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أُحدثكم اليوم عن قصة «غّسال سيارات» 
لكنه مثابر.. حر.. شريف!

اليوم سأروي لكم قصة الدكتور محمد 
خان مع شاب فقير يغسل السيارات ويأخذ 

رزقه من عرق جبينه!
لعل في سردي لقصة هذا الشاب «املكافح 
العصامي» أصفع وجوه الذين (غســلوا 
األموال) القذرة ولطخوا أياديهم وأوطانهم 

من رجس هذا املال احلرام امللعون!
يحكي د.محمد خان ويقول: كنت داخل 
سيارتي وإذا بشاب في السادسة عشرة 
ف لك  من عمره يقول لي: سيدي هل أنظِّ

زجاج السيارة األمامي؟
قلت: نعم، فنظفه بشكل (لفت نظري) من 
نظافة الچام األمامي، فأعطيته ٢٠ دوالرا، 
فتعجب الشاب وســألني: هل أنت عائد 

من أميركا؟
قلت: نعم.

قال: هل ميكنني أن أسألك عن جامعاتها 
بدل أُجرة التنظيف، وكان مؤدبا ولبقاً، ما 

اضطرني ألن أنزل وأحتاور معه.
فسألته: كم عمرك؟

فقال: ١٦ سنة.
قلت: في الثانية املتوسطة؟

قال: بل أمتمت السادسة اإلعدادية.
قلت: وكيف ذلك؟

قال: ألنهم قدموني في عدة سنوات من 
أجل عالماتي املمتازة التي حصلت عليها 

في جميع املواد، ولتفوقي صعدت!
قلت: فلَم تعمل غساالً اآلن؟

صمــت قليال ثم قال: إن والدي توفي 
وأنــا في الثانية من عمــري وأُمي تعمل 
طباخة في أحد البيوت، وأنا وأختي نعمل 
لتحصيل رزقنا ومعيشتنا، وسؤالي هل 
اجلامعات األميركية عندها منح دراســية 

للطالب املتقدمني من أمثالي؟
قلت: وهل هناك من يساعدك في هذا األمر؟
قال: أنا ال أملك إال نفسي ليس لي أحد 

يدفع عني!
قلت له: أنا ذاهب لإلفطار فتعال معي.

ف لك الزجاج اخللفي  قال: بشرط أن أُنظِّ
للسيارة، فوافقت.

وفي املطعم، طلب أن يضعوا فطوره 
(سفري) لتشاركه أمه وأخته!

والحظت أن قدرته اللغوية اإلجنليزية 
ممتازة، وأنه ماهر في فهم األعمال واخلبرة 
احلياتيــة، واتفقت معه علــى أن يأتيني 
بالوثائق اخلاصة به من شهادات وسأبذل 
له اجلهد للقبول في إحدى جامعات الواليات 

املتحدة األميركية.
وبعد ستة أشهر حصلت له على القبول، 
وبعد يومني من ذلك اتصل بي وقال: إننا 

في البيت نبكي من الفرح!
وبعد سنتني نشــروا اسمه في مجلة 
«نيــوز ويك تاميز» كأصغــر خبير في 
التكنولوجيا احلديثة وأسعدني أمر جناحه 

وأهل بيتي كثيرا.
وقامــت زوجتــي - واحلديث مازال 
للدكتور محمد خان - بأخذ ڤيزا ألمه وأخته 
دون علمنا، وبعد أن رأى هذا الشاب (أُمه 
وأخته) أمامه في أميركا لم يستطع التكلم 
وال حتى البكاء من هول الصدمة (أسرته) 
أمامه في أميركا، كان هذا هو حلمه ومناه!

وفي أحد األيام كان الدكتور محمد خان 
خارجا هو وزوجته وأبناؤه من بيته ورأى 
في اخلارج رجال يغســل إحدى سياراته 

الواقفة خارج املنزل، فقال: ماذا تفعل؟
قال: دعني أفعل.. لئال أنسى نفسي ماذا 
كنت من قبل! وماذا صنعت مني أنت اآلن!

هذا الشاب هو الدكتور فريد عبدالعال، 
وهو أحد أشهر األساتذة في جامعة هارفارد 
األميركيــة.. وهكذا هي الواليات املتحدة 
مانحة الفرص لألفــراد املهاجرين الذين 
يلقون الرعاية فيبرزون وتفخر بهم بعد 

ذلك الدول التي استضافتهم!
وهكذا تثبت األحداث أن أصحاب األخالق 

ال ينسون الفضل واملعروف!

٭ ومضة: قصة جميلة تثبت أن األصيل ال 
ينكر اجلميل والفضل مهما تبدل به احلال!

