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اعتصام ثانٍ أمام «الصحة» لعودة «الشيشة» في املقاهي

١٣٫٤ ٪ نسبة املصابني اجلدد بـ «كورونا» من املسحات

اعتصم أصحاب املقاهي 
أمــس للمــره الثانيــة أمام 
وزارة الصحــة احتجاجــا 
على استمرار إيقاف تداول 

«الشيشة» في املقاهي.
وقــال ممثــل أصحــاب 
املقاهــي احملامــي نــواف 
الفزيــع في كلمــة له على 
هامش االعتصام إن هناك 
٥٠٠٠ مقهــى متثــل ٥٠٠٠ 
أسرة كويتية على أصحابها 
طلبــات ضبــط وإحضــار 
بســبب شــكاوى أصحاب 
أماكن اإليجار الذي استأجر 
املقاهــي منهــم  أصحــاب 
احملالت بســبب اخلســائر 
املالية الذين تكبدوها بعد 
إيقاف بعض األنشــطة في 

املقاهي.
وعلق الفزيــع: في حال 
بإيقــاف تداول  االســتمرار 
الشيشــة فــي املقاهي؟ من 
سيدفع إيجارات هذه احملالت 
العمــال وحتمل  وتكاليــف 
مسؤولية عدم طرد أصحاب 
املقاهي من منازلهم، هل هي 
وزارة الصحــة؟ وذكــر أن 
املسألة ليست مرتبطة بقرار، 
بل تتعلق مبواطنني كويتيني 
استصدروا تراخيصهم من 
وزارة التجارة، ويجب وضع 

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
٦٦٣ إصابة جديدة مبرض «كورونا» 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١١٦١٤٦ حالة بنســبة 
إصابة ١٣٫٤٪ حيث بلغ عدد املسحات 
التي مت القيام بها خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ٤٩٥٩ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٨٢٨١٦٥ فحصا، في حني 
مت تسجيل ســبع حاالت وفاة إثر 
إصابتهــا باملرض ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى أمس 

٧٠١ حالة.
وبينت وزارة الصحة في البيان 
اليومي أن حاالت الشفاء خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضيــة بلغــت ٧٥٢ حالة 

شفاء، حيث بلغ اإلجمالي ١٠٧٨٦٠ 
حالــة شــفاء وإن عدد مــن يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام العناية 
املركزة بلغ ١٣٨ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد-١٩» 
ومازالــت تتلقى الرعايــة الطبية 

الالزمة ٧٥٨٥ حالة.
كمــا جــددت الصحــة الدعــوة 
للمواطنني واملقيمني ملداومة األخذ 
بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخريــن واحلرص علــى تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصية 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.

تعرضهــم خلســائر مالية 
ومشاكل مع وزارة الشؤون 
بســبب إغالق معظم ملفات 
أصحاب املقاهي وعدم القدرة 
على جتديــد التراخيص أو 

جتديد اإلقامة للعمالة.
وأفــادوا بأنهــم شــريحة 
ميثلون ٥٠٠٠ شخص يديرون 
وملتزمــون  مقهــى،   ٥٠٠٠

وطالبوا باإلسراع بعودة 
األنشــطة كافة داخل املقاهي 
ومنهــا «الشيشــة»، والتــي 
لهــا تأثير كبيــر على الدخل 
املادي للمقاهي، مؤكدين على 
التزامهم بجميع االشتراطات 
الصحية التي تطلبها الدولة 
في حال إعادة فتح األنشطة 

املتوقفة داخل املقاهي.

مبعاشات وإيجارات، وينزفون 
مــن دون توقــف حيــث ال 
يعلمــون متى ســتفتح بقية 
األنشــطة في املقاهــي، الفتا 
إلــى أن هناك ســماحا بفتح 
النوادي وحمامات السباحة 
واملســاجد والتي ليس فيها 
تباعد نهائيا بينما أنشطتنا 

باملقاهي متوقفة.

