
الوجه اإلنســاني في مجموعه يكون 
نظاما متكامال تــؤدي تعابيره وانفعاالته 

رسالة فرح أو خوف!
في شهور تفشــي وباء كورونا بدأت 
تظهر على وجوهنا عالمات غيرت مالمحنا، 
فالرجال والنســاء ما عاد هناك صالونات 
أو محالت حالقة فظهرت كل العيوب من 
كل جانب خاصة أن الناس زادت أوزانها 
نتيجة األكل الزائد وقلة العمل واخلروج 

فقط للضرورة!
هناك بعض النــاس ترصد التحوالت 
وتالحظ التغيرات وسائر ما ظهر جديدا على 
الوجوه والتصرفات من مالمح ودالالت، 

وكما قال الشاعر:
ال تسأل املرء عن خالئقه

      في وجهه شاهد من اخلبر
عشــنا أحواال من التغيرات التي علت 
الوجوه وال أقصد الشيب فقط، وإمنا كل 
التغيرات في هيئة البني آدم! مظهره بشكل 

عام في الزمن الكوروني! 
من محاســن كورونا أنها «عّرت» كل 
شــيء وفضحت األسرار، وكما يقولون: 
بان «املستخبي» املخشوش كله فرأينا في 
هذه الشهور العجفاء وجوها فرحة مسفهلة 
متفائلة وأخرى عبوسة مهمومة كارهة الواقع 
مستعجلة النتائج وأيضا حائرة، والسواد 
األعم ساكت منتظر انتهاء جائحة كورونا، 

وماذا سيحدث في ملف الفساد؟
نعم.. في هــذه اجلائحة رأينا وجوها 
شقية وأخرى سعيدة حسب حال أصحابها، 
لهذا دعانا الرسول ژ: «وإن من املعروف 

أن تلقى أخاك بوجه طلق».
لقد رأينا في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م 
أن تفشي وباء كورونا نتجت عنه تغيرات 
كثيرة جدا من اهمها انكشاف معادن الناس، 
وتنمر البعض، طبعا اختلفت التعابير حسب 

احلالة النفسية وحالة الفرح واحلزن.
من الوجوه التي ظهرت في الوباء خوف 
كثير من الناس من اهللا عز وجل واملبادرة 
لفعل اخليرات وكراهة اإلصابة بوباء كورونا، 
وقلة دخلوا مرحلة الكآبة والقلق واخلوف 
الشديد واحلزن والترقب، وآخرون أشرقت 

وجوههم ومارسوا حياتهم دون قلق وعلت 
وجوههم كمية كبيرة من التفاؤل والبكاء 

فرحا وسرورا.
طفح السرور علّي حتى إنه

من عظم ما قد سرني أبكاني  

الروية فتقلب  أن تعيش  ومضة: جميل 
البصر وحترك البصيرة إلدراك ما حولك 
من خالل التأمل والتبصر وإطالة النظر في 
األمور بالسؤال واالستشراف واالكتشاف 

واالعتبار.
في زمن كورونا تغيرت وجوه، وبعد 
كورونا «راح نشوف جدد» هي الدنيا هكذا 
(لكل زمان دولــة ورجال).. اللهم اجعلهم 
صاحلني تعبنا من كثرة الفاسدين وسراق 

املال العام لألسف.

آخر الكالم: عزيــزي القارئ أنت اليوم 
وأســرتك بحاجة إلى الضحك والتبســم 
واإلهالل مبمارسة الضحك قهقهة وكركرة.

قال تعالى: (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة - عبس: ٣٨-٣٩).

وقوله تعالى: (فليضحكوا قليال - التوبة: 
.(٨٢

وفي ســورة النجم (وأنه هو أضحك 
وأبكى - النجم: ٤٣).

زبدة احلچي: في الزمن الكوروني يحتار 
املرء من دالالت تغير مالمح الوجه وإشراقه 

أو انكفائه على حاله وتدهوره!
اليوم واقعنا مر وشفنا كل أنواع الفساد 

حتى تصورنا أن ماء زمزم ما يطهرنا!
العبرة ليست في ظهور أو اختفاء وجوه 
وإمنا من سيقود في ظل هذا احلجم الكبير 

من الفساد!
الكويت تستاهل وشعبها يستاهل كل 
خير لكن الواقع مر وحنظل! ويترقب نتائج 

التحقيقات؟
يارب وكلناك أمرنا فأنقذنا من القوم 
الفاسدين وانصر الصاحلني.. منني أجيب 
قلب وضمير يتحمل كل هذا الفساد اللي 

ما حتمله البعارين؟.. في أمان اهللا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

وجوه لها «دالالتها» الكورونية!

االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«ديوان حقوق اإلنسان» يطالب بقبول موافقة 
األم على إجراء العمليات اجلراحية لألبناء

طالب الديوان الوطني حلقوق االنسان 
من خالل جلنة حقوق الطفل جعل سالمة 
األطفــال على رأس األولويــات القانونية 
التي ال حتتمل التأجيل وذلك على خلفية 
امتناع بعض اآلباء عن التوقيع باملوافقة 
على إجراء عمليات جراحية ألبنائهم رغم 

رجاحة القرار الطبي املهني.
وقال الديوان في بيان بهذا الشــأن ان 
قانون حقوق الطفل ٢١ لسنة ٢١٠٥ قرر في 
املادتني ٢٦ و٢٧ إعطاء احلق للمراكز الطبية 
اتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في املستشفى 

للضرورات العالجية إن تعنت والداه.
وفي هذا الســياق، ثمــن الديوان قرار 
اللجنة التشريعية مبجلس األمة موافقتهم 
على قانون مينح األم حق التدخل قانونا 
للســماح بإجراء عمليــة جراحية لطفلها 
املريض بعد حرمانها منه، وطالبت جلنة 

حقوق الطفل وهي جلنة دائمة في الديوان 
وزارة الصحة اإلســراع في منح األم حق 
التوقيــع باملوافقة على إجــراء العمليات 
الطبيــة مســاواة مــع األب وذلــك تنفيذا 
لنص قانون حقوق الطفل وتقديرا لبعض 

الظروف احلرجة.
وطالبــت اللجنة في خطاب موجه من 
الديوان الى وزارة الصحة بتزويدها بكل 
القرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لقانون 
حقوق الطفل ليتســنى لها االطالع عليها 

ومتابعة عملها في هذا الشأن.
يذكر أن جلنة الطفل من اللجان األساسية 
في الديوان الوطني حلقوق اإلنسان، وكان 
لهــا دور فــي إقــرار اإلجــراءات املطلوبة 
ملســاواة األم بحق األب فــي املوافقة على 
إجراء العمليات الطبية التي يقررها األطباء 

لألطفال.

مساواة مع األب وتقديراً لبعض الظروف احلرجة

«ايكمو العدان» يحصد جائزة التميز الذهبي من «االيلسو»
أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح حصول مركز 
االيكمو في مستشفى العدان 
الذهبي  التميــز  على جائزة 
في دعم احلياة خارج اجلسم 
التي متنحها منظمة «االيلسو» 
العامليــة لدعم احلياة خارج 

اجلسم للمراكز املتميزة.
الشــيخ د.باســل  وقــال 
الصباح لـــ «كونا» أمس إن 
خدمــة دعــم احليــاة خارج 
اجلســم تعــد مــن احــدث 
التقنيــات احلديثة بالعناية 
املركــزة التي تقدم للمرضى 
الذين يعانون فشــال شديدا 
في اجلهاز التنفسي او القلبي 
وتتمثل بتوفيــر رئة وقلب 
صناعي خارج اجلســم يتم 
توصيله باملريض عن طريق 
قسطرات دقيقة، مبينا ان هذه 
اجلائزة تقــدم للمراكز التي 
تظهــر إجنازات اســتثنائية 
في رعاية املرضى باستخدام 
مقاييــس عاليــة اجلــودة 

التخطيط واجلودة  لشؤون 
وبدعــم كامــل من الــوزارة 
ومت مــن خالل هــذه اللجنة 
توفيــر جميع املســتلزمات 
واألجهــزة اخلاصــة بتقدمي 
اخلدمــة للمرضى على أعلى 
مستوى باإلضافة الى إعداد 
وتطبيق العديد من السياسات 

الى إقامة ورش عمل متعددة 
بإشــراف مدربني مــن مراكز 
عاملية لعدد كبير من األطباء 
واملمرضني والفنيني باإلضافة 
الى أخصائيي العالج الطبيعي 

