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واستنفار حكومي ملواجهته

 فــي البداية، قالت أم علي انه 
يجب على االنسان أن يتأقلم مع 
الظروف واألوضــاع احمليطة به 
خاصة في ظــل ڤيروس كورونا 
واحلظر الكلي املفروض من قبل 
الدولة، مؤكدة أنها فترة وستمضي 
ونحن قمنا باالستعداد والتجهيز 
جيــدا للعيــد، وســنقوم بإعداد 
بعــض احللويــات واملعجنــات 
وبعض األكالت التي دائما ما يتم 
جتهيزهــا في يوم العيد، كما انه 
علينا االلتزام بالتعليمات من خالل 
منع االجتماع والتباعد االجتماعي 

حفاظا على سالمة اجلميع.
وأكدت أم علي انه سيتم تبادل 
التهنئــة والتبريكات مــع االهل 
واألصدقاء عبر الهاتف من خالل 
املكاملات الهاتفية واملرئية وعبر 
شبكة التواصل االجتماعي، سائلة 
اهللا العلي القدير أن متر هذه األزمة 
ونحن بصحة وعافية، وان يتقبل 
منا وان يحفــظ اهللا الكويت من 

كل مكروه.
من جانبه، قال صالح إبراهيم: 
إن كل املناســبات في هــذا العام 
يختلف عن السابق سواء في شهر 
رمضان املبارك أو حتى عيد الفطر 
السعيد بسبب أزمة كورونا، ولذلك 
سيكون عيد الفطر في فترة احلظر 
الكلي، وسنحاول ان نتأقلم مع هذا 
األمر من خالل تبادل التبريكات 
والتهاني لألهل والربع بحلول عيد 

وأفصــل مالبــس لــي وألوالدي 
احتفاال بقدوم العيد، مشيرا إلى: 
اننــا تعودنا أن نلبــس املالبس 
اجلديدة في أول يوم العيد أثناء 
توجهنا إلــى املصلى ألداء صالة 
العيد، ولكن ال نقول إال قدر اهللا 
وما شــاء فعل وســنقوم بصالة 

الفطر عبر طريق وسائل التواصل 
االجتماعي فنحن ال نستطيع زيارة 
احد أو جنتمــع أو نقوم بتوزيع 
العيادي كما كنا في السابق، الفتا 
إلــى أن «ريوق العيد» ســيكون 
هذه السنة في املنزل بني زوجتي 
وأوالدي وخططــت أنا وأوالدي 
بالقيام بصالة العيد، وهذا األمر 
مشــروع، وقد أفتى فيه عدد من 
املشــايخ والفقهاء ومن ثم نعايد 
على بعضنــا البعض و«نتريق» 
ولن ننسى التواصل مع اآلخرين 
وتهنئتهــم بالعيد عبــر الهاتف 

وبرامج التواصل االجتماعي.
من جهته، بني مشــعل خليفة 
ان االحتفــال بالعيــد لهــذا العام 
يختلف عــن الســنوات املاضية 
بسبب كورونا وسنصلي صالة 
العيد باملنزل مع األهل، باإلضافة 
الى تناول «ريوق العيد» في املنزل 
وقمنا بتجهيز املالبس وسنحتفل 
بالعيد ونسأل اهللا العلي القدير 
أن تكون األمور على خير ما يرام، 
داعيــا إلى التحلي بالصبر خالل 
هذه التجربة فهي علمتنا أننا كنا 
في نعمة لم نكن نعرف قيمتها. 

عيادي «أونالين»

في السياق ذاته، قال بدر منش: 
ان العيد هذا العام سيكون في املنزل 
فلن نخرج وسنحتفل مع األهل، 
مشــيرا إلى ان العيادي ســتكون 

العيد في املنزل مع األهل واألوالد 
واستشعار فرحة العيد التي كانت 
عندما نذهــب للمصلى مع األهل 
واألوالد وسنســعى جاهدين ان 
نحتفل بهــذا العيد املبــارك بكل 

الطرق املتوافرة لنا.
شكر النعم 

وذكــر محمد ســعد انه يجب 
علينا ان ننظر إلى األمور بإيجابية 
اكثر، فبالرغم مما نحن فيه إال أننا 
وهللا احلمــد في نعمة امن وأمان 
واحلظر الكلي جعل األب يقترب 
ويجلــس مــع أوالده وزوجتــه، 
ويجب علينا ان نحول احملن إلى 
منح نحسن استغاللها واالستفادة 
منها واخلروج منها بدروس وعبر 
تفيدنا في حياتنا وإال لم استفدنا 
مما حصــل معنا مــن خالل هذه 
التجربة التي مررنا بها، وعلينا 
ان نســتذكر نعم اهللا علينا وان 

