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اخلميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

 عندما أصاب الكويت هــذه األيام هذا 
الوباء (كورونا) وقبل الكويت أصاب العالم 
هذا الوبــاء القاتل، لم تتردد ديرتنا احلبيبة 
للحظة واحدة في تقدمي يد العون واملساعدة 
للعالم مــع أنها في نفس الوقت هي مصابة 

بهذا الوباء اللعني.
ونقول لكم خطاكم السو يأهل الكويت 
وإن شــاء اهللا يغدي الشــر عن قريب جدا 
عن الديرة كلها، ونقول مثل ما قال صاحب 
الســمو ايدنا معاك يا شيخ باسل وأنتم يا 
أهل الكويت ال حتاتون الديرة مدام نوخذانا 

الشيخ صباح اهللا يحفظه.
ومع هذا نقول أيضا ومع ما أصاب الكويت 
بهذا الوباء فإنها لم تتردد في مد يد املساعدة 
للمحتاج، فالكويت دائما فزاعة للخير ويدها 
بالكرم ممدودة وعطاؤها مغطي أهلها والعالم 
كله وذلك من تاريخ نشوء الكويت إلى يومنا 
هذا وأعمال اخلير لــم تنقطع ابدأ عن هذه 
الديرة، وال أعرف ما الســبب الذي جعلني 
منذ أن أصاب الكويت هذا البالء وأنا كثيرا 
ما أردد بيني وبني نفســي األغنية الوطنية 
القدمية التي كتبها األخ زميل الدراســة بدر 
بورسلي والتي غنتها طالبات مدارس وزارة 
التربية واألغنية التي تقول «احنا عشقناها 
وايد عشقناها من يوم فتحنا على الدنيا.. اهللا 
يخليها لنا الكويت ديرتنا.. ويحفظها من كل 
شر آمني.. آمني» أقول فعال احنا عشقناه وايد 

وصح لسانك يا أخ بدر.
ولكن قد تتساءل عزيزي القارئ عن السبب 
الذي دعاني ألن أشير إلى هذه األغنية القدمية 
وأتذكرها اآلن وفي الوقت الراهن وهو وقت 
ليس وقت أغنيات وطنيــة ووقت فرح أو 
مرح ولكن الذي دعاني للكتابة هو ما رأيته 
يوم أول من أمس االثنني املوافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ 
فالذي رأيته في بلدي الكويت جعلني أقف 
فترة طويلة مشــدوها أفكر أصحيح الذي 
أراه أمامــي أم أنا في حلم؟! فالذي رأيته لم 
أره في أي بلد ولم أســمع أنه حدث في أي 

بقعة في العالم.
دعني عزيزي القارئ أبني لك ما حصل 
لي مع مرض الســكري الذي أصابني منذ 

فترة طويلة.
ففي عام ١٩٨١ اكتشفت وعن طريق الصدفة 
أنني مصاب مبرض السكر وأحسست بأن 
أبــواب احلياة أغلقت في وجهي، وأن الدنيا 
أصبحت سوداء عندما ذهبت إلى مستوصف 
الفيحاء واحكي لكم ما جرى لي في ذلك اليوم 
الذي ال ميكن أن أنساه أبدا ما حييت وكأنه 

حدث لي باألمس القريب.
وأقول لكم عندما دخلت مستوصف الفيحاء 
وراجعت الدكتور وهــو من األطباء العرب 
الذين يعملون في وزارة الصحة الذي وأنا 
ادعو اهللا أن يقول لي «أنت ما فيك شــيء» 
ولكن أخبرني هذا الطبيب بعد الفحص بأنني 
من احملتمل أن أكون مصابا مبرض السكر 
وأنه ليس في مســتوصف الفيحاء في ذلك 
الوقت عيادة للســكر وأنه سوف يحولني 
إلى املستشفى األميري وحتديدا إلى عيادة 
مرض السكر التي ستحدد هل فعال أنا مصاب 
مبرض السكر أم ال. وطلب مني هذا الطبيب 
أن أذهب في الغد الى عيادة السكر وأنا صائم 
حتى يُعمل لي فحص في نفس اليوم بدال من 