والتغذية.
وأضاف رضا انه مت أيضا 
تأهيل الكوادر احمللية كمدربني 
محليني للقيام بالتدريب الالزم 
املبني علــى برامج ممنهجة 
وتدريبات عملية باستخدام 
نظام احملاكاة الذي ساعد على 
التوسع في هذه اخلدمة خارج 
مستشــفى العــدان ليشــمل 
مستشفى األميري ومستشفى 
جابر عن طريق تأهيل أعضاء 

جدد في فريق االيكمو.
وأوضــح انــه مت خــالل 
الســنوات الثــالث الســابقة 
تدريب أكثر من ١١٠ أعضاء في 
فريق االيكمو والذي يتضمن 
٣٠ طبيبا و٥٠ ممرضة و٢٠ 
اخصائي عــالج طبيعي و١٠ 

فنيي ارواء قلب صناعي.

وبروتوكوالت العالج اخلاصة 
باملرضى.

من جانبه، قال وكيل وزارة 
الصحة د.مصطفى رضا في 
تصريح مماثل ان فريقا مدربا 
ومتعــدد التخصصات يقوم 
بتقدمي هذه اخلدمة على أعلى 
مستوى، مشــيرا في الصدد 

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا خالل استقبال مسؤولي مركز االيكمو في مستشفى العدان

باإلضافة الى التميز بالتدريب 
والتعليم املستمر.

ولفت الى انه مت التحضير 
لنيل هذه اجلائزة على مدى 
٣ ســنوات من خــالل جلنة 
االيكمــو فــي وزارة الصحة 
والتي يرأسها د.محمد جاسم 
اخلشــتي والوكيل املســاعد 

٤٧٨ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ٧٤٧

إعادة فحص العمالة ومتداولي األغذية اعتبارًا من اليوم
أعلن مديــر إدارة الصحة العامة 
د.فهد الغمالس أمس إعادة تشــغيل 
خدمــات فحــص العمالــة الوافــدة 
ومتداولــي األغذية والفئات األخرى 
بنظــام احلجز اإللكتروني املســبق 

اعتبارا من اليوم األحد.
وأضاف الغمالس في تصريح لـ 
«كونا» ان تقدمي طلب الفحص سيكون 
وفق احلجز املسبق على موقع وزارة 
الصحة، حيث سيقوم النظام بتحديد 
مركــز الفحــص بصورة آليــة تبعا 

لعنوان الكفيل أو الشركة، وبعد ذلك 
يقوم صاحب املعاملة بإدخال بيانات 
طالــب الفحص واألشــخاص الذين 
يرغب في فحصهم واختيار املواعيد 
واألوقات املتاحة واملناسبة وبعدها 
ستظهر قائمة حتتوي على املستندات 
املطلوبة حسب نوع املعاملة. وأشار 
إلى أن النظام االلكترونى يقوم بتوفير 
الرمز الشريطي «باركود» الذي ميكن 
صاحب املعاملة من إظهاره للموظفني 
خالل الزيارة والذي تتم قراءته عند 

الدخــول إلى مركز الفحــص للتأكد 
من هوية طالب الفحــص وااللتزام 
باملوعد ما مينع االزدحام واالحتكاك 

بني املراجعني.
وأفاد بأن وزارة الصحة ستوفر 
خدمة فحص العمالة الوافدة من خالل 
٤ مراكــز لتغطيــة جميع محافظات 
الكويت وهي مركــز فحص العمالة 
مبنطقة الشــويخ خلدمة محافظتي 
العاصمــة وحولــي ومركــز فحص 
صبحان خلدمــة محافظة الفروانية 

ومركــز فحــص الفحيحيــل خلدمة 
محافظــة األحمــدي ومركــز فحص 
اجلهــراء خلدمــة قاطنــي محافظة 

اجلهراء.
وقال انــه مت تخصيــص الفترة 
الصباحية للعمــل باملراكز لفحص 
فئات العمالة املنزلية وااللتحاق بعائل 
والفترة املســائية لفحص العاملني 
بالشركات أما بالنسبة خلدمة فحص 
متداولــي األغذية فهــي متوافرة في 
املركز اخلاص بها في منطقة الشرق.