نحمده، فبالشكر تدوم النعم.
أما احمد صالح فقال: سألتزم 
وأسرتي بالتعليمات التي فرضتها 
احلكومة عبر التباعد االجتماعي 
فلــن تكون هناك زيارات كما هي 
العادة في كل عام، حيث تغيرت 
األمور هذه الســنة ولم أر والدي 
ووالدتي وإخوتي منذ بداية شهر 
رمضان املبارك، الفتا إلى: انني لم 
استقبل كذلك رواد ديوانيتي وكذلك 
حتــى في العيد كما هــي العادة، 

أونالين واالتصــاالت والتواصل 
الواتساب، متمنيا االحتفال  عبر 
بعيــد األضحى وتكون األمور قد 
حتسنت واختلف الوضع على ما 
نحن عليه اآلن بإذن اهللا تعالى.

أما خالد ســالم فقــال: اعتدت 
في كل عيد أن اذهب إلى اخلياط 

حيث كان «غدا العيد» عندي في 
الديوانية وسأقوم بإعطاء العيادي 
ألوالدي وبناتــي واحتفــل معهم 
بالعيــد ونحــاول ان نضفي جو 
الفرح واملرح قد املتاح، وسأحاول 
ان انتقل معهم بني الغرف واألماكن 
املخصصة للجلوس إلى احلديقة 
ونتبادل أطراف احلديث والضحك 
وســأحاول جاهدا أن أبعدهم عن 
األلعاب املخصصة للحواســيب 

اللوحية والهواتف الذكية.
من جهته قال احمد محمد: انه 
ألول مرة سأقضي العيد في البيت 
بعد ظهور كورونا باإلضافة إلى 
احلظر الكلي، مشيرا إلى: انني كنت 
كل عيد اذهــب إلى والدتي ألعيد 
عليها، ولكن هذا العيد سأضطر إلى 
قضاء العيد في املنزل واالتصال 

على الوالدة وتهنئتها.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى 
بهبهانــي: فــي ظل هــذا الوضع 
ســنضطر الى البقاء في البيوت 
وأخذ االحتياطات الصحية فيما 
يتعلــق باحلذر من هــذا الوباء، 
ونتواصل مع االهــل واألصدقاء 
من خالل الهواتف النقالة، وهذا ال 
مينع ان االنسان «يكشخ» ويقعد 
فــي البيت و«يترّيــق» مع األهل 
ونحمد اهللا علــى كل حال، الفتا 
إلى أن العيد هذا اختلف عن العيد 
الســابق ولكن إن شاء اهللا أزمة 

وتعدي.   

محالت اخلياطة مغلقة هذا العيد

عيد.. «كورونا»
مواطنون لـ «األنباء»: افتقدنا «اجلمعة العائلية» و«الصالة باملساجد» 

واخلروج للمتنزهات.. ومتواصلون «أونالين»

(قاسم باشا)صالح ابراهيم بدر منش   مشعل خليفة أم علي

يأتي عيد الفطر الســعيد هذا العام في ظروف استثنائية، كما جاء شهر 
رمضان، فاإلجــراءات االحترازية التي فرضتها اجلهات املعنية للحد من 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد، ومنها فرض احلظر الكلي وإغالق املساجد 
ومنع صالة اجلماعة، ألقت بظاللها على العادات والتقاليد املتبعة في األعياد 
مثل تبادل الزيارات االجتماعية و«ريوق العيد» أو «غداء العيد» و«العيادي» 
التي كانت جتعل للعيد طابعا مميزا وخاصة لدى الصغار، وقد يبدو عيد 
الفطر احلالي مختلفا كليا في ظل عدم اخلروج إلى األســواق واملنتزهات 
واملــوالت واألماكن الترفيهية، باإلضافة الى فقــدان «اجلمعات» العائلية 

التقليدية وأداء الصالة في مصليات العيد كما كان معموال به في السابق.
«األنباء» التقت عددا من املواطنني واستطلعت آراءهم حول ماذا سيفتقدون 
في هذا العيد في ظل انتشــار وباء كورونا، حيث أكدوا ضرورة التأقلم 
مع الظروف احلالية لكي نســتطيع جتاوز األزمة الراهنة، مؤكدين أهمية 
اتباع اإلرشادات الصحية، مشيرين إلى ان تبادل التهاني والتبريكات مع 
األهل واألصدقاء عن طريق وسائل التواصل االجتماعي «أونالين»، وأداء 
صــالة العيد في املنازل مع األهل، باإلضافة الى تناول «ريوق العيد» في 

املنزل أيضا، وفيما يلي التفاصيل: 
ثامر السليم

«عيدتي أونالين»
حرص بنك الكويت املركزي على إطالق خدمة «عيدتي أونالين» والتحويل 
مجانا بحيث ال يتم حرمان األطفال كعادتهم من تلقي العيادي، حيث يتم إدخال 
االســم واملبلغ ورقم الهاتف ملستلم العيدية، كما ميكن إرسال اكثر من عيدية 

في ذات العملية عبر استخدام بطاقتك املصرفية.

