــاة الطبیعیة انطلقت من تجــارب العدید 
مــن الــدول وشــارك فــي إعدادھا عــدد من 
الخبراء والمتخصصین تمت فیھا مراعاة كل 
األبعــاد واالعتبارات الصحیــة واالقتصادیة 

واالجتماعیة وغیرھا. 
وقال ســمو رئیــس مجلس الــوزراء في 
مؤتمر صحفــي عقب االجتماع االســتثنائي 
لمجلس الوزراء في قصر الســیف إن الخطة 
تراعــي التدرج في التوســع باالنفتاح قیاســا 
علــى ما یتحقق من نتائج ومؤشــرات صحیة 
ھــي بالضرورة تمثل ترجمــة واقعیة لدرجة 

االلتــزام واالمتثــال للتعلیمات واإلرشــادات 
الصحیــة واالرتقــاء بالوعــي العــام وتحمل 
المسؤولیة المجتمعیة واالرتقاء بالوعي العام 

وتحمل الكسؤولیة المجتمعیة. 
وأوضح سموه أن الخطة تتناول مجموعة 
من السیاســات تتعلــق بالســلوك االجتماعي 
التنقــل  واشــتراطات  النظافــة  ومتطلبــات 
والتباعــد االجتماعــي في مختلف األنشــطة 

والقطاعات. 
ولفــت إلــى اعتمــاد اللجنــة )الوزاریــة 
المكلفــة متابعــة تداعیــات فیــروس كورونا 
المستجد كوفید – 19( في االنتقال من مرحلة 
إلى أخرى مجموعة من المؤشرات والمعاییر 
المتعلقة بأوضاع المنظومة الصحیة وحاالت 

التشافي واإلصابة. 
وذكر أنھا في النھایة والمحصلة »مسألة 
تحــد لوعي المجتمــع والتزامھ بمســؤولیاتھ 
وواجباتــھ والعمــل جمیعا كفریــق واحد في 
مواجھــة ھذا الوبــاء واالنتصــار علیه بإذن 

الله«.
وأكد لثقة »بأن نكون جمیعا عند مستوى 
ھذا التحدي تجســیدا لما أكده حضرة صاحب 
السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر 
الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه فــي أكثر من 
خطاب وأســال الله العلــي القدیر أن یحفظكم 
جمیعا وأن یحفظ دولة الكویت من كل ســوء 

وأن یرفع ھذه الغمة عن البشریة جمعاء
وقال ســموه »إننا ال نستطیع االستمرار 

الكويت تبدأ مرحلة جديدة فى مواجهة كورونا 

عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية انطلقت
من تجارب الدول وشارك فيها العديد من الخبراء

سمو رئيس
مجلس الوزراء: 
اعتمدنا خطة 
تراعي األبعاد 
الصحية 
واإلقتصادية 
واإلجتماعية
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فــي حالة االنغــالق التام وال بد من اســتعادة 
البالد لنشاطھا المعتاد وعودة الحیاة الطبیعیة 
والتعایــش مــع ھــذا الوبــاء بــكل مخاطره 

ومحاذیره«. 
وبین سموه أن »وضعنا الیوم یختلف عما 
كان قبل عدة شــھور وتعلمنا من ھذه التجربة 
دروســا وعبر وھي فترة كافیة لندرك طبیعة 
ھذا الوباء وخطورته وسھولة انتشاره وتابعنا 
مــا جرى في الــدول األخرى من انتكاســات 
صحیة بســبب التھــاون والتســاھل بااللتزام 

بالقواعد الصحیة«. 
ولفت إلــى »أننا تابعنــا دوال نجحت في 
تجــاوز ھــذه األزمــة واحتواء الوبــاء وكان 
الفیصل بیــن االثنین ھو مــدى االلتزام بتلك 

التعلیمات واإلرشادات الصحیة«. 
وأضاف ســموه »تابعا جمیعا على مدى 
األشــھر الثالثــة الماضیة األزمــة ونحن في 
شــھرنا الرابع وتمر في ذاكرتنا مشــاھد ھذا 
الفصــل األلیم الــذي عانى منــه العالم أجمع 
أشــد المعانــاة وال نعرف حتى الســاعة حدا 

أو نھایــة لھــذه األزمة ورأینا مشــاھد مؤلمة 
تقشعر لھا األبدان وكیف تسھل روح اإلنسان 
وكیف تتداعى أمم ودول عظیمة عجزت فیھا 
اإلنجــازات الحضاریة المتمیــزة عن حمایة 

صانعھا..اإلنسان«. 
وقــال ســموه:«تابعنا اآلالف المؤلفة من 
الوفیــات ومالییــن من أصابھم ھــذا الوباء.. 
شــھدنا انھیــارات اقتصادیــة عمالقــة على 
مســتوى العالم كلــه.. عشــرات المالیین من 
البشــر فقــدوا وظائفھم وعــاش الجمیع حالة 
غیر مســبوقة من االرتبــاك والفوضى وعدم 

االستقرار جراء ھذا الوباء الخطیر«. 
وأعرب ســموه عن األســف »ألنه حتى 
یومنــا ھذا ال دواء وال مصل وال عقار لوقف 
ھذا الوباء..عشنا ھنا في الكویت تجربة قاسیة 

استنفرنا فیھا كل طاقاتنا وإمكاناتنا«. 
وجدد الشــكر والتقدیر للجھود المخلصة 
التي قام بھا ویقوم بھا إخواننا وأبناؤنا وبناتنا 
فــي مواجھــة مســؤولیاتھم الوطنیــة في كل 

القطاعات الرسمیة والشعبیة. 

الحظر الجزئي

مــن جانبــه أعلــن نائــب رئیــس مجلس 
الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح العودة إلى فرض 
نظــام حظر التجول الجزئــي في البالد ما بین 
الســاعة السادسة مســاء حتى الساعة السادسة 
صباحا واســتمرار العزل التام لمنطقتي جلیب 
الشــیوخ والمھبولة إضافة إلــى عزل مناطق 

جدیدة. 
المؤتمــر  فــي  الصالــح  الوزیــر  وقــال 
الصحفي إنه ســیتم إجراء عزل تام لمجموعة 
من المناطق التي كانت معزولة ســابقا )جلیب 
الشیوخ -المھبولة( وسیتم عزل مناطق جدیدة 

)الفروانیة -خیطان -حولي-میدان حولي(.
وأضــاف أنــه ســیتم إلغــاء مجموعة من 
تصاریــح عدم التعرض التــي منحت للجھات 
أثناء الفترة السابقة داعیا الجمیع إلى التأكد من 
تصریحه قبــل الخروج مع بدایة تطبیق حظر 

التجول الجزئي. 
وذكــر الصالــح أن الجھــات العســكریة 

وزير الداخلية: 
العودة للحظر 
الجزئي من 6 
مساء إلى 6 
صباحا..واستمرار 
عزل الجليب 
والمهبولة 
ومناطق جديدة 
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كالقوات المســلحة والحــرس الوطني ورجال 
الداخلیة ستقوم بالتعاون بشأن العزل المناطقي 
الذي قامت بتطبیقه في منطقتي جلیب الشیوخ 

والمھبولة قرابة ثالثة أشھر. 
وردا على ســؤال بشأن مدة حظر التجول 
الجزئــي أوضح الصالح أنه ســیتم التدرج في 
ساعات الحظر الجزئي إلى أن یتم االنتھاء منه 
مؤكــدا أنه لن یتم االنتھاء مــن العمل بالحظر 
الجزئي إلى أن تأذن السلطات الصحیة بذلك. 
وأوضــح أن القیــادات األمنیــة لجھــات 
وزارة الداخلیــة والقوات المســلحة والحرس 
الوطني ســتجتمع إلعداد خطــة فرض حظر 
التجول الجزئي المقبلة وعزل المناطق ســالفة 
الذكر الفتا إلى العــزم بتكثیف الوجود األمني 
في الطرق وذلك للحرص على االلتزام الكامل 

بالحظر الجزئي. 
وذكر أنه سیتم تخصیص أرقام للطوارئ 
فــي حال وجــود أي حــاالت طارئــة وكذلك 
تصاریــح مؤقتة للحاجــات الطبیة والطوارئ 

الطبیة. 
وبسؤاله عن جھود )الداخلیة( في مواجھة 
تجارة اإلقامات أفاد بأن القائمین على مواجھة 
ھــذه »اآلفة« یعملون بما أوتوا من صالحیات 
حتــى یتــم االنتھــاء من اجتثــاث »ھــذا الداء 

الخبیث من الجسم الكویتي بإذن الله«.
وأضــاف »نحن على وشــك االنتھاء من 
إعداد تشریع لیتم تقدیمه إلى السلطة التشریعیة 
یمكننا من تفعیل دورنا بشكل أكبر في مواجھة 
ھذه اآلفة« موضحا أن فلســفة الحاجة للعمالة 
الوافــدة یجــب دراســتھا بالكامــل وأال تكون 

مجتزأة. 
وبین أنه سیعلن خالل االجتماعین المقبلین 
لمجلــس الــوزراء تفاصیــل مراكــز اإلیواء 
والمخالفیــن الموجودین فیھا وفقا لجنســیاتھم 
ومن غــادر منھم ومــن بقي قائال إن »نســبة 
المغادرة للمخالفین في مراكز اإلیواء كبیرة”.
وذكر الصالح أنه »فیمــا یتعلق بالحاالت 
التــي یتــم التحقیــق بھــا اآلن فقد تمــت إحالة 

شركتین إضافیتین إلى النیابة العامة«. 

وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان مجلــس 
الــوزراء ناقش إنھاء العام الدراســي أفاد بأن 
»العمــل لدى فــرق وزارة التربیــة جار اآلن 
لتوضیــح خطــة الــوزارة لوســائل اإلعــالم 
إلیصــال الصورة كاملة فــي جمیع ما یخص 

ذلك”.
وأكــد ان وزارة التربیــة حریصــة علــى 
مصلحــة الطــالب والطالبــات فــي الجســم 
التعلیمــي باعتبارھــا علــى رأس األولویــات 

واالھتمام بتحصیلھم التعلیمي. 
وبسؤاله عن الســماح للمقیمین المخالفین 
لقانــون اإلقامة بالعودة إلى البــالد مجددا قال 
إن »األھم من ذلك ھو االستدالل على مخالفي 
اإلقامــات كثیر منھــم ظل لســنوات.. األرقام 

لدینا كبیرة منذ سنة 1993 وإلى اآلن”.
واســتطرد »اننا نرغب بإعطائھم فرصة 
لتصحیــح أوضاعھــم والمغادرة لكــن العودة 
مشــروطة بالحاجة إلیه وأن یكون لدیه كفیل« 
مشــیرا إلــى أن »كفالــة تجــارة اإلقامات لن 

تستمر”. 
ولفــت إلــى »إحالة شــركات إلــى النیابة 
ووجود عــدد الكبیر في الحجز من المواطنین 
والمقیمین ھم مســؤولون عن تلك الشــركات 
وتلك ھي البدایة ولن نتوقف حتى االنتھاء من 

ھذه اآلفة”. 
وأضــاف الصالــح أن »اإلجــراءات في 
مراكز اإلیواء وعملیات التحقیق مســتمرة مع 
كل المخالفین حتى نســتدل من خاللھم على ما 
یســمى بتجارة اإلقامات وســنجتث ھــذا الداء 

الخبیث من الجسم الكویتي بإذن الله”. 
وأعــرب عــن الشــكر والتقدیــر لجمیــع 
المواطنین والمقیمیــن على االلتزام »الكبیر« 
بحظر التجول الشــامل بالفترة الماضیة مشددا 
على ضرورة االلتزام بتعلیمات حظر التجول 

الجزئي وان القانون سیطبق على الجمیع.
وأوضــح وزیــر الداخلیــة أنه تــم رصد 
المخالفین لحظر التجول الشامل وعددھم 263 
مواطنــا و65 مقیمــا نتج عنھم تســجیل 242 

قضیة مخالفة للحظر الشامل. 

وأشار إلى »ارتكاز خطة العودة بالجھات 
الحكومیــة المختلفــة فــي كل قطاعاتھــا على 
دراســة كل التجارب الدولیة التي ســبقتنا في 
العودة تدریجیا إلى الحیاة الطبیعیة إضافة إلى 
االبتعاد عن الســلبیات التي حصلت لكثیر من 

دول العالم واألخذ باإلیجابیات الموجودة”. 
ولفت إلى مراعاة المعاییر األساســیة التي 
أطلقتھا منظمة الصحة الدولیة ومركز مكافحة 
األمراض األمریكیة بوضع ضوابط ومعاییر 
رئیسیة واالستعانة بتجارب وتوصیات البیوت 

االستشاریة في ھذا الجانب. 
العودة التجريجية

بدوره أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور 
باسل الصباح أنه سیتم في المرحلة األولى من 
مراحل العودة التدریجیــة إلى الحیاة الطبیعیة 
في البالد الســماح بعمل األنشطة التالیة وھي 
المســاجد ودور العبــادة بعــد تجھیزھــا وفق 
االشــتراطات الصحیة واألنشــطة الصناعیة 
والخدمات العامة )الصیانة- خدمات الشــحن-

الغاز-مصبغة غسیل المالبس(.
وقال الشــیخ باســل الصباح إن األنشــطة 
التي سیتم الســماح بعملھا أیضا تضم خدمات 
التوصیل للمنازل والمطاعم والمقاھي )الشراء 
من الســیارة( والشركات المزودة لالتصاالت 
واإلنترنــت والتجزئــة الغذائیــة )الجمعیات-

البقاالت-التموین(. 
وأضــاف أن األنشــطة تضم أیضــا النقل 
الجماعــي الخاص بالشــركات والمؤسســات 
ومحطــات الوقــود وخدماتھا والمستشــفیات 
والعیــادات الخاصــة والمركبــات والمعدات 
غیار-غســل  )معارض-كراجات-قطــع 

السیارات(.
المرحلة الثانية

باإلضافة إلى األنشطة المذكورة سابقا یتم 
الســماح باألنشــطة التالیة مع تطبیق الشروط 
الصحیــة حســب إرشــادات وزارة الصحــة 
للمرحلــة المذكورة )مقار العمــل في الجھات 
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الحكومیــة والقطــاع الخــاص أقل من نســبة 
30 فــي المئة - اإلنشــاءات والبنــاء - المالي 
والمصرفي - المجمعات التجاریة من الساعة 
العاشرة صباحا حتى السادسة مساء - محالت 
التجزئة - المطاعم والمقاھي )تســلم الطلبات 
دون الجلوس( - الحدائق والمتنزھات العامة(

المرحلة الثالثة 

مــع   - الجزئــي  التجــول  إلغــاء حظــر 
تقییــم مدى الحاجــة إلى العــزل المناطقي یتم 
باإلضافة إلى األنشطة المذكورة سابقا السماح 
باألنشــطة التالیة مع تطبیق الشروط الصحیة 
حسب إرشــادات وزارة الصحة )مقار العمل 
فــي الجھات الحكومیة والقطــاع الخاص أقل 
من نسبة 50 في المئة - زیارات دور الرعایة 
االجتماعیــة - الفنــادق والمنتجعات والشــقق 
الفندقیة - ســیارات األجرة )الســماح لراكب 
واحــد فقــط( - المســاجد )صــالة الجمعة مع 

االشتراطات(. 
المرحلة الرابعة 

باإلضافة إلى األنشطة المذكورة سابقا یتم 
الســماح باألنشــطة التالیة مع تطبیق الشروط 
الصحیــة لــوزارة الصحــة )مقــار العمل في 
الجھات الحكومیــة والقطاع الخاص أكثر من 
نســبة 50 في المئــة - المطاعم والمقاھي )مع 

التباعد( - النقل العام )مع التباعد(.
 المرحلة الخامسة 

باإلضافة إلى األنشطة المذكورة سابقا یتم 
الســماح باألنشــطة التالیة مع تطبیق الشروط 
الصحیــة لــوزارة الصحــة )مقــار العمل في 
الجھات الحكومیــة والقطاع الخاص أكثر من 
نســبة 50 في المئة - المناســبات والتجمعات 
الزفــاف  حفــالت   - واالجتماعیــة  العائلیــة 
والتخرج والمناســبات بــكل أنواعھا - األندیة 
الریاضیــة والصحیة - الفعالیات والمؤتمرات 
التدریبیــة  الثقافیــة والــدورات  والمعــارض 
- محــالت العنایــة الشــخصیة )الصالونــات 
والحالقــة والمنتجعات الصحیــة( - المالعب 

والســاحات الریاضیة العامة والخاصة - دور 
السینما والمسارح.

وشدد على ضرورة االلتزام باالشتراطات 
الصحیة والوقائیة لالنتقال من المرحلة األشــد 
إلــى األقل شــدة وصــوال إلــى عــودة الحیاة 
الطبیعیة قائــال »ھناك الكثیر مــن المعطیات 
واالشــتراطات إن لم تتحقــق في ھذه المرحلة 
فمــن الممكن إطالة ھذه المرحلــة أو الرجوع 

الى المرحلة األشد التي قبلھا”. 
وذكر أنه سیتم تقییم كل مرحلة لمدة ثالثة 
أسابیع على األقل ثم سیتم تحدید االستمرار في 
المرحلة أو االنتقال إلى المرحلة االقل تشددا. 
وأوضح أن المعاییــر التي یتم اتباعھا في 
االنتقــال من مرحلــة إلى أخرى ھــي مقیاس 
انتقــال العــدوى والعدد التكاثــري إضافة إلى 
ثبات أرقام اإلصابات فترة كافیة ونسبة إشغال 
األســرة فــي العنایة المركزة ونســبة إشــغال 
األســرة فــي المستشــفیات وانخفــاض نســبة 

المصابین من المسحات الیومیة. 
وبیــن وزیــر الصحــة ان مناطــق العزل 

ســواء الســابقة أو الجدیدة ســتكون متغیرة قد 
تزید أو تقل وفق المســتجدات مبینا أنه ســتتم 
دراســة الوضع والتقصــي الوبائــي الزماني 
والمكاني وعند االســتقرار وفق تلك المعاییر 
ســیتم االنتقال من المرحلة الثالثة إلى المرحلة 

الرابعة. 
وأضاف أنه إذا استقر الوضع خالل ثالثة 
أســابیع من المرحلة الرابعة سیتم االنتقال إلى 
المرحلــة األخیرة وھي الخامســة مبینا ھنا أن 
»الحیاة لن تكون طبیعیة بالكامل إال بعد وجود 

عقار أو لقاح للمرض”. 
واســتطرد »لكن ســنكون بھــذه المرحلة 
افتتحنا أغلب األنشطة العامة وفق االشتراطات 
الصحیــة بالتباعــد الجســدي والمحافظة على 
تغطیــة الفم واألنــف والمحافظــة على نظافة 
الید وعدم الخــروج إال للضرورة والتي یجب 
االلتــزام بھا في جمیع المراحل، مشــددا على 
ضرورة الحفاظ على ســالمة كبار السن ومن 
یعانون األمراض المزمنة والتنفســیة بشــكل 

خاص.

 وزير الصحة »لن يكون هناك عودة 
كاملة للحياة إال بوجود لقاح 

لفيروس كورونا”
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وشــدد وزیر الصحة علــى جمیع مراكز 
العمل باتباع االشــتراطات الصحیة وشــروط 
وطــرق الحمایة الشــخصیة كالتباعــد بالعمل 
وإمكانیة العمل عن بعد للكثیر من الوظائف. 

ولفــت إلى وضع اشــتراطات ســیتم تقدیمھا 
التعاونیــة  والجمعیــات  الغذائیــة  للمؤسســات 
والقطاعات الحكومیة والخاصة والمساجد ودور 
العبادة والمجمعات التجاریة والمطاعم والمقاھي. 
وأكد أن نجاح خطة العودة یعتمد أساسا على 
مدى االلتزام وارتقاء الوعي المجتمعي مستطردا 
أنه »كلمــا زاد التعاون وااللتزام باالشــتراطات 
الصحیة اقتربنا من الھدف المرجو لمنع انتشــار 

المرض والقضاء علیه«.
 وأشــار إلى تجــارب كثیر من الــدول التي 
تعاملــت مع الوباء وقامــت بتخفیف بعض القیود 
لكن أرقــام اإلصابات عادت للزیــادة وذلك لعدم 

االلتزام باالشتراطات الصحیة والوقائیة. 
وقــال ان خطــة العــودة التدریجیــة للحیــاة 
الطبیعیة مبنیة على المعطیات الراھنة مضیفا أنه 
»فــي حال اســتمرار األزمة ال قــدر الله فالخطة 
مرنة لتتماشــى مع ما یســتجد مــن معطیات إلى 
أن تتكلــل ھذه الجھود بالنجــاح المأمول وتنجلي 

الغمة”. 
وأطلــق وزیر الصحة شــعارا على المرحلة 
المقبلة وھو »تعاون وتفــاؤل دون تھاون« داعیا 
الجمیــع إلــى االلتــزام باالشــتراطات الصحیــة 

والوقائیة. 
وأعرب عن خالص الشكر والتقدیر للصفوف 
األولى من الطواقم الطبیة والطواقم األخرى على 
مــا یبذلونه مــن جھود لمكافحة الوباء »متناســین 
وتاركیــن أشــغالھم وال ھــم لھــم إال الحفاظ على 
صحــة المرضى وبقاء الوضع الصحي في البالد 

قوي ومتماسك”. 
وثمــن تعــاون والتــزام جمیــع المواطنیــن 
والمقیمین باإلرشــادات الصحیة والوقائیة واثبات 
القدرة واالســتعداد على القیام بــأي عمل للحفاظ 
علــى البــالد خالیة مــن الوبــاء داعیــا إیاھم إلى 
التعاون كذلك خــالل المرحلة المقبلة إلى االنتھاء 
مــن المراحل الخمســة للعــودة التدریجیــة للحیاة 

الطبیعیة. 
وردا على ســؤال بشــأن عــدم الوضوح في 
شــرح اإلجــراءات الحكومیــة وعدد المســحات 
المأخــوذة قال إن الكویت حصلــت وفق التقاریر 
الدولیة على المركز األول في االستجابة السریعة 
ووضــع االجــراءات االحترازیة بشــكل ســریع 

للتصدي للجائحة. 
وأوضــح أنه نتج عن حظر التجول الشــامل 
انخفــاض العدد التكاثــري لمعدل انتشــار الوباء 
و«انخفــاض أرقــام اإلصابات إذ باتت مســتقرة 

وذلك ال یعني عدم نجاحھا”. 
وأشــار وزیــر الصحة إلى حــرص الوزارة 
على اإلعالن عن عدد المســحات التي تم االنتھاء 
من نتائجھا یومیا »فعلى ســبیل المثال عند إجراء 
4000 مســحة واالنتھاء من نتائج 2500 مســحة 
منھــا یتم اإلعــالن عما تم االنتھاء مــن نتائجھا« 

وھكذا. 

وأشــار إلى أن »عدد فحوصات التقصي 
الوبائي ثابتة وموجودة إضافة إلى الفحوصات 
التي یتم القیام بھا في المستشفیات والفحوصات 

التي یتم القیام بھا للطواقم الطبیة«. 
قرارات مجلس الوزراء

بدوره قال رئیس مركز التواصل الحكومي 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الكویتیة طارق 
المزرم ان مجلس الوزراء ا قرر في اجتماعه 
االســتثنائي یوم الخمیس الموافق 28 من مایو 
الماضي تمدیــد العمل بقــراره بتعطیل جمیع 
الــوزارات والجھــات الحكومیــة والھیئــات 
والمؤسســات العامة احترازیا بســبب فیروس 
كورونا المســتجد )كوفید – 19(حتى إشــعار 

آخر. 
وقــال إن المجلس قرر تعدیــل مدة حظر 
التجول )الجزئي( في البالد لیكون من الساعة 
السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا 

رئيس مركز التواصل الحكومي 
يعلن قرارات مجلس الوزراء في 

اجتماعه االستثنائي 
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یومیا اعتبارا من یوم السبت الموافق 30 مایو 
وحتى إشعار آخر. 

وقد نص القــرار األول على تمدید العمل 
بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعھ المنعقد 
یوم االثنین الموافق 20 أبریل الماضي بشــأن 
تعطیــل جمیع الــوزارات والجھات الحكومیة 
والھیئات والمؤسســات العامة احترازیا بسبب 
فیروس كورونا المستجد )كوفید – 19( وذلك 
اعتبــارا مــن یوم األحــد الموافــق 26 أبریل 
الماضي حتى یــوم الخمیس الموافق 28 مایو 
الماضي باعتبارھا أیام راحة بحیث تمتد حتى 

إشعار آخر. 
ویجــوز للوزیر المختص أو رئیس الجھة 
تقریــر عــدم شــمول كل أو بعــض شــاغلي 
الوظائف القیادیة والموظفین التابعین شــاغلي 
ھــذه الوظائــف بھــذه الراحة وذلــك للتجھیز 

لعودة العمل. 
كمــا أنه بالنظــر إلى الطبیعة االســتثنائیة 
في التعامل مع مقتضیات مواجھة ھذه األزمة 
ســتتولى األجھــزة والھیئات والجھــات ذات 
طبیعــة العمل الخاصة بما فیھا القطاع النفطي 
بمعرفتھــا تنظیــم قواعد عملھا فــي تحدید من 
یســتوجب التزامھــم بممارســة أعمالھــم من 
العاملیــن في كل منھم وفقا لما تتطلبه مصلحة 

العمل ویحقق المصلحة العامة. 
وأما القرار الثاني فقد نص على تعدیل مدة 
حظر التجول )الجزئــي( في البالد لیكون من 
الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة 
صباحا یومیا اعتبارا من یوم الســبت الموافق 

30 مایو الماضي وحتى إشعار آخر. 
وتقــرر أیضــا فرض عــزل تــام لمنطقة 
الفروانیــة بكاملھا مــا عدا المســاحة المحددة 
بین األربعة شــوارع وھي شــوارع أرقام 60 

و120 و502 و129. 
وتقــرر فــرض عــزل تــام علــى منطقة 
خیطــان للقطع أرقام 4 و6 و7 و8 و9 وعزل 

تام لحولي والنقرة وعزل تام لمیدان حولي. 
كمــا تقرر االســتمرار فــي العــزل التام 
لمنطقتــي المھبولــة وجلیــب الشــیوخ أثنــاء 

فترة الســماح بالتجول في البــالد اعتبارا من 
2020/5/30 ولحین إشعار آخر. 

