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املطعم مشروع جتاري.. إما أن يوفَّق فيه املستثمر، أو مينى 
باخلسارة، واهللا هو الرزاق!

واملطاعم أنواع (عربية - هندية - إيرانية - تركية - سريعة.. 
الخ)، واملطعم في املنام واألحالم إذا رآه صاحبه فهو يرمز إلى 
أن حياة الرائي ستكون سهلة بإذن اهللا وليست فيها منغصات!
من أروع القصص التي قرأتها في (امليديا) قصة مطعم في 
مدينة البندقية اإليطالية، وهذا املطعم عجيب في طريقة عمله 

وتعامله، واألعجب موافقة وتعاون زبائنه!
يقول سائح دخل هذا املطعم: دخلت إلى هذا املطعم وطلبت 
كوبــاً من القهوة وقطعة كيك، وكنت أتأمل املكان في هدوء وال 
يقطــع هذا الهدوء إال (رنة اجلرس) لدخــول زبون أو خروج 

أحد الزبائن.
شربت نصف فنجان القهوة ودخل أحدهم إلى املكان وسحب 
مقعدا بجوار طاولتي، فسارع املوظف املسؤول عن خدمة الزبائن 
باالجتاه إليه، فقال الزبون: لو سمحت أحضر لي كوباً من القهوة 

وكوباً آخر على احلائط!
اندهشت من طلبه الغريب، وتساءلت بيني وبني نفسي عن 

مقصده في طلب (كوب قهوة على احلائط)!
وجلســت منتظرا مترقبا لرؤية املشهد، وبعد حلظات جاء 
(النادل) وفي يده كوب قهوة واحد فقط قدمه جلاري الزبون ثم 
أخرج ورقة صغيرة وقد كتب عليها (كوب قهوة) وحترك نحو 
احلائط وألصقها عليه وانصرف تاركا رأسي يلف مثل املرجل 

من عالمات االستفهام والتعجب!
بعدها بدقائق معدودة دخل ثالثة وكرروا املشــهد ذاته بأن 

طلبوا ثالثة أكواب قهوة وزادوا عليها بكوبني على احلائط!
أحضر النادل األكــواب الثالثة ثم ألصق ورقتني على ذات 

احلائط بعد أن كتب على كل واحدة عبارة (كوب قهوة)!
أحسســت وقتها برغبــة عارمة في الصراخ بكل أســئلة 
االستفســار، إال أنني تذكرت أننــي في بلد كل واحد في حاله 

ومــا عليك إال أن تتريث وتعرف املوضوع وتبعاته، وما هي إال 
دقائق حتى دخل زبــون رث الثياب واللباس وجلس بجواري 
فأتاه النادل فقال له بكل أدب وبصوت منخفض وبهدوء: كوب 

قهوة من على احلائط!
ذهب النــادل وأحضر كوباً من القهوة ثم ذهب إلى احلائط 
وانتزع إحدى األوراق امللصقة عليه.. هنا فقط اســتوعبت ما 
يحدث وهو أســلوب راٍق في التكافل وبطريقة محترمة مهذبة 

حتفظ الكرامة وماء الوجه!

٭ ومضة: فكرة جميلة يا ريت مطاعمنا تطبقها على ســبيل 
التجربة، ألن الناس فيها خير وحتب تساعد بحيث ما تخدش 
احلياء وال تبعثر كرامة احملتاج، وفي الوقت نفسه تعطي الفرصة 
للمقتدر ألن يتصدق بثمن (كوب عصير - ماء - ســاندويش) 

دون التأثر بنظرات الفقير واحملتاج وعابر السبيل!
٭ يا ريت مطاعمنا ومقاهينا ومقاصفنا املدرســية أيضا 
تُطبق الفكرة «احلامتية» ذات اجلوهر اإلسالمي وإحدى جتارب 
األمم األوروبية املعاصرة وتخدم سياسة املجتمعات التي حتب 
أن يشارك اجلميع باخلير، والكويت من أولى هذه الدول التي 
تقدم اخلير والعطاء من غير منّة، وال تؤذي املتلقي بأي صورة 

من الصور!

٭ زبدة احلچي: حكمتنا تقول: احلكمة ضالة املؤمن، وما دمت 
قادرا على العطاء فلماذا ال تعطي وتقدم اخلير بكل صوره؟

صورة جميلة منقولة من مطاعم إيطاليا ومادام فعلها الطليان، 
فعلينا ككويتيني أن نطبقها ومن يعترض نقول له: الرزاق في 

السماء واحلاسد في األرض!
خووش فكرة تبي تطبيق في الكويت وميكن تنجح وتعمم..

تأملوا هذه القصة.. وليحاول كل واحد أن يعمل بها..
في أمان اهللا.. وشكرا للطليان!