ال خياطة أو محالت مالبس
جرت العادة خالل هذا الوقت من العام أال يســتقبل خياطو املالبس 
أي زبائن بسبب االزدحام الشديد عليهم، ولكنهم في الوقت احلالي ال 
استقبال أو محالت مفتوحة للزبائن بسبب إعالن احلظر الكلي، باإلضافة 
إلى إيقاف خدمــة التوصيل، كما انه ال توجد أي عروض على املالبس 

الرجالية أو النسائية.

االحتفال باملتاح
قالت أم علي: إننا ســنحتفل باملتــاح واملوجود في بيوتنا من خالل صنع 
احللويات واملعجنات واملخبوزات، وينبغي علينا ان نفرح بالعيد في ظل انتشار 
ڤيروس كورونا من خالل لبس املالبس و«الكشــخة» وتقدمي العيادي ألوالدنا 

وبناتنا لنخرج من أي أجواء كئيبة خالل هذه الفترة.

ملشاهدة الڤيديو

اسواق ومحالت املالبس مغلقة في عيد الفطر    

(قاسم باشا) مصطفى بهبهاني 
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نصلي العيد مع األسرة في املنزل وجهزنا املالبس.. واألزمة علمتنا الكثير 

العيادي ستكون «أونالين» ومستمرون بتنفيذ تعليمات اجلهات املختصة

سنحتفل بكل الطرق والوسائل املمكنة ويجب التأقلم مع الظروف الراهنة 

نتبادل التهاني مع األهل عبر وسائل التواصل.. و«ريوق العيد» في املنزل 

كعك العيد  يفرض نفسه 
وينتصر على «كورونا»

آالء خليفة

مما ال شك فيه أن ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) أثر على كل 
مناحي احلياة، في ظل اإلجراءات 
التي اتخذتهــا الدولة وصوال إلى 
فــرض احلظر الشــامل، ملواجهة 

انتشار الڤيروس.
وفي مثل هذه األيام من كل عام، 
ونحن على مشارف استقبال عيد 
الفطر املبارك كان الناس يبادرون 
إلى الذهاب للمخابز واملطاعم لشراء 
كعك العيد واحللويات التي اعتادوا 
على تناولها في أيام العيد مع األسرة 
واألصدقاء، إال أن الوضع تغير هذه 
املرة نظرا للظروف االســتثنائية 
التي منر بها، فهل استسلم اجلميع 
أو تغاضــوا عن كعك  وتناســوا 

وحلويات العيد؟
كال وألف كال، لم تفلح «كورونا» 
في دفع األمهات على التنازل عم كعك 
وحلويات وأطباق العيد، فاستثمرن 
فترة احلظــر واملكوث في املنازل 
بأنفسهن  إعدادها  إلى  وســارعن 
لالحتفال بالعيد السعيد بأفضل ما 
أبنائهن وأسرهن داخل  ميكن مع 
املنزل، وإشاعة البهجة على اجلميع.
«األنباء» حتدثــت مع عدد من 
اللواتي قمــن بتحضير  األمهات 
حلويات العيد في املنزل فاعترفن 
بأنهــن كن من باب االستســهال 
يشترين احللوى والكعك من املخابز 

في كل عام، لكن في هذا العام ومع 
اإلجراءات االستثنائية التي نعيشها 
بادرن بإعدادها في املنزل، خاصة أن 
جميع ما يحتجنه إلعداد كعك العيد 
متوافر في اجلمعيات التعاونية، أما 
طرق اإلعداد فهي متنوعة ومتوافرة 
ملن ليســت لديهن اخلبــرة على 

صفحات اإلنترنت واليوتيوب.
وقالت بعض األمهات لـ «األنباء»: 
رب ضارة نافعــة فأزمة ڤيروس 
كورونا جعلتنا نعتمد على حتضير 
جميع املأكوالت واملشروبات داخل 
املنزل، وهــذا األمر بطبيعة احلال 
أفضــل وأنظف ويجعلنا أكثر ثقة 
املنزل،  أبناؤنا داخل  فيما يتناوله 