تأجيله على يوم الغد.
وفعال ذهبت إلى املستشفى األميري في 
اليــوم التالي وأنا صائم وأحمل بيدي كتاب 
التحويل إلى عيادة مرض السكر ومت حتويلي 
الى الطبيب املختص مبرض الســكر الذي 
أجرى لي فحصا ســريعا للــدم فقال أحب 
أتأكد أكثر راح أحولك للمختبر خل يسوون 
لك فحصا شامال، فأعطاني حتويال للمختبر، 
هذا التحويل للمختبر والذي أجرى لي فحصا 
شامال فظهرت نتائجه بعد أسبوع واحد حيث 
كشف هذا الفحص عن عطب كبير وان السكر 
لعب لعبته بل ومتكن باقتدار وقلت في نفسي 
وانا عند الطبيب وكلي أمل أن يقول لي الطبيب 
أنت موسوس وايد ولكن الكالم الذي سمعته 
من الطبيب املختص جعلني أقول بيني وبني 
نفسي (ليتني ما فكيت غبق املكينة ومخلي 
املكينة تشتغل على عماها) فقال الطبيب أنت 
فيك سكر وهذا ما فيه شك ولكن احلمد هللا أنه 
سكر من النوع الثاني الذي ميكن أن نسيطر 

عليه باحلبوب واألدوية ولكن هذا السكر سبب 
لك زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وهي 
نسبة الدهون في الدم وكذلك زيادة األمالح 
وخموال في وظائف الكلى وتلفا بسيطا في 
العصب مع زيادة في إفرازات الغدة الدرقية.
فقلت له دكتــور احلني أنت قلت لي إن 
فيني سكر ودهن وملح ليش ما قلت إن فيني 
دار كيل وفكيت نفســك من األذية املهم أن 
الدكتور قال لي إن مرض السكر إذا حافظت 
على عالجه بانتظام فهو من األمراض التي 
تطيل العمر واملهم أن تعيش حياتك طبيعية 
وتنســى انك مريض بالسكر ولكن حتافظ 

على تناول الدواء بشكل منتظم.
في املساء عندما قابلت الوالد، رحمه اهللا، 
في الديوانية وكان كذلك خالي مرزوق، اهللا 
يحفظه ويطول عمره، أشــارا علي بقولهما 
«ال تهمل بنفسك واطلع سافر اخلارج عالج 
نفسك»، وفعال فعلت ذلك وظللت فترة طويلة 
أتردد على العالج باخلارج على نفقتي اخلاصة 
وأنقل التقارير الطبية من أطباء اخلارج الى 
أطباء عيادة ســكر في املستشفى األميري 
وضللت على هذا الوضع أكثر من (١٤) سنة 
وعالجي بني عيادة الســكر في املستشفى 
األميري والعالج في اخلارج متنقال بني عدة 

دول بريطانيا وأمريكا وسويسرا.
وفي إحدى مراجعاتي لعيادة السكر في 
املستشفى األميري في عام ٢٠٠٨ فوجئت 
بعدم وجود ملف لي في عيادة السكر عندما 
قالــت موظفة امللفات بأنه ال يوجد لي ملف 
فقلت لها: يستحيل أنا عندكم أتعالج من سنة 
١٩٨١ وامللف عندكم يعني شنو ضاع امللف 
وأخرجت لها بطاقة املواعيد وفيها رقم امللف 
ومحدد تاريخ املراجعة فأخذت مني البطاقة 
ودخلت داخل لفترة بسيطة ثم رجعت وقالت 
لي حجي ملفك مت نقله الى معهد دســمان 
للسكري روح لهم احلني شوف شنو يقولون 
لك وفعال خرجت من املستشــفى األميري 