وتــم تكلیف نائب رئیــس مجلس الوزراء 
ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء اتخاذ التدابیــر واإلجراءات الالزمة 
لفرض حظر التجول الجزئي في البالد وإعداد 

الضوابط واآللیات التفصیلیة بھذا الشأن.
وتقــرر اعتماد خطــة العــودة التدریجیة 
للحیــاة الطبیعیــة المقدمــة من األمانــة العامة 
لمجلــس الــوزراء وتكلیف الــوزراء كل في 
مجاله اختصــاص تنفیذ المرحلــة األولى من 
خطــة العودة التدریجیة للحیاة اعتبارا من یوم 

األحد الموافق 31 مایو الماضي.
وفــي نفس الســیاق، أعلن دیــوان الخدمة 
المدنیــة الكویتــي تمدید العمل بقــرار مجلس 
الــوزراء المتخذ في اجتماعھ یــوم 20 أبریل 
الماضــي بشــأن تعطیــل جمیــع الــوزارات 
والجھــات الحكومیــة والھیئات والمؤسســات 
»احترازیا« بســبب فیروس كورونا المستجد 

)كوفید 19) حتى إشعار آخر. 
وأفــاد الدیــوان فــي تعمیــم نشــره علــى 
حســابه الرســمي بموقع التواصل االجتماعي 
)إنستغرام( أنه بناء على قرار مجلس الوزراء 
ســیتم اعتبار تلــك الفترة أیام راحــة على أن 
یراعى عند تقریر عودة العمل مستقبال أحكام 
دلیــل سیاســات وإجــراءات وقواعــد العودة 

التدریجیة للعمل. 
وأوضح أن مجلس الوزراء قرر أنه یجوز 

للوزیر المختــص أو رئیس الجھة تقریر عدم 
شــمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القیادیة 
والموظفیــن التابعین لشــاغلي ھــذه الوظائف 
بھذه الراحة أو جزء منھا وذلك للتجھیز لعودة 

العمل. 
وبین أنه نظرا للطبیعة االستثنائیة للتعامل 
مــع مقتضیات مواجھــة ھذه األزمــة فقد أقر 
مجلــس الــوزارة تولــي األجھــزة والھیئــات 
والجھــات ذات طبیعة العمل الخاصة بما فیھا 
القطاع النفطي بمعرفتھــا تنظیم قواعد عملھا 
فــي تحدید من یســتوجب التزامھم بممارســة 
أعمالھــم مــن العاملیــن في كل منھــا وفقا لما 
تتطلبه مصلحة العمل ویحقق المصلحة العامة. 
وأضاف أن كل جھة حكومیة تكلف بعضا 
مــن موظفیھــا لالنتھــاء من إعــداد وصرف 
مرتبات شــھر یونیو المقبــل وذلك في أقصر 

وقت ممكن. 
وأشــار إلى أنه نظرا للطبیعة االســتثنائیة 
لھذه الراحة فیعتد باألیام المشار إلیھا كمزاولة 
فعلیة في بعض مجــاالت الوظیفة العامة التي 
تقــرر فیھــا النصــوص أو القواعــد اســتبعاد 
أیام الراحــات من مدة المزاولــة الفعلیة كمدة 
المزاولــة الفعلیة المقررة لصــرف المكافآت 
المالیة مقابل الخدمات الممتازة أو لتقییم األداء 
تقییمــا فعلیــا أو إعتبار الموظــف منقطعا عن 
العمل خالل الراحات التي تقع بین انقطاعین. 
ووجه الدیــوان جمیع الجھــات الحكومیة 

بالتقید بما تقرر والعمل بموجبه.
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المؤسسات الكويتية تواجه تداعيات 
)كورونا المستجد(

إجراءات احترازية 
لتقويض انتشار الجائحة   
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والمؤسســات  الــوزارات  تواصــل 
والھیئــات الكویتیــة الحكومیــة والخاصــة 
وجمعیــات النفع العام والفــرق التطوعیة، 
جھودھــا الكبیرة من أجــل مجابھة فیروس 
كورونا المســتجد )كوفید 19( الذي أوقف 
مختلــف األنشــطة االجتماعیــة والثقافیــة 
والریاضیــة فــي الفتــرة األخیــرة، ودفــع 
بالحكومة الى تعطیل العمل، وفرض الحظر 

الكلي، بعد فتؤرة من الحظر الجزئي.
وفي ھذا الســیاق أكدت وزیرة الشؤون 
للشــؤون  الدولــة  وزیــرة  االجتماعیــة 
االقتصادیــة مریــم العقیــل أن الجمعیــات 
التعاونیــة االســتھالكیة وأفــرع التمویــن 
والغــاز مســتمرة في تقدیــم خدماتھا خالل 
فتــرة الحظر التي أقرھــا مجلس الوزراء، 

داعیــة الجمیــع إلــى التقید باالشــتراطات 
الصحیــة خالل التســوق للوقایة من عدوى 

فیروس كورونا المستجد )كوفید 19.(
وقالــت العقیــل إنه ســیتم تطبیــق آلیة 
الحجز اإللكتروني المســبق للتســوق داخل 
الجمعیات التعاونیة على أن یسمح للشخص 
بالتسوق منفردا دون مرافق مرة واحدة في 

األسبوع.
وأشــارت إلى اســتمرار العمل بتعمیم 
اتحاد الجمعیــات التعاونیــة الخاص بربط 
المستھلكین من قاطني بعض المناطق التي 
ال تتوافر فیھا جمعیات تعاونیة بالتسوق في 

جمعیات المناطق المجاورة.
ونوھت بالتنســیق المتواصل یومیا مع 
اتحاد الجمعیات لتذلیل أي عقبات قد تواجة 

عملھم في تورید المنتجات للجمعیات أو في 
مواعیــد العمل باإلضافة إلى توجیه القطاع 
المعنــي فــي وزارة الشــؤون بالعمل على 
مدار الســاعة مع )االتحــاد( ألي طارئ قد 

یواجھھم خالل ھذه الفترة. 

تذليل العقبات

مــن جانبه أكــد وكیل وزارة الشــؤون 
الكویتیــة عبدالعزیز شــعیب  االجتماعیــة 
حرص الوزارة على تذلیل كل العقبات أمام 
الجھــات الحكومیــة والجمعیــات التعاونیة 
ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة انتشار 

فیروس كورونا المستجد )كوفید - 19.(
وقال شعیب إن )الشؤون( حرصت منذ 
بدء جائحة كورونا على تسخیر كل طاقاتھا 
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وإمكاناتھــا لمســاعدة الدولــة فــي مكافحة 
انتشــار الفیروس بتذلیل جمیع الصعوبات 
والعقبــات أمام مؤسســات المجتمع المدني 

والتعاونیات.
الشــؤون  وزارة  قــرار  أن  وأوضــح 
رقــم 8 لعــام 2020 الصــادر فــي شــھر 
مــارس الماضي منــح الجھــات الحكومیة 

والتعاونیــات ومؤسســات المجتمع المدني 
حق اســتغالل صــاالت األفــراح لمكافحة 
انتشــار الفیــروس والحــد من آثــاره عقب 

موافقة الوزارة وتحت إشرافھا.
الشــؤون  وزارة  أن  علــى  وشــدد 
االجتماعیة ال تألو جھدا في مساعدة الدولة 
بقطاعیھا العام والخــاص من أجل القضاء 

على فیروس كورونا.
وعــن دور التعاونیــات خــالل أزمــة 
كورونــا أفــاد بــأن الــدور الكبیــر لتلــك 
الجمعیــات منــذ بدایة أزمــة كورونا حتى 
اآلن محــل تقدیــر الــوزارة خصوصا في 
اآلونة األخیــرة التي تشــھد إغالق بعض 
الجمعیات  المركزیة واســتقبال  األســواق 

المجاورة لرواد الجمعیات المغلقة.
وبیــن شــعیب أنه ظھــر جلیــا تعاون 
الجمعیــات التعاونیــة المجاورة لألســواق 
المغلقة احترازیا وذلك في مجال اســتقبال 
المواطنیــن والمقیمین من ســكان المناطق 
التي تــم إغالق أســواقھا وھــو أمر مقدر 
من الشــؤون ولیس غریبا على التعاونیات 
التي تثبت دائما ســعیھا إلى تحقیق التكافل 
االجتماعــي والخدمــة المجتمعیة وتعزیز 

مبدأ الشراكة والحس الوطني.
المســاعدات  عــن  یتــداول  وعمــا 
االجتماعیــة المقدمــة لالســر المتعففة من 
حملة )فزعــة الكویت( لجھة وجود تفاوت 
في حجم المساعدات المقدمة لالسر أوضح 
أن ھــذا التفــاوت أمر طبیعــي في صرف 
مســاعدات األســر المتعففــة ألن المبالــغ 
المصروفــة مــن كل الجمعیات المشــاركة 
فــي الحملة یتوقف على الالئحة المالیة لكل 

جمعیة خیریة.
وأكــد أن الجمعیــات الخیریــة تتولــى 
دراســة األوضــاع المالیة لكل أســرة ومن 
الطبیعي أن تختلف ظروف كل أســرة مالیا 

مريم العقيل: الجمعيات التعاونية وأفرع التموين 
والغاز مستمرة بعملها
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عن األخرى من حیث أعداد أفراد األســر 
المتقدمة لطلب المساعدة.

مــن  أنــواع  وجــود  شــعیب  وبیــن 
المســاعدات التــي تختلــف حســب عــدد 
أفراد األســرة ومنھا مســاعدات مقطوعة 
ومســاعدات بــدل اإلیجــار ومســاعدات 

مرضیة وغیرھا من مساعدات أخرى.
وأشــار إلى وجود أســر تحصل على 
مســاعدات مقطوعة والبعــض یجمع بین 
أكثــر من نوع بالتالي فــإن المبلغ الذي یتم 
صرفــھ یتوقف علــى عدد أفراد االســرة 

ونوع المساعدة والدخل الذي یمتلكونھ.
وذكــر أن األســر التــي یتــم صــرف 
المســاعدات لھا في شھر تختلف عن التي 
یصــرف لھا في الشــھر الثانــي بمعنى أن 
فئــات وشــرائح المســتحقین للمســاعدات 
متغیرة ولیســت ثابتة قد تزیــد وقد تنقص 

حسب انطباق الشروط علیھا. 

رابط إلكتروني

المســاعد  الوكیــل  أعلنــت  بدورھــا 
للتنمیــة االجتماعیــة في وزارة الشــؤون 
االجتماعیــة ھناء الھاجري، عن تخصیص 
رابط إلكتروني جدید یمكن من خالله تقدیم 
المســاعدات العینیــة مــن المــواد الغذائیة 
للعمالة الوافدة المتضررة في القطاع األھلي 

والمسجلة على مادة االقامة رقم »18«.

واوضحــت في تصریــح صحافي، انه 

یمكــن للعمالــة الدخــول على ھــذا الرابط 

وطلب المســاعدة واإلســتفادة من الســالل 

الغذائیــة التــي توفرھا الجمعیــات الخیریة 

ضمن حملة »فزعة الكویت« وفقا الوقات 

محددة او مراجعتھم لفرع الجمعیة الخیریة 

فــي وقت محــدد وفقــا لباركــود و لعدد 6 

أشخاص مجتمعین.

واضافت الھاجــري ان ھذا ھو الرابط 

الثانــي الذي تــم اضافته الى رابط االســر 

وليد الجاسم:
السماح لألسواق المركزية والبقاالت

في المناطق اإلستثمارية بمزاولة أعمالها
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المتعففة وھو باللغــة العربیة واالنجلیزیة، 
مشیرة الى انه تم تخصیصه بالمشاركة مع 
المســؤولین في الھیئة الخیریة االســالمیة 
العالمیــة والھیئة العامة للمعلومات المدنیة، 
الفتة إلى انه یعتبر اســتكمااًل لنظام االســر 
المتعففة الذي تم بالتنسیق مع جمعیة النجاة 
الخیریة في اطار المســؤولیة المشتركة ما 
بین مؤسســات المجتمع المدنــي والجھات 

الحكومیة.
أكدت الوكیلة المســاعدة لشؤون قطاع 
التنمیــة االجتماعیــة فــي وزارة الشــؤون 
االجتماعیــة ھنــاء الھاجــري، عــدم تأثر 
عملیة صرف المســاعدات الشھریة للفئات 
المســتفیدة بقــرار فــرض حظــر التحــول 

الشامل في البالد.
عملیــة  أن  الھاجــري،  وأوضحــت 
الصرف مستمرة دون توقّف وفي موعدھا 
دون تأخیــر، مؤكدة حــرص الوزارة على 
توفیــر المســاعدات لھــذه الفئات، الســیما 

خالل الوضع الراھن.
وبشأن تقدیم المساعدات لألسر واألفراد 
المســجلین عبر المنصة اإللكترونیة، قالت 
الھاجري، إنه »جار التنســیق بھذا الصدد، 
لیتســنى وضــع آلیــة تضمــن عــدم توقّف 
المساعدات عن األسر أو األفراد من العمالة 
المســجلة على شــركات بالقطــاع األھلي، 
تضررت من جراء اإلجراءات االحترازیة 

للحد من انتشار فیروس كورونا.

وزارة البلدية

وعلــى صعید مماثل قــال وزیر الدولة 
لشــؤون البلدیــة ولیــد الجاســم ان مجلس 
الوزراء قرر الســماح لالســواق المركزیة 
الموازیــة والبقــاالت الواقعة فــي المناطق 
االســتثماریة في جمیــع محافظات الكویت 
بمزاولة اعمالھا لتلبیة احتیاجات المواطنین 
والمقیمیــن خــالل فتــرة حظــر التجــول 
الشــامل اعتبارا من یــوم االحد المقبل وفق 

االشتراطات الصحیة والوقائیة.
جاء ذلك فــي المؤتمــر الصحفي الذي 
عقــده الوزیــر الجاســم فــي مقــر االمانة 
العامــة لمجلس الوزراء في قصر الســیف 

)التجارة( الكويتية ترصد 79 جمعية وسوقا مركزيا 
للتأكد من إنسيابية تسليم المواد الغذائية
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مع وســائل االعالم المحلیــة عبر االتصال 
المرئي عقب االجتماع االســتثنائي لمجلس 
الوزراء برئاســة سمو الشــیخ صباح خالد 

الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.
واوضح الوزیر الجاســم انه تم السماح 
للمواطنین والمقیمین القاطنین في المناطق 
االســتثماریة بزیــارة االســواق المركزیة 
الموازیة لشــراء االحتیاجــات الضروریة 
من خــالل ضوابــط معینــة تتمثــل بحجز 
موعد مسبق من خالل نظام حجز المواعید 
التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة وفقا 

لالشتراطات الصحیة والوقائیة.
المركزیــة  االســواق  ھــذه  ان  واكــد 
الموازیــة والبقاالت ســوف تخضع لرقابة 
مشــددة مــن قبل بلدیــة الكویــت والجھات 
الحكومیــة االخــرى بشــأن التزامھــا باخذ 
االحتیاطات الوقائیة واالشتراطات الصحیة 
الالزمة مشددا على ضرورة االلتزام بمبدأ 
التباعــد االجتماعي خالل التســوق في ھذه 

االسواق او البقاالت.
ومن جانب اخر قال الوزیر الجاسم ان 
البلدیــة اتخذت كافة االســتعدادات الالزمة 
بشــكل اســتباقي لالســتمرار بكافة اعمال 
النظافــة ونقل النفایــات من امــام المنازل 
والمواقــع في جمیع مناطق الكویت بشــكل 
یومــي وطبیعــي مشــیرا الى تواجــد فرق 
طــوارىء البلدیة فــي محافظــات الكویت 
للرد على ایة استفســارات مــن المواطنین 

والمقیمین.
وردا على ســؤال حول تقید االســواق 
المركزیة الموازیــة والبقاالت باالجراءات 

الصحیــة اكــد الوزیــر الجاســم ضــرورة 
التــي  الصحیــة  باالشــتراطات  االلتــزام 
تــم االعــالن عنھا ســابقا ومنھا مــا یتعلق 

بضرورة لبس القفازات والكمامات.

وزارة التجارة

مــن جانبه قــال وزیــر التجــارة خالد 
الروضــان: لن نســمح بــان تتحــول أزمة 
كورونــا من صحیــة الى غذائیــة فخطوط 
مفتوحــة  البحریةوالجویــة  االمــدادات 
والمخزون االســتراتیجي یكفي لمدة طویلة 

فال داعي للھلع.
وأضــاف اطلقنا نظام حجــز المواعید 
للجمعیــات التعاونیة واالســواق المركزیة 
عبــر الباركــود لكل فــرد كل 6 أیــام مرة 
واحدة، كما نظمنا مســألة أسطوانات الغاز 

عبر الحجز أو التوصیل.
وعلــى صعیــد متصل، أعلنــت وزارة 
التجارة والصناعة الكویتیة رصد 79 جمعیة 
وســوقا مركزیــا ومحال تجاریــا وصیدلیة 
خالل جوالتھا التفتیشــیة ومراقبة 66 فرع 
تموین للتأكد من انسیابیة سیر عملیات البیع 

وتسلیم المواد الغذائیة لمستحقیھا والوقوف 
علــى مدى التزامھــا والمحافظة على ثبات 

أسعار المنتجات.
وقالــت الوزارة في بیان لھا إن جوالت 
فرقھا التفتیشــیة مستمرة في عملھا في ظل 
القــرارات المعمول بھا بشــأن اإلجراءات 
المعنیــة لمواجھة تداعیات انتشــار عدوى 
 2  - كــوف  )ســارس  كورونــا  فیــروس 

)المسبب لمرض )كوفید19-(.
وذكرت أن مركــز الطوارئ التابع لھا 
اســتقبل 155 شــكوى عبر الخط الســاخن 
)135 ( مشــددة علــى ضــرورة االلتــزام 
بالقانــون لمــا تمــر بــه البالد مــن ظرف 
اســتثنائي وعلــى أنھــا ســتكون وفرقھــا 
التفتیشــیة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه 

استغالل الظرف الحالي. 
وقالــت وزارة التجــارة إن نظام حجز 
مواعید التســوق فــي الجمعیــات التعاونیة 
وفرع التموین سیســتمر بالعمل التشــغیلي 
لــه خالل فتــرة حظــر التجول فــي البالد. 
وأوضحت الوزارة أن لكل فرد موعد واحد 

فقط في األسبوع. 

البلدية تلغي 1920 تصريحًا لـ»خدمة التوصيل« 
لعدم التزامهم باالشتراطات الصحية

أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، عن إلغاء 1920 تصريحًا 
لخدمة التوصيل لعدم التزامهم باالشتراطات الصحية.

وبين المنفوحي وجود 2785 تصريح خدمة توصيل فعال من أصل 4705 
تصاريح، نافيا ما يتداول في بعض وســائل التواصل االجتماعي بشــأن أعداد 
العمالــة المصرح لها بمزاولة خدمة التوصيــل بأنها تجاوزت 8 آالف عامل، 

مؤكدا أن التصاريح الصادرة من البلدية تخضع لرقابة مشددة.
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المھندســین،  جمعیــة  رئیــس  أعلــن 
المھندس فیصل العتل، أن الجمعیة وزعت 
12750 واقي وجه شــفافا قبل بدء تطبیق 
الحظر الشامل بســاعات، لیرتفع عدد ھذه 
األقنعــة التي تــم تصنیعھــا وتوزیعھا الى 
نحــو 67750 قناعا وزعت الــى العاملین 
األمامیــة  الصفــوف  فــي  والمتطوعیــن 

بمختلف الجھات العاملة بالدولة.
الیــوم  توزیعــات  أن   ، العتــل  وقــال 
األخیــر مــن الحظــر الجزئــي تمــت الى 
لجنــة التبرعات العینیــة بمجلس الوزراء، 
ووزارات الصحــة، والكھربــاء والمــاء، 
والتجــارة والصناعة ، والداخلیة«، مضیفا 
أنه تم أیضا تسلیم 5000 واق الى نحو 10 
مستشــفیات ھي »العســكري، واألمیري، 
وجابر، والفروانیــة، والصباح، ومبارك، 
والمستشــفى المیداني بــأرض المعارض، 
العــدان ومستشــفى شــركة نفــط الكویت، 
إضافــة إلــى الخطــوط الجویــة الكویتیة، 
الشــركة الكویتیة لخدمات الطیران، وعدد 

من الجمعیات التعاونیة.
وأشــار إلــى أن اإلنتاج خــالل الفترة 
المقبلــة ســینخفض أثنــاء الحظر الشــامل 
لتعذر حصول كافــة المتطوعین لتصاریح 
عمل وتنقــل في أوقات الحظــر التي نأمل 

أن تتجاوب الجھات المعنیة معنا، وتمنحنا 
المزید من التصاریح المطلوبة، لنتمكن من 
االستمرار باالنتاج وتلبیة الطلبات التي یتم 
تلقیھا بشكل مستمر من العاملین بالخطوط 

األمامیة بمواجھة »كورونا«.

وأضــاف العتــل، أن نحــو 39 جھــة 
حكومیــة تلقــت األقنعة، كما شــملت نحو 
84 مركزاً صحیاً ومستشفى ونقطة طبیة، 
الفتــاً إلى أن الجمعیــة فتحت خطوط إنتاج 
جدیدة، بالتعاون مع الوحدة الھندسیة بمعھد 

»المهندسين« أنتجت أكثر من 12 ألف قناع واق للوجه

وزعتها على العاملين في الصفوف 
األولى بمواجهة »كورونا«

العتل: بدء إنتاج قبضة »مسكة إبهامية« 
ألعمال اللمس ومشبك لربط الكمام تحت األذن
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الكویــت لألبحاث العلمیة والــورش الفنیة 
في معاھــد الھیئة العامــة للتعلیم التطبیقي 

والتدریب.
وأشــار في ھذا الشــأن إلى بدء عملیة 
إنتــاج قطــع أخرى، مثــل قبضة )مســكة 
إبھامیة( تســتخدم لكل األعمال التي تحتاج 
إلــى لمــس، ومشــبك لربــط الكمــام تحت 
األذن، لحمایة الوجــه من آثار الكمام، كما 
یتــم تطویــر تصمیــم عملي أكثــر لألقنعة 

الشفافة التي تستخدم لحمایة الوجه.
موقعــاً  الجمعیــة جھــزت  أن  وذكــر 
لــوزارة األشــغال یتضمن ثالثــة محاجر 
بســعة إجمالیة 300 شــخص، وتم تســلیم 
األول منھا وھو مســتغل حالیــاً من الھیئة 
العامة للطــرق، بعد أن تم تعقیمه وتجھیزه 

باحتیاجات الھیئة.
شــكلت  الجمعیــة  أن  العتــل  وبیّــن 
أیضــا خــالل الفتــرة الماضیة فــرق عمل 
متخصصــة »وقدمنــا ھذه الفــرق بمبادرة 
إلى مجلس الــوزراء وتضم أكثر من 200 
مھندس ومھندســة مــن متطوعي الجمعیة، 
لتقدیــم الدعم الفني والھندســي عند الحاجة 
إلــى الجھــات العامــة والخاصــة وحتــى 

المواطنین«.
وتابــع أن الفــرق تضــم فریقــاً إلدارة 
لخدمــة  وفریقــاً  واألزمــات  الكــوارث 
المواطنیــن وفرقــاً متخصصــة بالھندســة 
الكھربائیــة والمیكانیــكا والھندســة المدنیة 
فضالً عــن فریق التدریب الذي أطلق عدداً 

من الدورات التدریبیة )أونالین(.
وذكــر العتــل أن مــن بیــن مبــادرات 
الجمعیــة المقدمــة للصحــة أیضــا مبادرة 
لوضع قاعدة بیانات من المھندسین الطبیین 
لمتابعة أجھزة الوزارة )أونالین(، والتدخل 

فــي حــال تعــذر تدخــل الشــركة الموردة 
للجھاز ألي ظرف كان.

وقال إن الجمعیة وضعت أیضا تصمیما 
إلنشاء مستشــفى میداني، بسعة 40 سریراً 
یضم قســماً خاصاً للنساء بسعة 20 سریراً 
 CCU ومثله للرجــال وثماني غرف عزل
ودور میزانین للطاقم الطبي ومســتلزماته، 
 cold والمقتــرح أن یقام المستشــفى بنظام
كل  وســیحقق   Light steel أو   steel
متطلبات ومواصفات واشــتراطات وزارة 

الصحة.
ولفت إلى أن عــدد المعامالت المنجزة 
)أونالیــن( تجــاوز نحــو 2500 معاملــة 

للمھندسین غیر الكویتیین.
مــن جانبــه، قــال المھنــدس المتطوع 
مبــارك القناعــي، إن الكمیــات الكبیرة من 

األقنعة تحتاج الى ســیارات نقــل »لذا قمنا 
باســتخدام ســیاراتنا )الوانیت( الشخصیة، 
ولن أنســى كم كانت ســعادتي كبیرة عندما 
قمنا بتســلیم أول دفعة من األقنعة وھي نحو 

1150 إلى وزارة الصحة«.
أما المھندســة المتطوعة مالك مغربي، 
فقالت إنھا تشــرف على خط إنتاج الطابعة 
ثالثیة األبعاد، التي تتولى إنتاج مشبك لربط 
الكمــام تحت األذن لحمایــة الوجه من آثار 
الكمــام، إضافة إلى المســكة اإلبھامیة التي 

تستخدم لمنع اللمس المباشر ألي أسطح.
بشــایر  المھندســة  قالــت  بدورھــا، 
العوضــي، إن الفریق التطوعي یعمل بجد 
واجتھاد إلنتاج أكبر كمیة من دروع الوجه 
الواقیــة وغیرھا مــن المســتلزمات، لدعم 

جھود الدولة في الجائحة.

القناعي: لن أنسى سعادتي عند تسليم أول 
دفعة من األقنعة وهي نحو 1150 إلى »الصحة«
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 )المحامين( الكويتية: مبادرة )سند( اليصال 
السلة الوقائية لطلبة الكويت في الخارج

الكويتية  المحاميــن  جمعيــة  أطلقت 
لخدمة  االنسانية  التطوعية  )ســند(  مبادرة 
الطلبة الدارســين في الخارج في مختلف 
دول العالم وايصال )السلة الوقائية( بعد ان 
حققت نجاحات منــذ انطالقتها في خدمة 
أهل الكويت بالتعاون مع اتحاد الجمعيات 

التعاونية.
وقــال رئيــس فريــق ســند التطوعي 
المحامي مهند الســاير فــي البداية مجرد 
فريق قانوني لنشر الفكر القانوني من خالل 
مطبوعات وبروشــورات تحوي رســائل 
قانونية يتم وضعها في الجمعيات التعاونية 

لتعريف الناس بالمحظورات القانونية.
ولفت الى انه كانــت تركز على قانون 
التجــارة وعدم نشــر االشــاعات وعدم 
االختــالط وتــم طباعتها بخمــس لغات 

مختلفة لتصل الى أكبر عدد من الناس من 
والحذر  الحيطة  الخذ  الجنسيات  مختلف 
الفتا الى انه تم بعد ذلك التعاون مع بعض 
الجهات الخيرية من خالل توزيع السالت 

الغذائية.
واشار الى انهم شاركوا ايضا في حملة 
التبرعات الى ان جاءت فكرة اضافة خدمة 
جديدة وهي شحن الســلة الوقائية ألبنائنا 
الطلبة الدارســين في الخارج في ظل عدم 
توفر تلك المواد في البلدان التي يدرسون 
فيها حيث كانــت البداية فــي بريطانيا ثم 

امريكا وحاليا لجميع أنحاء العالم.
وقال ان الفريق فتــح المجال ألقارب 
الراغب  بالمواد  الى الجمعية  يأتي  الطالب 
فــي ايصالها لألبنــاء في الخــارج ونقوم 
بشــحنها وايصالها مجانا خالل ثالثة ايام 

علــى أن تخلو تلــك المواد مــن المواد 
والطعام  كالســوائل  المحظــور شــحنها 

واألدوية.
وأوضح الســاير ان السلة تحتوي على 
الكمامــات والقفازات والمــواد المعقمة 
غير الســائلة الفتا الى ان هناك تواصل مع 
الدفاع المدني والكثير من الجهات واتحاد 
المجعيات التعاونية لتقديم الدعم من قبل 
فريق )سند( بعد أن تم نزع الرداء القانوني 
وارتداء الرداع التطوعي الخيري واالنساني 

لخدمة الكويت وأهلها.
عضو الفريق المحامي  من جانبه أشار 
احمد العتيبي الى توفر 230 سيارة جاهزة 
للتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية 
لتوصيل األدوية وغيرها وســيتم ارســال 
كتاب اليوم لوزارة الصحة في حال الحاجة 
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لتلك السيارات اليصال األدوية وغيرها.
وقــال ان هنــاك 450 متطــوع مــن 
المواطنين والمقيمين على اهبة االستعداد 
بسياراتهم فضال عن السيارات المخصصة 
للتوصيــل وجميعها ســتكون تحت امرة 
اي جهة تطلبها الفتا الــى ان التطوع ليس 
مقصــورا على المحاميــن وانما لمختلف 

التخصصات والمهن وايضا الطلبة.
واشــار ان الفريق على استعداد ليكون 
والجمعيات  المحاجر  في  للعاملين  ســند 
التعاونيــة واي مجال آخــر حيث تعكف 
المبــادرة علــى تقديم كافة صــور الدعم 
المتعففة وللمحتاجين  والمساندة لألســر 
التي تعيشها  في ظل الظروف االســتثنائية 
الكويــت حاليــا وذلك في ســياق الدور 
المجتمعــي الرائد لمؤسســات المجتمع 

المدني.
وأكد العتيبي ان هذا ليس بغريب على 
اهل الكويت بل هــو ديدنهم ونهجهم في 
األزمات لقناعتهم بأن  الخطوات الرسمية 
وحدهــا لن تكفــي وبأن تضافــر الجهود 
األهليــة معها يشــكل ضــرورة للحد من 
المتطوعون  يقف  الفيروس حيث  انتشــار 
الكويتيــون على خــط مواجهــة فيروس 

كورونا المستجد.
وعلــى صعیــد متصل أعلــن رئیس 
فریق ســند التطوعي بجمعیــة المحامین 
الكویتیة المحامي مھند السایر عن اطالق 
مبادرة )موناســینكم( الثانیة والتي ســیتم 
مــن خاللھــا توزیــع قناع الوجــھ الطبي 
فــي  العاملــة  للكــوادر   shield Face
الصفوف األولى لمكافحة جائحة كورونا 
)كوفیــد 19 )بالتعاون مــع مركز صباح 

األحمد للموھبة واإلبداع.
وأوضح السایر في بیان صحفي الیوم 
الجمعة أن ھذه المبادرة تأتي بالتزامن مع 

تسجیل بعض االصابات بین العاملین في 
الصفوف االمامیة منوھــا بدورھم المھم 
معرضیــن حیاتھــم للخطــر فأصبح من 
الواجــب تســخیر كافة اإلمكانیــات لدعم 

جھودھم وتوفیر سبل الحمایة لھم.
وقال انه من ھذا المنطلق تم التنســیق 
بیــن الفریــق والمركــز بھــدف تضافر 
الجھــود بما یصب فــي المصلحة العامة 
وتحقیقا للھدف المنشود من إنتاج األقنعة 
الطبیة مــن قبل المركــز وتوصیلھا لمن 

یحتاجھا.
واشــار الــى ان الفریــق قام بتســلیم 
الدفعــات االولى من ھــذه االقنعة ألطباء 
وممرضین ومســعفین وكذلك لمتطوعین 
وعاملیــن في بعض الجمعیــات التعاونیة 
وفي الدفاع المدني مؤكدا مواصلة العمل 

لتوزیع الدفعات الجدیدة منھا.
وأعرب عن شكره لكافة الجھات التي 
تم التعاون معھا ضمن حمالت ومبادرات 
فریــق ســند التطوعي مشــیدا بمتطوعي 

الفریق الذین لم یدخروا جھدا في تلبیة كافة 
النداءات بدءا من إعداد وتوصیل السالل 
الغذائیة إلى حصــد المحاصیل الزراعیة 
لتوزیعھا بالمجان على مستحقیھا وصوال 

لمبادرة )موناسینكم( األولى.
واوضــح ان المبــادرة االولى قامت 
بتوصیل )ســلة وقائیة( مجانا للمواطنین 
والطلبــة الكویتییــن بالخــارج ومــن ثم 
تعلیق ملصق وزارة الصحة على منازل 
العائدین من الخارج )المحجورین منزلیا( 
بالتعاون مع الدفاع المدني ومن ثم مبادرة 
)فطوركم علینا( لتوزیع الســالل الغذائیة 
ووجبــات إفطــار الصائــم علــى العمالة 

المتضررة.
وأكــد أن نجــاح كل تلــك الحمــالت 
والمبادرات لم یأت من فراغ انما بتوفیق 
مــن الله ومن ثــم الجھــود المخلصة من 
أبنــاء الوطن ممن ھبــوا لتلبیة النداء لرد 

الجمیل لھذا الوطن في مواجھة األزمة.
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أعلــن مركز صبــاح األحمــد للموھبة 
واإلبــداع – أحد مراكز مؤسســة الكوبیت 
للتقــدم العملمــي، عــن توزیــع 75 ألــف 
قنــاع واقي للوجه على الجھــات الحكومیة 
والعاملین فــي الصفوف األولــى لمواجھة 
فیــروس كورونا المســتجد، ضمــن آلیات 

الطارئــة  االســتجابة  برنامــج  وأھــداف 
)الصمــود في حــاالت الطوارئ اســتجابة 
لمطلب »كوفید- 19«( الذي اطلقته مؤسسة 
الكویــت للتقــدم العلمي دعمــا للعاملین في 
الصفوف األمامیة لمواجھة فیروس كورونا 

المستجد )كوفید – 19(.