واحلمد هللا النتائج جاءت ممتازة.
وأوضحن أنهن حتى بعد انتهاء 
أزمــة ڤيروس كورونا املســتجد 
الطعام  إعداد  فسيســتمررن في 
البيوت  واحللويات والكعك داخل 
والبعد عن املطاعم واملخابز كزيادة 
في األمــان ناحية ما يتناوله أفراد 

األسرة.
اللواتي  أمهات أخريات  وذكرت 
حتدثنا إليهــن أنهن من قبل أزمة 
كورونا وهــن يقومن بإعداد كعك 
العيد في املنزل نظرا ألنه يضيف 
البهجة ألطفال البيت في جتمعهن 
مع األم واملساعدة في إعداد الكعك 
واحللويــات مبا يضفــي البهجة 
والسعادة بقدوم العيد، ويعطي روحا 

جميلة ألجواء عيد الفطر املبارك.

السبيعي لـ «األنباء»: برامج خاصة في «الرعاية االجتماعية»
بشرى شعبان

كغيرها من املؤسســات اخلاصة والعامة، تشهد دور 
الرعاية االجتماعية هذا العام تغييرات كبيرة، خاصة خالل 
عيد الفطر عقب انتشار وباء «كورونا»، حيث كانت تلك 
الدور تضج باحليــاة والوجهة االولى للعديد من قياديي 
«الشؤون» صبيحة العيد لتقدمي التهنئة والتبريكات للنزالء، 
فقد فرضت اجلائحة اجراءات مشددة على مجمع الرعاية 
فمنعت الزيارات وأصبح الهاتف وسيلة املعايدة والتواصل 
بني النزالء وذويهم، باالضافة الى الفطور الصباحي داخل 

الدور.
هذا ما أكده الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
مسلم الســبيعي في تصريح لـ «األنباء»، الفتا الى عدم 

تغيير العادات على النزالء مع اتخاذ أقصى اإلجراءات الوقائية، حيث مت 
حصر االنشطة في إدارة منفردة. وبني ان كل ادارة وضعت برنامجا خاصا 
لنزالئها، فمثال إدارة االحداث قسمت االنشطة الى فترتني صباحية ومسائية، 
الصباحية تبدأ مع صالة العيد كل دار منفردة ثم الفطور الصباحي وتقدمي 
التهاني والعيادي للنــزالء، باالضافة إلى تواصل النزالء مع ذويهم عبر 
الهاتف، اما في املســاء هناك برامج ترفيهية داخل الدور مع التشدد على 
االلتزام باالشتراطات الصحية. وأضاف: اما بالنسبة النشطة احلضانة 

العائلية، فقد مت حتديد االنشطة لدار الطفولة، حيث تبدأ 
بصالة العيد وجتهيز األبناء بارتداء مالبس العيد وتوزيع 
العيادي عليهم، وإقامة فطور داخل الدار ويتخلله توزيع 
هدايا على االطفال، وفي املســاء تنظم سهرات ترفيهية 
تتخللها مسابقات لألطفال ونشاط داخل املكتبة، اما بيوت 
الضيافة فأوضح ان أنشطتهم مختلفة نوعا ما مثل إقامة 
بطولة البلياردو لالبناء ومسابقة «بيبسي فوت»، وفي اليوم 

الثاني مسابقة تسميع آليات من القرآن الكرمي.
اما بالنسبة إلدارة املسنني، فذكر انها حددت أنشطتها 
على مدار ثالثة ايام، ففي اليوم االول برنامج «اهال بالعيد» 
ويتضمــن توزيع العيادي على النزالء وريوق العيد، اما 
اليوم الثاني فيختص بســرد لنشــاط العيد بني املاضي 
واحلاضر، وفي اليوم الثالث فهناك برنامج ســمر ثقافي 
ترفيهي للنزالء، كاشفا عن تنظيم ادارة التوعية واإلرشاد محاضرة عبر 
«يوتيوب» مع الشيخ د.عبدالعزيز السدحان من اململكة العربية السعودية 
حول صيام الســت من شوال يشــارك فيها أبناء ونزالء قطاع الرعاية 
االجتماعية وموظفو وزارة الشؤون باالضافة الى تنظيم ملتقى اجتماعي 
بعنوان «زوارة العيد» بالتعاون مع مركز الود لالستشــارات االجتماعية 
النفســية عبر تطبيق «زووم»، مشددا على اتخاذ اإلجراءات االحترازية 

للوقاية واحلفاظ على سالمة النزالء والعاملني.

مسلم السبيعي

 (فريال حماد)

 (محمد هنداوي)