٭ آخر الكالم: من سار على الدرب وصل!

٭ زبدة احلچي: من زرع اخلير حصد النجاح، 
والوفاء قيمــة اجتماعية رديفة للصدق، 
وبالشــكر تدوم النعم.. قصة وال أروع 

لطالب العلم والقراء الكرام.
في أمان اهللا..

ومضات

ال»  قصة «غسَّ
السيارة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

١٣٫٤٪ نسبة اإلصابة و٦٧٠ حالة شفاء

إجراءات صحية مشددة الستقبال 
مرشحي مجلس األمة في إدارة شؤون االنتخابات

عبدالكرمي العبداهللا

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة عن 
تنسيق بني وزارتي «الصحة» و«الداخلية» 
للوقــوف علــى االســتعدادات واالجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة في ادارة شــؤون 
االنتخابــات تزامنا مع فتــح ابوابها قريبا 
الستقبال املرشحني النتخابات مجلس االمة 
٢٠٢٠. وذكرت املصادر أن هذا يأتي نظرا لقرب 

انتخابات مجلس األمة، والتي مت حتديدها 
فــي اخلامس من ديســمبر املقبل من العام 
احلالي في الوقت الذي متر به البالد بظروف 
صحية طارئة في ظــل جائحة «كورونا». 
وبينــت املصــادر انــه ســيتم وضع خطة 
صحية ألخذ كافة االحتياطات واالجراءات 
االحترازية الالزمة للحد من انتشار العدوى 
بني املرشــحني واملوظفني في ادارة شؤون 

االنتخابات وحفاظا على صحتهم.

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦٩٥ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ـ 
١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٢٠٩٢٧ في حني مت تســجيل ٤ حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى اليوم ٧٤٤ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا الســند إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقســام العنايــة املركزة بلغ ١٢٣ 
حالــة ليصبح بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد 
ـ ١٩» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٨٠٧٣ حالة. وبلغت نسبة االصابة ١٣٫٤٪ حيث 
بلغ عدد املسحات التي مت القيام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية ٥١٩٤ مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات ٨٧٠٧٥٤ فحصا.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل ســبل الوقايــة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق استراتيجية 

التباعــد البدني موصيا بزيارة احلســابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية 
في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة أعلنت في وقت 
سابق شــفاء ٦٧٠ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشــفاء 

١١٢١١٠ حاالت.

تسجيل ٦٩٥ إصابة جديدة بالڤيروس و٤ وفيات

أبل لـ «األنباء»: ٤ أسباب وراء الشعور بالتعب بعد لقاح اإلنفلونزا

«التربية» ترفض جتديد إقامة ٢٠٠ معلم وإداري مصري باخلارج

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربية جتديد اقامة ما 
يقارب ٢٠٠ معلم وإداري مصري انتهت 

اقاماتهم خارج البالد.
وكشفــت مصــادر تربويــة مطلعـة 
لـ «األنباء» ان «التربية» تلقت ما يقارب 
٢٠٠ كتاب من سفارتنا في القاهرة ملعلمني 
انتهــت اقاماتهم ويطلبــون جتديدها، 
مشــيرة الى ان املعلمــني تقدموا بكتب 
للسفارة الكويتية التي بدورها احالت 
الكتب الى وزارة التربية الجراء الالزم.

واوضحــت املصــادر انــه وحســب 
االجراءات املتبعة فإن وزارة التربية ال 
متلك القرار بالتجديد ألشخاص انتهت 
اقاماتهم خارج البالد مؤكدة ان االمر بيد 

وزارة الداخلية في هذه احلالة.
من جانب آخر، توقف العمل في اللجنة 
التنسيقية املشتركة بني جمعية املعلمني 

ووزارة التربية ولم تعقد اجتماعا منذ 
عدة اشهر وذلك بعد ان وصل التعاون 
بينهما الى طريق مســدود في مســألة 
بحث وحل العديد من القضايا التربوية 

العالقة.
في هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة ان عمل اللجنة كان يتعلق ببحث 
ومناقشة العديد من االمور التي تتعلق 
بالعملية التعليمية واملنظومة التربوية 
بشكل عام، مشيرة الى ان هناك مجموعة 
من املقترحات التي تقدمت بها جمعية 
املعلمني عن طريق اللجنة املشتركة غير 

انه مت حفظها.
وأوضحت املصادر ان اجلمعية علقت 
العمل بهذه اللجنة الى اشعار آخر، مشيرة 
إلى أنها تعمل على حل قضايا املعلمني 
وامليــدان التربــوي وحتريــك القضايا 
العالقة من خالل التواصل مع املسؤولني 

في الوزارة واملناطق التعليمية.