وقــال المركز ان ھناك آلیــة تم اتباعھا 
لتســلیم  البرنامــج  أعمــال  انطالقــة  منــذ 
األقنعة الواقیة من خالل كتب رســمیة ترد 
الــى المركز مــن الوزارات والمؤسســات 
الحكومیــة والجھات العاملــة في الصفوف 
األمامیــة بالكمیــة المطلوبــة مــن األقنعة 

»صباح األحمد للموهبة«: توزيع 75 ألف 
قناع واقي على الوزارات والعاملين

في الصفوف األولي لمواجهة )كورونا(

هدفنا انتاج 100 ألف قناع واقي وجاهزون النتاج المزيد
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الواقیــة، وبنــاء علیــه یتــم تســلیم الجھــة 
الحكومیة الكمیــات المطلوبة، مؤكدا انه ال 
یتم توزیع األقنعة اال بموجب كتاب رسمي 

من الوزارات والمؤسسات الحكومیة.
ولفــت الى انه تم تســلیم وزارة الصحة 
35 ألف قناع واقي، وتسلیم وزارة الداخلیة 
10 آالف قناع وتســلیم مطــار الكویت 13 
الــف قنــاع ووزارة الدفــاع 5 آالف قنــاع 
والحرس الوطني 5 آالف قناع، مشیرا الى 
ان تم توزیع الكمیة الباقیة والبالغة 7 آالف 
قناع على الھیئة العامة للشــباب ومؤسســة 
الموانــئ الكویتیــة واالدارة العامــة للدفاع 
المدني وشــركة البتــرول الوطنیة الكویتیة 

ووزارتي االعالم والمالیة.
وأكــد المركــز الحــرص علــى تلبیــة 
االحتیاجــات ضمــن الخطــة الموضوعــه 
النتاج 100 ألف قناع واقي، مشیرا الى انه 
طبقــا للوضع الصحي فإنه فــي حال كانت 
ھناك حاجة النتاج أعداد أكبرفالمركز على 

أھبة االستعداد إلنتاج كمیات أخرى.
وأشــار المركز ان برنامج االســتجابة 

الطارئة لمواجھــة جائحة فایروس كورونا 
المستجد في دولة الكویت یھدف بشكل عام 
إلى دعم جھود الحكومة في مجاالت التعلیم 
والصحة العامــة ومرونة األعمال، وكذلك 
تعزیز اســتعداد المجتمــع المدني، وتوعیة 
الجمھور، من خالل تكنولوجیا المعلومات، 
للحد من انتشــار الفیــروس وتخفیف آثاره 

على المجتمع.
وأوضح ان برنامج االستجابة الطارئة 
یعمل على شــراء المعدات الطبیة الالزمة 
لتحســین جاھزیــة نظام الرعایــة الصحیة 
الحرجــة  الحــاالت  إلدارة  الكویــت  فــي 
خــالل ھذا الوبــاء، ودعم برامــج التدریب 
لألطبــاء ومقدمــي الرعایــة الصحیة على 
جمیع المســتویات، وتوفیر المواد التعلیمیة 

للمتطوعین المیدانیین والجمھور العام.
ولفــت الى انه یعمــل ایضا على تمكین 
الطالب في التعلیم العام من مواصلة التعلم 
أثناء االضطراب اإللزامي لتعلیمھم، ودعم 
تحول نظامنا التعلیمي إلــى التعلیم الرقمي 
والتعلیم عن بعــد ، من خالل توفیر فرص 

تعلیمیــة إثــراء ، وإنشــاء منصــة تعلیمیة 
رقمیة وطنیة.

ونوه ان البرنامج یقوم على توفیر بوابة 
لمنظمات المجتمع المدني لتنسیق جھودھم، 
وإعالم الشــباب بفــرص التطــوع، ودعم 
اســتعدادھم للعمــل في ظل ھــذه الظروف 
غیر العادیة ، وتزویدھم بفرص لألنشــطة 
التي یمكنھم استثمار وقتھم فیھا دون انتھاك 

ذلك إجراءات اإلبعاد االجتماعي. 
وقال المركز ان البرنامج یســعى كذلك 
الى عمل الدراســات الستشراف التداعیات 
االقتصادیة لھذه األزمة العالمیة وسبل دعم 
االقتصاد الوطني لتمكینه من االستجابة مع 
المعطیات العالمیة بأعلــى قدر من التكیف 
والمرونــة، وتمكیــن االبتــكار واألبحــاث 
قصیرة المدى لمواجھة األزمة في مجاالت 
الطب وتقنیة المعلومات والتكنولوجیا كلما 
كان ذلك مفیدًا بشــكل مباشــر في مواجھة 

األزمة.
وكانت مؤسســة الكویــت للتقدم العلمي 
قد تعھدت بتخصیص عشــرة مالیین دینار 

indd   21.وينوي ددع ةلجم م 02:50:12   10/06/2020



حياتنا22

ملف
العدد

لبرنامج االستجابة الطارئة الذي أطلقته في 
منتصــف مارس الماضــي، بتوجیھات من 
حضرة صاحب الســمو أمیر البالد ورئیس 
مجلس إدارة المؤسســة، ویقــوم على دعم 
استجابة البالد في مجاالت التعلیم والصحة 
وبیئة األعمال ومنظمات المجتمع المدني. 

 وستســتمر المؤسســة فــي العمل على 
تحقیق األھداف األخرى لبرنامج االستجابة 
الطارئــة فــي مجال الصحــة العامة والذي 
یعنــى منذ بــدء الجائحة في دعــم البحوث 
السیاســات  لصناعــة  المعــززة  العلمیــة 
الصحیة، وعقد البرامج التدریبیة لالطباء، 
المتمیــزة،  المیدانیــة  االبتــكارات  ودعــم 

والمساھمة في التوعیة المجتمعیة. 
بنك االئتمان

وعلــى صعید متصل ثّمن بنك االئتمان 
الكویتــي الجھود المخلصــة والدؤوبة التي 
یبذلھا مركز صباح األحمد للموھبة واإلبداع 
في دعم الھیئات والمؤسسات الحكومیة في 
مواجھة فیروس كورونا المســتجد، مشیداً 
على وجه الخصــوص بتبرع المركز بعدد 
 Face shield مــن األقنعة الواقیة للوجــه

للبنك.
وقال »االئتمــان« في بیــان صحافي، 
إن المركــز وكمــا ھــو العھد بــه دائماً في 
البــذل والعطاء، أھدى إلى كوكبة الكفاءات 
الوطنیة الشابة والمبدعة في البنك عدداً من 
األقنعة الواقیــة للوجه، بھــدف الوقایة من 
فیروس كورونا المســتجد، مشــیراً إلى أن 
الحصــول على ھذه األقنعة یكتســب أھمیة 
بالغة في ھذا التوقیت، ال سیما مع اإلعالن 
عــن خطــة العــودة التدریجیة إلــى الحیاة 
الطبیعیــة واســتئناف العمــل فــي الھیئات 

ومؤسسات القطاع الحكومي.
وأكد البنك أن البادرة األخیرة من جانب 
مركز صبــاح األحمــد للموھبــة واإلبداع 
تعكس حرص المركز على صحة وسالمة 

فریق العاملین في البنك.
برنامج االستجابة الطارئة 

وكانت مؤسســة الكویــت للتقدم العلمي 
قد قامت بتفعیل برنامج االســتجابة الطارئة 
لمواجھة انتشــار فیروس كورونا المستجد 
منذ منتصــف مارس لتمكیــن المجتمع من 
االســتجابة بفعالیــة للجائحــة، وذلــك فــي 

أربعــة مجاالت رئیســیة: الصحــة العامة، 
التعلیم، بیئة األعمــال، ومنظمات المجتمع 
المدنــي. وبتوجیھات ســامیة مــن حضرة 
صاحب الســمو أمیر البالد، وتم تخصیص 
10,000,000 دینار كویتي لھذا البرنامج، 
یخصــص نصفھا لشــراء األجھــزة الطبیة 
لدعم جھــود وزارة الصحة وتأمین الوقایة 

للصفوف األمامیة من العدوى. 
أمــا البرامــج األربعة فتضــم مبادرات 
المؤسســة لتدعیــم صناعة القــرار بالبحث 
العلمــي الجاد، تمكین األفــراد من االبتكار 
فــي تقدیــم حلــول ناجعــة للتحدیــات التي 
نواجھھــا عــن طریــق التقــدم بأفكارھــم 
اســتجابة لدعوات خاصــة تندرج تحت كل 
برنامج، تمكین مؤسســات القطاع الخاص 
مــن تجاوز التبعــات االقتصادیــة للجائحة 
عن طریق تقدیم الدراســات االستشــرافیة 
والتحلیلیــة، تمكیــن المجتمــع المدنــي من 
التضافــر والتنســیق فــي تقدیــم الحلــول 
واالبتكارات وتنظیــم المتطوعین، وتأمین 
اســتمراریة التعلیم االلكتروني عن طریق 
حلول فوریــة وأخرى بعیدة المدى للطالب 
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في جمیع المراحل الدراسیة.
إنجــازات فریــق الصحة في مؤسســة 

الكویت للتقدم العلمي
قامــت مؤسســة الكویت للتقــدم العلمي 
بتخصیــص 5 مالیین دینار كویتي لشــراء 
المعــدات الطبیة الالزمــة ومعدات الحمایة 
الشــخصیة لدعــم وزارة الصحــة وغیرھا 
من الســلطات في مواجھة انتشــار فیروس 

كورونا
اقترحت مؤسســة الكویت للتقدم العلمي 
وتعھــدت مــن خــالل ارتباطھــا بمراكــز 
االمتیــاز الدولیــة في األوســاط األكادیمیة 
والبحــث، وبالتعــاون مــع وزارة الصحة، 
بدعم إنشاء »فریق خبراء دولي في الصحة 
العامــة وعلم األوبئــة« لمراجعة القرارات 
وتقدیم المعلومات خالل عملیة صنع القرار 

خالل ھذا الوباء
قامــت مؤسســة الكویت للتقــدم العلمي 
بتمویــل البحــوث التــي أجریت فــي معھد 
دســمان للســكري لتطویر مجموعة أدوات 
تشــخیص فیــروس كورونا المســتندة إلى 
RT-PCR ، فضــالً عــن حمــل تسلســل 
والتوصیــف   SARS-CoV-2 فیــروس 

الجیني للجینوم الكامل في الكویت
قامــت مؤسســة الكویت للتقــدم العلمي 
بتحفیز وتشجیع القطاع الخاص في الكویت 
على المســاھمة في تدریــب أعداد أكبر من 

األطباء والممرضین في الكویت
دعمت مؤسســة الكویــت للتقدم العلمي 
الجھــود التــي بذلھــا الباحثــون الكویتیون 
إلنشــاء نمــاذج توقعــات لمســاعدة صنّاع 
القرار فــي وزارة الصحة ، یقــوم برنامج 
الصحــة بالتوعیــة العامــة، ودعــم البحث 
العلمي واالبتــكارات المیدانیة الھادفة لدعم 
الصفــوف األمامیــة، وتوفیــر الدراســات 
الداعمــة لصنع القــرار، إضافــة إلى دعم 
الــدور الذي تؤدیــه الصناعــة الوطنیة في 
تلبیة المســتلزمات الطبیــة القابلة للتصنیع 

محلیا.

وكانت المؤسســة قد أعلنــت عن إتمام 
جمیــع  الكویتیــة  الصحــة  وزارة  تســلیم 
الشــحنات الخاصة التي تعھدت المؤسســة 
برنامــج  فــي  بتقدیمھــا ضمــن جھودھــا 
االســتجابة الطارئة الذي استحدثته لإلسھام 
فــي الحد مــن تداعیــات فیــروس كورونا 

المستجد.  
وتســتمر المؤسســة فــي العمــل علــى 
تحقیق األھداف األخرى لبرنامج االستجابة 

الطارئة في مجال الصحة العامة والذي یعنى 
منذ بــدء الجائحة في دعم البحــوث العلمیة 
المعــززة لصناعــة السیاســات الصحیــة، 
وعقــد البرامــج التدریبیة لالطبــاء، ودعم 
االبتكارات المیدانیة المتمیزة، والمســاھمة 
فــي التوعیة المجتمعیة.  مشــیرة إلى وجود 
»مجموعة مــن المشــاریع الداعمة للقطاع 
الصحــي قید المراجعة مــن وزراة الصحة 
وسیتم تنفیذھا فور موافقة الوزراة علیھا«.

برنامج االستجابة الطارئة لمواجهة 
انتشار فيروس كورونا المستجد
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أعلنــت المدیــر العــام لمعھــد الكویت 
لألبحــاث العلمیة الدكتورة ســمیرة الســید 

عمر وضع المعھد جمیع إمكاناته
تصــرف  تحــت  وطاقاتــه  وأجھزتــه 
الحكومة لمواجھة انتشــار فیروس كورونا 
المستجد )كوفید 19 )والعمل جنبا إلى جنب 
مــع المتطوعیــن والعاملین فــي الصفوف 

األمامیة لھذا الغرض.
وقالت عمر في بیان صحفي صادر عن 
المعھد إن برنامج التكنولوجیا الحیویة التابع 

لمركــز البیئة والعلوم الحیاتیة یضم باحثین 
متخصصین بعلم االحیاء الجزئیة والجینات 
والوبائیات وھم على أتم االستعداد لمساندة 
جھــود وزارة الصحــة الكویتیة في احتواء 

ھذا الوباء.
لعمــل  یســتعد  المعھــد  أن  وأضافــت 
دراسات تطبیقیة تساھم في التصدي لألزمة 
وتأثیــر انتشــار الفیــروس علــى الصحــة 
بالتعاون مع مؤسســة الكویت للتقدم العلمي 
وقــد أبــدت المؤسســة تعاونھا فــي تمویل 

األبحــاث والدراســات المتعلقــة بالفیروس 
وإعطائھا أولویة وصفة االستعجال.

وأوضحــت أن الخطــة االســتراتیجیة 
القادمــة )2025-2020 )للمعھــد ســوف 
تتضمن إنشــاء مختبر للبیانــات البیولوجیة 
القــادر  الضخمــة والــذكاء االصطناعــي 
على نمذجة طرق وســرعة انتشــار األوبة 

المستقبلیة.
وثمنــت الجھــود المبذولة فــي مكافحة 
الفیــروس والقــرارات الحكیمــة المتخــذة 

»األبحاث« يصنع 1500 قناع للوجه لتوزيعها على األطباء بمواجهة »كورونا«

د.عمر:كل إمكاناتنا وأجهزتنا وطاقاتنا
تحت تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة
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بھذا الشــأن منوھــة بــأداء وزارة الصحة 
خصوصــا إضافــة إلى الجھــود التطوعیة 
التي عبرت عن لحمة وطنیة وعززت من 

روح االنتماء والوالء للوطن.
ولفتت عمر إلــى أن ما اتخذته الكویت 
مــن قرارات ومــا قامت بھ مــن إجراءات 
احترازیــة یضعھا في مســتوى متقدم بین 
الــدول التي تكافح ھذا الوبــاء العالمي وقد 

قدمت نموذجا رائعا في ھذا االتجاه.
وأكدت حــرص المعھد علــى االلتزام 
بتعلیمــات وزارة الصحــة للحفــاظ علــى 
األمن الصحي في الكویت وتحصینھا ضد 
الفیروس عبر إجراءات احترازیة ووقائیة 
مشددة وفق خطة مدروسة محكمة ومتعددة 

األبعاد محلیا وخلیجیا وعالمیا. 
أقنعة واقية

وكان معھد الكویت لألبحاث العلمیة قد 
ســلیم الدفعة األولى من أقنعة الوجه الواقیة 
التي قام بتصمیمھا وتصنیعھا لصالح وزارة 
الصحــة بمبادرة ذاتیة بالتعاون والتنســیق 
مع جمعیة المھندســین، فــي المبادرة التي 

تستھدف إنتاج 1500 قناع.
وتأتــي ھذه الخطوة في إطــار التعاون 
بیــن مؤسســات الدولــة والھیئــات العامة 
واألھلیــة فــي مكافحــة فیــروس كورونا، 
وما لــه من تداعیــات صحیــة واجتماعیة 
المعــدات  توفیــر  وبھــدف  واقتصادیــة، 
والمستلزمات الطبیة التي بات العالم أجمع 

یعاني من فقدانھا.
وقــال مدیر دائــرة التصمیم الھندســي 
وصیانة المعدات م. منصور الخالدي الذي 
یشــرف على التنفیــذ إن ھذا المنتــج انبثق 
عن مبــادرة لرابطــة المھندســین الطبیین 
التي تقدمت بطلب للمعھد لتصمیم وتصنیع 
القنــاع الواقــي للوجــه عن طریــق دائرة 

التصمیم الھندسي التابعة للمعھد.

وأوضــح الخالــدي أن الدائــرة وبحكم 
طبیعة عملھا بمســاندة البحث العلمي ودعم 
االبتــكارات واالختراعــات الجدیــدة فھي 
تمتلك أســالیب التكنولوجیا الحدیثة وبرامج 
التصمیــم الھندســي واألجھــزة المتطورة 
التــي تمكنھا مــن تنفیذ األعمال الھندســیة، 

وقد اســتغلت خبراتھا لتنفیذ القناع وتطویر 
تصمیمه.

تطوير التصميم

ولفــت إلــى أنــه تــم تطویــر التصمیم 
وتعدیــل عملیــات التصنیــع من اســتخدام 
الطابعــة ثالثیــة االبعاد النتــاج القناع إلى 
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الخالدي: برامج هندسية متطورة ومواد 
أولية بسيطة ساهمت بإنجاز 50 قناعًا

اســتخدام تقنیــة القطــع باللیــزر أو مكائن 
التشــغیل الرقمي، األمر الــذي وفّر الوقت 

والتكلفة معا.
وأشــار إلى أنه فــي المرحلــة األولى 
مــن عملیــات التصنیع تم انتــاج 50 قناعا 
وھــي القــدرة الیومیــة لإلنتــاج فــي حین 
أن الكمیــة المســتھدفة 1500 قناع ســیتم 
تسلیمھا لوزارة الصحة عن طریق جمعیة 
فــي  األطبــاء  الســتخدامات  المھندســین 
الخطــوط األمامیة في التعامل مع مرضى 

الفیروس أو المشتبه في إصابتھم.
صناديق الرعاية الطبية

ولفت إلى أن المعھد یقوم كذلك بتصنیع 
صنادیق الرعایة الطبیــة وھي التي یمكن 
لألطباء اســتخدامھا عند فحص المرضى، 
وتشكل حاجزا ما بین المریض والطبیب، 
وذلك بھــدف الحفاظ على ســالمة الجھاز 
الطبي الــذي یتعامل مباشــرة مع مرضى 

»كورونا«،
وأوضــح أن الفكــرة كانــت مــن قبل 
جمعیة المھندســین وقام المعھد بتطویرھا 
لكــي تصبــح قابلــة للتطبیق بشــكل یوفر 
للطبیــب ســھولة الحركة والوصــول إلى 
أي جزء من جســم المریض، الفتا إلى أن 
العدد المســتھدف ھو انجــاز 30 قطعة في 

األسبوع.
وأكد الخالدي أن ھذه المستلزمات التي 
یقــوم المعھد بتصنیعھا حالیــا تم اعتمادھا 
والموافقة علیھا من قبل وزارة الصحة التي 
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ستقوم بتعقیم ھذه المستلزمات فور تسلمھا 
من جمعیة المھندسین تمھیدا لتوزیعھا على 
األطبــاء والجھاز التمریضــي الذي یعمل 

على تماس مباشر مع المرضى.
وأوضــح أن ھــذه المســتلزمات یمكن 
اســتخدامھا أكثر من مرة عبر تعقیمھا بعد 
كل اســتخدام، كما أنھا ســھلة االســتخدام 
والھندســیة  الطبیــة  المعاییــر  وتراعــي 

المختلفة.
وأكد أن المعھد مســتمر في انجاز ھذه 
المبــادرة ما دامــت تتوافر المــواد األولیة 
الالزمة لتصنیع األقنعة، خصوصا في ظل 
توقف عملیات االســتیراد لبعــض المواد، 
الفتــا إلــى أن العمل یتــم حالیا باســتخدام 
مــواد أولیــة متوافــرة في الســوق المحلي 
كألواح التقطیع البالســتیكیة والـ»فالیرز« 

الموجودة في مراكز خدمة الطالب.
وقال إن المشــروع یعمل على تنفیذه 4 
موظفیــن یعملون على مدى أربع ســاعات 
فــي الیــوم، وفق أحــدث أنظمــة التصنیع 
فــي العالــم عبر قاعة مخصصــة للتصمیم 
الھندســي فــي المعھد تعمل علــى عدد من 
البرامج المتطورة، الفتا إلى أنه بعد اعتماد 
التصمیــم یتم اختباره ثم یتم نقل المعلومات 
الى ماكینة التشــغیل الرقمي أو التي تعمل 
بنظــام اللیزر، حیث تقــوم بدورھا بتقطیع 

البالستیك وفق التصمیم الموضوع.
نقص المستلزمات الطبية

ولفت علــى أن ھناك شــركات عالمیة 
وتوفرھــا  األقنعــة  ھــذه  بتصنــع  تقــوم 
كمســتلزمات الطبیــة، إال انــه فــي الوقت 
الحالي یعاني العالم نقصا في ھذه المعدات 
الخاصــة بالوقایة، مؤكدا أن ھذا األمر دفع 
المعھد إلى االســتفادة من خبراته وأجھزته 
بتصنیــع ھــذه األجھزة عبــر مــواد أولیة 

متوافرة في السوق المحلي.

ودعــا الخالــدي أي مواطن أو أي جھة 
لدیھا أفكار قابلة للتطبیق ویمكن أن تســاعد 
فــي مكافحة ھــذا المــرض التقــدم للمعھد 

لدراســة الطلب والنظر في إمكانیة تطبیقه 
والعمل على ذلك بھدف رعایة العاملین في 

الخطوط األمامیة.
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تنفیذا لتوجیھات القیادة العلیا للحرس الوطني 
بتسخیر كافة إمكانات وتجھیزات الحرس الوطني 
تحت إدارة مجلــس الوزراء للتصــدي لتداعیات 
فیــروس كورونا، یتولى الحرس الوطني رســمیاً 
تشــغیل عدد من الجمعیــات التعاونیــة ، لضمان 
اســتمرار العمل فیھا وتقدیــم الخدمات للمواطنین 
والمقیمین، وذلك بعد إغالقھا بســبب إصابة عدد 

من العاملین فیھا بفیروس كورونا.
ویأتي تســلم الحــرس الوطني مھام تشــغیل 
جمعیــة النزھة على ســبیل المثال، بعد نجاحه في 
إدارة فرعــي التموین التابعیــن لجمعیة الخالدیة، 
وجمعیــة المھبولــة، بنــاء على طلب مــن وزارة 
التجارة والصناعة، وتفعیــالً لبروتوكول التعاون 
الموقــع بینھــا وبیــن الحــرس الوطنــي، فضــالً 
عــن تقدیمــه الدعم واإلســناد لعدد مــن وزارات 

ومؤسسات الدولة. 
وأكد المعاون للشؤون المالیة وإدارة الموارد 
العمید ریاض محمد طواري أنه ترجمة لتوجیھات 
القیادة العلیا للحرس الوطني ممثلة بســمو الشــیخ 
ســالم العلــي الصبــاح رئیــس الحــرس الوطني 
ومعالي الشیخ مشعل االحمد الجابر الصباح نائب 
رئیس الحرس الوطني وبمتابعة من ســعادة وكیل 
الحــرس الوطنــي الفریــق الركن مھندس ھاشــم 
عبدالرزاق الرفاعــي بخدمة أھالي منطقة النزھة 
والعمــل على راحتھم، وضمن الــدور المجتمعي 
للحــرس الوطني وفي ضوء االجتماع والتنســیق 
مــع إدارة الجمعیــة فقــد تم تكلیــف ادارة  جمعیة 
الحــرس الوطنــي وأطقم العمــل مــن اإلداریین 
والعاملین بتشــغیل الجمعیــة وضمان تدفق المواد 
الغذائیة والســلع األساســیة لســكان المنطقة، بعد 

حجز المواعید عبــر نظام الباركود الذي وضعته 
وزارة التجارة خالل فترة الحظر الشــامل، فضالً 
عــن تلقي الطلبات إلكترونیــاً )أون الین( ، وعبر 
الھاتف، وتســلیم الســلع للمتســوقین  في مواقف 
الســیارات، مع توصیلھا إلى المنازل لكبار السن 

وذوي الھمم تقدیراً لظروفھم.
وأضــاف العمید ریاض طــواري أنه حرصا 
على ســالمة العاملین والمتســوقین فقد قام فریق 
من مركــز الدفاع الكیماوي والرصد اإلشــعاعي 
في الحرس الوطني بتطھیر وتعقیم جمعیة النزھة 
التعاونیــة قبــل تشــغیلھا، مشــیرا الــى أن عملیة 
التطھیــر والتعقیــم قــد روعــي فیھا األخــذ بعین 
االعتبار جمیــع اإلجــراءات اإلحترازیة وقواعد 
األمــن والســالمة، حفاظــاً على صحة وســالمة 

الجمیع.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا بدعم وإسناد أجهزة الدولة

الحرس الوطني يتولى إدارة عدد
من الجمعيات التعاونية وأفرع التموين
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أفرع التموين

و بنــاًء علــى طلــب مــن وزارة التجــارة 
وتفعیــال لبروتوكــول التعــاون بیــن الجانبین ، 
تســلم الحرس الوطني فــرع التموین في جمعیة 
الخالدیة التعاونیة لمســاعدة الوزارة في مواجھة 
الضغوط التــي فرضتھا أزمة فیــروس كورونا 
وقــرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الشــامل 
الھــادف للحد من اإلصابــات وحمایة المواطنین 

والمقیمین.
ومنــذ بدایــة أزمة فیــروس كورونا وّجھت 
القیــادة الكریمــة في الحرس الوطنــي ممثلة في 
ســمو الشیخ ســالم العلي الصباح رئیس الحرس 
الوطني ومعالي الشــیخ مشــعل األحمــد الجابر 
الصباح نائــب رئیس الحرس الوطني بتســخیر 
كافة اإلمكانات إلســناد وزارات وأجھزة الدولة 

في مواجھة تداعیات الوباء .
وبعــد تعــرض فــرع التمویــن فــي جمعیة 
الخالدیــة لإلغالق عدة أیام بســبب إصابة بعض 
العاملیــن بفیروس كورونا شــّكل فرع الطوارئ 
الفنیــة فریقا فنیا مدربا الســتالم الفــرع وإعادة 
الخدمة إلیــه ، خاصة بعد نجاح الحرس الوطني 
في تشــغیل فــرع التموین في منطقــة المھبولة ، 
علمــا أنه ســیتم االلتــزام بنظام الباركــود الذي 
وضعته وزارة التجــارة لحجز المواعید وتنظیم 

عملیة االستالم.
یذكــر أن الحــرس الوطنــي شــّكل في عام 
2005 وحــدة إلســناد أجھزة الدولــة تقدم الدعم 
لمرافــق الدولــة الحیویة فــي أوقــات األزمات 
والكوارث للحفاظ على سیادة وأمن دولة الكویت 
واســتمرار تدفــق المــواد والســلع الضروریــة 

للمواطنین والمقیمین في مثل ھذه الظروف.
وقامــت الرئاســة العامــة للحــرس الوطني 
بتوقیــع عدة بروتوكوالت تعــاون مع الوزارات 
والمؤسســات ذات الطابــع الحیوي ومن ضمنھا 
وزارة التجــارة والــذي یتم من خاللــه »تكلیف 
بعض منتســبي الحــرس الوطني بدعم وإســناد 
وتأمیــن إدارة التمویــن التابعــة للــوزارة ، بعد 
تدریبھــم على إدارة وتشــغیل المخــازن وتأمین 
المرافــق وآلیــات النقــل وتنظیم عملیة اســتالم 
المواطنیــن المواد التموینیــة وذلك خالل حاالت 

األزمات والطوارئ”.