وتوجهت الى معهد دسمان للسكري.
عندما دخلت معهد دسمان للسكري وإذا 
الطبيب فحصني فحصا شامال من مختبر 
وأشعة سينية وأشــعة الرنني املغناطيسي 
إلــى أطباء أخصائيــني بجميع  وحتويلي 
التخصصات من قمة الــرأس إلى اخمص 
القدمني من أطباء العيون واألســنان وانف 
وأذن وحنجرة وأمراض جلدية أمراض الكلى 
وغيرها من فحوصات لم أرها في مستشفى 
في أي دولة في العالم األمر الذي دعاني إلى 
ترك العالج في اخلارج واالكتفاء مبا حصلت 
عليه من عالج لكل األمراض التي جاءت لي 
بفعل مرض السكر املقيت ولكن الذي حصل 
لي اليوم لم أره في حياتي كلها ولم اسمع به 

في أي مستشفى آخر في العالم.
فمنذ حوالي خمسة أيام اتصل بي معهد 
دسمان للسكري هاتفيا وإذا األخت املوظفة 
على الطرف اآلخر تسألني هل األدوية التي 
عندك تكفيك خالل الفترة القادمة فقلت لها 
وانا غير مصدق ملا اسمع واهللا كأنكم تقرأون 
أفكاري ألنني كنت أفكر في احلضور الى معهد 
دسمان ألخذ الدواء فردت هذه املوظفة فقالت 
ال تتعب حالك احنا راح نبعث لك الدواء بس 
اعطني عنوان منزلك وفعال أعطيتهم العنوان 
وأنا اشــك في هذا الكالم فهو غير معقول 
أن املستشفى يسألك عن مدى كمية الدواء 
التي عندك ويرسل لك الدواء إلى منزلك فانا 
استغربت من املكاملة فما بالك وأنت تتسلم 

الدواء في منزلك.
واليوم فعال تســلمت الدواء املخصص 
لي وأنا أردد اهللا يخليها لنا الكويت ديرتنا. 

ويحفظها من كل شر آمني.. آمني.
فهل جتد مستشفى في العالم يرسل لك 
الدواء مجانا من دون تكلفه ومن دون أجور 
نقل الى البيت، وأقســم باهللا العظيم أنه لن 
جتــد هذا األمر في أي بلد في العالم يصنع 
ما تصنعه الكويت. الكويت منذ تأسيسها هي 
بلد اخلير، فحافظوا عليها وعضوا عليها يا 

أهلها بالنواجذ.
الكويت هي أم اخلير وهي أم اجلميع واهللا 
خيرها ما ينسى وفعال اهللا يخلي الكويت لنا 
ويخلي لنا قائد اإلنسانية ويحفظه لنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد صاحب 

األيادي البيضاء.

أنا والسكر 
ومرافقوه

بقلم اخلبير الفلكي
عادل املرزوق

لولو هايبرماركت ُتطلق تدابير وقائية ضد ڤيروس كورونا

في ظل املخاوف من وباء 
ڤيــروس كورونــا، قامت 
لولو هايبرماركت، شركة 
التجزئة الرائدة في املنطقة، 
بخطــوات لصالح الصحة 
والسالمة العامة التزاما منها 
مبعايير الصحة والنظافة 
على النحو املنصوص عليه 

من قبل وزارة الصحة.

الرعايــة الصحيــة عملية 
دفع ســهلة كبادرة لتقدير 
جهودهــم املخلصة وغير 

األنانية.
وعــالوة علــى ذلك، مت 
تنفيذ مجموعة متنوعة من 
الوقائية ملكافحة  التدابير 
الڤيروس في جميع فروع 
لولو هايبرماركت، مبا في 

مجموعــة متنوعــة مــن 
املنتجات عالية اجلودة من 
جميع أنحاء العالم بأسعار 
تنافســية للغايــة. وتعد 
اإلجــراءات الصحية جزءا 
من نهج لولو هايبرماركت 
املوجه نحو العمالء ويشكل 
قيمــة إضافيــة لتجربــة 

التسوق في فروعهم.