ومضات

خووش مطعم
بالزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

٧٤٦ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٨ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٧٤٦ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيــد ١٩» خالل

الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد احلاالت 
املســجلة في البالد إلى ١١٤ 
ألفــا و١٥ حالــة، فــي حني 
مت تســجيل ٨ حاالت وفاة 
نتيجة مضاعفــات املرض 
ليصبــح مجمــوع حــاالت 
الوفاة املسجلة حتى اليوم 
٦٨٤ حالــة. وقالــت وزارة 
الصحة في البيان اإلحصائي 
اليومــي للوقوف على آخر 
إن  الفيــروس  مســتجدات 
من بــني احلاالت الســابقة 
التي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطــة حلــاالت تأكــدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
املخالطني لها. وأكدت الوزارة 
شفاء ٦١٠ حاالت من املرض 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية، 
ليرتفــع إجمالــي حــاالت 

املتبعــة بهذا  واخلطــوات 
الشــأن. وأوضحت أن عدد 
من يتلقــى الرعاية الطبية 
في أقســام العناية املركزة 
بلــغ ١٣٣ حالــة ليصبــح 
الكلــي  املجمــوع  بذلــك 
جلميع احلاالت التي ثبتت 

الشفاء من املرض إلى ١٠٥ 
آالف و٨٤٦ حالة وبنســبة 
٩٢٫٨٪ من إجمالي اإلصابات 
اإلجمالية في البالد، وذلك 
عقــب التأكد من متاثل تلك 
احلاالت للشفاء بعد إجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة 

إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» 
الرعاية  ومازالــت تتلقــى 
الطبية الالزمة ٧٤٨٥ حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد 
املســحات التي مت إجراؤها 
خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية 
بلــغ ٨٥٥٤ مســحة ليبلغ 
مجمــوع الفحوصــات منذ 
بداية اجلائحة وحتى اآلن 
فحصــا  و٤٩١  آالف   ٨٠٩
تبلــغ  وبذلــك  مخبريــا، 
نســبة اإلصابات اجلديدة 

من املسحات ٨٫٧٪.
وجــددت وزارة الصحة 
دعوة املواطنــني واملقيمني 
ملداومــة األخــذ بكل ســبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطة 
اآلخريــن واحلــرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي، موصيــة بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية 
فــي الدولــة لالطــالع على 
اإلرشــادات والتوصيــات، 
وكل ما من شأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.

«الطبية»: ما أسباب فصل طبيب كويتي؟

إشهار وجتديد تراخيص «احلضانات» آليًا

خاطبت اجلمعية الطبية الكويتية وزارة الصحة للوقوف 
على أســباب فصل أحد األطباء الكويتيني ومعرفة تفاصيل 
الواقعــة وحتديــد مدى تعرضــه للظلم التخاذ الــالزم بهذا 

الشــأن. وأكدت اجلمعيــة في بيان صحافي لهــا وقوفها مع 
جميع األطباء، واستعدادها الدائم حلماية حقوقهم من خالل 

املكتب القانوني للجمعية.

بشرى شعبان

كشــف مصــدر مطلــع فــي وزارة 
الشــؤون عن اســتجابة ما يقرب من 
١٠٠ دار حضانــة خاصــة إلى حتديث 

ملفاتها من نهاية سبتمبر الفائت. على 
صعيد آخر، أشار املصدر في تصريح 
خاص لـ«األنباء» إلى أن الوزارة تعمل 
على إطالق رابط إلكتروني خاص بدور 
احلضانة ميكن من خالله تقدمي طلبات 

اإلشــهار، وجتديد التراخيص القائمة 
عبــر الـ«أونالين»، األمر الذي يســهل 
على أصحاب احلضانات وكذلك الوزارة، 
ويسهم في حتديد الترخيص في خالل 

ساعات.

التجــارة  تفقــد وزيــر 
والصناعــة خالد الروضان 
أمــس فــرع مركــز خدمــة 
التراخيص التجارية التابعة 
خلدمات وزارة التجارة في 
جمعية احملامــني الكويتية 
للوقوف على جاهزية العمل 

فيه.
وأعلنــت «التجارة» في 
بيــان صحافــي انها فتحت 
فرعا للوزارة يضم اخلدمات 
التي يقدمها في مراكز اخلدمة 
ملراجعي الوزارة في جمعية 
احملامــني الكويتيــة، وذلك 
ضمن خطة وزارة التجارة 
والصناعة في استكمال رؤية 
الكويت وتوسيع نقاط مراكز 