ترجمنـــا  طـــواري:  ريـــاض  العميـــد 
توجيهـــات ســـمو الرئيـــس ومعالـــي 
النائـــب بخدمـــة أهالـــي المنطقـــه
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أكــد الفریق خالــد المكــراد أن اإلدارة 
العامــة لإلطفــاء تعمل جاھدة علــى توفیر 
جمیــع ســبل الحمایــة والراحــة الالزمین 
والعمــل علــى تقدیــم كل ما یلــزم لرجال 
االطفــاء البواســل للحد من تفشــي فیروس 

كورونا المستجد.
واشار الفریق المكراد، خالل لقاء عقده 
مــع مدیــري المناطق عبر تقنیــة االتصال 
المرئــي، بحضــور نائــب المدیــر العــام 
لشــؤون المكافحة اللواء جمــال البلیھیص 
ونائب المدیر العام لتنمیة الموارد البشــریة 
اللــواء محمــد الشــطي، الــى أن مراقبــة 
الســالمة والصحــة المھنیــة مســتمرة في 
عمل الفحوصات داخــل المراكز بالتعاون 
مع وزارة الصحة للتأكد من ســالمة رجال 

االطفاء. 
یشــار الــى أن االدارة العامــة لإلطفاء 
اتخذت عدة إجــراءات وقائیة في 6 مراكز 
اكتشفت بھا إصابة بعض العاملین بفیروس 
كورونــا المســتجد، وھي مراكز الســالمیة 
والقرین واالســناد ومركز الطیــران العام 
واالحمــدي والعملیــات، حیث تمــت احالة 
المصابین الى المستشفى العسكري واجراء 
فحوصــات وتعقیم وتطھیــر المراكز دون 

توقف العمل بھا.

وصفات طبية

وعلــى نفــس الصعیــد أعلــن مراقــب 
الســالمة والصحة المھنیة بــاإلدارة العامة 
لإلطفــاء المقدم د. فایــز النصار، أن الفرق 
المكلفــة بتوصیــل األدویــة إلــى منــازل 
المرضــى تمكنت من توصیل مــا یتجاوز 
الـ30 ألف وصفة طبیة خالل ٣٥ یوماً منذ 
بدایة القیام بھذه المھمة حتى منتصف مایوم 

الماضي.
وأشــار إلى أن الفــرق المكلفة بتوصیل 

األدویة إلى مســتحقیھا عملــت على تكثیف 
عملیات التوصیل خالل فترة الحظر الكلي، 
بما یتماشى مع الخطة التي وضعتھا اإلدارة 
العامة لإلطفاء، لتغطیة جمیع الطلبات التي 
یتم تسجیلھا في مواقع وزارة الصحة العامة، 
والمستشــفیات التابعة لھا، و»جابر األحمد 
للقوات المسلحة«، ومعھد دسمان للسكري، 
ومستشــفى األحمدي التابع للقطاع النفطي، 

ومركز بیت عبدالله للرعایة التلطیفیة.
وقــال النصار إن اإلدارة ضاعفت عدد 
الفــرق المكلفة بتوصیل األدویة خالل فترة 

وزير الداخلية يطلع على جهود اإلدارة العامة لالطفاء في مواجهة وباء كورونا

المكراد: نعمل جاهدين لحماية رجال 
اإلطفاء من فيروس »كورونا«
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الحظــر لیصل إلــى 450 ضابطا وضابط 
صف، وعــدد المركبات وصــل إلى 250 
لتغطــي جمیع مناطق الكویت، مشــیرا إلى 
أن الھــدف من ھذه المھمــة تخفیف العبء 
على كوادر »الصحة« من أطباء وصیادلة، 
ودعــم قــرارات الــوزارة لسیاســة التباعد 
االجتماعي بعدم التجمع في المستشــفیات، 
للحفاظ على ســالمة المرضــى من جائحة 

كورونا.
مــن جھته، كشــف وكیــل وزارة الصحة 
المســاعد لشــؤون الرقابة الدوائیــة والغذائیة 
د.عبداللــه البــدر عن صــرف 6051 وصفة 
دوائیة إلى المرضى في المنازل خالل األسبوع 
الماضي بالتعاون والتنسیق مع اإلدارة العامة 

لإلطفاء وصیادلة وزارة الصحة.
اجتماع

وكان نائــب رئیــس مجلــس الــوزراء 
ووزیــر الداخلیــة ووزیــر الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح قد قام بزیارة 
مبنــى اإلدارة العامة لالطفاء لالطالع على 
الجھــود التي تبذلھــا اإلدارة لمواجھة وباء 

كورونا )سارس كوف 2(

وقالــت )اإلطفــاء( فــي بیــان صحفي 
إن مدیرھــا العام الفریق خالــد المكراد قدم 
خالل الزیارة شــرحا عن خطة اإلدارة في 
دعم وإســناد جمیــع وزارات الدولة وعلى 
رأسھا وزارة الصحة العامة »إذ تعمل على 
تســخیر كل إمكاناتھا المادیة والبشریة من 
أجل مكافحة انتشــار الوباء والتخفیف على 

السلطات الصحیة”.
وشــاھد الصالح عرضا مباشرا لبعض 
المھــام المكلفة بھــا )اإلطفــاء( مثل عملیة 
إیصال األدویة لمنازل المرضى ومنصات 
تطھیر الشــاحنات التي تــم تركیبھا بالمنافذ 
الحدودیــة ومطار الكویــت الدولي وتأمین 
موقــع مقر إیواء المخالفیــن في منطقة كبد 

وبعض المحاجر الصحیة.
كما شــھد عرضا عن خریطة المناطق 
المحظــورة وأعداد ســكانھا وخطة اإلدارة 
التي وضعــت لتأمین ســالمة القاطنین بھا 
في حال وقــوع أي حــوادث والتأھب ألي 

طارئ.
وبتوجیھات مــن المدیر العــام لإلدارة 
العامــة لإلطفــاء الفریــق خالــد المكــراد، 

وضمــن جھود اإلدارة لدعم وإســناد جمیع 
جھات الدولة في مواجھة فیروس كورونا، 
شــاركت »اإلطفــاء« فــي تأمیــن المحجر 
األشــغال  أنشــأته وزارة  الــذي  الصحــي 
بمنطقة العارضیة، بالقرب من استاد جابر، 
مــن خالل وضــع مركز إطفــاء مؤقت من 
قطاع المكافحة وعناصر من قطاع الوقایة، 
بعــد االنتھــاء من جمیع اشــتراطات األمن 
والسالمة التي أشرف علیھا منذ بدایة إنشاء 
الموقع فریق مختص من قطاع الوقایة تحت 
قیــادة مدیر إدارة وقایــة محافظة الفروانیة 

العمید عبدالله الدوسري.
وقــال مدیــر إدارة العالقــات العامــة 
واإلعــالم بــإدارة اإلطفــاء العمیــد خلیــل 
األمیر، إن مدیر إطفــاء محافظة الفروانیة 
لوزیــري  قــدَّم  الحمــادي،  معــاذ  العقیــد 
الصحــة واألشــغال خالل افتتــاح المحجر 
شــرحا مفصال عــن المھام التــي كلفت بھا 
»اإلطفاء«، ضمنھــا تقدیم دورات تدریبیة 
للعاملین من الجھات األخرى في المحجر، 
وعمــل خطة لعملیات اإلخــالء في حاالت 

الطوارئ.

توصيل نحو 
30 ألف وصفة 
طبية إلى 
منازل المرضى 
خالل 35 يومًا
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االستشــارات  إدارة  مدیــرة  أكــدت 
االســریة بــوزارة العدل إیمــان الصالح 
ان وزارة العــدل عطلــت مراكز الرؤیة 
حرصــا على ســالمة مراجعــي المركز 
بشــكل عــام واألطفــال بشــكل خاص، 
مشــددة علــى ان ھذا التعطیل سیســتمر 
لحین تحســن ظــروف الصحیــة بالبالد 
وضمان توافر وســائل الســالمة للجمیع 
وبمــا یتوافــق مــع تعلیمــات الســلطات 

الصحیة بالبالد.
وكشــفت الصالح في لقــاء اختصت 
بــه »األنبــاء« وكان البــد مــن اعــادة 
ان  اإلســتفادة،  دائــرة  لتوســیع  نشــره 
اإلدارة ومنــذ بدء ازمة انتشــار فیروس 
كورونا المستجد ســارعت بتفعیل خدمة 
لجمیــع  خدمــة  الھاتفیــة  االستشــارات 
المواطنیــن والمقیمیــن فــي ظــل تلــك 
 873 اإلدارة  تلقــت  حیــث  الظــروف، 
اتصاال ھاتفیا منذ ٥ أبریل حتى 13 مایو 
الماضــي والتي كانت معظمھا لمشــاكل 
زوجیة ومشاكل نفســیة وسلوكیة للكبار 
وحتى مشــاكل االطفال والمراھقین مثل 
االكتئــاب وصعوبــة التكیف مع ظروف 

الوباء والحظر ونوبات الذعر والھلع.
وشــددت علــى ان إغــالق المقاھي 
وغیرھــا مــن األماكــن حــرم البعــض 
من االســتمتاع وقضــاء أوقــات الفراغ 
بالمرافق الترفیھیة، لكنه في الوقت نفسه 
ادى الى اجتماع أفراد االســرة وتقاربھم 

من بعضھم البعض بشكل أكبر.

ولفتــت في الوقت ذاته إلى ان إغالق 
المرافــق الترفیھیــة قد یؤدي الــى تولد 
ضغوط نفســیة بســبب ظــروف الحظر 
والبقاء لفترات طویلة بمكان واحد، لكنھا 
إجــراءات مؤقتــة ویجــب تحملھا حتى 

زوال الوباء. وفیما یلي تفاصیل اللقاء:
قضية الرؤية

بدایــة، أثیر في اآلونة األخیرة قضیة 
الرؤیة وعــدم رؤیة أحد أطراف العالقة 
ألبنائه نظرا إلغالق مراكز الرؤیة لمنع 
تفشــي فیروس كورونــا المســتجد، فما 
اآللیــات المقترحــة لتفعیــل الرؤیة وفقا 

ألحكام القانون؟
٭ لألسف الشدید، اضطرت الوزارة 
الى تعطیل أعمال مراكز الرؤیة حرصا 
منا على ســالمة مراجعي المركز بشكل 
عام واألطفال بشــكل خاص، وسیستمر 
ھــذا التعطیــل لحیــن تحســن ظــروف 
الصحیــة بالبالد وضمان توافر وســائل 
السالمة للجمیع وبما یتوافق مع تعلیمات 

السلطات الصحیة بالبالد.
ھــل یمكــن االعتمــاد علــى برامج 
إلكترونیــة مثل ســكاي بــي او واتس او 
فایبر وخالفه في تحقیق الرؤیة في زمن 
الكورونا، وھل یمكن لوزارة العدل إلزام 
طرفي العالقة بتحدید وقت ملزم لتحقیق 

الرؤیة وعدم إخالل الطرفین بذلك؟
٭ أي تغییر في إجراءات تنفیذ أحكام 
الرؤیة ســواء في كیفیــة التنفیذ أو مكان 

ووقت التنفیذ البــد ان یكون وفقا ألحكام 
القانون واعتماد الجھات القضائیة.

جھــود اإلدارة متواصلــة فــي حــل 
المشــكالت الزوجیة ولكن ما ھو تعامل 
االدارة فــي الوقت الراھــن وھل أصبح 
الطلــب على االدارة أكثــر من ذي قبل؟ 
بمعنى: ھل زادت المشاكل نتیجة الحظر 
والعــزل المنزلــي وخالفــه ام تالشــت 
الخالفــات نتیجــة جلــوس األســرة مــع 
بعضھا البعض في أجواء أســریة أفضل 

من ذي قبل؟
٭ أعمــال االدارة االعتیادیــة معطلة 
بالوقــت الحالي كمــا ھو الحــال بمعظم 
مؤسســات الدولة، وذلك تنفیذا لقرارات 
مجلس الــوزراء بتعطیل العمل بالجھات 
الرسمیة ومؤسسات الدولة المختلفة، لكن 
تم اســتحداث خدمة االستشــارة الھاتفیة 
لمن یعانون من مشــاكل أســریة ونفسیة 
واجتماعیة خالل ھذه الظروف الطارئـة 
واالســتثنائیة، حیـــث اســتقبلت اإلدارة 
عــددا غیر قلیــل من طلبات االستشــارة 

الھاتفیـــة بمواضیع عدیــدة.
مشكات في زمن الحظر

ما أعــداد المشــكالت التــي وصلت 
لــالدارة خالل أزمة كورونا ونســبة حل 
تلك المشكالت، وما أغرب القضایا التي 

وصلتكم حتى اآلن في زمن كورونا؟
٭ تم بدء تنفیذ خدمة االستشارة الھاتفیة 
اعتبارا من ٥ أبریل 2020 ویتم الرد على 

 873  شكوى لمشاكل زوجية 
ونفسية وسلوكية خالل 40 يومًا
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طالبي االستشــارة عن طریق االتصاالت 
الھاتفیــة او ومــن جانب آخر، فقد شــمل 
فریق االستشارات الھاتفیة موثقا من إدارة 
التوثیقات الشرعیة للرد على استفسارات 
المراجعیــن حول بعــض المعامالت التي 
تنفذھــا إدارة التوثیقات وبعض المســائل 
مثــل  الشــخصیة  باألحــوال  المتعلقــة 

اجـراءات الطالق والزواج.
وھل تعمل اإلدارة بكامل طاقتھـــــا 
المتعاونیــن معھـــا مــن  خاصــة مــن 
المختصین النفســــیین واالجتماعیــــین 

ورجال الدین وغیرھم؟
٭ تــم تكویــن فریــق االستشــارات 
الھاتفیــة من عدد ١٠ مــن ذوي الخبرة 
اإلرشــاد  مجــال  فــي  واالختصــاص 
األســري المســتعان بھــم لــدى اإلدارة 
اضافة الــى موثق مــن ادارة التوثیقات 
االستفســارات  علــى  للــرد  الشــرعیة 
الشرعیة واجراءات المعامالت الخاصة 

بالتوثیقات الشرعیة.

إغاق المقاهي

ھــل تعتقــدون ان إغــالق المقاھي 
وغیرھا ســیؤدي الى أجــواء من األلفة 

االسریة حالیا؟
٭ إن إغــالق المقاھــي وغیرھا من 
األماكن قد حرم البعض من االســتمتاع 
بالمرافــق  الفــراغ  أوقــات  وقضــاء 
الترفیھیــة، لكنــه في الوقت نفســه ادى 
الــى اجتمــاع أفــراد االســرة وتقاربھم 
من بعضھم بشــكل اكبر خاصــة اذا تم 
اســتغالل ھذا الوقت االستغالل األمثل، 
وقد یؤدي كذلك الى تولد ضغوط نفسیة 
بســبب ظروف الحظــر والبقاء لفترات 
طویلــة بمــكان واحــد لكنھــا إجراءات 
مؤقتــة ویجب تحملھا حتى زوال الوباء 

بإذن الله.
خلق أجواء الطمأنينة

أخیــرا.. كیــف نحمــي أبناءنــا من 
أجواء المشكالت األسریة، وكیف نھیئ 

لھــم األجواء الســعیدة في بیت تســوده 
المحبة والتقدیر واالحترام؟

بدایــة  الوالدیــن  علــى  یجــب  ٭ 
االتصــاف بالھــدوء وخلق أجــواء من 
الراحة والطمأنینة وحســن التعامل فیما 
بینھمــا أوال وتحمــل بعضھــم البعض 
فــي ھذه الظــروف وتجــاوز الخالفات 
البســیطة وحــث األبناء علــى االقتداء 
لتھیئــة  كذلــك  فرصــة  وھــي  بھمــا، 
األبنــاء ألداء مســؤولیاتھم في األســرة 
والتعاون مع الوالدیــن في أداء مھامھم 
كل  وممارســة  المنزلیــة  وواجباتھــم 
منھــم للدور المطلوب منھم واســتغالل 
أوقات الفراغ بشــكل جید مثل ممارسة 
ھوایاتھم المعتــادة وتعلم ھوایات جدیدة 
لتجــاوز حالة الملل وتجنــب الخالفات 
وكیفیــة التعامــل بین أعضاء األســرة 
الواحدة واكتساب المھارات الالزمة في 
كیفیــة مواجھة الضغــوط والتعامل مع 

األزمات.

إيمان الصالح: 
20 شكوى 
يوميًا من 
مشاكل زوجية 
ونفسية 
وسلوكية
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العودة التدریجیة للحیاة تتطلب اســتعدادا نفســیا 
قبــل اي شــئ ، ونعلم بــان االمراض النفســیة یعود 
ســببھا الى عدم تكیف البعض مع الظروف المحیطة 

به 
الصحة النفســیة : وفقا لمنظمة الصحة العالمیة 
ھــي الحیــاة التــي تتضمــن الرفاھیة واالســتقالل  
والتعامــل مــع ضغوط الحیــاة .  والصحة النفســیة 
ھي الحالة النفســیة للشــخص الذي  یتمتع بمســتوى 
علــى  الفــرد  وقــدرة  جیــد،  وســلوكي  عاطفــي 
االســتمتاع بالحیــاة وخلــق التــوازن بیــن أنشــطة 
النفســیة. المرونــة  لتحقیــق  ومتطلباتھــا   الحیــاة 
اإلصابة بالقلــق والمخاوف یؤدي إلــى تدني الحالة 
المزاجیة ویســاھم في تشتیت االنتباه ، والتوقف عن 
التفكیــر في مســببات التوتر بدالً مــن التركیز على 
ھــدف خــارج ســیطرتنا - وألن األحداث المســببة 
للضغوط النفسیة غالباً ماتكون خارجة عن سیطرتنا 
)مثال كورونا( - لذا نصاب بالقلق وتنتابنا المخاوف 
لكــن التركیــز على األھــداف المعقولــة التي تدخل 

ضمن نطاق سیطرتنا سیقلل من القلق والتوتر.
ومن طبیعة اإلنســان حاجته لعالقات اجتماعیة 
ألنھا توفر له الشــعور بالسعادة واالطمئنان واألمان 

والراحة النفسیة.

الیقین والمسؤولیة لراحتك النفسیة
شــعور الیقین ھو شعوُر الراحة المطلقة للمرء، 
فھــو یَطمئن لمــا تمّر به حیاته وِلمــا یحدث معه، ال 
یَقلق من غده وال ُمســتقبله، فیشــعر بــأّن الله بجانبه 

یرعاه برعایته ویُدبّر له األمر.
وعلینــا أن نحافــظ علــى قیمــة المســؤولیة في 
حیاتنــا وبھــذه الظــروف حتــى نســتطیع أن نقــوم 
بواجباتنا تجاه مجتمعنا، فالصحة النفسیة  والصحة  
بعضھمــا  فــي  وتتأثــران  مرتبطــان   الجســدیة 
بعضــا فــي عالقــة طردیــة فــإذا تحســنت الصحة 
 النفســیة تحســنت الجســدیة ، والعكــس صحیــح.
الھلــع والخوف المبالغ فیھما ســیؤثران على مناعة 

الفرد النفسیة مستقبال.
مخــزون الغــذاء والــدواء متوفر ســوف تعود 
الحیــاة إن شــاءالله تدریجیــاً ونعود للعمل وســوف 
تصبــح حیاتنــا بإذن بصــورة أفضل عــن ذي قبل. 
علینا الحرص في التعامل مع اآلخرین ومع األشیاء 
واتباع اإلرشــادات والتعلیمات للوصول لحیاة امنة 
تحقق لنا االستقرار النفسي ، نحن بحاجة إلى التفاؤل 

واألمل.
نادية سعد العبيدي
استشارية نفسية

فــي زمــن الكورونــا 
صحونــا وإذا بــكل شــئء 
حولنــا یتغیر وكل ما یحیط 
بنا جدیــد وغریب لم نعھده 
بیــوت  أغلقــت  قبــل  مــن 
اللــه وخلت مــن المصلین 
عــن  الزیــارات  وتوقفــت 
بیوتنا حتى من أقرب الناس 
لنا ،شوارع بالدنا أصبحت 
شــبه مھجوره ، بتنا نخاف 
من عنــاق أطفالنا وأحباؤنا 

خوفاً علیھــم من نقل العدوى 
،حجرنا فــي منازلنــا لم نعد 
نستطیع الخروج منھا بحریة 

وانطــالق وقت ما شــئنا وأینما شــئنا أدركنا 
الیــوم بأن كل ھذه النعم كنا ننعم بھا في حیاتنا 
الیومیة ونســتمتع بھا ولم نشــكر الله ونحمده 
علیھــا والیوم أدركناھا جیدا وأیقنا تمام الیقین 
أنھا نعم عظیمة ولیســت مجــرد بدیھیات في 
حیاتنا وتســتحق منا الشــكر والثنــاء والحمد 

الكثیر .
ومقابل كل ھذا وتلك فنحن نقول أن قدرة 
اللــه فوق كل شــئ وأن ھذا الوبــاء واالبتالء 
لــن یســتمران كثیرا بحــول من اللــه وعونه 
وقدرتــه ، علمنــا دیننــا االســالمي أن الله ال 
ینســى عباده المؤمنین وعلمنــا أن الله یجعل 
بعــد العســر یســًرا وأن اللــه مــع الصابرین 
ومــا ضاقت إال فرجت بإذنه ســبحانه وتعالى 
القادر على كل شــئ . وبعــد التصریح بقرار 
المسئولین بعودة الحیاة تدریجیاً والتحرر من 
الحظــر الكلي غمرت الجمیع الفرحة العارمة 
بــأن الحیــاة ســتعود لطبیعتھا إال أننــا نذكر 
الجمیــع ونحذرھم بأن عودة الحیــاة ال تعني 
زوال الوبــاء وانتھاء الخطــر ولكن علینا أن 
نتفھم جیدًا ونعي أن دور المسئولون قد انتھى 
وجــاء دورنا فــي حمایة أنفســنا وحمایة من 
مســئولیتھم في أعناقنا من أطفال وكبار سن، 
فعلینا أن ال تنســینا أنانیتنا في أن نمتع أنفســنا 
بالخــروج واالســتمتاع وننســى أن تنقالتنــا 
ھذه قــد تنقل كارثة لبیوتنا اذا لم ولن نحســن 

التصــرف والحكمة ، فعلینا 
الحذر واالنتبــاه وال نخرج 
القصــوى  للضــرورة  إال 
وااللتزام بإرشادات السالمة 
من لبس الكمامات والتزامنا 
وعدم  االجتماعي  بالتباعــد 
ارتــداء القفــازات لفتــرات 
طویلــة والتخلص منھا أول 
بــأول واســتخدام المعقمات 
وعــدم  مســتمر  بشــكل 
االطفــال خارج  اصطحاب 
المنزلثقتنا بخالقنا كبیره وأملنا 

في الله لیس له حدود
لــن یتوقف بأن  ودعاءنا 
یرفع الله عنا وعن األمة االسالمیة ھذا الوباء 
وتعود حیاتنا كالســابق بــإذن الله وإلى جانب 
تقیدنــا بإرشــادات األمن والســالمة علینا أن 
ال نھمــل أطفالنا وأبناؤنــا فلدینا الفرصة التى 
لم نجدھا في الســابق بأن نتقرب إلیھم ونوفر 
لھــم الجو العائلي المریــح نحاورھم نعلمھم ، 
نقــّوم من ســلوكیاتھم ، ننمــي مواھبھم نصل 
إلى عقولھــم وأفكارھم والخواطر التي تجول 
بنفوســھم ، ونحاول فھمھم وكسبھم ونشعرھم 
باألمــان بیننــا ونعــزز لدیھم الــوازع الدیني 
والثقــة بالنفس حتى نكــون مصدر ثقة وأمان 

وحب لھم .
وال ننســى كبــار الســن والذیــن یجــب 
أن یكــون لھــم النصیب األكبر مــن االھتمام 
والرعایــة فھم أكثــر الناس حولنــا قلقا علینا 
وعلى أبنائنا لذا وجب علینا االلتزام بقرارات 
الدولــة في العوده للحیاة تدریجیا حرصاً على 
أنفســنا وحرصاً علــى المســئولین منا وعلى 
صحتھم وسالمتھم الواجبة علینا سنعود قریبا 
وسترجع أیامنا الجمیلة بإذن الله وسننعم بكل 
النعــم التــي افتقدناھا وعندما تعود ســنقدرھا 
ونســتمتع بھــا وسنشــكر الله ونحمــده علیھا 
ألن بالشــكر تدوم النعم سیجعل الله بعد عسٍر 
یســراً، فصبر جمیل والله المســتعان ونقول 
بصــوت متفائٍل غداً أجمل بــإذن الله وترجع 

یاوطن وترجع حیاتنا كما عھدناھا.