ذلك احلفاظ على مســافة 
كافية بني املتســوقني عند 

كاونترات اخلروج.
ويبقى لولو هايبرماركت 
ملتزما جتــاه املجتمع من 
خالل توفير مخزون املواد 
الغذائيــة واحلفــاظ على 
املعاييــر الصحيــة. كمــا 
يقدم أيضا للعمالء أوسع 

وكجــزء مــن تدابيــر 
الوقاية من هذا الوباء، توفر 
لولوهايبرماركت املطهرات 
للمتســوقني  والقفــازات 
فــي جميــع فروعهــا فــي 
الكويــت، كمــا ان هنــاك 
أيضــا «كاونترات للوقاية 
الصحية» في جميع منافذ 
البيــع التي توفــر ملقدمي 

د.احلربي: بفضل «كورونا».. سجلنا قفزة مبؤشر جودة الهواء
قالت األستاذة في قسم 
التطبيقي  العلــوم بهيئــة 
د.جنــان احلربي ان تركيز 
ثانــي أكســيد النيتروجني 
وهو غاز عوادم الســيارات 
واملصانع انخفض بشــكل 
كبير في شهر فبراير املاضي 
وخاصــة بعد ظهــور أزمة 
كوفيــدـ  ١٩ بحســب وكالة 
الفضاء األميركية (ناسا). 
والتي نشرت خرائط متعددة 
لــدول العالــم مــن ضمنها 
ووهــان أوضحــت حتــول 
مؤشــر غــاز ثاني اكســيد 
النيتروجني من اللون األحمر 

إلى اللون األزرق. 
وأضافت د.جنان: الحظت 
وكالــة الفضــاء األوروبية 
(ESA) انخفاضــا ملحوظا 
أيضــا فــي شــمال إيطاليا 
بعد أن مت إغالقها وتغييرا 
مماثال أفادت به وكالة البيئة 
األوروبية (EEA) في اسبانيا 
بعد إصدار قوانني باحلجر 

اإللزامي. 
وأوضحــت أن الكويــت 
ســجلت كذلك قفزة نوعية 
فــي مؤشــر جــودة الهواء 
بعــد انتشــار كوفيــد ـ ١٩ 
والتزام الكثيرين من الناس 
بإجراءات الدولة االحترازية 
في عــدم االختالط وجتنب 
األماكــن العامــة، الفتة الى 
ان البوابة الرسمية البيئية 
للكويت رصدت مؤشــرات 
تراكيز ملوثات الهواء (غاز 
ثاني أكسيد الكبريت، وغاز 

١٠- PM ٢٫٥) التــي كانــت 
ضمن احلدود املسموح بها 
في املعايير الوطنية، حيث 
لوحــظ تغيير لألفضل في 
قراءات شــهر مارس ٢٠٢٠ 
مقارنــة  بشــهري ينايــر 
وفبراير حيث امتازت أغلب 
مؤشــرات جودة الهواء في 
هذا الشهر لدى أغلب مناطق 
باللــون األخضر  الكويــت 
الفاحت (جودة الهواء اجليدة) 
واألخضــر الداكــن (جودة 
الهواء اجليد جدا) فيما عدا 
املطالع التي مازالت ضمن 
احلدود السيئة (البرتقالي).  
وأكــدت د.جنــان احلربــي 
أن هنــاك نتائــج مطمئنــة 

مماثلــة رصدتهــا محطــة 
جودة الهواء في الســفارة 
األميركية بالكويت بقراءة 
تركيز اجلسيمات الكربونية 
العالقة (PM٢٫٥) اخلطرة، 
وحتديدا التي دخلت في هذا 
الشهر ضمن احلدود اجليدة 
(اخلضراء) مقارنة بجميع 

