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لن تكون كورونا (كوفيد-١٩) هي اجلائحة األخيرة 
التي سادت العالم في ٢٠٢٠م ورمبا تستمر في ٢٠٢١، 
فلو اطلعنا على أرقام ضحايا األوبئة لوجدنا «كورونا» 
هي (األحدث)، لكنها فرضت ثقافة (صحية عاملية) على 
احلكومات والشعوب، وكشفت عن أهمية التخصصات 
الطبية والتمريضية وعلوم الڤيروســات والعقاقير 
واألمصال، وتتنافس دول عديدة اآلن لعرض عقار يعالج 
«كورونا» بدءا من الصني والواليات املتحدة وأملانيا 
وغيرها من الشركات املتخصصة في هذا العالم الذي 
حتّول إلى قرية صغيرة، ويكفي أن اجلائحة فرضت 

التعليم عن بُعد وغيّرت طرق التلقي والتواصل!
من يقرأ التاريخ يقــف طويال أمام آثار األوبئة 
واجلائحات على املجتمعات والــدول، والتي متثل 

امتحانا ألهل هذه األزمنة!
أمراض فتاكة ضربت العالم وقتلت املاليني من 

البشر عبر التاريخ أختصرها لكم فيما يلي:
- الطاعون األسود انتشر في أوروبا سنة ١٣٤٨ 

وأسفر عن مقتل ٢٠ مليون شخص.
- الطاعون العظيم ضرب إيطاليا وفرنسا وخلَّف 

١٠٠ ألف قتيل سنة ١٧٢٠.
- الكوليــرا عام ١٨٢٠ ضرب الهند وقتل حوالي 

١٠٠ ألف.
- االنفلونزا اإلسبانية عام ١٩١٨ اجتاحت العالم 

وقتلت ٥٠ مليون شخص.
- االيدز ظهر عام ١٩٧٦ في الكونغو وانتشــر 

وأصاب حوالي ٣٦ مليونا.
- ايبوال وظهر في غينيا وليبريا وســيراليون، 

وقتل ٦ آالف شخص.
- طاعون لندن العظيم، ظهر عام ١٦٦٥ وضحاياه 

حوالي ١٠٠ ألف إنسان.
- احلمى الصفراء انتشرت في فيالدلفيا بالواليات 

املتحدة وتسببت في قتل ٤٥ ألف شخص.
- طاعون منشوريا الصينية وقتل ٦٠ ألف شخص 

سنة ١٩١٠.
- االنفلونزا اآلسيوية، وظهرت في الصني ووصلت 
الواليات املتحدة في عام ١٩٥٧ وعدد ضحاياها كبير.

- انفلونزا اخلنازير، ظهرت في املكسيك وانتشرت 
في أنحاء العالم وقتلت ١٨ ألف شخص وفقاً ملنظمة 

الصحة العالية.
- «كورونا» وظهر أوال في مدينة ووهان الصينية 
ثم انتشر في العالم سنة ٢٠٢٠م، وتتجاوز ضحاياه 

أكثر من ٤٠ مليون شخص.
- اجلدري، ضرب أوروبا عام ١٤٩٢ وأزهق أرواح 

ما ال يقل عن ٢٠ مليون شخص.
- جنون البقر، وضرب أوروبا خاصة بريطانيا 
وفرنسا وهولندا في فترة أواخر الثمانينيات وأوائل 

التسعينيات.
- شــلل األطفال أصاب العالم في أواخر القرن 

التاسع عشر وبلغت ذروته ما بني (١٩٤٠ - ١٩٥٢).
- حمى التيفوس، ظهر في القرن السابع عشر 
وحصد ما ال يقل عن ١٠ ماليني من البشر في روسيا 

وپولندا ورومانيا خالل احلرب العاملية األولى.

- املالريا ويعود تاريخهــا إلى ما يقارب ٤٠٠٠ 
عام، وانتشرت في أفريقيا، وكانت وفياتها صغيرة 

قياسا باألوبئة األخرى.
- السل الرئوي (الدرن) وهذا الوباء عاث فسادا 
في البشرية، يضرب الصدر وله نوبات سعال حادة.