كورونا  والصحة النفسية  

أ / هدى أحمد الشهاب 
كبیر اختصاصي خدمة اجتماعیة 

رئیسة قسم الخدمة االجتماعیة والنفسیة
في مركز الرعایة التلطیفیة
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إن جھود وزارة الصحة في المرحلة السابقة كانت 
ممتازة وقد تم التعامل مع ھذه الجائحة بطریقة جدیة وتم 
أخذ الحیطــة وتوعیة المجتمع بھذا الفیروس المســتجد 
وكیفیــة أخذ اجــراءات الوقایة والتباعــد االجتماعي ثم 
بدأت مرحلة العزل للمصابین والحجر الجماعي وتم فتح 
محاجــر للقادمین من الخارح ولــم تقصر الحكومة بھذا 
المجال وتم توفیر االســوارة االلكترونیــة للمحجورین 
لمراقبــة دخولھم وخروجھم منعــا للمخالطة ، وكل ھذا 
تم تنفیذه بطریقة احترافیة وقد فاق النجاح كل التوقعات 
فقد وضعــت الخطط واالســتراتیجیات والتدریب على 
كیفیة التعامل مع االجراءات االســتباقیة الوقائیة لحمایة 
المجتمع من كورونا )كوفید 19( وفیما یتعلق بالتقصي 
الوبائي فقد قامــت الوزارة بالفترة األخیرة بالعمل على 
أخذ العینات العشــوائیة بعد ازدیاد الحاالت كما أسلفت 
وھــذه الزیادة ھي لحاملي المرض بدون أعراض وھي 
حاالت یســھل التعامل معھا بوضعھــا بالحجر المنزلي 
لمــدة 14 یومــا واذا ظھــرت االعــراض یتــم تحویلھا 
للمستشــفیات لتلقــي العــالج ، أما فیما یخــص حاملي 
المــرض بــدون أعــراض فھــم سیكتســبون مناعة من 

المرض .
أمــا فیمــا یخص مرحلة العــودة التدریجیــة للحیاة 
الطبیعیة فھي فعال المرحلة القادمة ولكن لن یفتح الباب 
علــى مصراعیه ولكن بشــكل تدریجي لتبــدأ المرحلة 
التشــغیلیة األولى بنســبة %30 ، تلیھــا %50 وبعدھا 
مرحلــة ثالثــة بنســبة %75 وھكذا حتى نصــل للعودة 
الكاملــة للعمل بجمیــع المرافق بنســبة %100 ، ومن 
الطبیعي أن تكون المرحلة األولى لعمل الجھات الخدمیة 
والتي ستكون في مقدمة العائدین للعمل وبعد انتھاء كل 
مرحلة سیتم تقییمھا والوقوف على ایجابیاتھا وسلبیاتھا 
مع إلزام الجمیع باتخاذ  االجراءات االحترازیة الوقائیة 
، واذا تم التقییم یتم اتخاذ القرارات الموجبة باستمراریة 
الفتــح واالنتقال للمرحلة التالیة بجھات خدمیة جدیدة أو 
اإلبقــاء على سیاســة الغلق ، أما فیمــا یتعلق بالخدمات 
والجھــات التــي یوجد بھــا تواجد كثیف مثــل المطاعم 
والســینمات والحدائق العامة ومراكز التســوق وغیرھا 
فإنھــا ســتفتح بمراحــل متأخــرة حتى ال تضیــع جھود 
السیطرة على تفشي كورونا والعودة إلى المربع األول .
أمــا االشــتراطات  الوقائیــة للعــودة إلــى العمــل 
فأھمھــا ارتداء الكمامات والقفازات واســتمرار التباعد 
االجتماعــي وأن تكــون المســافة بین الشــخصین مترا 
إلــى مترا ونصف مــع اإلبقاء على الفحــص الحراري 
للموظفیــن ألي جھــة خدمیــة قبــل الدخــول والعمــل 
فــي مراكــز عملھــم ، كما یتــم وضع خطط الســتقبال 
المراجعیــن والزامھم باالجراءات الوقائیة كذلك حفاظا 

على سالمتھم وسالمة الموظفین .
  د عادل عيسى الناصر 
     طبيب ممارس عام اختصاصي أول طب بشري

قامت الحكومة في دولة الكویت 
بعــدة اجــراءات منــذ بدء انتشــار 
فیــروس كورونــا ) كوفیــد 19-( 
وقبل تحولــه لوبــاء وكان اإلجراء 
األول التوعیة باالرشادات الصحیة 
الواجب اتباعھا اتقاًء للفیروس ثم تم 
تحدیــد آلیة الحجر المنزلي لمدة 14 
یوماً ، وتولت فرق الفحص المنزلي 
وكانــت ھــذه الفریــق تتكــون مــن 
أطبــاء صحة وقائیــة وصحة عامة 
ومفتشــین صحیین وقامت بالفحص 
الجھــات ومتابعــة الحاالت  لكافــة 
االیجابیة منھا التخاذ ما یلزم ، ولكن 
بعد زیــادة األعداد والتــي أصبحت 
فوق طاقة فریــق الزیارات المنزلیة 
تم تطبیق برنامج )شــلونك( مع بدء 
رحالت اإلجالء من الخارج وتوزیع 
األســوارة االلكترونیة على القادمین 
من الخــارج ومتابعة تحركاتھم منعاً 
للمخالطة ونشــر الفیروس ، ثم بدأت 
الجھــات المختصة بتطبیــق الحجر 
المناطقي ، وحجــر المباني ) والتي 
كانت تشــكل بؤراً لتفشــي الفیروس 
داخل المناطــق ( ، وكانت یتم عمل 
مســحات في حال اكتشــاف حاالت 
ایجابیة للمخالطین للحالة والتي كانت 
تصــل أحیاناً لعــدد 20 أو 30 حالة 
في نفس العمارة حیث تم التعاون مع 
وزارة الداخلیة لتوفیر دوریة لضمان 
عــدم خروج المخالطیــن من المبنى 
وتقــوم اإلدارة الفنیة بوزارة الصحة 
بتوفیر الوجبات الغذائیة بشكل یومي 
لســكان المبنى ویقوم طبیب للمراقبة 
مــن الصحة الوقائیة لتوفیر حاجیات 
المحجوریــن الصحیــة مــن أدویــة 
وعالجات كل حسب حالته الصحیة 

،  وتؤخذ العینــات للمخالطین الذین 
بدأت أعدادھم باالزدیاد ألرقام كبیرة 
جــدا تصل لعشــرة أالف وعشــرین 
الــف مخالط بعدھا تم تغییر سیاســة 
مایــو   30 وفــي  المنزلــي  الحجــر 
بدأت االجــراءات الجدیدة بناء على 
توصیــات منظمة الصحــة العالمیة 
بتقلیــل فتــرة الحجــر لتصبــح 10 
أیــام بدال  مــن 14 یــوم ، بدایة من 
ظھــور األعراض أو بدءا من تاریخ 
المخالطة ، أما فیما یخص المسحات 
والعینــات العشــوائیة فھي ســتؤخذ 
من ما نســبته %1 من عدد الســكان 
وستكون المرجع بتحدید نسبة انتشار 
المــرض وھــذه األرقــام ســتعطینا 
الصورة الكاملة لتحدید المرحلة التي 
نقــف عندھا وتحدد نوعیة األنشــطة 
التي ســتفتح بناء علیھا ، لذا تم غلق 
مناطق جدیــدة ) تجاریة ( بمعظمھا 
لتحدید نســبة االنتشــار أوال ثم یبنى 
علیھا مدى استطاعة اصحاب القرار 
بفتــح ھــذه المناطــق مــرة أخرى ، 

واالنتقال كذلك للمرحلة الثانیة . 

الدكتور خالد مناحي الهاجري
طبيب صحة وقائية 
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فــي الوقــت الذي یجتــاح فیــروس كورونا 
المســتجد جمیع دول العالــم، وبات یھدد بأزمات 
صحیة وإقتصادیة، اكد مدیر عام منظمة الصحة 
العالمیــة تیــدروس غیبریســیوس ان فیــروس 
)كورونا المستجد - كوفید 19 )سوف یظل مھددا 
لغالبیة ســكان العالــم وان خطره ال یــزال عالیا 
وامامنا طریق طویلة وشاقة قبل السیطرة علیه.

جــاء ذلك في افتتاح اعمــال الجمعیة العامة 
للمنظمــة والتي تنعقد عبر تقنیة االتصال المرئي 
للمــرة األولى في تاریخ المنظمة بســبب الحظر 

المفروض على حركة الطیران الدولیة.
الفیــروس  »ھــذا  ان  غیبریســیوس  وقــال 
یفــرض علینا التعامل معھ باحتــرام واھتمام مع 
وجــود اكثر من 5ر4 ملیــون إصابة ووفاة اكثر 

من300 الف آخرین”.
واضاف ان االثار الصحیة للجائحة تتجاوز 
مــا ھو أبعــد بكثیر مــن المرض والوفــاة اللذین 
یسببھما الفیروس ذاته وصوال الى تعطیل النظم 
الصحیــة وضیاع عقــود من التقدم فــي مكافحة 
وفیات األمھــات واألطفال والتعامل مع المالریا 
والسل واألمراض غیر الساریة والصحة العقلیة 
وشــلل األطفال والعدید من التھدیــدات الصحیة 

األكثر إلحاحا.
االقتصادیــة  التبعــات  الــى  أشــار  كمــا 
واالجتماعیــة المؤلمــة للجائحــة والتــي تمثلت 

في البطالــة والخوف وحالة عــدم الیقین وتوجه 
االقتصاد العالمي إلى التقلص الحاد منذ الكســاد 

الكبیر.
وشــرح ان الجائحة قد أظھرت أفضل ما في 
ھذا العالم مثل التضامن والثبات وتقویة العالقات 
ولكــن أیضا أظھرت أســوأ ما فیــه من مخاوف 
وشــكوك واتھامات وكشــفت أیضــا عن خطوط 
الصدع وعدم المســاواة والظلم والتناقضات في 

عالمنا الحدیث.
االنقســامات  ذاتــه  الوقــت  فــي  وانتقــد 
الجیوسیاســیة التي ظھرت اثر ھذه الجائحة »ما 
یھــدد جھود القضاء علیھا في الوقت الذي یعلمنا 
فیــه الفیروس التواضع بعد ان فشــلت كل القوى 
االقتصادیــة والتكنولوجیــة بل والعســكریة في 

التصدي له ومنع انتشاره”.
فــي الوقت ذاته اكد ان البلــدان التي تتحرك 
بســرعة كبیرة نحو تخفیف االغــالق العام دون 
وضع بنیة الصحة العامة بشكل قوي للكشف عن 
العدوى انما تواجھ خطرا حقیقیا بإعاقة تعافیھا.

كما دافع غیبریســیوس عن أداء المنظمة في 
التعامل مع الجائحة مشــیرا الى انھا دقت ناقوس 
الخطــر في وقت مبكر فاحاطت جمیع الدول بھا 
وأصدرت إرشادات للعالمین الصحیین ثم أعلنت 
حالة طــوارئ صحیة عالمیة فــي 30 ینایر قبل 

انتشار الوفیات خارج الصین.

وقــال ان جمیــع دول العالــم لدیھــا دروس 
لتتعلمھــا مــن الجائحــة وان كل دولــة علیھــا 
اآلن االســتفادة مــن تجربتھا وفحــص منظومة 

استجابتھا.
وفــي الوقت ذاته اكد التــزام منظمة الصحة 
العالمیة بالشــفافیة والمساءلة والتحسین المستمر 
مرحبــا بمشــروع القــرار المقتــرح المعروض 
علــى ھذه الجمعیة العامة والذي یدعو إلى عملیة 

تدریجیة للتقییم المحاید والمستقل والشامل.
كمــا لفــت الى انــه ســوف یبدأ فــي إجراء 
تقییم مســتقل فــي أقرب وقت مناســب لمراجعة 
الخبــرة المكتســبة والــدروس المســتفادة وتقدیم 
توصیات لتحسین التأھب واالستجابة للوباء على 

المستویین الوطني والعالمي.
وذكر ان الفشــل األكبر ھو عــدم التعلم من 
الجائحة وترك العالم فــي نفس الحالة المعرضة 
للخطــر التي كانت علیھا من قبل معربا عن امله 
فــي أن تحول االزمــة العالم لیصبــح أكثر أمانا 

وأكثر مرونة. 
توصيات

بدوره انتقد امین عام األمم المتحدة أنطونیو 
غوتیریــش الدول التي تجاھلت توصیات منظمة 
الصحة العالمیة بشأن التعامل مع جائحة فیروس 

)كورونا المستجد - كوفید19.(
جــاء ذلك فــي كلمة لغوتیریش اثنــاء افتتاح 

الصحة العالمية تعلن اطالق منصة تشاركية حول كوفيد19-

تجاهل بعض الدول لتوصيات 
المنظمة بشأن التعامل مع 

الفيروس أدى الى انتشاره

الصحة العالمية تعلن اطالق منصة تشاركية حول كوفيد19-

تجاهل بعض الدول لتوصيات 
المنظمة بشأن التعامل مع 

الفيروس أدى الى انتشاره
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اعمــال الجمعیة العامة لمنظمــة الصحة العالمیة 
والتي تنعقد عبر شبكات االتصال المرئي.

وقــال ان تجاھــل بعــض الــدول لتوصیات 
منظمــة الصحــة العالمیــة بشــأن التعامــل مــع 
الفیــروس قد أدى الى انتشــاره فــي جمیع أنحاء 
العالــم وینتقــل اآلن إلى الجنــوب حیث قد یكون 

تأثیره أكثر تدمیرا.
التحــدي  نواجــه  جمیعــا  »اننــا  واضــاف 
األكبــر في عصرنــا اذ أظھــرت تلــك الجائحة 
ضعفنــا العالمي علــى الرغم من التقــدم العلمي 
والتكنولوجي الھائل الذي شــھدتھ العقود األخیرة 

ولكن ھذا الفیروس قد دفعنا إلى الركوع”.
واوضــح »إمــا أن نتغلب معا وســویا على 
ھــذا الوباء أو نفشــل وإما أن نقــف معا أو ننھار 

جمیعا”.
وذكــر غوتیریش »اننــا ال نعرف حتى اآلن 
كیفیة القضاء علیــھ أو معالجتھ أو التطعیم ضده 
ولیس لدینا فكرة متى ســنكون قادرین على القیام 

بھذه األشیاء”.
وقــال ان »الھشاشــة التــي تســبب فیھا ھذا 
الفیــروس ال تقتصر علــى أنظمتنــا الصحیة بل 
یؤثر على جمیع مناطق عالمنا ومؤسساتنا ویبرز 
فشــلنا في تنســیق الجھود ســواء في التعامل مع 
أزمة المناخ ونزع السالح النووي وتأمین شبكات 
االنترنت ضد الھجمات االلیكترونیة المتزایدة”.

وشــدد األمیــن العــام على ضــرورة وجود 
استجابة صحیة واســعة النطاق ومنسقة وشاملة 
تسترشــد بھــا منظمــة الصحــة العالمیــة مــع 

التركیزعلى التضامن تجاه الدول النامیة.

وطالــب بضرورة تجمیع الجھود لمســاعدة 
الدول األكثــر عرضة للخطر وتعزیز وتوســیع 
أنظمتھا الصحیة واســتكمال ذلك عبر استجابات 

إنسانیة.
واوضــح غوتیریش ان عدم الســیطرة على 
انتشار الفیروس سیؤدي الى عدم تعافي االقتصاد 
مشددا على ربط االستجابة الصحیة بالحاجة إلى 
دعم مباشــر لتســھیل حیاة الناس وتیســییر عمل 

الشركات.
كمــا طلــب بالتركیــز علــى حمایــة الفئات 
المجتمعیة األكثر تضررا من االزمة مثل النساء 
وكبار الســن األطفــال وذوي األجور المنخفضة 

وغیرھم من الفئات الضعیفة.
وأضاف انه قد حث مجموعة العشرین )جي 
20 (علــى النظر فــي اإلطالق العاجــل لحزمة 
تحفیز واســعة النطاق ومنسقة وشاملة تبلغ نسبة 

من رقمین من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
وشــدد غوتیریــش على ان منظمــة الصحة 
العالمیــة ال غنــى عنھا وھي بحاجــة إلى موارد 
معززة والســیما لتقدیم الدعم للــدول النامیة ذلك 
ألن حمایة الدول النامیة لیســت مســألة صدقة أو 

سخاء بل مسألة مصلحة ذاتیة مستنیرة.
وقال انه وبمجرد طــي صفحة ھذه الجائحة 
فــإن ھناك حاجة ملحــة للنظر إلى الــوراء لفھم 
كیفیــة ظھــور ھذا المــرض وكیف نشــر دماره 
بســرعة كبیرة في جمیع أنحاء العالم وكیف كان 
رد فعل جمیع المعنیین لألزمة مؤكدا ان الدروس 
المستفادة من الجائحة ضروریة للتصدي بفعالیة 

لتحدیات مماثلة قد تنشأ في المستقبل. 

أكد مدیــر منظمة الصحة العالمیة، تیدروس 
أدھانــوم، أن جائحة كورونا ســتنتھي لكن العمل 

لن یعود كما كان سابقا أبدا.
وقــال أدھانــوم خــالل إیجــاز صحفــي في 
العاصمــة النمســاویة فیینــا: »ســتنتھي جائحــة 
Covid19 بشــكل تدریجــي لكن لن یكون ھناك 
عودة للعمل بشــكل اعتیادي، ال یمكننا أن نستمر 

بتغذیة الخوف لكن یجب أن نكون مستعدین”.
وأضــاف مدیــر منظمــة الصحــة العالمیة 
قائــال: »في الوقت الذي نعمــل فیه على مواجھة 
الجائحــة، علینا أن نعمل بشــكل أكثر جدیة على 

التحضیر للجائحة التالیة”.
وتابــع أدھانوم قائــال: »لدینا فرصــة الیوم 
لوضــع األساســات لنظــام صحــي قــوي حول 
العالــم« وأضاف قائال: »االســتثمار في الصحة 

اآلن سینقذ أرواحا غدا«، على حد تعبیرھا.
وتابع مدیــر منظمة الصحــة العالمیة قائال: 
»ھذا یشمل تجھیز أنظمة ومنع مواجھة مسببات 
األمراض«، وأشــار إلى أن التاریخ سیحكم على 
الطریقة التي تعامل بھا العالم مع جائحة كورونا 

والدروس المستفادة منھا.  
منصة تشارك البيانات

وعلي صعیــد مماثل، أعلنت منظمة الصحة 
العالمیــة أنھا ســتطلق منصة لتشــارك البیانات 
وإجازات حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بفیروس 

كورونا المستجد.
وأوضحــت المنظمــة أن إطــالق المنصــة 
یھــدف إلى ضمان الوصول إلى العدد األكبر من 
االكتشــافات الطبیــة والتكنولوجیــة المنجزة في 

تيدروس 
غيبريسيوس: 

امامنا طريق 
طويلة وشاقة 

قبل السيطرة على 
)كورونا(
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مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لدراسة العالقة بين كورونا ومتالزمة لألطفال
دعا مدیر عام منظمة الصحة العالمیة تیدروس غیبریســیوس الیوم الجمعة للعمل بشــكل ســریع ودقیق لتحلیل تقاریر من أوروبا وأمریكا الشــمالیة حول 

صالت بین فیروس كورونا المستجد ) كوفید - 19 )ومتالزمة )كاواساكي( التي تؤدي اللتھابات لدى األطفال.
وأوضح في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدینة جنیف السویسریة ان التقاریر تشیر الى ان االطفال یتم إدخالھم إلى وحدات العنایة المركزة 

ویعانون من حالة التھابیة متعددة األنظمة مع بعض المیزات المشابھة لمرض )كاواساكي( ومتالزمة الصدمة السامة.
وأكــد أھمیــة فحص ھذه المتالزمة الســریریة لفھمھا ومعرفة إن كانت مرتبطة أم ال بفیروس كورونا داعیا جمیع األطباء في العالم للعمل مع الســلطات 

الوطنیة ومنظمة الصحة العالمیة لفھم ھذه المتالزمة لدى األطفال.
إلى ذلك أكد غیبریسیوس على أن اجتماعات الجمعیة العامة لألمم المتحدة التي ستبدأ االثنین المقبل عبر االتصال المرئي ستكون واحدة من أھم اجتماعات 

المنظمة من انطالقھا عام 1948.
وأضاف انه یتطلع من خالل اعمال تلك الجمعیة الى التعاون الدولي لتحســین االســتجابة لجائحة )كورونا المســتجد-كوفید19 )وإعادة بناء أنظمة صحیة 
أقوى. وقال ان الوباء قد اظھر مرة أخرى وبأقوى طریقة ممكنة أن االســتثمار في الصحة لیس فقط الشــيء الصحیح الذي ینبغي عمله بل ھوالشــيء الذكي 

الذي یجب القیام بھ.
وشــدد على انه لیس ھناك مفاضلة بین االســتثمار في الصحة واالقتصاد ذلك ألن الصحة اســتثمار في مستقبلنا الجماعي مشیرا الى تجربة األشھر القلیلة 

الماضیة قد اثبتت ان تنفذ البلدان استراتیجیة شاملة فإنه یمكنھا احتواء انتشار الفیروس وكبحه بشكل فعال مع تقلیل التأثیر على األرواح وسبل العیش.
كما شرح إن تمویل الصحة الجیدة للجمیع ال ینقذ األرواح فحسب بل یعني أن األطفال یتمتعون بصحة جیدة ویمكنھم الذھاب إلى المدرسة وتوفیر فرص 

العمل اآلمنة فتكون المجتمعات واالقتصادات أقوى وأكثر استدامة.
ولفــت غیبریســیوس الى أن اصدار المنظمة لموجز سیاســة النوع االجتماعي وفیروس كورونا المســتجد یشــجع البلدان على دمــج التركیز على النوع 

االجتماعي في استجاباتھم للجائحة.
وأوضح ان ھذا الموجز یحث الحكومات على جمع البیانات المتعلقة باالصابات حسب العمر والجنس ومواجھة قضایا العنف المنزلي التي تفاقمت بسبب 

الوباء مع توفیر خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة والحصول علیھا.
وحث على حمایة ودعم جمیع العاملین في قطاع الصحة مع ضمان توزیع االختبارات التشــخیصیة بشــكل عادل ومتســاو بین الجمیع وضمان أن تكون 

االستجابات شاملة وغیر تمییزیة.

إطار مكافحــة فیروس كورونا الجدید المســبب 
لمرض »كوفید-19”.

ودعا المدیر العام للمنظمة تیدروس أدھانوم 
غبرییســوس، مع رئیــس كوســتاریكا كارلوس 
الفارادو وتشــیلي سیبستیان بنییرا، أكبر عدد من 
الدول واألطراف الناشــطة فــي مجال األبحاث، 
إلى المســاھمة بشــكل »طوعي« في إنشاء ھذه 
المنصة العلمیة التشــاركیة، بحســب مــا أفادت 

فرانس برس.
والھدف من ھذه المنصة التشاركیة ھو إقامة 
»قاعــدة بیانات للتكنولوجیــا الطبیة على صعید 
اداة  وأي  والتشــخیصات  واألدویــة  اللقاحــات 
أخرى« لمكافحة وباء »كوفید-19« الذي تسبب 
بوفــاة أكثر من 308 آالف شــخص حول العالم 

منذ ظھوره في الصین بنھایة عام 2019.
ویمكن من خالل المنصة التشارك مجانا في 
»معلومات وبیانات وحقوق ملكیة فكریة ألدوات 

موجودة باألساس أو جدیدة”.
وخــالل مؤتمــر صحفــي عبــر اإلنترنت، 

قال غبرییســوس »في ھذه الظروف االستثنائیة 
علینــا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفیر 
ابتــكارات قابلة لالســتخدام وتفیــد الجمیع أینما 

كانوا وبالتزامن”.
وأعربــت منظمــة الصحة العالمیــة واألمم 
المتحدة ومنظمــات أخرى غیر حكومیة وبعض 

الدول الفقیرة أو النامیة، عن قلقھا منذ بدء انتشار 
وباء كوفید-19 من انعدام المســاواة المحتمل في 

الحصول على اللقاحات والعالجات المقبلة.
جدیــر بالذكــر أنه بــدأ العمل فــي أكثر من 
100 مشــروع وحوالي 10 تجارب سریریة في 
محاولة إلیجاد عالج أو لقاح لمرض كوفید-19.

أنطونيو غوتيريش 
ينتقد الدول التي 
تجاهلت توصيات 

منظمة الصحة 
بشأن الجائحة
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حلت دولة الكویت في المرتبة ال 24 عالمیا 
في اســتبیان أجرتــه مجموعة المعرفــة العمیقة 
التي تضم مجموعة من المنظمات التجاریة غیر 
الربحیة النشطة على العدید من الجبھات تتراوح 
بیــن البحــث العلمــي واالســتثمار، واألعمــال 
التجاریــة، والتحلیــالت، واإلعــالم، واألعمال 
الخیریــة وغیرھا، وتتخذ من عبــارة »المعرفة 

ھي القوة« شعاًرا له. 
وحلــت دولة االمــارات العربیة المتحدة في 
المرتبــة ال 18، بینمت حلت قطــر في المرتبة 
ال 27، وحلت سلطنة عمان في المرتبة ال 37.
وبحســب الموقع فــإن المعلومــات الواردة 
في اإلحصائیة مســتمدة من بیانات یدویة متاحة 
للجمھــور من مصــادر متعد، وأخذت الدراســة 
في االعتبــار اإلجــراءات الجدیدة والمســتمرة 
للبلــدان والھیئات الحكومیــة والكیانات األخرى 
التــي تســعى للتخفیــف مــن العواقــب الصحیة 

 .COVID-19 واالقتصادیة لـ
ووجدت الدراســة أن أولئك الذین یعیشــون في ألمانیا یتمتعون بوضع 
جید نسبیاً، وفقًا لترتیب مجموعة لندن للمعرفة العمیقة )DKG( تعد ألمانیا 
حالیًا البلد األكثر أمانًا واألكثر اســتقراًرا في أوروبا - والثاني األكثر أمانًا 

في العالم.
وحلــت اســرائیل فــي المرتبة األولى فــي الترتیب، في الدرســة التي 
 DKG اعتبرتھــا تدیر األزمة بشــكل أفضل، وفقًا لمقارنــة الدولة من قبل

والتي أوردتھا مجلة شبیجل األلمانیة.
حتــى صباح یــوم الثالثاء 14 أبریل، كان ھنــاك أكثر من 130،000 
حالــة مؤكدة من فیروســات التاجیــة في ألمانیا، وفقًا ألرقــام جامعة جونز 
ھوبكنز. من المجموع وفي ذلك التاریخ وقت اجراء االستبیان، أفاد حوالي 
64300 شــخص أنھــم تعافوا بالكامل مــن الفیروس بینما مــات أكثر من 

3100 شخص.
قــام محللــو البیانات من DKG بجمع معلومات حــول الوقت الذي تم 
فیه إدخال القیود األولیة لوقف انتشار الفیروس التاجي في البلدان، وما إذا 
كانت ھنــاك العدید من االنتھاكات، ومدى قیود الســفر، وتوافر اختبارات 

Covid-19  ومدى جودة تجھیز المستشفیات.
في التصنیف، أحرزت ألمانیا نتائج جیدة بشــكل خاص في قســم إدارة 
األزمــات الحكومیــة، وینصب التركیز فــي ھذا المجال علــى مدى عمل 

موظفي األزمات وحشد المساعدة السریعة.
خلــف ألمانیا ، تمتلك سویســرا )المرتبة 11( والنمســا )المرتبة 12( 

أنجح إدارة األزمات في أوروبا.

فــي مقارنــة عالمیة لمــا مجموعه 40 دولــة - ترك أفریقیــا وأمریكا 
الجنوبیــة خارج المعادلة - وتوجد دول شــرق ووســط أوروبــا مثل التفیا 

وسلوفاكیا وسلوفینیا في أسفل القائمة.
كانت ألمانیا »فعالة للغایة” في المرتبة التي تضم أكثر من مائة دولة، 
والتي ال یزال مركــز األبحاث یعمل علیھا حالیًا، وتحتل الوالیات المتحدة 
المرتبة 70 في القائمة، وفي الوقت نفســه، كانت كوریا الجنوبیة واسترالیا 

والصین من بین أكبر 10 دول في العالم، خلف إسرائیل وألمانیا.
وقال خبیر البیانات دیمیتري كامینســكي، مؤســس DKG ، “مقارنة 
بالدول األخرى، تحتل ألمانیا حالیًا أفضل تصنیف للسالمة واالستقرار في 
أوروبا وھي أیًضا واحدة من الدول الرائدة في جمیع أنحاء العالم من حیث 

إدارة األزمات”.
“نظــًرا لمعدالت اإلصابة العالیة في البدایة ، كانت ألمانیا فعالة للغایة 
وأوقفت بنجاح انتشــار المرض دون الوصول إلى مستوى البلدان األخرى 

- وھذا سیمنح ألمانیا مزایا اقتصادیة كبیرة بعد الوباء.
یســتخدم مركز التفكیر DKG مصــادر البیانات العامــة مثل منظمة 

الصحة العالمیة وجامعة جونز ھوبكنز لتصنیفاتھا، وتغذیة الخوارزمیة.
وقالت أناستاســیا لوترباخ ، خبیرة الذكاء االصطناعي وعضو مجلس 

اإلدارة: »ألمانیا تبلي بالًء حسناً كدولة ذات تعداد سكاني مرتفع”.
 یعتبــر لوترباخ أن التصنیف ذو مغزى بســبب كثافة البیانات العالیة. 
وقــال لوتربــاخ »ومع ذلــك ، فإن الترتیب مجــرد لقطــة ألن البیانات یتم 
تحدیثھــا باســتمرار” وھذا یعني أنه إذا اتخذت ألمانیــا قرارات خاطئة في 

المستقبل ، فقد تنزلق مقیاس التصنیف.

خالل تفشي جائحة فيروس كورونا
الكويت تحتل المرتبة ال 24 على مستوى العالم في قائمة الدول األكثر أماًنا
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حذر المكتــب اإلقلیمي لمنظمة الصحة 
العالمیــة فــي افریقیــا الیــوم الخمیــس من 
احتمــال إصابــة ما بیــن 29 ملیــون و44 
ملیون انســان في افریقیا بفیروس )كورونا 

المستجد - كوفید 19.(
وقال المكتــب في بیان ان عدد الوفیات 
المتوقــع فــي القــارة جــراء الفیــروس قد 
یتــراوح بیــن 83 ألف و190 ألف انســان 
في الســنة األولى من الوباء في حال فشلت 

تدابیر احتوائھ قبل اتساع رقعة انتشاره.
ولفــت البیــان الى ان ھــذه األرقام ھي 
نتیجــة دراســة أجراھــا المكتــب اإلقلیمي 
لمنظمــة الصحة العالمیة ألفریقیا من خالل 
المعلومــات الواردة من 47 دولة في القارة 

التي یبلغ مجموع سكانھا قرابة ملیار نسمة.
ونقــل البیــان عــن مدیــرة المكتــب د. 
ماتشیدیســو مویتــي قولھــا »ان )كورونــا 
المستجد - كوفید 19 )یمكن ان یصبح العبا 
أساسیا في حیاتنا للســنوات العدیدة القادمة 
ما لــم تتبع الحكومات نھجا اســتباقیا یعتمد 
على تعمیم االختبارات التشــخیصیة وتتبع 
حاالت اإلصابات وعزلھــا وتوفیر العالج 

لھا”.
وأوضحــت مویتــي ان العــدد المتوقع 
للحاالت التي تتطلب رعایة في المستشفیات 
مــن شــأنھ أن یطغى علــى القــدرة الطبیة 
المتاحة في معظم دول أفریقیا ما ســیرھق 
بــدوره المنظومــة الصحیة فــي الكثیر من 

المستشــفیات االفریقیــة ذلك لوجود تســعة 
اســرة فقط في وحدة العنایــة المركزة لكل 

ملیون شخص.
وشــددت علــى ان »الحــد من تفشــي 
المرض واســع النطــاق أكثر تكلفــة بكثیر 
مــن التدابیر الوقائیة الجاریــة التي تتخذھا 

الحكومات الحتواء انتشار الفیروس”.
في الوقت ذاته تطرق البیان الى مشكلة 
نقــص اإلمكانــات المالیــة لعامة الســكان 
ما یشــیر إلى أن العدید من األشــخاص لن 
یحصلــوا علــى فرصــة الرعایــة الالزمة 
األمر الذي یتطلب توســیع قدراتھا وخاصة 
المستشفیات األولیة وضمان إدراج الرعایة 
الطارئة األساسیة في أنظمة الصحة األولیة. 