االشهر السابقة. 
ووفق تصريحات منظمة 
الصحة العاملية فإن تلوث 
الهــواء يتســبب فــي ثلث 
الوفيات الناجمة عن النوبات 
القلبيــة وســرطان الرئــة 
وأمراض اجلهاز التنفســي 
املزمنة، كما يــودي بحياة 
نحو ٦٠٠ ألف طفل سنويا 
حــول العالم. وإحصائيات 
األمم املتحــدة تؤكــد وفاة 
ما يقارب ٧ ماليني شخص 
سنويا في العالم جراء تلوث 

الهواء.
ولفتــت الــى ان التغير 
اإليجابــي امللحــوظ فــي 
انخفــاض معــدل ملوثات 
الهواء بعد انتشار كورونا 
ســلط الضوء على مشكلة 
حقيقية وملموســة تعاني 
منها الكثير من دول العالم 
الكويــت وهي  وباألخــص 
الســيارات،  كارثــة عــدد 
حيــث ان الزيــادة الكبيرة 
في أعداد الســيارات تشكل 
حتديا كبيرا للبيئة خاصة 
في ظــل االنبعاثات الهائلة 
التــي تخــرج مــن عــوادم 
عــن  ناهيــك  الســيارات، 

نتيجة التزام املواطنني واملقيمني باإلجراءات االحترازية وجتنب التجمعات باألماكن العامة وغيرها

د. جنان احلربي

ثاني أكســيد النيتروجني، 
الكربـــــون،  وأول أكســيد 
واألوزون واجلسيمــــــات 
 PM) العالقــة الكربونيــة 

املركبات القدمية التي تعد 
كارثة بحد ذاتها، ومن أهم 
غازات العــوادم هذه هباب 
الفحم، وكبريت الهيدروجني، 
وأكسيد الرصاص، والكبريت 
واألوزون، واألضرار الناجمة 
عنهــا ال تتركــز فقط على 
اجلهــاز التنفســي، فتلــك 
األكاســيد تســبب األمطار 
احلمضيــة التــي تؤثر في 

االنتاج الزراعي.
الســيارة  ان  وقالــت: 
الواحدة التي تقطع مسافة 
١٢٠٠كم حتتاج إلى كمية من 
األكسجني تعادل الكمية التي 
يستهلكها اإلنسان خالل ٥٠ 
عاما. والكويت بالفعل بدأت 
تتنفــس بعــد أن انخفض 
استهالك األكسجني من قبل 

السيارات.
وطالبت اجلهات املعنية 
بتكثيف مراقبة الســيارات 
وخاصــة املتهالكة القدمية 
التــي نراهــا تزحــف فــي 
شوارعنا مع منع استخدام 
الســيارات اذا زادت نسبة 
العوادم الصادرة منها على 
احلــدود املســموحة، مــع 
النظــام اجلديد  اســتخدام 
الذي يعمل باألشــعة حتت 
احلمراء أسوة بالدول الكبرى 
لتسجيل وحتديد السيارات 
امللوثة للبيئة أثناء السير، 
كما ينبغي أن يكون تقليل 
املركبات في شوارع الدولة 
ضمن اخلطط املستقبلية ما 

بعد كورونا.

السنان لـ «األنباء»: الطلبة املبتعثون سيعودون ضمن «اإلجالء»
آالء خليفة

تفاعــال مــع مــا نشــرته 
«األنباء» حول مناشدة الكاتب 
الصحافي وطالــب الطب في 
ايرلندا حسن الشواف مجلس 
الوزراء بسرعة إجالء الطلبة 
فــي  الدارســني  الكويتيــني 
اجلامعــات والكليــات هنــاك 
بعــد ازدياد حــاالت االصابة 
بڤيــروس كورنــا املســتجد، 
طمأنت الوكيل املساعد لشؤون 
البعثات واملعادالت والعالقات 
الثقافية بوزارة التعليم العالي 

ضمنهم بالتأكيد طلبة ايرلندا 
بانهم جميعا سيعودون للوطن 

وفق خطة االجالء.
ومن جانبه، أشاد الشواف 
في تصريح خاص لـ «األنباء» 
بتفاعل السنان مع تصريحه 
اخلاص بسرعة اجالء الطلبة 
موجها رسالة شــكر وتقدير 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على ما تفضل به 
من عناية وحرص على أبنائه 
الطلبة الدارســني في اخلارج 
من خالل نطقه السامي الذي 

تفضل به منذ أيام.