الفزيع: ٥ آالف أسرة كويتية تعاني بسبب طلبات الضبط واإلحضار لشكاوى أصحاب أماكن اإليجار

تسجيل ٦٦٣ إصابة و٧ وفيات و٧٥٢ حالة شفاء

(زين عالم) جانب من االعتصام أمام وزارة الصحة 

حل إلنقاذهم من الضرر الذي 
وقع عليهم، مطالبا من وزير 
املواطنني  الصحــة مقابلــة 
وشرح أسباب إيقاف تداول 
الشيشة حتى اآلن باملقاهي 
على الرغم من افتتاح مختلف 

األنشطة.
اكــد أصحاب  بدورهــم، 
املقاهــي املتضرريــن علــى 

«النجاة»: تخريج ١٠٠ مهتٍد جديد عبر «التعليم اإللكتروني»
أعلن مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهللا 
اللجنــة  أن  الدوســري 
احتفــت بتخريج ١٠٠ مهتد 
مت توزيعهــم علــى خمس 
مجموعــات دراســية قوام 
كل مجموعــة ٢٠ طالبا من 
خــالل عمليــة التعليم عن 
بعد التــي تقود بها الدعوة 
اإللكترونية بعدة لغات منها 
اللغة اإلجنليزية واإلسبانية 

والفلبينية والسواحلية.
وأوضــح الدوســري أن 
املنهــج املعــد للملتحقــني 
باملستوى األول يركز على 

اجلهــل بها، وكذلــك تعليم 
الوضوء والصالة وسورة 
الفاحتة وبعض قصار السور 
حتى تتم بها الصالة، وبيان 
نواقض اإلميان باهللا تعالى 
ومعرفــة أصــول التوحيد 
اخلالص هللا علــى وجه ال 
لبث فيه، وغيرها من األمور 

املهمة للمهتدي اجلديد.
وتابع: مت إعــداد جميع 
هــذه املناهــج واملســائل 
بصــورة عصريــة ويتــم 
عرضهــا بأفضــل وأســهل 
وأيســر الطرق واألساليب 
التربوية القياسية لعملية 
التعليــم اإللكترونــي، كما 

التعليمية املباركة، مستشهدا 
بقول احلق سبحانه (وقل 
رب زدني علما) وقوله تعالى 
(يرفع اهللا الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات) 
وحديــث النبــي ژ «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» 
لذلك ندعو جموع أهل اخلير 
إلــى التبرع للمشــروع كل 
قــدر اســتطاعته وذلك من 
خالل االتصال على األرقام 
١٨٠٠٠٨٢ أو ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو 
االستقطاع الشهري لصالح 
املشروع أو اإليداع البنكي 
على حســاب اللجنة ببنك 

بوبيان رقم ٠١١٩٨١٠٠٢٣.

يراعى فيها اختالف بعض 
العادات الثقافية واالجتماعية 
والفئات العمرية للدارسني، 
لذلــك يحــرص املعلمــون 
على التواصــل الفردي مع 
كل متعلم في أثناء الدورة 
التعليمية وقبل اجتياز كل 

مرحلة.
وأضــاف الدوســري أن 
هذا املشــروع الكبير الذي 
أعدته اللجنــة للتوافق مع 
الظــروف اآلنية واجلائحة 
التباعد  العاملية وحتقيــق 
إلــى  االجتماعــي يحتــاج 
مســاعدة اجلميــع ومد يد 
العون الســتكمال مسيرته 

عبداهللا الدوسري

«الصحة»: تطعيمات الشتاء للمواطنني فقط
أعلنت وزارة الصحة أنه في ظل الظروف 
الراهنة جلائحة ڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد-١٩)، فإن حملة تطعيمات الشــتاء 
ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ستقتصر على املواطنني 

في الفترة احلالية.
وأكدت الــوزارة في بيــان صحافي، أن 
مراكز الصحة الوقائيــة املخصصة لتلقي 
التطعيمات املوســمية للتحصني ضد أبرز 
مسببات أمراض اجلهاز التنفسي الفيروسية 

(اإلنفلونــزا) والبكتيريــة (نيموكــوكال) 
ســيقتصر االســتقبال فيها على املواطنني 
خالل هــذه الفترة، متمنية للجميع موفور 

الصحة.
وكانت الوزارة دشنت اخلميس املاضي 
حملة التطعيمات، مؤكدة جهوزيتها الكاملة 
والتنسيق مع مديري املناطق الصحية وزيادة 
طواقم التمريض وجتهيز املزيد من الغرف 

للتطعيمات في مراكز الصحة الوقائية.

املكتب الصحي في العاصمة األميركية لم ينصفنا 
والطبيب املعالج مستعد إلعادة إجراء العملية

مأساة مواطنة مريضة في واشنطن: 
أخرجوها من املستشفى لدار املسنني

ال أدري الى من اوجه مناشــدتي.. هل 
يسمعني وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
أم ينصفنا وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 

ناصر احملمد؟ فإن قضيتنا متشعبة.
أنا مواطنة كويتية، كفل لنا الدستور العالج 
والتعليم وغيرهما من االحتياجات االساسية، 
لكــن يبدو ان االمور في بلدنا حتتاج دائما 