)الصحة العالمية(: كورونا قد يصيب
ما بين 29 و 44 مليون انسان في افريقيا
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حــذرت المراكز األمیركیــة لمراقبة األمــراض والوقایة منھا 
)ســي دي ســي( األخصائییــن فــي القطاع الصحي بشــأن مرض 
التھابي نادر قد یكون فتاكا یصیب األطفال، وله صلة على األرجح 

بمرض كوفید19-.
وسجل ھذا المرض، الذي أطلق علیه تسمیة المتالزمة المتعددة 
االلتھابــات لــدى األطفال، للمرة األولى نھایة الشــھر الماضي في 
بریطانیــا. وبعدھــا جرى اإلبالغ عن حوالى مئــة حالة بینھا ثالث 

وفیات في والیة نیویورك.
وقال طبیب األطفال في نیویورك ســونیل سود ردا على سؤال 
لوكالة الصحافة الفرنسیة إن ظھور ھذه االلتھابات یحصل على ما 
یبدو بعد أربعة أســابیع إلى ستة من إصابة الطفل بالفیروس، بعدما 

یكون قد طور أجساما مضادة.
وأضــاف »أصیبوا بالفیروس وجســمھم تصــدى له. لكن اآلن 

ھناك ھذا الرد المناعي المتأخر والمفرط”.
وما یعزز أیضا اللغز بشــأن ھذا المرض ھو عدم تســجیل أي 
حالة مشــابھة لدى األطفال في آســیا بما یشــمل الصین حیث ظھر 
الفیروس نھایة العام الفائت. ویعزو البعض ذلك إلى أسباب وراثیة 

محتملة وفق سونیل سود.
من جانبھا، دعت »ســي دي ســي« مقدمــي الرعایة الصحیة 
الذین عالجوا أو  عالجون مرضى دون سن 21 عاما ممن ظھرت 
لدیھم عوارض المرض اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بھا إلى القسم 

الصحي في المدینة.
وتشــمل ھذه األعراض ارتفاع الحرارة والتھابات في أعضاء 
عدة تســتدعي اإلدخال إلى المستشفى مع استحالة إجراء تشخیص، 

إضافة إلى التعرض لكوفید19- أو تأكید اإلصابة لدى المریض.
والحظ األطباء الذین عالجوا المرضى أعراضا مشــابھة لتلك 
المرتبطة بمرض كاواساكي وھي متالزمة وعائیة تصیب األطفال 

الصغار ال تزال أسبابھا غیر محددة. 
 وعلــى صعید أخر قــال العالم البریطاني أدریــان ھیل، مدیر 
معھد جینر في جامعة أوكســفورد، والذي یشــارك في قیادة جھود 
تطویر لقاح لمرض كوفید-19، بالتعاون مع شــركة أســترا زینیكا 
لصناعة األدویة لتطویر اللقاح، إنه إذا ثبت نجاحه فســیتم تســعیره 
بحیــث یمكن الحصول علیه على أوســع نطاق ممكن، وســیجري 

تصنیعه على نطاق كبیر لخفض التكلفة وزیادة المعروض.
ولفــت إلى أن ضمان توزیع اللقاح على نطاق واســع وخفض 

التكلفة كان أمراً أساسیاً للمشروع منذ البدایة.
وقــال ھیل في مقابلة مع رویترز: »لــن یكون ھذا اللقاح باھظ 
الثمن. سیكون لقاحاً یعطى في جرعة واحدة. وسیتم تصنیعه لتوفیره 
عالمیاً… في عدید من المواقع المختلفة. كانت ھذه خطتنا دائماً«.

یتنافــس ھیــل وفریقه في ســباق محمــوم للوصول إلــى لقاح 
للوقایة من فیروس كورونا المســتجد الذي تسبب في جائحة مرض 

كوفید-19.

تحذير من مرض التهابي يفتك باألطفال ويرتبط بكورونا
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ھــل تعرضــك وظیفتــك لخطــر العدوى 
بفیروس كورونا المستجد »سارس كوف 2« 

المسبب لمرض كوفید-19؟
بدأت بعــض دول العالم تخفیف إجراءات 
لمالییــن  بذلــك  لتســمح  الصحــي،  الحجــر 
األشــخاص بالعودة إلى أعمالھــم ووظائفھم، 

ولكن ضمن ضوابط معینة.
ووفقا لتقریر في صحیفة »ذي إندبندنت« 
البریطانیــة للكاتب أنتوني كوثبرســتون، فإن 
فیروس كورونا قد یھدد األشــخاص العائدین 
إلى وظائفھــم وفقا لنوع مھنتھــم. ومن خالل 
دمج البیانات الصادرة عن مكتب اإلحصاءات 
الوطنیــة ووزارة العمل في الوالیات المتحدة، 
من الممكن تحدیــد أكثر المھن تعرضا لخطر 

فیروس كوفید-19.

واعتمــد مكتــب اإلحصــاءات الوطنیــة 
فــي تقدیراته للخطر الذي یھــدد الوظائف في 
المملكــة المتحدة على تحلیل الوالیات المتحدة 
لعاملــي التقــارب الجســدي والمــدة الزمنیة. 
وأُجــري التحلیــل عــام 2019 قبــل اتخــاذ 
إجــراءات التباعــد االجتماعــي وغیرھا من 

تدابیر الحمایة لكورونا.
بــه مكتــب  الكاتــب مــا صــرح  ونقــل 
اإلحصــاءات الوطنیة، الذي أفــاد بأن »ھناك 
للمــرض  التعــرض  بیــن  واضحــة  عالقــة 
والتقارب الجســدي مــع اآلخرین فــي جمیع 

المھن”.
ووفقــا للمصدر ذاتــه، فــإن العاملین في 
مجــال الرعایــة الصحیــة -مثــل الممرضین 
والممرضــات في طب األســنان- یتعرضون 

بشــكل غیــر مفاجــئ لألمراض على أســاس 
یومــي، وتتطلب مھنتھــم التواصل الوثیق مع 
اآلخریــن، رغــم أن من المرجح اســتخدامھم 

معدات الوقایة الشخصیة خالل الوباء.
التقارب

وأظھرت الدراســات التــي أجریت حتى 
اللحظــة على فیــروس كورونا المســتجد أنه 
ینتشر عن طریق الرذاذ، وأن التقارب المكاني 
یزید خطــر العدوى، ألنه یجعل من األســھل 

انتقال العدوى من الشخص المصاب للسلیم.
العالمیــة  الصحــة  منظمــة  وتوصــي 
األشــخاص باالحتفاظ بمسافة ال تقل عن متر 
واحد بینھم وبین أي شخص یسعل أو یعطس.
فعندما یسعل الشخص أو یعطس تتناثر من 
أنفه أو فمه قُطیرات ســائلة صغیرة قد تحتوي 

5 مهن أكثر عرضة لخطر عدوى )كوفيد-19( 

فيروس كورونا قد يهدد األشخاص 
العائدين إلى وظائفهم حسب مهنتهم
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على الفیروس. فإذا كنت شــدید االقتراب منه 
یمكــن أن تتنفس ھذه القُطیــرات، بما في ذلك 
الفیروس المســبب لمرض كوفید-19 إذا كان 

الشخص مصابا به.
كما توصي المنظمة بتجنب لمس العینین 
واألنــف والفــم، ألن الیدین تلمــس العدید من 
األســطح ویمكنھا أن تلتقط الفیروســات. وإذا 
تلوثــت الیدان فإنھما قد تنقــالن الفیروس إلى 
العینیــن أو األنف أو الفم. ویمكن للفیروس أن 
یدخل الجســم عن طریق ھذه المنافذ ویصیبك 

بالمرض.
وقبل أیــام، توصــل باحثون فــي مختبر 
بجامعــة فلوریــدا أتالنتیــك إلــى أن السَّــعلة 
الواحدة –على ســبیل المثال- قد یصل رذاذھا 

إلى مسافة تتجاوز 3.5 أمتار.
الدكتــور خلــدون أبو عفیفة: وفقــا للكثیر 
من الدراســات فإن مھنة طب األسنان تعد من 
أكثر المھن عرضة لإلصابة بفیروس كورونا 

)الجزیرة(
الدكتــور خلــدون أبو عفیفة: وفقــا للكثیر 
من الدراســات فإن مھنة طب األسنان تعد من 
أكثر المھن عرضة لإلصابة بفیروس كورونا 

)الجزیرة(
مــا الوظائــف األكثــر عرضــة لخطــر 

كورونا؟
ونقــدم ھنا أبــرز المھن مــن حیث القرب 
المكاني بین الموظف واألشــخاص اآلخرین، 
مثــل المراجعیــن أو المرضى، ممــا یعني أن 
ھؤالء یكونون أكثــر عرضة –نظریا- لخطر 
انتقــال العــدوى، خاصــة فیــروس كورونــا 

المستجد.
األســنان  طــب  وممرضــو  ممرضــات 
)الممــرض الــذي یعمــل مع طبیب األســنان 

ویساعده في عالج المرضى(.
أطبــاء األســنان، والمســعفون وطواقــم 

اإلسعاف، ومختصو العالج الطبیعي.
في المقابل، فإن مــن یعملون في وظائف 
مكتبیــة قد یكونون أقــل عرضة للعدوى ألنھم 
أقــل احتمالیــة لالختــالط مع أشــخاص على 

مسافة قریبة.
ونقــدم ھنا أبرز المھن التي فیھا تباعد بین 

الموظف واألشخاص اآلخرین، مما یعني أنھم 
-نظریا- أقل عرضة لخطر العدوى: الفنانون، 
وسائقو اآلالت الزراعیة، ومدیرو اإلعالنات، 
والمتخصصــون فــي التســویق، والمحامون 

والقضاة.
ونؤكــد ھنا أن ھذا تقییم عــام، وھو مبني 
على المســافة المتوقعة بین الموظف والناس، 
وال یقیس خطر أمراض أخرى قد یتعرض لھا 
الموظف نتیجة عمله، وھذا التقییم ال یعني أبدا 

أن الشخص سیصاب أو لن یصاب بكورونا.
أبــو عفیفــة،  الدكتــور خلــدون  ویقــول 
الثابتــة  الســنیة  التركیبــات  اختصاصــي 
والمتحركــة، إنه وفقــا للكثیر من الدراســات 
المعتبرة فإن مھنة طب األســنان تعد من أكثر 
المھــن عرضــة لإلصابة بفیــروس كورونا، 
ولیــس أدل علــى ذلك من قیام إدارة الســالمة 
 )OSHA( األمیركیــة  المھنیــة  والصحــة 
بتصنیف مھنة طبیب األسنان بأنھا مھنة عالیة 
 very high exposure( جــدا  الخطــورة 

risk( من ناحیة فیروس كورونا.
وأضــاف أنه قد یتســاءل كثیــرون: لماذا 
تحمــل مھنــة طــب األســنان ھــذه الخطورة 
العالیة؟ والجواب یكمن في القرب الشــدید بین 
الطبیــب والمریض، وذلك لمســافة أقل بكثیر 

من مسافة التباعد االجتماعي الموصى بھا.

وأكــد الدكتور أبــو عفیفة –وھــو رئیس 
الھیئــة األردنیة لزراعة األســنان ســابقا- أن 
األكثــر خطــورة ھو وجــود تركیــز عال من 

الفیــروس فــي لعــاب المریــض، وعنــد قیام 
الطبیــب باســتخدام قبضات األســنان یتطایر 
ھذا اللعاب. وھنــاك فرصة عالیة جدا لدخول 
الفیروس عبر العیون أو األنف أو الفم في حال 

لم یتم أخذ االحتیاطات الالزمة.
وقــال أبــو عفیفــة إنه لذلــك یلجــأ أطباء 
األســنان والعاملــون معھــم ألخــذ احتیاطات 
عالیة ومشــددة للوقایة مــن اإلصابة بفیروس 
كورونا، وتشــمل -باإلضافــة إلى اإلجراءات 
االعتیادیــة لضبــط العدوى- لبــس النظارات 
الواقیة واألقنعــة والقفازات والقبعات ودروع 

الوجه والمالبس الواقیة.
كما ینصح باستخدام غسول الفم المحتوي 
hydro-( 1%  علــى ھیدروجین بیروكســاید
po-( 0.2% أو بوفیــدون )gen peroxide

vidone( قبل البدء.
وأكد الدكتــور أنه ینبغي علــى المرضى 
االنتبــاه، واختیار العیادات التي تتعامل بجدیة 
في مــا یخــص إجــراءات مكافحــة العدوى، 
وینبغي على المریــض اإلفصاح التام عن أیة 
مخالطة للمصابین بفیروس كورونا، والتحدث 
للفریــق الطبــي عــن أي ســفر خــارج حدود 
البالد، خاصة المناطق الموبوءة، أو وجود أیة 

أعراض لدیه، خاصة الحمى.
وختــم الدكتــور أبــو عفیفــة بأنــه »تبقى 
القاعدة الذھبیة بغسل الیدین جیدا قبل وبعد أیة 
معالجــة من أھم النصائــح للطبیب والمریض 

على حد سواء”.
المصدر : وكاالت
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مع تفشــي فیــروس كورونا المســتجد 
المســبب لمرض »كوفیــد 19« في العالم، 
طبقت السوید سیاسة مختلفة عن بقیة الدول 
فــي التعامل مع الوباء، إذ لم تفرض الحجر 
الصحــي، وطبقــت تدابیر مرنــة للوصول 
إلــى »مناعة الحشــود«، فھــل نجحت ھذه 
التجربــة؟ وھل یمكــن تطبیقھا فــي الدول 

العربیة؟
تقــوم إســتراتیجیة »مناعة الحشــود« 
على فكرة أنــه عند إصابة أكبر عدد ممكن 

من النــاس بمرض معین مثل كورونا، فإن 
معظمھم سیتماثلون للشــفاء -رغم الوفیات 
الكبیــرة المحتملــة- ومن ثم ســتكون لدیھم 
مناعة ضــد الفیــروس، وھو األمــر الذي 

سیساعد على تحجیم المرض في النھایة.
لعل أقرب تشــبیه إلستراتیجیة »مناعة 
بــأن  للفیــروس  الســماح  ھــو  الحشــود« 
»یتغــذى« على أكبر عدد مــن الناس، مما 
یكّون مناعة ضده لــدى المجتمع، والنتیجة 
تراجعه وھزیمته بعدما یصاب »بالتخمة”.

أما إستراتیجیة الحجر الصحي والعزل 
فتقوم بالمقابل على مبدأ التجویع. 

إنــه عندما یبقى األشــخاص المصابون 
بالفیــروس بعیدا عن اآلخریــن وال یمكنھم 
تمریره إلى أي شــخص آخر، ســیؤدي ھذا 
إلى »تجویــع فیروس كورونا المســتجد«، 
ویقصــد به حرمان الفیــروس من الوصول 
إلى خالیــا األفراد، وبھذه الطریقة یقل عدد 
األشخاص الذین یصابون بالمرض في نفس 
الوقت وال یجد الفیروس من یدخله فیموت.

هل تجويعه أفضل؟

مناعة الحشود« تطعم فيروس كورونا 
حتى يموت من التخمة
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وفيات

تنتشــر مناعــة  المقابــل وحتــى  فــي 
الحشــود، ســیكون الفیــروس قــد أصاب 
المالییــن وقضى على اآلالف، وھو األمر 
الــذي عّرض ھــذه اإلســتراتیجیة لالنتقاد 
من خبــراء صحة. وفي وقت ســابق نقلت 
»الغاردیان« عن مســؤول كبیر في خدمة 
الصحــة الوطنیــة البریطانیــة أنــه بمعدل 
إصابة بالمرض یبلغ %80 ســتصل نسبة 
الوفیات إلى أكثر من نصف ملیون شخص 

)في بریطانیا(.
دعونا نبدأ مع السوید التي كانت استثناء 
في تعاطــي دول الغرب مع أزمة كورونا، 
إذ بــدل فــرض الحجر الصحــي أو إعالن 
حالــة الطــوارئ، عّولت كثیــرا على تفھم 
الســكان اعتماد سیاسة التباعد االجتماعي، 
وذلــك وفقــا لمقال نشــرته مجلــة »فورین 
أفیــرز« األمیركیة للكتّاب نیلز كارلســون 

وشارلوتا ستیرن ودانیال بي. كالي.
وكانت السلطات في السوید قد فرضت 
قیــودا مرنة بھدف تســطیح المنحنى، على 
غرار منــع التجمعات التي تفوق 50 فردا، 
والتعلیــم عــن بعد فــي المــدارس الثانویة 
والجامعات. وقد تجاوب السویدیون مع ھذه 

اإلجراءات المرنة وغیروا سلوكھم.
وأشار المقال إلى أن السلطات السویدیة 
لم تعلن رسمیا أن ھدفھا الوصول إلى مناعة 
الحشــود، وإن كان معظــم العلماء یعتقدون 
أن ذلــك قد یتحقق عندما یصــاب أكثر من 
%60 من الســكان بالفیــروس، لكن زیادة 
المناعة ھي بال شك جزء من اإلستراتیجیة 
األوســع للحكومــة، أو علــى األقــل نتیجة 
محتملة إلبقــاء المدارس والمطاعم ومعظم 

الشركات مفتوحة.

وتوقع كبیر علماء الفیروسات في وكالة 
الصحة العامة الســویدیة أندرس تیجنیل أن 
تتمكن مدینة ســتوكھولم مــن الوصول إلى 
»مناعة الحشــود« في وقــت مبكر من ھذا 
الشھر. واستنادا إلى االفتراضات السلوكیة 
المحدثة یومیا، وبحسب عالم الریاضیات في 
جامعة ســتوكھولم توم بریتون، فإن تحقیق 
%40 مــن مناعة الحشــود في العاصمة قد 
یكون كافیا لوقف انتشــار الفیروس بحلول 

منتصف یونیو/حزیران المقبل.
وبحســب المقــال، فقــد القت سیاســة 
السوید استحســان بعض األوساط لحفاظھا 
على وضع اقتصادي شــبه طبیعي، وعلى 
نســبة وفیات أقل مقارنــة بالعدید من الدول 
األوروبیة مثل إیطالیا وإســبانیا وبریطانیا. 
لكنھا أیضا وجھت لھا انتقادات من أوســاط 
أخــرى باعتبــار أن معــدل الوفیــات لدیھا 
تجــاوز بقیة دول الشــمال، ناھیك عن عدم 
توفیر الحمایة للسكان المسنین والمھاجرین.
غیــر أن الســلطات الســویدیة قالت إن 

ارتفاع معدل الوفیات في البالد ســینخفض 
مع الوقت، وعندما تواجه معظم دول العالم 
موجة ثانیة ممیتة ســتكون السوید حینھا قد 

تركت األسوأ خلفھا.
ووفق المقال، لم تكن اســتجابة الســوید 
للفیروس مثالیــة، إال أنھا نجحت في تقویة 
مناعة الشــبان واألشــخاص األصحاء، أي 
أولئك المعرضین بشكل أقل لخطر اإلصابة 
بمضاعفات فیروس كورونا، مع المحافظة 
على تسطیح المنحنى. كما لم یخرج الوضع 
عن الســیطرة في وحــدات العنایة المركزة 

في البالد، ولم یتم إرھاق الطاقم الطبي.

الجانب المظلم

ولكــن فــي الســوید أیضــا، كانت دور 
المســنین أكثــر المتضرریــن مــن وبــاء 
كورونا، مما دفع الدولــة إلى اإلقرار بأنھا 

فشلت في حمایة كبار السن فیھا.
وتأســفت وزیرة الصحة الســویدیة لینا 
ھالینغرین في تصریح للتلفزیون الرســمي 
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قائلة »لقد فشــلنا في حمایة كبار السن.. إنه 
فشل للمجتمع بأســره.. یجب أن نتعلم منه، 

لم ننته بعد من ھذا الوباء”.
وعندمــا تخطت الســوید عتبــة الثالثة 
آالف وفاة بفیروس كورونا المســتجد، كان 

نصفھا قد حدث تقریبا في دور المسنین.
وتحدثــت وســائل إعــالم محلیــة فــي 
األســابیع األخیرة، عن ظــروف العمل في 
دور رعایة المســنین التي تعاني من نقص 
فــي وســائل الحمایــة، لدرجــة أن البعض 
فضل عدم العمل، وعانت بعض الدور من 

نقص في الموظفین.
وأظھرت شھادات أن بعض كبار السن 
أصیبــوا بالعدوى أثناء دخولھم المستشــفى 
لتلقي عالجــات أخرى، ثم عادوا إلى الدار 

حیث نقلوا الفیروس دون علمھم.
وفي مقال رأي لكارل تي. بیرجستروم 
وناتالــي دین نشــرته صحیفــة »نیویورك 

تایمز«، فإن الســوید شھدت بالفعل حاالت 
وفاة أكثر بكثیر من جیرانھا. 

وقــال الكاتبــان إن الوصــول لمناعــة 
الحشــود دون لقــاح ســیؤدي إلــى مــوت 
المالییــن. وحتى بعد تحقیــق الوصول فإن 
ھــذا ال یعني توقف الفیروس، إذ سیســتمر 

عدد اإلصابات في االرتفاع.

الدول العربية

وعن مناعة الحشــود وإمكانیة تطبیقھا 
في العالم العربي، قالت الباحثة في مستشفى 
ھایدلبرغ بألمانیا الدكتورة علیاء أبو كیوان 
في تصریحات سابقة لھیئة »دویتشه فیله«، 
إن في تطبیق تلك المنھجیة مخاطرة كبیرة 
خصوصا مع فئة كبار الســن واألشــخاص 
ذوي المناعــة الضعیفــة، ولذلك فإن الكثیر 
من الدول تقف ضد تطبیق تلك اإلستراتیجیة 

ألنھا ال ترید التضحیة بتلك الفئات الحرجة.
وأضافــت الدكتورة علیاء أن ھذا األمر 
سینتج عنه عدد ضخم من اإلصابات مما قد 
یمثل ضغطا على القطاع الصحي، مشــیرة 
إلــى أن ألمانیا ورغــم كل إمكانیاتھا الھائلة 
فضلت تعطیل االقتصاد لشھر كامل، ألنھا 
ال تریــد أن تخاطر بصحــة أو أرواح كبار 
الســن أو الضعفاء، بل على العكس قررت 
بذل المزید من الجھود لحمایتھم وعالجھم.
بــدوره، یرى البروفیســور بــدران أن 
فكرة مناعة الحشــود لن تكون مفیدة حالیا، 
وأضاف »ال أقبــل أن نضحي بوفاة ملیون 
لكــي یعیش 100 ملیــون.. لكن ربما تكون 
تلــك اإلســتراتیجیة مفیــدة فــي المســتقبل 
لــو تحــور الفیــروس وأصبح موســمیا أو 
متوطنا، فســاعتھا سیكتســب العامة مناعة 

ضده، ویصبح مرضا بسیطا”.
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نحتاج إلى لقاح

لذلك یــرى خبراء أنه وفقــا للمعطیات 
الحالیــة فإنه ال یمكن الوصــول إلى مناعة 
الحشــود دون تطویر لقاح، وھو أمر أكدته 

دراسة فرنسیة حدیثة.
باســتور،  معھــد  الدراســة  وأجــرى 
ووجدت أن %4.4 فقط من ســكان فرنســا 
-أي 2.8 ملیون شــخص- أصیبوا بفیروس 
كورونــا، وھو ما یزید بكثیر عن اإلحصاء 
الرسمي للحاالت، لكنه أقل بكثیر من العدد 

الالزم لتحقیق مناعة الحشود.
ورصــد معھد باســتور معــدل العدوى 
بــدءا من 11 مایو/أیار الجاري، وھو الیوم 
الذي بــدأت فیه فرنســا تخفیــف إجراءات 

العزل العام التي دامت قرابة شھرین.
وذكــر الباحثــون -فــي الدراســة التي 
نشــرت األربعــاء الماضــي فــي دوریــة 
»ســاینس«- أنــه »ینبغــي أن یكون 65% 

تقریبــا من الســكان محصنیــن إذا كنا نرید 
الســیطرة علــى الجائحــة بوســیلة المناعة 

وحدھا”.
ویقول الباحثون إنه »نتیجة لذلك تظھر 
نتائجنــا أنه بــدون لقــاح لن تكــون مناعة 
الحشــود وحدھا كافیة لتجنــب موجة ثانیة 
عنــد نھایة العزل العام، لھــذا یتعین تطبیق 
إجــراءات مكافحــة فعالــة بعــد 11 مایو« 

الجاري.
وقال معھد باســتور إن العزل العام الذي 
بدأته فرنســا یوم 17 مارس الماضي أدى إلى 
تراجع شدید في معدل تكاثر فیروس كورونا، 
حیــث تراجع من 2.9 إلــى 0.67 خالل حالة 

اإلغالق التي استمرت 55 یوما ھناك. 

إسبانيا أيضا

وخلصــت دراســة إســبانیة إلــى نتائج 
مماثلــة، وقالــت إن نحو %5 من الســكان 
أصیبوا بالمرض وال توجد مناعة قطیع في 

إسبانیا التي بدأت بدورھا تخفیف إجراءات 
العــزل العام تدریجیا. ونشــرت الدراســة 

الحكومة اإلسبانیة.
وقــال وزیــر الصحــة ســلفادور إیــال 
»وجــدت الدراســة أن %5 مــن اإلســبان 
أصیبوا بالفیروس، أي أكثر بقلیل من ملیوني 
شــخص«. وأظھرت بعض الدراســات أن 
جــزءا من األشــخاص المصابین لن تظھر 
علیھم أي أعراض، ولكن ال یزال بإمكانھم 

نقل المرض.
لذلــك فإن المعطیــات المتوافــرة حالیا 
ال تشــجع علــى تطبیق إســتراتیجیة مناعة 
الحشود، ویبدو أن ثمنھا سیكون مرتفعا من 
حیث الوفیات، وخاصة لدى المسنین مثلما 
حدث في الســوید. كما أن ھناك شكوكا في 
إمكانیة الوصول إلى مناعة الحشــود أصال 

دون تطویر لقاح لكورونا.
المصدر : وكاالت
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أطباء نفسيون 
يحذرون من » تسونامي أمراض نفسية«

يحذر أطباء نفسيون من موجة هائلة »تسونامي« من األمراض العقلية 
التي تنتج بسبب المشكات التي تتراكم أثناء فترة اإلغاق والحجر المنزلي 

بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

بسبب اإلغالق والحجر المنزلي
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ویقلق األطباء النفســیون بشكل خاص 
مــن أن األطفال وكبار الســن ال یحصلون 
على الدعــم الذي یحتاجونه بســبب إغالق 
المــدارس والعــزل الذاتــي والخــوف من 

الذھاب إلى المستشفیات.
وبحسب استطالع أجري مؤخرا، كشف 
أطباء عن ارتفاع في حاالت الطوارئ التي 
تحتاج إلى دعم نفســي بینما انخفضت نسبة 
جلســات العالج النفسي الروتینیة، مشددین 
علــى أن خدمــات الصحة العقلیــة ال تزال 

مفتوحة لممارسة العمل.