آالء خليفة

الطبيب مسجل  أوضح 
ڤيروســية  أمــراض  أول 
د.محمــد أبــل ان هنــاك ٤ 
اســباب رئيســية لتفسير 
البعــض  ظاهــرة شــعور 
باملــرض والتعب بعد اخذ 

تطعيم االنفلونزا.
وقــال أبل فــي تصريح 
خاص لـ«األنباء» ان هناك 
اشــخاصا يشعرون بتعب 
وظهور اعراض االنفلونزا 
بعد اخذهم للتطعيم، الفتا 
الى ان االســباب تعود الى 

االنفلونــزا الرباعي يغطي 
 (B) ونوعــني (A) نوعــني

شديدة ومنها الذين لديهم 
حساسية مفرطة ومتالزمة 
«غيالن باريه» ولكن حتى 
اآلن لم يتم اثبات هذا االمر 

مع التطعيم.
وردا على ســؤال حول 
اذا ما كانت هناك عالقة بني 
التطعيــم والتوحــد؟ قال: 
العلمية  الدراســات  جميع 
التــي متــت حتــى اآلن بال 
استثناء لم تثبت وجود تلك 
العالقة، مبينا ان مضاعفات 
املفرطة حتدث  احلساسية 
بسبب وجود حساسية ألي 
مكون من مكونات اللقاح.

التطعيــم  فــإن  وبالتالــي 
ال يحمينــا من ڤيروســات 
اجلهــاز التنفســي االخرى 

ومنها «كورونا».
وذكر أبل ان هناك اثارا 
جانبيــة للتطعيــم ولكــن 
ال يشــترط ان تظهــر على 
انهــا  اجلميــع، موضحــا 
اعراض مشــابهة العراض 
االنفلونــزا ومنهــا ارتفاع 
درجــة احلــرارة والعطس 
والصداع وألم في اجلســم 
واملفاصــل وهنــاك نســبة 
قليلة جدا من االشــخاص 
الذين قد تظهر لديهم اعراض 

التطعيم يحتاج إلى ١٤ يوماً حتى يبدأ عمله في اجلسم

تلقت كتاباً بأسمائهم من السفارة بالقاهرة

د.محمد أبل

ان التطعيم يحتاج الى مدة 
١٤ يوما حتى يبدأ عمله في 
اجلسم وبالتالي فالشخص 
خــالل تلــك الفتــرة يكون 
معرضا لالصابة بڤيروسات 
التــي يغطيها  االنفلونــزا 
التطعيم، وباالضافة الى ان 
نســبة جناح التطعيم بعد 
اخذ اجلرعة تتراوح ما بني 
٨٠ إلى ٨٥٪ وبالتالي فهناك 
نسبة للفشل ايضا، فضال 
عن ان تطعيمات االنفلونزا 
تغطــي فقــط ڤيروســات 

االنفلونزا.
تطعيــم  وأضــاف: 

تدريس «البدنية» 
للمرحلة االبتدائية اليوم

عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية بتدريس مادة التربية البدنية للمرحلة 
االبتدائية اعتبارا من اليوم األحد، وذلك بحســب اخلطة 
التي وضعها التوجيه الفني العام للتربية البدنية، والتي 
توصلت إلى االتفاق على تدريس مادة التربية البدنية طبقا 
للبرنامج الزمني املعتمد من قبل قطاع التعليم العام كاآلتي: 
٭ الصفان الرابع واخلامس االبتدائي: بدء التدريس من 

األسبوع الرابع.
٭ من الصف السادس إلى الصف التاسع: بدء التدريس 

من األسبوع اخلامس.
٭ من الصف العاشر إلى الثاني عشر: بدء التدريس من 

األسبوع السابع.
٭ االختيار احلر: بدء التدريس من األسبوع اخلامس.

«stc» أطلقت حملة «ألننا نهتم» التوعوية لسرطان الثدي
أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملــة للعمالء فــي دولة 
الكويت، عن استكمال حملتها 
التوعوية بشأن سرطان الثدي 
حتت عنوان «ألننا نهتم» التي 
أطلقت منذ بداية شهر أكتوبر 
وذلك تزامنا مع الشهر العاملي، 
مــن خــالل تنظيم عــدد من 
األنشطة الرياضية والفعاليات 
احلية واحملاضرات التوعوية.
 stc وفي بيان لها كشــفت
عن عدد من األنشطة الداخلية 
واخلارجية التي أطلقتها في 
إطــار حملتها التوعوية التي 
نظمــت حتت إشــراف هديل 
العبداهللا من فريق العالقات 
العامــة فــي stc، حيث قامت 
بإطالق حملة stc #ألننا_نهتم 
التي تنظمها بشــكل ســنوي 
الثــدي  للتوعيــة بســرطان 
مصحوبة بعدد من األنشطة 
والرسائل التوعوية التي بثتها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

اخلاصة بالشركة.
كمــا قامــت باســتعراض 
عــدد مــن النصائــح الطبية 
العمليــة  واملعلومــات 
واملتخصصة، منذ بداية شهر 
أكتوبر، وذلــك بالتعاون مع 
د. يوسف الصالح استشاري 

اللياقة البدنية، وكذلك توزيع 
اجلوائز على احلضور.