الى اعادة تذكير.
شقيقتي ســافرت الى اميركا وحتديدا 
واشنطن للعالج باخلارج على نفقة الدولة ألن 
حالتها الصحية صعبة، وكانت تخضع لعملية 
جراحية (تغيير ركبة)، لكن ولظروف ما متت 
اعادة العملية وانتزاع الركبة من جديد والتي 
كانت متت على أســاس تعويض من الفخذ 
واجزاء من اجلسم، ومت حتديد موعد بالفعل 
إلعادة العملية لكن جاءت اجلائحة في مارس 
املاضي فتوقف كل شيء، وانقلبت االوضاع 
رأسا على عقب، وحتولت رحلة العالج الى 
رحلة معاناة ملواطنة تالزم الفراش وال تقدر 
على فعل شيء، ومعها ابنتاي تعانيان وهما 

يشــاهدان خالتهما وهي من حال سيئ الى 
اسوأ. بدأت املستشفى في واشنطن تضغط 
على اختي الخراجها واخالء السرير، ومبوازاة 
ذلــك وبدال من ان يقف املكتب الصحي في 
واشــنطن معنا ويهتم حلالة اختي ويقوم 
بواجبه، وقف في صف املستشفى ميارس 
ضغوطا علينا الخالء السرير وطرد اختي 

من املستشفى.
وبالفعل، حدث ما كنا نخشاه، وطردت 
اختي املقعدة من املستشــفى ونقلوها الى 
دار املسنني هناك لتلقى اسوأ معاملة واسوأ 
خدمة، وتدهورت حالة اختي الصحية، ولم 
تكف ابنتاي عن ارسال امييالت الى املكتب 
الصحي الذي لــم ينصفنا رغم ان الطبيب 

املعالج موافق على اجراء العملية.
انني اتوجه الى وزيري اخلارجية والصحة 
احملترمني إليجاد حل الخراج اختي املواطنة 

من هذه املأساة.. فهل جند قلبا رحيما؟
املعلومات لدى «األنباء» العديد من األمور املهمة مثل 

اإلميان باهللا تعالى واألمور 
العقدية التي ال يسع املسلم 

ملشاهدة الڤيديو

املســؤولية واإلرادة والعزم هي ما 
جتعلنا أكثر سموا كبشر في وجودنا!

تكلمــت كثيرا عن أهميــة مراعاة 
احلال في اخلطاب املسؤول، وفي سنة 
١٤٤١ - ١٤٤٢هـ املوافق ٢٠٢٠م زدت من 
ثقتي باهللا بأننا مقبلون على (اإلصالح 
الشامل) في شتى مناحي احلياة، وأمام 
القارئ عشرات من (الزوايا واملقاالت) 
التي حتدثت فيها عن اإلصالح املرتقب، 
وضرورة التفريق ما بني الناس العاديني 
واملُفسدين، ومراعاة أحوال الناس الذين 
يناظرون األمور وال حول لهم وال قوة، 
ومراعاة اإلنسان في املدلهمات والنازالت 
واألوبئة، ومراعاة أحواله اإلنســانية 
في شــتى األزمان واألمكنة، وحتدثت 
عن (إصالح قادم)، وها نحن نعيشــه 
بكل تفاصيلــه الدقيقة في عهد أميرنا 
صاحب الســمو الشيخ نواف األحمد، 
وسمو الشيخ مشعل األحمد ولي العهد 
األمني، حفظهما اهللا وبارك في خطواتهما 

وتوجهاتهما.
الكثيرة  لقد بينت في «مقاالتــي» 
السابقة من املقصود مبراعاة مقتضى 
احلال في (العصر الكوروني) ودعوت 
إلى (رؤية جديدة) تناسب ما ظهر في 
اجلائحة وتستوعب حجم الفساد الذي 
ظهر من ُمفسدين متغلغلني في أجهزة 
امللف  الدولة احلكومية، وأيضا ظهور 
البنغالــي واملاليزي واجليش وضيافة 
الداخلية وغيرها من القضايا التي ظهرت 
من (مناذج كويتية خانت القسم والكويت) 
وهم رجال ونساء ومن مختلف الشرائح 
االجتماعية، ونأمل أن نرى أحكاما على 
كل الفاسدين الذين ظهرت عليهم عالمات 
الثراء واستباحوا املال العام وبطريقة أو 
بأخرى حصلوا على أموال رمبا وضعت 
في حساباتهم أو تسلموها «كاش» أو 
سجلوها بأســماء املقربني منهم، وكل 
هذا (ملك للدولة) نأمل في اســترجاعه 

بتطبيق «من أين لك هذا»؟
نحن اآلن في سنة الكورونا (كوفيد 
- ١٩) ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م في األلفية الثالثة 
للميالد، وقد حصلت تغيرات في الكويت، 
وها هو صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد يقولها واضحة ال لبس فيها:
- محاربة الفساد واجب واستحقاق.