فاطمة السنان ان جميع الطلبة 
الكويتيــني فــي جميــع دول 
االبتعاث ضمن خطة االجالء 

ومن ضمنهم طلبة ايرلندا.
وأكدت السنان في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء» أن وزارة 
التعليــم العالي على تواصل 
دائم مع املسؤولني في وزارة 
اخلارجيــة وان هناك حرصا 
كبيــرا علــى صحة وســالمة 
أبنائنــا املبتعثــني في جميع 
الدول. وبثت الســنان رسالة 
الطلبــة  طمأنينــة جلميــع 
املبتعثــني في اخلــارج ومن 

تفاعالً مع مناشدات طلبة إيرلندا بسرعة إعادتهم للكويت

حسن الشواففاطمة السنان

سفارتنا باألردن: إيصال مواد متوينية 
وتعقيمية للمواطنني في مختلف احملافظات

عمان - كونا: قامت ســفارتنا في األردن 
بإيصال طرود تضم مواد متوينية وتعقيمية 
للمواطنني الكويتيني املوجودين في مختلف 
احملافظات االردنيــة بعد رفع حظر التجول 
املعلن جزئيا في البالد بسبب ڤيروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩).
وقال سفيرنا لدى األردن عزيز الديحاني 
إن هــذه اخلطوة «تأتي أوال لســد حاجة من 
تعــذر عليه احلصول على مواد كافية خالل 
فترة احلظر االيام املاضية، وثانيا لتخفيف 
عناء التبضع والدخول في احملالت واملتاجر 
املكتظــة في أول أيام الرفع اجلزئي للحظر، 
وثالثا للحفاظ على سالمة وصحة مواطنينا 

بتجنيبهم االختالط والزحام».
ولفت الى أن قافلــة من املواد التموينية 
وصلت الى محافظة اربد شمالي البالد، حيث 
يقطن عدد كبير من ابنائنا الطالب والطالبات 
وســيتولى توزيعها اعضاء فريق الطوارئ 
مــن الديبلوماســيني وأركان املكاتب الفنية 

امللحقة، كما ســتتولى فــرق اخرى التوزيع 
داخل العاصمة عمان ومدن مختلفة في البالد.
وأوضــح ان الســفارة ومكاتبهــا الفنية 
حصرت اجماال اعداد الكويتيني، السيما الطلبة 
وأهاليهم في مختلف احملافظات لتأمني الكميات 
الالزمــة، مؤكــدا ان هناك اهتمامــا ومتابعة 
مستمرة ألحوال جميع املواطنني في مساكنهم 

باملدن االردنية.
وفي هذا االطار، أشاد الديحاني بـ «البادرة 
الطيبة» ملجموعة من الطالب والطالبات الذين 
ابــدوا االســتعداد التام للتطوع ومســاعدة 
السفارة بتوزيع وإيصال املواد بعد تشكيلهم 
شبكة من الفرق في أماكن جتمعات الكويتيني 
لضمــان ان تصل املواد ألكبر عدد ممكن من 
املواطنني. وأعرب كذلك عن الشكر والتقدير 
للجمعيات اخليرية الكويتية على مشاركتها 
بتخفيف العبء عن املواطنني الكويتيني عبر 
إيصــال املواد التموينية مــن خالل مكاتبها 
في املدن االردنية في «لفتة وطنية مميزة».