اخلدمة لعمالء الوزارة.
وأضافت«التجــارة» في 
بيان مشــترك مــع جمعية 
انهــا  الكويتيــة  احملامــني 
تســهيل  فــي  ستســتمر 
املراجعــة علــى القانونيني 
واحملامني والعمالء من خالل 
توفيــر نقاط ومراكز خدمة 
الرئيســي  إلميانها بدورها 
في التطور التجاري وبيئة 
العمل التجاري واالستثماري 
لكونها اجلهة املعنية بإصدار 
التراخيص ومراقبة األنشطة 
واألعمــال التجارية، مؤكدة 
على ان فتــح مركز اخلدمة 
للعمالء عبر مختلف املنصات 
التقليديــة واإللكترونيــة 
يحــدث نقلــة نوعيــة فــي 
التجاري بالكويت،  القطاع 
مشــيرة الى التطور الكبير 
فــي اخلدمــات اإللكترونية 
في الفترة األخيرة، واطالق 
البوابة االلكترونية ملراجعي 
الــوزارة كنمــوذج متقــدم 

الدائم واملستمر بني الوزارة 
واجلمعيــة، مشــددا علــى 
تعميق أواصر التعاون بني 
الدولة  اجلمعيــة ووزارات 
املختلفــة مبــا يحقق رؤية 

اجلمعية ٢٠٢١.
الشــريان ان  وأوضــح 
افتتاح مركز لوزارة التجارة 
والصناعة في اجلمعية من 
شأنه أن يحدث نقلة نوعية 
في مستوى اخلدمات املقدمة 
للمحامني وخاصة مع انطالق 
الشركات املهنية للمحامني.

وبــني الشــريان ان هذا 
املثمــر والبنــاء  التعــاون 
اإلجــراءات  كل  لتيســير 
على مراجعي اجلمعية من 
احملامني واملتقاضني، حيث 
تكللت جهودهمــا بافتتاح 
مركز خاص بخدمات وزارة 
التجارة والصناعة في مقر 
جمعية احملامني، مثمنا جهود 

وزيــر التجــارة والصناعة 
الروضــان، ووكالء  خالــد 
الوزارة علــى ما قدموه من 
تيسيرات وتسهيالت. وذكر 
الشــريان أن انطالق مركز 
وزارة التجــارة والصناعة 
احملامــني  جمعيــة  مبقــر 
الكويتية خالل فترتي الدوام 
الصباحي واملسائي، متزامنا 
مع انطالق الشركات املهنية 
احملامــني، ســيحدث نقلــة 
نوعية في مستوى اخلدمات 
اجلمعيــة  تقدمهــا  التــي 
ملنتسبيها، وسيكون باكورة 
تعاون دائــم ومتواصل في 
القريــب، وهــو  املســتقبل 
ما يعمق وبحق التنســيق 
والتعــاون املســتمرين بني 
مؤسســات املجتمــع املدني 
ووزارات الدولــة املختلفة، 
وذلك ضمن رؤية اجلمعية 

.٢٠٢١

د مركز خدمة «التجارة» في «احملامني» الروضان تفقَّ
الوزارة ستتوسع في اخلدمات لتقدميها بسهولة وسرعة تواكب التطلعات

ومتطور. 
وأوضحت ان التوسع في 
فتح نقطة خدمة العمالء في 
اجلمعية، والتطور اخلدماتي 
للمحامــني  توفــره  التــي 
واملتقاضــني يســهل عليهم 
اجنــاز معامالتهم بالشــكل 
الذي يخدم قضاياهم وبيئة 
االعمال التجارية القانونية. 
وأفادت «التجــارة» بأن 
اخلدمات التي تقدمها للعمالء 
للمحامني واملتقاضني تقتصر 
على ما يتطلبه القانونيني، 
مشيرة الى انه سيتم التوسع 
في اخلدمات من أجل تقدمي 
خدمات بســهولة وســرعة 
تواكب التطلعات، وتطبيق 
منوذج في خدمة بيئة االعمال 

القانونية داخل الكويت.
بــدوره، ثمــن رئيــس 
جمعية احملامــني الكويتية 
شــريان الشــريان التعاون 

خالد الروضان خالل تفقده مركز خدمة وزارة التجارة في جمعية احملامني الكويتية

دشنت وزارة الصحة أمس 
حملة التطعيمات املوسمية 
ألمراض الشتاء ضد األمراض 
التنفسية املعدية (األنفلونزا 
املوسمية وااللتهاب الرئوي 
النيموكــوكال) مــن مركــز 
«عبداهللا يوسف العبدالهادي 
الصحي» في منطقة اليرموك.
وقالــت وكيلــة وزارة 
الصحة املســاعد لشــؤون 
العامــة د.بثينــة  الصحــة 
املضف في كلمة بهذه املناسبة 
إن هذه احلملة تنطلق للعام 
اخلامس على التوالي وتأتي 
هذا العام في ظروف خاصة 
مع انتشار جائحة كورونا 