“تبخر المرضى”

قالت البروفیسورة ویندي بیرن، رئیس 
الكلیة الملكیة لألطباء النفسیین: »إننا نشھد 
بالفعــل التأثیــر المدمر لمــرض كوفید 19 
على الصحــة العقلیة، مع معاناة المزید من 

الناس من التأزم”.
وأضافت: »لكننا قلقون بشأن األشخاص 
الذین یحتاجون إلى المساعدة اآلن لكنھم ال 
یحصلــون علیھــا. خوفنا مــن أن اإلغالق 
یراكم المشكالت التي قد تؤدي بعد ذلك إلى 

تسونامي من إحاالت المرضى للعالج”.
ووجــد االســتطالع الذي أجــري على 
1300 طبیــب صحــة نفســیة مــن جمیــع 
أنحــاء بریطانیا أن 43 في المئة منھم لدیھم 
ارتفاع فــي الحاالت التي تتطلب مســاعدة 
عاجلة بینما أفاد 45 في المئة بانخفاض في 

المواعید الروتینیة للعالج النفسي.
وقال أحد األطباء النفســیین: »یبدو أن 
مرضانا من كبار الســن قــد تبخروا، أعتقد 
أن الناس یخشــون طلب المســاعدة”. بینما 
قــال آخــر: »یعانــي العدیــد مــن مرضانا 
مــن اضطرابــات نفســیة كنتیجة مباشــرة 

الضطــراب ناتــج عــن فیــروس كورونا 
العزلــة  المثــال  ســبیل  علــى  المســتجد، 
االجتماعیة، وزیادة التوتر، ونفاد األدویة”. 
وقالت الدكتورة برنادكا دوبیكا، التي ترأس 
قسم الطب النفسي لألطفال والمراھقین في 
الكلیة الملكیة لألطباء النفسیین: »نحن قلقون 
من أن األطفال والشــباب الذین یعانون من 
مرض عقلي قد یواجھــوا صعوبات كبیرة 

وال یحصلوا على الدعم الذي یحتاجونه”.
طفلــة في إســبانیا في الحجــر المنزلي
Getty Imagesإجراءات العزل المنزلي 
واإلغــالق أدت إلى تزاید المشــاكل العقلیة 

لدى األطفال وكبار السن
وأضافــت: »نحــن بحاجــة إلى نشــر 
رســالة مفادھا أن الخدمات ال تزال مفتوحة 

لممارسة العمل”.
وقالت الدكتورة أماندا تومبســل، الخبیرة 
فــي الطــب النفســي للمســنین، إن اســتخدام 
التكنولوجیــا فــي االتصــال بالطبیــب أثنــاء 
اإلغالق أمر صعب بالنسبة لبعض كبار السن.
الغالــب  فــي  كانــوا  أنھــم  وأضافــت 
»مترددیــن« فــي طلــب المســاعدة، ومن 

المرجــح أن تكون حاجتھم إلى دعم نفســي 
حالیا أكبر من أي وقت مضى.

“أولوية واضحة”

وقالــت مؤسســة »إعــادة التفكیــر في 
المــرض العقلي« الخیریة المھتمة بالصحة 
العقلیــة، إن المخــاوف التي أثیــرت كانت 
مدعومة بأدلة من األشــخاص الذین یعانون 

من مرض عقلي.
وقال الكثیرون من خالل مســح شــمل 
1000 شــخص، إن صحتھــم العقلیــة قــد 
ســاءت منــذ أن بــدأ الوباء، بســبب توقف 
اللقاءات الدوریة التي تبقیھم بأمان وبصحة 
جیــدة. وقالــت دانییل ھــام من المؤسســة 
الخیریة »إن ھیئة الصحة العامة تقوم بعمل 
ھائــل في أصعب الظروف، ولكن یجب أن 
تكــون الصحة العقلیــة أولویة واضحة، مع 
وجود اســتثمار لضمان أن الخدمات یمكن 
أن تكافئ ھذا االرتفاع المتوقع في الطلب”. 
وقالت إن األمر قد یســتغرق ســنوات حتى 

یتعافى بعض الناس من االنتكاسات.
المصدر: نوفوستي
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یمكن أن تــؤدي اإلصابة بكورونا إلى 
فشل كلوي

فــي بدایــة ظھــور فیــروس كورونــا 
المســتجد، كان االعتقاد الســائد بشــأنه أنه 
یصیب الجھاز التنفسي فقط، قبل أن یكشف 
المرض عن وجھه الشرس ویؤكد أنه أكثر 

خطورة مما نظن.
وآخــر المضاعفات التي كشــف عنھا 
الوباء جاء من الوالیات المتحدة، حیث قال 
باحثون أمیركیــون، الخمیس، إن أكثر من 
ثلث مرضــى »كوفید 19« الذین یعالجون 
في مستشــفیات نیویــورك أصیبوا بفشــل 
كلوي حاد، مشیرین إلى أن حوالى 15 في 

المئة احتاجوا الغسیل الكلوي.
بشــركة  فریــق  الدراســة  وأجــرى 
»نورثویــل ھیلث«، أكبر مؤسســة لتوفیر 
الرعایــة الصحیــة فــي والیــة نیویورك، 

بحسب وكالة »رویترز”. 
وقال الدكتور كینار جافري الذي شارك 
في إجراء الدراسة، وھو الرئیس المشارك 
لقسم طب كلى األطفال في مستشفى بوالیة 
نیویورك: »اكتشفنا في أول 5449 مریضا 
أن 36.6 بالمئــة أصیبــوا بتلــف حــاد في 

الكلى”.
ونشــرت نتائــج الدراســة فــي دوریة 

»كیدني إنترناشونال« الطبیة العلمیة.
ویحــدث الفشــل الكلوي الحــاد عندما 
تتوقف الكلــى عــن أداء وظیفتھا، وتعجز 

عن تنقیة السوائل في الجسم البشري.
وقــال جافري في مكالمة ھاتفیة إن من 
ھؤالء المرضى المصابین بالفشل الكلوي، 
احتــاج 14.3 بالمئــة إلى عملیات غســیل 

كلوي.
وھذه ھي أكبر دراســة من نوعھا حتى 
اآلن تتعمــق في بحث إصابــات الكلى عند 
مرضــى »كوفید 19« الناجم عن اإلصابة 

بفیروس كورونا.
وقــال جافري إنھــا قد تكــون مفیدة إذ 
تواجه مستشفیات أخرى موجات جدیدة من 
المصابین بالفیروس الذي أصاب أكثر من 

4.3 ملیون شــخص، وقتــل أكثر من 295 
ألفا في مختلف أنحاء العالم.

وكانــت عــدة جماعــات قــد الحظت 
زیادة معدالت الفشــل الكلوي بین مرضى 
»كوفیــد 19«، وفحــص جافري وزمالؤه 
السجالت الطبیة لعدد 5449 من المرضى 
الذین دخلوا المستشفیات في الفترة من أول 

مارس إلى الخامس من أبریل.
وقــال جافري إن الفشــل الكلوي حدث 
فــي حاالت كثیــرة تقریبا فــي الوقت الذي 
احتــاج فیــه المرضــى توصیلھــم بأجھزة 

تنفس.

مضاعفات »لم تكن في الحسبان« لكورونا.. 
وهذه المرة في الُكلى
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علماء يحذرون من عارض جديد لفيروس كورونا يرتبط بمرض عقلي

سلطت دراسة أسترالیة الضوء على أعراض جدیدة لفیروس كورونا أقل شھرة من تلك المعروفة سابقا، والتي تتمثل في الذھان.
وحذر الباحثون في المركز الوطني للصحة النفسیة للشباب Orygen، وجامعة ال تروب في ملبورن، من أن فیروس كورونا یسبب نوبات ذھانیة 
لبعض المرضى. وقالت الدكتورة إیلي براون، المؤلفة المشــاركة في الدراســة: »إن COVID-19 تجربة مرھقة للغایة للجمیع، وخاصة أولئك الذین 

لدیھم احتیاجات معقدة من الصحة العقلیة”.
وأضافت: »نعلم أن الذھان، والنوبات األولى من الذھان، تنجم عادة عن ضغوط نفسیة اجتماعیة كبیرة. وفي سیاق COVID-19، یمكن أن یشمل 

ذلك الضغط المتعلق بالعزلة والقدرة على البقاء في المواقف العائلیة الصعبة”.
ویشــیر الباحثــون إلى أن زیادة انتشــار الذھــان نتیجة لـ COVID-19 من المحتمل أن ترتبط بالتعرض الفیروســي، والضعف الموجود مســبقا 
والضغط النفسي االجتماعي. واقترحت الدراسة أیضا أن األشخاص المصابین بالذھان قد یمثلون تحدیا كبیرا ومخاطر محتملة للسیطرة على العدوى 

للفرق السریریة التي تعمل معھم. وتشیر النتائج إلى أن بعض مرضى COVID-19 قد یعانون من أعراض ذھانیة، مثل سماع األصوات.
وقال البروفیسور ریتشارد غراي، المؤلف المشارك في الدراسة: »إن الحفاظ على إجراءات مكافحة العدوى عندما یكون األشخاص ذھانیین یمثل 

تحدیا، كي ال یصبحوا ناقلین محتملین للفیروس”.
وأضاف أن النتیجة المھمة التي توصلت إلیھا الدراســة ھي أن األعراض الذھانیة )انفصام الشــخصیة(، مثل سماع األصوات، قد تحدث لدى عدد 
صغیر من األشخاص المصابین بـ COVID-19. في حین أن اضطرابات الصحة العقلیة مثل االكتئاب والقلق یتم التركیز علیھا بالفعل وسط الوباء، 

یأمل الباحثون أن تثیر نتائجھم المزید من البحث في حاالت الصحة العقلیة األكثر حدة مثل الذھان.
المصدر: ميرور

أعلن أطباء مستشــفى برومیتون الملكي 
فــي بریطانیا، أن تجنب الوفاة نتیجة اإلصابة 
بـــ »كوفید -19« ممكــن باســتخدام األدویة 

المضادة لتخثر الدم.
وتفیــد صحیفــة The Telegraph، بأن 
األخصائیین في مستشــفى برومیتون الملكي 
أعلنوا أنھم اكتشــفوا عالقة بیــن تخثر الدم و 

»كوفید-19”.
وقد اكتشــف األطبــاء ھــذه العالقة، بعد 
فحص رئات المرضى الذیــن كانوا في حالة 
حرجــة، حیث اتضح لھــم انعــدام تدفق الدم 
فیھــا، ما یشــیر إلــى تخثر الدم فــي األوعیة 
الدمویــة الدقیقــة. وكمــا ھــو معلــوم معظم 
الوفیات تحصل نتیجة نقص كمیة األكســجین 

في الجسم.
ویذكــر أن علمــاء كلیة لنــدن الجامعیة، 
ســبق أن أعلنوا عن اكتشافھم جلطات دمویة 
في أجســام المتوفیــن بـ »كوفیــد-19«. ھذه 
الجلطات اكتشفھا الباحثون في أجزاء مختلفة 
من أجسام الموتى، ما أدى حتى إلى إصابتھم 

بالجلطة الدماغیة.

واســتنادا إلــى ھــذه المعلومــات، تعتزم 
ھیئــة الخدمات الصحیــة الوطنیة NHS في 
بریطانیــا، تقدیــم مقترحات بشــأن اســتخدام 
العقاقیــر المضــادة لتخثــر الــدم فــي عالج 
المرضــى الذیــن توصف حالتھــم بالحرجة. 

ویأمل األطباء بھذا إنقاذ حیاة العدید منھم.
ویشــیر البروفیســور بیتر أوبینشــو من 
المجلــس العلمــي للحكومــة، إلــى أن ھــذا 
االكتشاف، قد یصبح اختراقا في فھم عالمات 

نقص األكسجین في الجسم.

اكتشاف طريقة لتخفيض معدل الوفيات بـ »كوفيد-19”

indd   51.وينوي ددع ةلجم م 02:50:18   10/06/2020



حياتنا52

ملف
العدد

حمى تقتل أطفاال

العالم على موعد مع »أتباع كورونا«

یبدو أن تفاؤل العلماء بأن تنتھي آثار فیروس 
كورونا المستجد على العالم من الناحیة الطبیة مع 
إیجاد العــالج أو اللقاح باتت مھددة باالندثار، مع 
ما یطرحه ھذا الوباء یومیاً من مســتجدات لم تكن 

بالحسبان.
فبعد دراسات نشرت قبل ساعات، وأشارت إلى 
أن المرض لن یترك المتعافین منه بعد تأكید شفائھم 
وشــأنھم، إذ مــن الممكن أن یتــرك خلفه عوارض 
صحیة ألعوام قادمة، تعامل المسعفون في مستشفى 
مع أول طفل یتوفى في فرنسا بحالة التھاب محیرة، 
یبــدو أنھا مرتبطة بالوبــاء العالمي بعد أن اعتقد في 
البدایــة أن الطفل البالغ من العمر 9 ســنوات یعاني 

من الحمى القرمزیة وأعید إلى منزله.

حمى خفيفة ثم سكتة وتلف دماغ!

فــي التفاصیــل، نقــل الطفل إلى المستشــفى 
بســبب حمى أصابته، ثم خرج منھا، وبعد العودة 
عانى الطفل من ســكتة قلبیة في منزله، أســفرت 

عن تلف بالدماغ وأدت في النھایة إلى وفاته.
ونشــر مستشــفى ال تیمون الجمعة في مدینة 
مارسیلیا الفرنســیة جنوب البالد تفاصیل الحالة، 
مشــیرا إلى أن الطفل أمضى 6 أیــام في الرعایة 

المركزة في المستشــفى بعد أزمتــه القلبیة لیلة 2 
مایو/ أیار.

وفي عصر ذلــك الیوم، نقل الطفل إلى جناح 
الطــوارئ فــي مستشــفیات أخــرى فــي المدینة. 
وھناك، فحصه طبیب أطفال وشــخصه بأعراض 
»مشابھة للحمى القرمزیة«، وفقا للطبیب فابریس 
میشــیل الــذي یرأس وحــدة طب األطفــال في ال 

تیمون.
أمــا الحمــى القرمزیة فھي حمــى تأتي عادة 
خفیفــة، وتبدأ بارتفاع درجة الحرارة واحتقان في 

الحنجرة، ویسھل عالجھا بمضادات حیویة.
وقال میشــیل »لــم تبد على الطفــل عالمات 

خطیرة، ما برر إعادته إلى المنزل”.
لكــن الطفــل عانى مــن ســكتة قلبیــة بعدھا 
بساعات قلیلة، وھرع به إلى الرعایة المركزة في 
ال تیمون. وھناك، أشارت فحوص الدم إلى إصابة 
الطفل بكوفید-19 في األســابیع الماضیة، بالرغم 
مــن عدم ظھــور أعراضه علیه ولــم یكن فحصه 

إیجابیا للفیروس عندما أدخل للمستشفى.
فیمــا تشــابھت أعراض الطفل مــع أعراض 
داء كاواســاكي، وھو اضطراب نادر في األوعیة 
الدمویــة، وفقــا للطبیب، الذي أشــار إلى أن نحو 

125 طفــال في فرنســا طوروا أعراضا مشــابھة 
لــداء كاواســاكي خالل تفشــي كورونــا، ما یزید 

الشكوك حول وجود رابط.

“نادر للغاية”

إال أن وفــاة الطفــل فــي مستشــفى ال تیمون 
تعتبر أول وفاة في فرنســا مرتبطــة بالمتالزمة، 
وقال میشیل »المؤكد ھو أن المرض لحسن الحظ 

نادر للغایة”.
یشــار إلى أن األطباء خارج فرنســا كانوا قد 
أبلغــوا عن زیــادة طفیفة لكنھــا ملحوظة في عدد 
الحــاالت، لكن بعــدد قلیــل للغایة مــن الوفیات، 
تتضمــن أطفــاال بالتھابات تتطلب نقلھــم للرعایة 

المركزة وأعراضا أخرى.
وشملت األعراض التي لوحظت على األطفال 
المصابین في فرنســا، الحمى المرتفعة المســتمرة 

واإلنھاك الشدید والطفح الجلدي وآالم المعدة.

العلماء في حيرة!

وكانــت نتیجة بعــض األطفال فقــط إیجابیة 
لكوفیــد-19، ما تــرك العلماء متحیریــن مما إذا 
كانت األعراض ســببھا فیروس كورونا المستجد 
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أم شيء آخر.
بدورھــا، أكــدت منظمــة الصحــة العالمیــة 
الجمعــة، أنھــا تــدرس الوضــع، الــذي وصفته 
بأن »به بعض ســمات مشــابھة لداء كاواســاكي 

ومتالزمة الصدمة التسممیة”.

با شك.. على صلة بكورونا

وذكــرت مدیریــة الصحة العامة في فرنســا 
أن الطفل كان یعانــي من »مرض عصبي نمائي 
مشــترك«، بعد أن أصیب بمرض التھابي أصاب 

قلبه، وكان بال شك على صلة بكورونا.
وفي األســابیع الثالثة الماضیــة، أبلغت عدة 
دول عن حاالت أطفــال مصابین بمرض التھابي 
مــع أعــراض قریبة من حالة نــادرة، ھي مرض 
كاواســاكي، ومرتبطــة على األرجــح بكورونا، 
حیــث أبلغ عن وفــاة فتى في الرابعة عشــرة من 
عمــره فــي بریطانیــا وطفــل فــي الخامســة في 

نیویورك بعد إصابتھما بأعراض مشابھة.
وتشمل األعراض ارتفاع درجة الحرارة وألم 
البطن واالضطراب في الجھاز الھضمي والطفح 
الجلــدي والتھــاب الملتحمــة واحمــرار اللســان 

وتورمه.
وھذه األعراض قریبة من مرض كاواساكي، 
الذي یصیــب األطفال ویســبب التھــاب األوعیة 

الدمویة.
ومع ذلك، ھنــاك اختالفات، فااللتھاب وتلف 
القلــب أكثــر وضوحــاً في الحــاالت التي یشــتبه 
في ارتباطھــا بكورنا مقارنة بمرض كاواســاكي 

الكالسیكي، وفق األطباء.

تجارب سريرية

وعلــى صعیــد محــاوالت اكتشــاف لقاحات 
وعالجــات لفیــروس كورونــا المســتجد، أعلنت 
شــركة ســورینتو تقییًمــا متفائاًل لنتائــج تجاربھا 
مــا قبل الســریریة لجســم مضاد لفیــروس كوفید 
19 )كرونا(، وقالت الشــركة أن الجســم المضاد 
حقــق نتائج فعالة بنســبة %100 في القضاء على 
الفیــروس بعــد أربعة أیــام من حضانتــه. وقالت 
الشركة إن النتائج الكاملة للتجربة ستقدم قریبًا إلى 
النشر المحكم علمیا بعد مراجعة اختراقھا العلمي 

من قبل نظراء لعلمائھا.
STI- وذكرت الشــركة أن من المرجــح أن
1499 ھو أول جسم مضاد في مزیج من األجسام 
المضــادة التي تعمل على تطویرھا وقد قفز ســھم 

الشــركة ب %148 عنــد االغــالق وتــم تــداول 
500 ملیون ســھم من أســھم الشركة المدرجة في 
ناســداك یوم الجمعة مما جعل السھم األكثر تداواًل 
فــي البورصات األمریكیة الرئیســیة. والشــركة 
متخصصــة فــي األدویــة الحیویــة فــي المرحلة 
للســرطان  تطویــر عالجــات  وفــي  الســریریة 

وأمراض المناعة الذاتیة وااللتھابات 

العصبية التنكسية.

ونقلت »فوكس نیــوز« عن الرئیس التنفیذي 
والشــریك المؤسس للشــركة الدكتور ھنري جي 
قولــه: »نود التأكید أنه یوجد عالج، أي یوجد حل 

فعال وبنسبة 100%”.
وأضاف: »إذا كان لدینا الجسم المضاد المحاید 
الــذي یمكــن أن یقضي علــى الفیروس من جســم 
اإلنســان، فلن نحتاج بعدھا إلى التباعد االجتماعي. 

یمكنك أن تفتح المجتمع بدون أي خوف”.
یمكن استخدام المادة في وسائل النقل وتعقمھا 

لتسعین یوما
تتواصــل عملیات البحث عــن لقاح أو عالج 
مضاد لفیروس كورونــا الجدید، الذي فتك بمئات 
اآلالف من البشــر وأصــاب أكثر من 4.6 مالیین 

إنسان في مختلف أنحاء العالم.
وبینما یستمر البحث عن لقاح للفیروس الذي 
أثر ســلبا علــى االقتصــادات العالمیــة، تتواصل 
أبحاث أخرى بحثا عن وسیلة لتعطیله أو مكافحته، 
خارج جسم اإلنسان، بحیث تنضم إلى جھود وقف 

تفشي وباء كوفید-19.
ومؤخــرا، توصلت دراســة تمھیدیة إلى مادة 

یمكنھا حمایة األسطح من فیروس كورونا الجدید 
والجراثیــم، لمدة قــد تصل إلــى 90 یوما، وذلك 
عن طریق رشــھا على األســطح، مثل القطارات 

والحافالت، وتشكیل طبقة مضادة للفیروس.
ووفقــا للدراســة، التــي أعدھــا باحثــون في 
جامعــة أریزونــا األمیركیة ولــم یراجعھا علماء 
آخــرون بعد، فــإن كمیــة الفیروســات المتواجدة 
على األســطح، التي رشــت بمضاد الجراثیم ھذا، 
تراجعــت بنســبة 90 فــي المئة خــالل 10 دقائق 

وبنسبة تصل إلى 99.9 في المئة بعد ساعتین.
وقال عالم البیولوجیــا المجھریة في الجامعة 
والمعد الرئیســي للدراسة، تشارلز جیربا، لوكالة 
فرانس بــرس إن ھذه التكنولوجیــا »ھي التطور 
الكبیــر المقبــل فــي احتــواء الوبــاء.. أرى أنھــا 
مھمة خصوصا لألســطح المســتخدمة بكثافة مثل 
قطارات األنفاق والحافالت التي تعقم بانتظام لكن 
األشخاص الذین یتعاقبون علیھا یعیدون تلویثھا”.

وأضــاف جیربا أن »ھذه التكنولوجیا ال تحل 
محــل التنظیــف والتعقیم العادییــن، بل تحمي في 
المراحــل الفاصلة بین عملیــات التنظیف والتعقیم 

المنتظمة”.
وقد اختبر فریــق الجامعة المادة التي صممت 
خصیصا لمكافحة الفیروسات من قبل شركة »أالید 

بایو ساینس«، التي قامت أیضا بتمویل الدراسة.
ووفقــا لفرانس بــرس، فقــد أجــرى الباحثون 
تجربتھم على فیروس كورونا البشري »229 إي«، 
الذي یشــبه بتركیبتــه وخصائصــه الجینیة فیروس 

كورونا لكنه یصیب بأعراض إنفلونزا طفیفة.
المصدر: نوفوستي
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مراحل الحمل في الشهر السابع
يبلغ طول الجنين نحو 40 سم
ووزنه من 900 إلى 1400 جم
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7
بــدأِت للتــو المرحلــة األخیــرة من 
حملك، وتنتظرین بفارغ الصبر أن تري 
مولــودك الــذي عاش داخلــك حتى اآلن 
أكثر من 6 أشھر، ومع زیادة حجم الجسم 
في ھــذه المرحلة یتزاید الشــعور بالقلق 
علــى الجنین والخوف مــن إصابته بأي 
مكروه. اســتمتعي بھذه الفترة الشیقة من 
عمــرك، وال داعي للقلق إذا كنِت تتبعین 
جمیع نصائح طبیبك. واســتكمااًل لسلسلة 
الحمل وتطــور حالــة األم والجنین، فقد 
جمعنــا لِك في ھذا المقال كل ما تحتاجین 
معرفته عن الحمل في الشــھر الســابع، 
والذي یبدأ من األسبوع السابع والعشرین 

حتى األسبوع الثالثین. 

الجنين في الشهر السابع 

بعد حدیثنا عن األم الحامل وكل ما تمر 
به في ھذا الشــھر، فماذا عن الجنین ونموه 
في ھــذه الفترة؟ یبلغ طول الجنین نحو 40 

سم ووزنه من 900 إلى 1400 جم. 
تبــدو بشــرة الجنیــن مجعــدة، وتبــدأ 
الدھــون باالختزان تحتھــا، ویغطي الدمام 
)طالء دھني( وجه وجســم الجنین، فیحمي 
بشــرته من الماء المحیط بھا، حتى إذا ولد 
الجنیــن في ھذا الشــھر یكون قــادًرا على 
البقاء على قید الحیاة. تبدأ الخالیا العصبیة 

في التطور. 
 یمص الجنین إصبعه ویتذوق األشیاء، 

ویشعر بالطعم الحلو والمر. 
قد یبكي الجنین ویشعر باآلالم والضوء 

والصوت. 

تكتمــل أعضــاؤه كلهــا بشــكل 
طبيعي

یتزاید نشــاط الجنین بشــكل قوي، 
وقد یقل إحساسك بحركته وذلك لضیق 

المســاحة التــي یوجــد بھــا الطفل في 
الرحم. 

أعراض الحمل في الشھر السابع 
أھم التغیرات الجسدیة التي تطرأ على 
األم في الشھر السابع: یتزاید وزنھا ویصل 
إلــى نحو 2 كجم أي مــا یقرب من نصف 
كیلو جرام في كل أســبوع، وتتركز زیادة 

الجسم في األرداف والبطن والفخذین. 
احتمالیــة ظھور صبغة علــى الوجه 

والبطن تسمى بـ«الكلف«.
الثدییــن  )لبــن( مــن  اللبــأ   ظھــور 

المتضخمین تلقائیًّا أو بالضغط علیھما. 
زیادة اإلفرازات المھبلیة. 

مالحظــة بعض االنتفــاخ في األوردة 
لكــي تتكیف مــع ارتفــاع معــدل جریان 
الــدم، وتظھر على ھیئة خطوط زرقاء أو 

حمراء تحت الجلد. 
تحســن حالــة الشــعر وزیــادة كثافته 

وبریقه عن أي وقت مضى. 
جفاف بشــرة البطن بسبب تمدد الجلد 
ما یسبب الشعور بالحكة، ومن الضروري 

ترطیب ھذه المنطقة دائًما.

متاعب الشهر السابع من الحمل

أھم األعراض والمتاعب التي تشعر 
بھا األم في الشھر السابع: 

 الشــعور بحرقة المعدة بسبب زیادة 
حجــم الجنیــن، ما یســبب ضغًطــا على 
المعدة. وللتقلیــل من حدتھا تجنبي تناول 
األطعمة الدسمة، وتناولي الزبادي واللبن 
الرایــب للتخفیف من ھذه اآلالم. االنتفاخ 
وذلــك نتیجة الحتباس الماء في الجســم. 
ورم خفیــف فــي الكاحلیــن والقدمیــن، 

وأحیانًا في الیدین والوجه. 
نزیف فــي اللثــة أحیانًا. الشــعور 
بتقلصــات خافتــة وتصلب فــي الرحم 
لمدة دقیقة، ثــم عودته لحالته الطبیعیة. 
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ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم، إذ یرتفع 
معدل اســتھالك الجســم للطاقة، ما یترتب 
علیه اإلحساس بالحرارة والتعرق حتى في 

األوقات الباردة.  
بصــورة  اإلمســاك  نوبــات  تكــرار   
أكثــر إزعاًجا، نتیجــة التغیر في مســتوى 
الھرمونــات وقلة النشــاط الحركــي. زیادة 
الرغبــة فــي التبول بســبب ضغــط الجنین 
على المثانة. صعوبة االستغراق في النوم، 
نظــًرا لزیادة حركة الطفــل وركالته القویة 

المتالحقة. 

حالة الحامل النفسية  في الشهر السابع 
زیادة مشاعر الخوف من تجربة األمومة 

وعملیة الوالدة والمخاض. 

شــرود الذھن بصورة مستمرة. تأرجح 
الحالــة النفســیة بیــن العصبیــة والھــدوء 

والسعادة والقلق. 
زیادة االنفعاالت بســبب زیــادة اآلالم، 

وشعور األم بطول مدة الحمل. 
الشــعور بالقلق والخوف من حدوث أي 

مضاعفات تجعلھا تلد في ھذا الشھر. 
تغذیة األم في الشھر السابع 

أھــم النصائح الغذائیــة التي یجب على 
األم اتباعھا في الشھر السابع:

 تجنبــي البقاء لفتــرة طویلة دون تناول 
طعام، وعنــد تناوله ال تملئي المعدة لدرجة 
الشــعور باالنتفاخ، واحصلي على وجبات 

خفیفة ومغذیة في الوقت نفسه. 
تناولــي المزیــد مــن الســوائل، وقللي 
مصادر الصودیوم الموجــودة في الملح أو 
الصلصات أو األطعمة المعلبة. أكثري من 
تنــاول مصادر البروتیــن كاللحم والدجاج، 
باإلضافــة إلــى المصــادر النباتیــة الغنیة 

بالحدید. 
اھتمي بتنــاول مصــادر فیتامین »ج« 
خــالل الوجبات، مثــل اللیمــون والبرتقال 
لتزویــد  األخضــر،  والفلفــل  والبروكلــي 
امتصاص الحدید من البقولیات والخضار. 
قللي من تناول السكریات والحلویات. 

احرصي على تنــاول كمیات كافیة من 

قد يبكي الجنين 
ويشعر باآلالم 

والضوء والصوت

تحسن حالة الشعر وزيادة كثافته وبريقه
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العناصر الغذائیة التي تحتوي على الحدید، 
إذ تزیــد في ھذا الشــھر معــدالت اإلصابة 

باألنیمیا. 