٭ ومضة: الكويت عبر التاريخ تعرضت لكثير من األوبئة 
مثل الطاعون، وقد انتقل إليها من العراق وإيران والهند.
كما أن االنفلونزا اإلسبانية وصلت الكويت عام 
١٩١٨، وقد قضى هذا الوباء على أكثر من ٢٥ مليون 

شخص في العالم.
استوطن الســل واجلدري الكويت، وأعتقد أن 
حرارة اجلو ساعدت على تطهير الكويت من األوبئة، 

خاصة مع عدم وجود مياه راكدة.
أهلنا القدامى من آباء وأجداد وجدات يتحدثون 
عن حاالت من الوباء التي أصابت الكويت ولم يسلم 

بيت فيها من انتقال العدوى.
عّالمة الكويت عبدالعزيز الرشيد البداح يصف 
الطاعون العظيم في مؤلفاته بأنه (طاعون عظيم قضى 
على الكثير من أهل الكويت خاصة النساء، ما جعل 
الرجال يستقدمون نساء من الدول املجاورة كالزبير 
وجنــد وغيرهما من البلدان حلفــظ البلد من فناء 

البشر حينذاك)!
هناك أسر كويتية يذكرها التاريخ أفناها الطاعون 

الذي ال يرحم!

٭ آخر الكالم: من يســتعرض التاريخ يجد أن األوبئة 
واألمراض وصلت الى بالد احلرمني الشريفني ومساجد 
العالــم على مر التاريخ ومنعت املصلني من الصالة 
فيها، وكما رأينا اآلن في سنة جائحة «كورونا» ١٤٤١ 
- ١٤٤٢هـ املوافــق ٢٠٢٠م كيف ُمنعت الصالة في 
احلرمني ومساجد العالم اإلسالمي كله لدواع قهرية 

احترازية وإجرائية ضرورية.

٭ زبدة احلچي: لفت نظري وسررت من تقرير نشرته 
«نيوز ويك» حول تعاليم رســولنا الكرمي ژ حيث 
اســتحضرت تعاليمه تزامنا مع اجتياح «كورونا» 
للعالم، وقالت إنه ژ واجه األوبئة بتعليمات رائعة 
وشجع على النظافة والسعي للحصول على الدواء 
والعالج واحليطة واحلذر، وهي مشــابهة للنصائح 
العاملية الطبية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية 
والبلدان املتقدمة في محاربة وباء كورونا وفي مقدمة 

هذه الدول بلدي وشعبي الكويتي.
وال نعلم حتديدا أي التواريخ هي األســوأ في 
تاريخ األوبئــة واجلائحات اهللا وحده يعلم.. والعالم 

بشعوبه وحكامه يترقب..
اللهم اصرف عنا الكورونا عاجال غير آج ل..

واحفظ أميرنا املفدى وسمو ولي عهدنا األمني 
وشعبنا الوفي..

هذا املقال ستحتاج اليه كل األسر واألفراد ألنه 
يجمع تاريخ األوبئة كمرجع، فاحتفظ به!

في أمان اهللا..

ومضات

   األوبئة عبر التاريخ!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الكهرباء»: إنشاء مبنى جديد لطوارئ شبكات توزيع «حولي»
دارين العلي

تعمــل وزارة الكهربــاء واملاء 
ممثلة في قطاع شبكات التوزيع 
الكهربائــي حاليا على اســتكمال 
االجــراءات التــي طلبهــا اجلهاز 
املركزي للمناقصات فيما يخص 
مشروع إنشاء مبنى إلدارة شبكات 
توزيــع طوارئ حولــي مبنطقة 
الســالم، وذلــك متهيــدا لطــرح 
املناقصة. وأوضحت مصادر مطلعة 
بالوزارة ان القطاع تقدم بأوراق 
ومستندات مناقصة إلنشاء املبنى 
الى اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامة لطرحه امام الشركات في ٩ 
فبراير من العام احلالي، كما طلبت 
الوزارة من اجلهاز طرح املشروع 
في ٧ اكتوبر اجلاري اال ان اجلهاز 
قرر عدم املوافقة حلني ورود كتاب 
الحق من الوزارة يتضمن تعديل 

جدول الكميات املطلوبة النشــاء 
املبنى من مواد وآليات وغيرها.

وأشارت املصادر الى ان الوزارة 
بدورها ممثلة في القطاع ســوف 
تســتكمل االجراءات التي طلبها 
اجلهاز للموافقة على الطرح امام 
اtلشركات وامتام كافة االجراءات 
حتــى البدء في التنفيذ وانشــاء 
املبنى باملنطقة وحتقيق االهداف 

املرجوة منه.
ويهــدف هــذا املشــروع وفق 
املصادر الى توفير كافة اخلدمات 
اخلاصة بالقطاع للمنطقة واملناطق 
احمليطة والتي تعــد من املناطق 
السكنية اآلهلة بالسكان ومن بني 
هــذه اخلدمات صيانــة واصالح 
الكيبــالت ومحطــات  وتركيــب 
التحويل الثانوية واصالح االعطال 
واالنقطاعــات وتنفيذ التمديدات 
وايصال التيار للقسائم اجلديدة.