- ال حصانة لفاسد.
- تطبيق القانون على اجلميع مبنتهى 

احلزم والشفافية.
هذه بعض عبارات صاحب السمو أمير 
البالد - أطال اهللا عمره في صحة وعافية 
- وهي تُركِّز علــى مكافحة ومحاربة 
الفساد، وهي ترجمة لفكره اإلصالحي، 
وســتنفذ التوجيهات وحتقق غاياتها، 
ويعينه في هذا األمر سمو الشيخ مشعل 
األحمد ولي العهد األمني، وســتتطهر 
الكويــت من كل هذا الفســاد والعفن 
القذرة من عمليات  البشري واألموال 

الغسيل بإذن اهللا الواحد األحد.
على الشــعب الكويتــي أن يتفاءل 
ويبتهج ويسعد، ألن في األفق إصالحا 
كبيرا قادما ملصلحة البالد والعباد ميثل 
جانب اخلير املقبلني عليه، فاألمير إن 

قال نفذ وعوده على أساس من الفالح 
والنجاح والتقوى والرشاد، وأنها بشائر 
فكر إصالحي ال مجال فيه لفاسد أشر!

٭ ومضة: الكويت ُمقبلة على إصالح شامل 
يتضمن خطابات إصالحية تقودنا إلى 
(بر األمان) في منهج  إصالحي واضح 

ال لبس فيه مطبق على الكل.
لقد صمتت األكثرية الكويتية طويال 
وزاد من صمتها ما آلت إليه األمور في 
(جائحــة كورونا) غير أن أمال مشــعا 
خيّم اليوم على الكويت مبشرا بحزمة 
إصالحات فيها وضع الرجل املناســب 
في املكان املناســب، والكل رافع شعار 
محاربة الفساد ألنه واجب وطني وديني، 
والقانون سيطبق على اجلميع مبنتهى 
احلزم والشــفافية، إنها واهللا مبشرات 
لهذا الكم من املواطنني الصامتني وهؤالء 
الشباب الطموحني في وطني يستوعبهم 
ويحقق أحالمهم املشــروعة، وليست 
حتويالت وغسيل أموال وفساد ال حتمله 

كل املواصالت املتاحة!

٭ آخر الكالم: الكويت مقبلة على استشراف 
مســتقبلها الزاهر وهي اليوم في ظل 
(السادس عشر والسادس بعد  حاكمها 
االستقالل والتحرير) تسير نحو العلياء 

واإلصالح والتنمية.
دخل رجل على شيخه فوجده يشرح 
لتالميذه صحيح البخاري، فقال الرجل 
للشــيخ: الناس في الغرب وصلوا إلى 

القمر وأنت تشرح صحيح البخاري؟
فقال الشــيخ: وما العجب في هذا؟ 
مخلوق وصل إلى مخلوق، ونحن نريد أن 
نصل إلى اخلالق.. لكن أتعلم أنك (املُفلس) 
الوحيد بيننا، فال أنت وصلت للقمر معهم، 

وال أنت درست البخاري معنا!
فما أكثر هؤالء.. ال يسيرون مع الركب 
وال يسلم الركب من شرهم، فأقفلوا باب 
املعرقلني الذين ال ينشدون إال مصاحلهم 
السلبية واإلشاعات  الطاقة  وينشرون 

واإلرهاصات وتكسير املجاديف!

تاريخية من  املنطلقات  زبدة احلچي:  ٭ 
دسمان واملسيلة ودار سلوى، واليوم 
من دار اليمامة مقر وديوان أمير الكويت 
صاحب السمو الشــيخ نواف األحمد، 
والذي أُطلق على اسم والدته، رحمها اهللا، 
ويقع في منطقة الصديق، وهو مسمى 
أُطلق على املنطقة تيمناً باخلليفة األول 
الصديق أبوبكر الصديق، فما أجمله من 
(اسم ومسمى) ويتكامل اليوم نحو العال 
بقيادة والدنا  في استشراف املستقبل 

«العود»، أطال اهللا في عمره.
ال نســتهني بالتدبيرات اإللهية في 
إصالح اململكة اإلنسانية، فصالح احلاكم 
يتبعه الناس و«البطانات الصاحلة» دائما 
يُعوَّل عليها في إيصال ما يدور للحاكم، 
لهذا «الــكل» يدعو اللهم أصلح احلاكم 
والرعية.. اللهــم ارزق حاكمنا البطانة 
الصاحلة التي تُعينه على أداء مهامه على 
خير وجه.. وولي عهده األمني.. اللهم آمني.