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس تســجيل ٤٧٨ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املستجد خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املســجلة في 
البالد إلى ٥٤٠٥٨ حالة فيما 
مت تســجيل ٣ حاالت وفاة 
إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة ٣٨٦ 

حالة.
وقال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبداهللا  باســم 
الســند لـ«كونا» إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخــرى قيــد البحــث عن 
العــدوى وفحص  مصــدر 
املخالطــني لها، موضحا أن 
حاالت االصابة تضمنت ٣١٠ 
حاالت ملواطنــني كويتيني 
بنسبة ٦٤٫٨٥٪ و١٦٨ حالة 

و٩٣  االحمــدي  مبنطقــة 
مبنطقة اجلهراء و٩٠ حالة 
في الفروانية و٥٣ مبنطقة 
العاصمــة و٣٨ حالــة فــي 
حولــي، وعن اعلى املناطق 

مركز احلجر املؤسسي.
الســند أن عــدد  وبــني 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٢٤٩٥ مســحة، مشيرا 
إلى أن مجموع الفحوصات 
بلغ ٤٢٩٥٠١ فحصا، مجددا 
دعوة املواطنــني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطة 
اآلخريــن واحلــرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي، موصيــا بزيــارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الرسمية  الصحة واجلهات 
فــي الدولــة لالطــالع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل 
ما من شــأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
شفاء ٧٤٧ إصابة خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشــفاء ٣٤٩٦١ 

حالة.

السكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، ذكر أنها 
جاءت بواقع ٢٥ حالة مبنطقة 
الصباحية و٢٥ في الرقة و٢٤ 
حالة مبنطقة الصلبية و٢٢ 
في الظهر و٢١ حالة مبنطقة 
جابر العلي و١٩ في القصور.
ولفــت إلى أن عــدد من 
يتلقى الرعايــة الطبية في 
العناية املركزة بلغ ١٥٠ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتهــا ومازالــت تتلقى 
الالزمــة  الطبيــة  الرعايــة 
٩٧١١ حالة، وبلغ مجموع من 
أنهــى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ٢٤ 
ســاعةاملاضية ١٣ شــخصا 
بعد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
علــى أن يســتكملوا مدة ال 
تقل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامي 
اعتبارا مــن تاريخ مغادرة 

محافظة العاصمة تسبق حولي.. ومناطق جديدة تدخل دائرة اإلصابات

لغيــر الكويتيــني بنســبة 
.٪٣٥٫١٥

 وأضــاف أن املصابــني 
حســب املناطــق الصحيــة 
جــاءوا بواقــع ٢٠٤ حاالت 

«كان» ُتطلق «كلنا للكويت» 
لتعقيم مختلف األماكن

أعلن رئيس مجلس 
إدارة احلملة الوطنية 
مبــرض  للتوعيــة 
السرطان «كان» د.خالد 
الصالح عــن انطالق 
حملة «كلنا الكويت» 
لتعقيم املقار واجلهات 
احلكومية واخلاصة 
كمبادرة تطوعية يقوم 
بهــا فريــق تطوعــي 
متخصص من احلملة.
وقال الصالح في 
تصريــح صحافــي 

أمس إن هذه املبادرة التطوعية التي تقدمها «كان» 
خلدمــة املجتمع يتم من خاللها اســتخدام املعدات 
اخلاصة مع أخذ احتياطات األمن والســالمة سواء 
كان للمسؤولني والعاملني في املكان أو القائمني على 
تنفيــذ مهمة التعقيم، مبينا أن االنطالقة كانت من 
محافظة األحمــدي في كل من مخفر الظهر ومخفر 
فهد األحمد الذين تعاونوا بدورهم مع فريق التعقيم 
الذي ساند رجال وزارة الداخلية مبواجهة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وأشار إلى استمرار الفريق بالتنقل بني احملافظات 
عبر مركبة مجهزة بجميع أجهزة التعقيم وبطاقم 
اجتــاز العديــد مــن الــدورات ومؤهلــني للتدخل 
باإلسعافات األولية والتعقيم وإنعاش القلب الرئوي، 
مؤكــدا حرص احلملة على حتفيز العمل التطوعي 
واستغالل الطاقات الشــبابية من أبناء الوطن في 

خدمة الكويت.
يذكر أن احلملة الوطنية للتوعية مبرض السرطان 
«كان» انطلقت عام ٢٠٠٦ وتسعى ملكافحة السرطان 
عبر التوعية بأنواعه املختلفة واحلث على الكشف 

املبكر عنه مما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه.

د.خالد الصالح