املستجد (كوفيدـ١٩).
األثــر  إلــى  وأشــارت 
اإليجابي حلمالت تطعيمات 
الشــتاء حيــث انخفضــت 
أعداد حاالت اإلنفلونزا كما 
الوفيات  انخفضت معدالت 
باملــرض ومضاعفاتــه من 
إلــى ٠٫٤٪  ١٫٣٪ فــي ٢٠١٥ 

خالل ٢٠١٩.
ولفتــت إلــى أن الوزارة 
قامت بإعطاء حوالي ١٥٠ ألف 
جرعة من لقــاح اإلنفلونزا 
ونحــو ٧٥ ألف من لقاحات 
االلتهاب الرئــوي، متوقعة 
زيادة اإلقبال على التطعيم 
هــذا العــام نظرا ملــا ميثله 
مرض «كوفيدـ١٩» من خطر 
مضاعف على الصحة العامة.
من جانبه، قال املتحدث 

والتيفوئيد وغيرها كثير.
وذكــر أن هــذه احلملــة 
مســببات  تســتهدف 
اإلصابــة بأمراض الشــتاء 
التنفســية املعديــة األكثــر 
شيوعا كاإلصابة بڤيروس 
اإلنفلونزا وحتديدا اإلنفلونزا 
(H١N١)A+ H٣N٢ وكذلــك 
واملســبب   B اإلنفلونــزا 
اآلخر األكثر شــيوعا وهي 
بكتيريا املكــورات الرئوية 

(النيموكوكال).
وأوضــح «أن أكثــر من 
٩٥٪ من الوفيــات الناجتة 
عن األنفلونزا املوسمية هم 
مــن فئــات ذوي االختطار، 
أمــا عــن االلتهــاب الرئوي 
(نيموكــوكال) فيقــدر عدد 
حاالت الوفيات منه سنويا 
بـ ١٫٦ مليون حالة وأن ٨٥٪ 

مــن حاالت اإلصابة هي بني 
البالغــني مــن فئــات ذوي 

االختطار».
مــن جانبه، أكــد رئيس 
قسم الصحة الوقائية بوزارة 
ابراهيــم الصالح  الصحــة 
فــي تصريــح للصحافيني 
على هامش انطالق احلملة 
أهميــة مبــادرة املواطنــني 
واملقيمني إلى أخذ التطعيمات 
واالهتمام بإجراءات وأنشطة 
وزارة الصحــة خالل فصل 

الشتاء.
ودعا الصالح اجلميع الى 
املبادرة بأخذ التطعيمات من 
أقرب مركز صحي، مضيفا 
أن الــوزارة حرصــت على 
توريد ٤٠٠ ألف جرعة كما 
مت توزيع أكثر من ١٠٠ ألف 
جرعة ضد االنفلونزا و٧٠ 
ألــف جرعة ضــد االلتهاب 
الرئوي على ٣٤ مركزا وقائيا 
إضافــة إلى مواقــع أخرى 
الــوزارة  للتطعيــم خارج 
في املستشــفى العســكري 
ومستشفى القطاع النفطي 
على أن يكون التطعيم في 
تلــك املراكز خــالل الفترة 
الصباحية.وعــن جاهزية 
الوزارة للتطعيمات، أوضح 
أنه مت التنسيق مع مديري 
املناطــق الصحيــة وزيادة 
طواقــم التمريض وجتهيز 
املزيد من الغرف للتطعيمات 

في املراكز.

تدشني حملة التطعيمات ضد أمراض الشتاء: 
خّفضت الوفيات إلى ٠٫٤٪ في ٢٠١٩

انطلقت للعام اخلامس على التوالي من مركز «العبدالهادي»

الــوزارة  الرســمي باســم 
د.عبداهللا الســند في كلمة 
مماثلة انه وفقا إلحصائيات 
منظمة الصحة العاملية فإن 
التطعيــم يقــي حاليــا من 
حدوث مــا بني ٢ و٣ ماليني 
وفاة سنويا، مبينا أن هناك 
تراجعا للمعــدالت العاملية 
للوفاة باحلصبة بنسبة ٨٠٪.

ودعا د.السند للمحافظة 
التــي  التطعيمــات  علــى 
تقــي املجتمع مــن اإلصابة 
باألمراض التي ميكن توقيها 
باللقاح مثل ســرطان عنق 
الرحم والكوليــرا والتهاب 
واإلنفلونــزا  بــي  الكبــد 
واحلصبة والتهاب السحايا 
والنكاف والســعال الديكي 
والتهــاب الرئــوي وشــلل 
األطفال واحلصبة األملانية 

أحد كبار السن يتلقى التطعيم ضد أمراض الشتاء