نصائح الشهر السابع من الحمل 

أھم النصائح التي یجب على األم األخذ 
بھا: 

احرصي علــى تنــاول أقــراص الفیتامینات 
والمعــادن، التــي ینصحــِك بھا الطبیــب في ھذه 

الفترة. 
تجنبي السفر لمسافات طویلة في الثلث 

األخیــر من الحمل خوفًا مــن حدوث والدة 
مبكرة، وإذا اضطررِت لذلك یجب الوقوف 
والمشي عدة خطوات كل ساعة على األقل 

لتنشیط الدورة الدمویة. 
ال تتأثري بزیادة وزنك في ھذه الفترة، 
فھو أمــر طبیعي إذا كان ال یتجاوز الحدود 
المعقولــة، واھتمي فقط بممارســة المشــي 
والتمارین الخفیفة األخرى للعنایة بصحتك. 
تجنبي رفع األشــیاء الثقیلة، واحرصي 
على نیل قســط كاٍف من الراحة على مدار 

الیوم. 

تجنبــي ارتــداء المالبــس الضیقــة أو 
المالبــس اللیكــرا أو المصنوعــة من مادة 

النایلون. 
احرصــي على إجــراء المتابعة الطبیة 
كل أســبوعین، لمتابعة وضع الجنین بشكل 

منتظم. 
انتبھــي إلى أنه قد تحــدث أحیانًا والدة 
مبكــرة في ھذا الشــھر، ویوضع الطفل في 
الخداج )الحّضانــة( حتى یكتمل نمو بعض 
األعضاء مثل الرئة، وحمایته من فیروسات 

الجو ألن مناعته تكون ضعیفة.

شعور بحرقة 
المعدة 

بسبب زيادة 
حجم الجنين

زيادة مشاعر الخوف من تجربة األمومة 
وعملية الوالدة
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غالبا ما یوصــي األطباء بتناول منتجات 
غذائیــة معینــة للحفــاظ علــى صحــة القلب 
واستمرار نشــاطه، لكن بعض ھذه المنتجات 
لھا تأثیر »سحري« على ھذا العضو األساسي 

في جسم اإلنسان.
وحول ھــذا الموضــوع قالــت الدكتورة 
وخبیــرة العلــوم الطبیــة في جامعــة ھارفرد 
األمریكیــة، مارثــا فیــري: »إن الجوز أو ما 
یعــرف بعیــن الجمــل یعتبر من أكثــر أنواع 
المواد الغذائیة فائدة لصحة القلب، وله تركیب 
مختلف قلیال عن تركیب المكسرات األخرى، 
كونــه یحوي كمیــات أكبر من حمــض ألفا-

اللینولنیك الــذي یعتبر من أحماض أومیغا-3 
الشبیھة بتلك الموجودة في األسماك”.

كما أشــارت الطبیبة إلى أن للجوز فوائد 
جمة للجسم بشكل عام كونه غني بالفیتامینات 

والمعادن ومضادات األكسدة.
وتبعــا لفیــري فــإن االســتھالك المنتظم 

القلــب  أمــراض  للمكســرات یمنــع تطــور 
والشــرایین، ویحســن مــن عملیة اســتقالب 
الدھون في الجســم، كما یعطي تأثیرا مضادا 

لاللتھابات.
ألحمــاض  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
المكســرات  فــي  الموجــودة  »أومیغــا-3« 

واألســماك والمنتجــات البحریــة العدیــد من 
الفوائــد الصحیــة األخرى فھــي تعزز مناعة 
الجسم بشكل عام، كما تعزز القدرات العقلیة، 
وتســاھم فــي الحفــاظ علــى صحــة الجملــة 

العصبیة.
المصدر: نوفوستي

»الجوز« أفضل المواد الغذائية لصحة القلب

یمكن أن یكون تساقط الشعر جزءا طبیعیا 
من حیاتنا، وفي بعض األحیان ال یكون ھناك 
داع للقلــق بشــأنه. ویمكننا أن نفقــد ما یصل 
إلى 100 شــعرة على أجســادنا كل یوم، دون 
أن نالحــظ ذلــك، ولكــن یمكنــك إطالة عمر 
خصالت الشــعر عن طریق شــرب الشــاي 

األخضر بانتظام.
وزعــم العلمــاء أن الشــاي األخضر غني 
بمضادات األكسدة التي تمنع بعض الھرمونات 
فــي الجســم من بــدء تســاقط الشــعر المبكر. 
وتُعرف مضادات األكسدة المحددة التي تحمي 
 epigallocatechin من تساقط الشــعر باسم

.EGCG  ویعرف اختصارا بـ ،gallate

 EGCG األكســدة  مضــادات  وتمــدد 
المراحــل المبكرة مــن دورة النمــو الطبیعي 

للشعر، وفقا لخبیر التغذیة أدا جانادوتیر.
وإذا كنــت تفضــل عــدم شــرب الشــاي 
األخضــر، یمكنــك العثــور علــى الكریمات 

. EGCG الموضعیة التي تحتوي على
وقال اختصاصي التغذیة: »بسبب محتواه 
الغني بمضادات األكسدة، یتم استخدام الشاي 
األخضــر ومســتخلصاته ألغــراض أخرى، 

مثل منع تساقط الشعر وتحسین صحته”.
لموقــع Healthline: “یضاف  وكتــب 
الشاي األخضر إلى العدید من منتجات العنایة 

بالشعر لفوائده المزعومة.

وتابــع: »فــي دراســة صغیــرة، أضاف 
الباحثــون مســتخلص EGCG مــن الشــاي 
األخضر إلــى فروة الرأس لثالثة مشــاركین 

یعانون من الثعلبة.
وتابع: »بعد أربعة أیام، شھد المشاركون 
زیادة كبیرة في نشــاط نمو الشعر«. وأوضح 
أن EGCG ھو أكثر مضادات األكسدة وفرة 

وقوة في الشاي األخضر.
ویحفز EGCG بصیالت الشــعر ویمنع 
تلف خالیا الجلد فــي فروة الرأس. كما یُزعم 
أن مضــادات األكســدة تحمــي مــن أمراض 

القلب، وحتى بعض أنواع السرطان.
المصدر: إكسبرس

الشاي األخضر يمكن أن ينهي مشكلة تقلق النساء والرجال

غذاء
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قالــت الدكتورة مریم عتمان أخصائي التغذیة 
العالجیة، إن الصیام یقوم برفع المناعة والتخلص 
من الدھون الزائدة، ونصحت بتجنب األكل عالي 
الســعرات مــن الدھــون و الســكریات الموجودة 
بكثــرة في حلویات رمضان. وتابعت: »تناول كل 
تلك األطعمة، یضع الجســم فــي حالة مزمنة من 
الضغط و االلتھاب على مستوى الخالیا، ویسبب 
حالــه من التحفز للجھــاز المناعي، وخلال في رد 
فعله عند  تعرضه لإلصابة بالفیروس، وقد یھاجم 

عضوا أو أكثر من أعضاء الجسم نفسه«.
لذا تنصح الطبیبة باستبدال ذلك باألكل الغني 
بالبروتیــن وخصوصــا الحیوانــي، كذلــك الغني 
بعنصــري الزنــك والســیلینیوم، لدورھــم العالي 
فــي رفع المناعة تجاه الفیــروس  مثل المحاریات 
والقشــریات واألســماك و الكبــدة واللحوم وباقي 
اللحوم البیضــاء و كذلك البیض ومنتجات األلبان 
مثــل الزبادي وجبــن القریش والبروتیــن النباتي 

الموجــود فــي البقــول مثــل الفــول و العــدس و 
الحمص والذرة والحبوب الكاملة كالقمح والشعیر 
والشوفان والمكســرات كاللوز والسوداني وعین 

الجمل والبذور كالشیا و بذر الكتان و السمسم.
ولتقویة مناعة الجسم، نصحت دكتورة مریم 
عتمــان بتنــاول الفیتامینــات  المعــادن واأللیاف 
الموجودة في عسل النحل، والخضروات والفاكھة 
و باألخص الغنیه بالزنك والســیلینیوم كالبطاطس 
والبطاطا والــكاكاو والثوم والبروكلي والســبانخ 
والموز، وكذلك الغنیة بفیتامین c وE و مضادات 
األكســدة كالخضــروات الورقیه الداكنــة والفلفل 
والجــزر والبصــل والفاكھــة الملونــة كالجوافة 
والكیــوي والفراولة ،وأیضا الموالح واللیمون مع 
مراعاه تأثــر الفیتامینات بالحــراره أثناء الطبخ،  

لذلك یفضل تناولھا نیه في صورتھا األصلیة.
واختتمــت حدیثھــا قائلــة: »أنصــح بتنــاول 
األعشــاب والتوابــل الغنیــة بمضادات األكســدة 

التــي تتحمل الحــراره مثــل الكركــم والزنجبیل 
والقرفــة والینســون النجمــي وحشیشــه اللیمون 
والشــاي األخضــر«. وأثبتت األبحــاث األخیرة 
أن مــادة ellagic acid الموجــودة فــي الرمان 
والتــوت والعنــب، لھــا قــدرة عالیة علــي تقلیل 
االلتھــاب على مســتوى الخالیــا، ویعتبر مضادا 
حیویــا طبیعیا للبكتیریا والفیروســات، كما یؤخر 
ظھور عالمات الســن و یحارب الســمنة ویساعد 
فــي الوقایــه مــن الســرطان، وفي حاالت ســوء 
التغذیــة یمكــن المســاعدة في البدایــة بالمكمالت 
الغذائیة من فیتامینات ومعادن ومضادات أكسدة.  
ویراعى استشــاره طبیب مختص خوفا من تعدي 
االحتیاجــات والتعرض للتســمم الدوائي، كما أن 
الحركــة والریاضــة من أھم طرق رفــع المناعة 
والحفــاظ على الصحــة بوجه عــام ویفضل فیھا 
الھواء الطلق والتعرض ألشــعة  الشمس لدورھا 

العالي في تكوین و تحفیز فیتامین د.

الرمان والتوت والعنب لتقوية المناعة
في مواجهة الفيروسات

یتقدم الدكتور خالد أحمد الصالح رئیس مجلس إدارة الجمعیة الكویتیة لمكافحة التدخین والسرطان وأعضائه 
بالتھنئة للســید أنور جاســم بورحمه أمین ســر ورئیس لجنة مكافحة التدخین بالجمعیة على فوزه بجائزة الیوم 
العالمــي لمكافحــة التبغ والتي تمنحھا منظمة الصحة العالمیــة كل عام في احتفاالت المنظمة بھذا الیوم في 31 
مایو من كل عام ، إشادة منھا بالجھود الفردیة والمؤسسیة التي تبذل في مجال مكافحة التدخین في العالم ، وھي 
المرة األولى التي تمنح ھذه الجائزة لجمعیة نفع عام في الكویت حیث سبق أن منحت سابقاً ألفراد مثل الدكتورة 
حمدیة الفضلي والدكتور ســامي الناصر والدكتور عادل التركیت ونحن إذ نھنئ السید أنور بورحمه وأعضاء 
لجنة مكافحة التدخین بالجمعیة فإننا نتمنى أن تتواصل جھود الجمعیة الحثیثة ولجانھا في مجال مكافحة التدخین 

كما جھودھا في مكافحة األورام ، سائلین الله أن یبارك في ھذه الجھود لما فیه مصلحة دولة الكویت .

غذاء
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ال شــك أن المثــل الشــعبي القائل »تغدى 
وتمدى، وتعشى وتمشى!« الذي كان یضرب 
كنصیحة للمحافظة على صحة الجسم لم یأِت 
مــن فراغ، العلم الحدیث أثبت أن المشــي بعد 
تناول العشــاء مباشــرة یســاعد على إنقاص 

الوزن أفضل من فترة الصباح والظھر.    
تلقــى ممارســة المشــي وســط الطبیعــة 
الستنشــاق الھــواء النقي واالبتعــاد قلیالً عن 

أجواء البیت، إقباالً كبیراً في ھذه الفترة
ومنــذ ظھور فیــروس كورونا المســتجد 
والعالم یتغیر مــن حولنا بالتدریج، تغیر ترك 
بصماته على أجســامنا أیضاً، ففي ظل تدابیر 
منــع انتقال العــدوى، اضطــر كثیرون حول 
العالــم للبقاء فــي منازلھم لفتــرات أطول من 

المعتاد.
وأدت قلة الحركة وعدم ممارسة التمارین 
الریاضیة وكذا تحول تنــاول الطعام إلى نوع 
من التســلیة عند البعض في ھــذه الفترة، إلى 
زیــادة الوزن بســبب حرق الجســم ســعرات 
حراریة أقل عن المعتاد قد تصل عند الشخص 
البالغ إلى 400 سعرة حراریة أقل یومیاً، كما 
تقول أخصائیة التغذیــة جنیفر أوبیرت. ولھذا 
الســبب توصي أوبیرت في ھذا الوقت بتناول 
وجبات تحتوي على سعرات حراریة أقلواألھم 
من ذلك اإلكثار من الحركة قد اإلمكان، ولیس 
االكتفاء بالحركة والمشــي داخــل المنزل بین 

األریكة والثالجة.
والحل؟

تلقــى ممارســة المشــي وســط الطبیعــة 
الستنشــاق الھــواء النقي واالبتعــاد قلیالً عن 
أجــواء البیــت، اقباالً كبیــراً في ھــذه الفترة، 
خاصة لدى أولئــك الذین یرغبون في مزاولة 

ریاضــة المشــي الســتعادة رشــاقتھم وحرق 
الدھون المتراكمة خالل الحجر الصحي، لكن 
ھــل ھناك وقت محدد للمشــي أم أن له الفوائد 

نفسھا في أي توقیت كان؟
كشــفت مجلــة InStyle المتخصصة في 
عالم الموضة وأســلوب الحیاة أن أفضل وقت 
لمن یرغب في ممارســة ریاضة المشــي من 
أجل إنقاص الوزن، ھو وقت المساء وبالتحدید 

مباشرة بعد تناول وجبة العشاء.
المشي - ھل ھو ریاضة تناسب الجمیع؟

 یفضــل معظمنا تناول وجبــات دافئة في 
المســاء وقضاء بقیة الیــوم على األریكة، ھذه 
العادة تبقي مســتوى الســكر في الــدم مرتفعاً 
لســاعات وتراكم الدھون بسبب عدم ممارسة 
التماریــن الریاضیة بعد الوجبــة. لھذا یُنصح 
بالخــروج للمشــي بعد تنــاول وجبة العشــاء 
مباشــرة، بدالً من االســتلقاء على األریكة، ما 

یســاعد على ابطاء ارتفاع مستوى السكر في 
الدم وكذلك ســیر عملیة التمثیل الغذائي بشكل 

أفضل حتى أثناء النوم.
مــن جھة أخــرى وجــد فریق بحثــي تابع 
لجمعیــة الســكري األمریكیة أن المشــي لمدة 
15 دقیقــة بعد العشــاء أكثر فعالیة من المشــي 
لمــدة 45 دقیقة في الصباح أو عند الظھر. وأن 
المشــي في ھذا التوقیت بالــذات یحفز عملیتي 
التمثیــل الغذائــي والھضم ویضمــن أیضاً نقل 
الطعام بشكل أسرع من خالل الجھاز الھضمي.
وحســب مجلة InStyle یفضــل الذھاب 
في نزھة وســط الطبیعة على األقل ثالث إلى 
خمس مرات في األســبوع مباشرة بعد تناولك 
وجبة العشاء. إذ ینبغى أال تتعدى المدة الزمنیة 
التي تفصل بین تناول اللقمة األخیرة من وجبة 
العشــاء والبدء في المشي خمســة عشر دقیقة 

كحد أقصى.

“تعشى وتمشى!«..
       مثل صحيح في زمن كورونا 
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السلطات الصینیة خففت شروط العزل 
لكنھــا منعــت التالمیذ من ارتــداء كمامات 

الوقایة خالل دروس الریاضة )بیكسابي(
انھــار شــاب صیني من مدینــة ووھان 
بعــد أن ركــض لمســافة تزید علــى ثالثة 
كیلومتــرات وھــو یرتــدي كمامــة وقایــة 
مــن كورونا، بســبب ضرر رئــوي أحدثته 
الكمامــة، ممــا دفــع الحكومة لمنــع تالمیذ 
المدارس من ارتدائھا في دروس الریاضة.

مــرة أخــرى تقــرع المدینــة الملیونیة 
ناقــوس الخطــر. بید أنه ھــذه المرة ناقوس 
خطــر مــن كمامــات الوقایــة، فقــد ســقط 
المواطــن البالغ من العمــر 26 عاماً أرضاً 
حیث یعاني من فشــل رئوي بعد أن ركض 
لمســافة طویلة وھو یرتدي كمامة واقیة من 

فیروس كورونا.
وعزا األطبــاء حالته إلــى ضغط كبیر 

تعرضت له رئتاه بسبب تسارع أنفاسه وھو 
یركض مرتدیا الكمامة.

وذكــرت صحیفــة میــرور البریطانیة 
التي نشــرت القصة أن الجراحین بمشــفى 
فــي ووھان الــذي أُدخل ألیه الشــاب معّرفاً 
باالســم الرمــزي »زھانغ بینغ« شــخصوا 
وجود ثقب في رئته الیسرى، وقد تقلص بعد 
العالج بنســبة %90 من حجمه حال دخول 

المصاب إلى المشفى.
وخضع الشــاب لمداخلة جراحیة إلنقاذ 
حیاته بشكل سریع، وكتب على صفحته في 
أحــد مواقع التواصل االجتماعي كاشــفاً أنه 
بدأ تواً في ممارسة ریاضة الركض بعد أن 
خففت الحكومة من إجراءات العزل بســبب 

جائحة كورونا.
وقال زھانغ إنه أصر على وضع كمامة 
رغم شــعوره أحیانــاً باالختنــاق والغثیان، 

وشــجعه على ذلك أّن العدید من األشخاص 
الذین یمارســون ریاضــة الركض یضعون 

كمامات وقایة.
ویقول األطباء الذي عالجوا الشــاب إنه 
قد أصیب باســترواح رئوي، وھو عارض 
یظھر علــى المصابین بالربــو وذات الرئة 
والســل، كما یظھر في الناحلین من الرجال 

طوال القامة، وكذلك عند المدخنین.
األخصائــي  بایــون  شــین  وشــخص 
بالمشــفى الذي رقد فیه الفتى ســبب إصابته 
بكونــه نحیفــاً طویــل القامة، عــالوة على 
ارتدائه الكمامة لفترة طویلة أثناء ممارســته 

ریاضة الركض.
السلطات -وبعد أن خففت شروط العزلة 
بسبب جائحة كورونا التي انطلقت من مدینة 
ووھان- منعــت التالمذة والطلبة من ارتداء 

كمامات الوقایة إبان دروس الریاضة.

خطر جديد.. ارتداء الكمامة أثناء 
الرياضة قد يؤدي لثقب في رئتك
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دراســة جدیــدة تناقــض التطــور 
المزعــوم وتؤكد أن الطفل منذ والدته 
تقریباً مبرمج على تقبل الخیر ورفض 
الشــر، وھذه الدراســة تجعــل العلماء 
یعیدون التفكیر بالنظریات الحدیثة….

دراســة جدیــدة لجامعة شــیكاغو 
University of Chicago تؤكد أن 
األطفال الرضع وفي ســن مبكرة جداً 
یمیزون بین السلوك األخالقي الحسن 

والسلوك السيء. 

ویقول الباحثون في ھذه الدراســة 
إنھــم تفاجأوا بقــدرة األطفال الصغار 
علــى التمییز بین التصرفات الحســنة 

وتلك الشریرة.
 Jean البروفســور  ویقــول 

في دراسة عن تطوره

الطفل الرضيع يميز الخير والشر

الدراسة تناقض نظرية التطور
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Decety الذي أشــرف على الدراســة، 
حســب قوانیــن التطــور فــإن األطفال 
یجــب أن یكونوا مثــل بعضھم من دون 
أیة فوارق »أخالقیة«.. ولكن الدراســة 
الجدیدة أظھــرت اختالفاً كبیراً في ردو 
فعل األطفال تجاه رؤیتھم للسلوك الخیّر 
أو الشــریر… ولكن الشيء المذھل حقاً 
قــدرة ھــؤالء األطفال في ســن مبكرة، 
على التمییز وإدراك التصرفات الحسنة 
والتعاطــف معھــا أو التركیــز علیھا أو 

تفضیلھا..
إن ھذه الدراسة تناقض تماماً نظریة 
التطور التي تنكر الجانب األخالقي لدى 
الجنیــن وتعتبر أن أي عــادات أخالقیة 
ھــي عادات مكتبة من البیئة والمجتمع.. 
لذلــك نجد أن علماء التطــور من أمثال 
الملحد الشھیر ریتشــارد داوكینز، یبیح 
زنــا المحــارم والفواحش والشــذوذ… 
بحجــة أن الصــواب والخطــأ ھــو أمر 
نســبي فإذا تقبّــل اإلنســان أي تصرف 

یمكن عندھا اعتباره صحیحاً..
إن ھذه الدراسة تؤكد وجود معلومات 
مخزنــة فــي جینــات كل طفــل، ھــذه 
المعلومات تجعله یمیز بین الخیر والشر 
ویختار الســلوك الجید ویمقت الســلوك 
الســيء.. أي أن األخــالق موجودة في 
خالیا أجســامنا.. وإن مفاھیم كثیرة مثل 
العــدل واإلنصــاف واإلحســان والخیر 
والعطاء… كلھا تُخلق معنا وال نكتسبھا 
من العادات والتقالید.. وھذا یثبت صدق 
یِن  كالم اللــه تعالــى: )فَأَقِــْم َوْجَھــَك ِللدِّ
ـِه الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا  َحنِیفًا فِْطَرةَ اللَـّ
یُن اْلقَیُِّم َو لَِكنَّ  اَل تَْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّه ذَِلَك الدِّ

أَْكثََر النَّاِس اَل یَْعلَُموَن( ]الروم: 30[.
الله تعالــى فطر النــاس على فطرة 
الله.. وھي مجموعــة التعالیم والمبادئ 

التــي وضعھــا الله فــي أعماقنــا ومنذ 
اللحظــة األولــى لخلق اإلنســان وتبقى 
معــه لیمیــز بھا بیــن الخیر والشــر… 
ولذلك فــإن الله یترك لنا حریة االختیار 
ولألسف معظم الناس یختارون الطریق 
الخطــأ على الرغم مــن أن الفطرة التي 
یداخلھم تأمرھــم بالخیر.. والتعالیم التي 
یقرأونھــا فــي القرآن تأمرھــم بالخیر.. 
ْفنَا فِي َھذَا  ولذلك قال تعالى: )َو لَقَْد َصرَّ
اْلقُْرآِن ِلیَذَّكَّــُروا َو َما یَِزیدُُھْم إِالَّ نُفُوًرا(

]اإلسراء: 41[.
إن ھــذا البروفســور وبعــد أبحــاث 
ودراســات علمیــة وصــل إلــى نتیجة 
یقول فیھــا: إذا أردنا ألوالدنا  أن یكونوا 
حساســین تجاه العدالــة، وأعتقد أن ھذا 
ھــو الصــواب.. وإذا أردنــا أن نعیــش 
بسالم، فیجب أن  نكون واعین لحقیقة أن 

اإلحساس بالعدل یبدأ في سن مبكرة عند 
الطفــل .. ولذلك یجــب علینا أن نمارس 
أمامــه العدالــة منذ نعومــة أظفارھم… 
والســؤال: أال یتفق ھذا مــع تعالیم دیننا 

الحنیف؟
لقــد أوصــى حبیبنــا علیــه الصالة 
والســالم باالھتمام باألطفــال وتعلیمھم 
العــدل والخیر.. وذلك مــن خالل العدل 
بینــه ألن الطفــل حســاس تجــاه العدل 
ویتأثر بســلوك العــدل أمامه فیكتســب 
ھذا الســلوك.. قال النبي صلى الله علیه 
وســلم: )اتقوا الله واعدلوا بین أوالدكم( 
]رواه البخــاري ومســلم[… فھل أدرك 
نبینا أھمیة ممارســة العدل أمام األطفال 
قبل علماء جامعة شیكاغو بأربعة عشر 

قرناً؟؟
عبد الدائم الكحيل

معلومات مخزنة في جينات كل 
طفل تجعله يميز بين الخير والشر
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ـــاح  ـــداهلل الصب ـــد العب ـــيخ احم ـــي الش ـــرة تول ـــال فت خ
مـــن  الربـــع االول  فـــي  المواصـــات  حقيبـــة وزارة 
القـــرن الحالـــي ، كان هاجـــس الحكومـــة فـــي تحويـــل 
الدوائـــر الحكوميـــة للعمـــل الكترونيـــا فـــي المراســـات 
والكتـــب  االوراق  والغـــاء  الحكوميـــة  والمعامـــات 
ـــة  ـــة كخلي ـــوزارات الدول ـــن يحومـــون ب والمراســـلين الذي
النحـــل ، وقـــد تشـــرفت بحضـــور هـــذا الحـــدث ممثـــا 
ـــل  ـــت اعم ـــي كن ـــة لشـــئون القصـــر الت ـــة العام عـــن الهيئ

بهـــا آنـــذاك ..
وامـــام الوفـــود المشـــاركة فـــي حفـــل تدشـــين الضغـــط 
علـــي زر  الكترونـــي للبـــدء بالعمل بالحكومـــة االلكترونية 
ــات .. ــر المواصـ ــال وزيـ ــن خـ ــة مـ ــوزارات الدولـ  لـ
لـــم نـــري اال  القليـــل مـــن وزارات الدولـــة  ممـــن بـــدأ 
ــي  ــات التـ ــن الهيئـ ــومة .. ومـ ــة المرسـ ــل الخطـ بتفعيـ
ـــزكاة ،  ـــت ال ـــا كان بي ـــل الكتروني ـــًا العم ـــا فع شـــهدت له
 لكـــن الكثيـــر مـــن المؤسســـات الحكوميـــة ) مكانـــك راوح (
وخـــال الشـــهرين الماضييـــن مـــن توقـــف العمـــل بجميـــع 
الحكوميـــة والخاصـــة بســـبب جائحـــة  المؤسســـات 

كورونـــا التـــي شـــلت الكويـــت والعالـــم اجمـــع .
نـــري ان جميـــع مؤسســـات الدولـــة والشـــركات 
الخاصـــة والعامـــة فعلـــت النظـــام االلكترونـــي فـــي 
ـــز  ـــم ينج ـــن والمقي ـــح المواط ـــا ، واصب ـــع معاماته جمي
ـــال .. ـــه النق ـــر او هاتف ـــه مـــن خـــال الكمبيوت  كل معامات
هـــل   .. هنـــا  والســـؤال   .. اهلل  ياســـبحان 
.. اداري  تخلـــف  ام  فاعـــل  بفعـــل  كان   العائـــق 
واتمنـــي المضـــي فـــي هـــذا االنجـــاز عنـــد عـــودة 
.. احـــد  واحـــد  بـــاذن  طبيعتهـــا  الـــي   الحيـــاة 
ـــي يحفـــظ الكويـــت وشـــعبها واميرهـــا مـــن كل شـــر ..  رب

ـــن .. ـــاء ... اللهـــم امي ـــا هـــذا الوب ويكشـــف عن

أنور بورحمه

حتي نلتقي

إن التغييــر االجتماعي عملية ديناميكية ذاتية ، 
ولها أشكال وصور يعكسها المجتمع بعادات مختلفة 
، وأنماط ســلوك متباينة ، وقد يحدث نتيجة بعض 
المصاعب والمشــكات واألزمات التي يمر بها أي 
فرد منا ، بعض التصرفات غير المسئولة ، مثل ما 
نواجهه هذه األيام بسبب فيروس كورونا المستجد 
، و مــا صاحبه من اجراءات مختلفة لمنع انتشــار 
العــدوى والتــي وصلت إلــى الحظر الشــامل وما 
يتضمنــه من تقييد لحرية الحركة والتنقل والتباعد 
االجتماعي ، الكثير ملتزم وهذا ســلوك راقي لردة 
فعل طبيعية حيث اإلنسان بالفطرة يحمي نفسه من 
كل خطــر محتمل محيــط به،  فكيــف عندما يكون 
هذا الخطر قابا للحدوث ومؤكدا بالبراهين ، سابقًا 
كانــت األمراض المعدية والتــي مر بها هذا الوطن 
الحبيب المؤدية إلى نتائج عديدة ، ومنها الموت ! 
تدفع بالناس إلى التعاون والمساعدة ومد يد العون 
خصوصا لقربهم الســكني ! سواء أكان ذلك بتبادل 

األدوية أو المعلومات والخبرات رغم بساطتها .
أما في الوقت الحالي ، وبسبب وجود المستشفيات 
وانتشــار المعلومــات والدراســات والبحــوث فــي 
وسائل اإلعام ووســائل التواصل االجتماعي ! فقد 
أصبح الكثيرعلى اطاع و دراية متجددة أو مفصلة 

بالمعلومات الضرورية بخصوصها .
ولــذا أصبح من المفيــد ، في هذه األونة متابعة 
كل الدراســات والتجــارب العلميــة مــن مصادرها 
الموثوقــة لضمان عدم التعــرض ألذاها ، حفظ اهلل 

الجميع من كل سوء والوطن من كل أذى .

د. حصة ماجد الشاهين

	  

رب ضارة نافعه
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