«املناقصات» ترفض الطرح حلني اكتمال املستندات اخلاصة باملشروع

«احملاسبة» يدعو  لتنفيذ برامج بأفضل 
املواصفات للشبكة املائية للمباني

دارين العلي

دعا ديوان احملاســبة وزارة الكهرباء واملاء للعمل على ايجاد برامج 
توعية للمســتهلك حــول أفضل املواصفات لشــبكات املياه العذبة في 
املباني العامة واخلاصة، ملا له من آثار على جودة املياه لدى املستهلك.

وأشار الديوان في آخر تقاريره الى أنه مت اكتشاف تباين في نتائج 
فحوصــات الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء واملاء عام ٢٠١٦ ملياه 
الشرب داخل بعض املرافق احلكومية العامة، حيث أكدت فحوصات الهيئة 
وجود جتاوز في تركيز أحد املواد عن املسموح به عن معايير الهيئة.
ولفــت إلى أن وزارة الكهرباء واملاء أكدت على أنها ملتزمة مبعايير 
الهيئة وتنتهي مسؤوليتها عند عداد املياه للمباني، مشيرا إلى أنه من 
مهام الوزارة وضع مواصفات املواد واملعدات املائية وطرق استعمالها.

نصف مليون مستفيد من خدمات «شلونك» للحّد من «كورونا»
حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٨١٣ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيد-١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١١٨٥٣١ في حني مت تسجيل 
٧ حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

اليوم ٧٢١ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند لـ «كونا» إن عدد من 
يتلقــى الرعايــة الطبية في 
أقســام العنايــة املركزة بلغ 
١٣٠ حالــة ليصبــح بذلــك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها مبرض 
«كوفيد-١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٧٨٩٤ 

حالة.
وأشار السند إلى أن عدد 
املســحات التي مت القيام بها 

واملصابني باملرض أثناء فترة 
العزل الصحي.

تطبيــق  أن  وأضــاف 
«شــلونك» أيضــا مــن أهــم 
التطورات التكنولوجية التي 
استحدثتها الدولة واستفادت 
منهــا وزارة الصحــة فــي 
خطتها الراميــة إلى مكافحة 
وباء «كوفيد-١٩» واحلد من 

انتشاره في املجتمع.
وأوضــح أن التطبيق مت 
تدشينه منتصف شهر أبريل 
املاضي بهدف متابعة القادمني 
من اخلارج أثناء حملة إجالء 
املواطنــني قبل التوســع في 
اســتخدامه ليشمل مخالطي 
احلــاالت اإليجابية ومرضى 
«كوفيــد-١٩» بعــد اتضــاح 
مميــزات التطبيــق لناحيــة 
توفير الوقت واجلهد لألطقم 
الطبية ودقة متابعة األشخاص 
حتت احلجر والعزل الصحي 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع 
العدوى بــني فئات  انتشــار 

املجتمع.

أن عدد من سجلوا في التطبيق 
من خالل حتميله من مختلف 
 App» اإللكترونيــة املتاجــر 
 Store- Google Play -
AppGallery» بلغ حوالي نصف 
مليون مستفيد. وقال الغمالس 

إن التطبيــق إحــدى األدوات 
املهمة واحللول التكنولوجية 
التــي تعتمد عليهــا الوزارة 
في متابعة احلاالت املشتبهة 
مبــرض «كوفيــد-١٩» خالل 
فترة احلجر الصحي املنزلي 

٨١٣ إصابة جديدة بـ «كوڤيد ـ ١٩» بإجمالي ١١٨٥٣١ وتسجيل ٧ حاالت وفاة

د. فهد الغمالس

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٧٥٦٠ مســحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٨٤٩٦٦٢ فحصا.

وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق شفاء 
٧١٨ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليبلــغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء ١٠٩٩١٦ حالة.

من جانبه، أعلن مدير إدارة 
الصحة العامة رئيس اللجنة 
الرئيسية لتطبيق «شلونك» 
بوزارة الصحة د.فهد الغمالس 