في أمان اهللا..

ومضات

عهد
 جديد

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الوطني» ُيطلق حملته السنوية للتوعية بسرطان الثدي

أطلق بنك الكويت الوطني 
حملتــه الســنوية للتوعية 
حول مخاطر سرطان الثدي 
العاملــي  الشــهر  مبناســبة 
ملكافحته والوقاية منه، حيث 
تســتمر احلملة طوال شهر 
أكتوبر وتأتي دعما من البنك 
ملكافحة هذا املرض ونشــر 
ثقافة الكشف الدوري بهدف 
الكشف املبكر عنه والوقاية 

منه.
وبهــذه املناســبة، قالت 
إدارة  مســاعد مديــر عــام 
العامة  التواصل والعالقات 
في بنك الكويت الوطني منال 
املطر: «إن هذه املبادرة تأتي 
في إطار احلملة السنوية التي 
يطلقها البنك على مستوى 
كل إداراته لتوعية موظفاته 
مبخاطر سرطان الثدي وسبل 
الوقاية منه وضرورة الكشف 

املبكر عنه».
وأضافــت املطر: «يتبنى 
بنك الكويت الوطني منظورا 
أوســع لرعايــة املوظفــني 
يتضمن العديد من املجاالت 

التوجهات الرئيسية لتعزيز 
أداء االستدامة».

وأوضحت املطر أن احلملة 
تهــدف إلى التشــجيع على 
القيام بالفحص املبكر وزيادة 
الوعي جتــاه مخاطر مرض 

مــع  بالتعــاون  الوطنــي 
مستشفى رويال حياة عرضا 
حصريا ملوظفاته مبناسبة 
الشهر العاملي للتوعية حول 
سرطان الثدي، يتضمن إجراء 
فحص «املاموغرام» واختبار 
«األلتراســاوند» إضافة إلى 
استشارة طبية خاصة بسعر 

خاص.
هذا، ويحفل سجل البنك 
الوطني بالعديد من املبادرات 
الرياديــة علــى صعيد دعم 
القطاع الصحي مثل حمالت 
التبرع بالدم. ويسعى البنك 
إلى توفير مختلف سبل الدعم 
للمستشــفيات واملؤسسات 
واجلمعيــات املعنية بتقدمي 
الرعايــة الصحية  خدمــات 
فــي البالد، إلى جانب قيامه 
بصــورة مســتمرة بتنظيم 
األنشطة واحلمالت التوعوية 
املتعددة األغراض والرامية 
إلى تعزيــز الوعي الصحي 
الســلوكيات  وتشــجيع 
والعادات الصحية بني أفراد 

املجتمع.

ســرطان الثدي الذي يعتبر 
تهديدا حقيقيا لصحة املرأة، 
ويتطلب كشفا دوريا للحد 

من مخاطر اإلصابة به.
وأشــارت إلــى أنــه على 
غرار كل عام يعد البنك حملة 
توعوية تشمل املوظفني إلى 
جانب صفحــات البنك على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
حيــث يقــدم البنك رســالة 
توعويــة للتشــجيع علــى 
الفحص املبكر، وذلك مواكبة 
منه لهذه احلملة التي تنطلق 
تزامنــا مــع الشــهر العاملي 
للتوعيــة مبرض ســرطان 
املناســبة،  الثــدي. وبهــذه 
قــام البنــك بالتعــاون مــع 
استشــاري اجلراحة العامة 
د.نهــى  األورام  وجراحــة 
الصالح، بنشــر ڤيديوهات 
توعوية عبر قنواته للتواصل 
االجتماعي تتناول األعراض 
الشــائعة وعالمات التحذير 
املبكر وأنواع العالجات لهذا 

املرض.
كما يقــدم بنــك الكويت 

مبناسبة الشهر العاملي ملكافحته والوقاية منه

منال املطر

مثــل التطويــر واالحتــرام 
والرعاية الصحية والنفسية 
ألننا نعي أن ما نستثمره في 
موظفينا اآلن سيعود بفوائد 
أعظــم على املــدى الطويل. 
ويعد تبني هذا املنظور من 

املطر: احلملة تهدف إلى التشجيع على القيام بالفحص املبكر للحّد من مخاطر اإلصابة
نصائح طبية وڤيديوهات توعوية مع أخصائيني حول األعراض الشائعة والعالجات املعتمدة

خصم خاص للموظفني على فحص «املاموغرام» بالتعاون مع مستشفى رويال حياة 