هــذه  علــى  وتعليقــا 
املناســبة، قالــت مديــر عام 
 stc االتصال املؤسســي فــي
دانــة اجلاســم:«انطالقًا مــن 
دورهــا احليــوي فــي مجال 
املسؤولية املجتمعية، حترص 
الشركة على مواصلة برامجها 
التوعوية املتعلقة بدعم القطاع 
الصحــي، مؤكــدة أن أعمــال 
الشركة فيما يتعلق بأنشطة 
املسؤولية االجتماعية زاخرة 

ومستمرة».
وأعربــت اجلاســم عــن 
ســعادتها باإلقبــال املتميــز 
النشــط للحضور  والتفاعل 
من موظفات الشــركة الالتي 
استفدن من املعلومات القيمة 

لتوفيــر منتجاتها وخدماتها 
املتميزة وعروضها احلصرية 
عبر منصاتها الرقمية املتقدمة 
لتوفير اجلهــد والوقت على 
العمالء وحفاظا على صحتهم، 
وأيضــا مبــا يتماشــى مــع 
استراتيجية الشركة في مجال 

متكني التحول الرقمي».
وبهــذه املناســبة، تقدمت 
اجلاســم بالشــكر الــى فريق 
عمــل العالقات العامة وجميع 
اجلهــات املشــاركة في تنظيم 
الفعالية وفــي مقدمتهم نادي 
فلير للسيدات ومستشفى دار 
الشفاء على مساهمتهم املتميزة 
في إجناح هذه املبادرة، والشكر 
كذلك للموظفات العامالت في 
الشــركة علــى تلبيــة الدعوة 
واملشاركة في االنشطة املتنوعة.

التــي مت اســتعراضها خالل 
اجللسات التوعوية واألنشطة 

الرياضية.
 وأضافــت اجلاســم «كما 
عملنا هــذا العام على نشــر 
التوعيــة بني افــراد املجتمع 
السيما السيدات بالتعاون مع 
مستشــفى دار الشفاء، وذلك 
عبر نشر املعلومات الصحية 
مــن خــالل مواقــع التواصل 

االجتماعي لدينا».
وأضافــت اجلاســم: «منذ 
العــام وتزامنــًا مــع  بدايــة 
تفشــي ڤيــروس كورونا في 
الكويت عملت stc على إطالق 
سلسلة من األنشطة واملبادرات 
اإلنســانية التــي تهــدف إلى 
مســاندة أهل الكويت، فضًال 
عــن مســاهماتها املســتمرة 

شملت محاضرات توعوية وأنشطة رياضية وإجراء الفحص املبكر

من فعالية «قد التحدي؟»  د.يوسف الصالح «stc» دانة اجلاسم، مدير عام االتصال املؤسسي في

جراحة عامة و جراحة السمنة 
فــي مستشــفى دار الشــفاء، 
والذي قام باستعراض مخاطر 
هذا املرض وسبل الوقاية منه.
وعلى صعيــد آخر، قامت 
stc بأنشطة داخلية استهدفت 
موظفات الشركة، حيث تكفلت 
بالفحص املبكر للكشــف عن 
 Mammogram) سرطان الثدي
and ultrasound) ملوظفاتهــا 

حرصا منها على سالمتهن.
كما أقامت شركة stc فعالية 
رياضيــة متميــزة ملوظفاتها 
 «flare» بالتعــاون مع فليــر
النســائي  الرياضي  النــادي 
حتت عنوان «قد التحدي؟»، 
واشتملت الفعالية على عدد 
مــن احملاضــرات التوعويــة 
واألنشطة الرياضية ومترينات 

إيقاف العمل في اللجنة التنسيقية بني جمعية املعلمني و«التربية»!

١٨٨ ألف دينار من «إعانة املرضى» 
إلى مستشفى الفروانية

ليلى الشافعى

في اطار اجلهود اخليرية الطبية التي تقوم 
بها جمعية صنــدوق اعانة املرضى لصالح 
املرضى غير القادرين على ســداد الرســوم 
املتعلقة بتكلفة التحاليل الطبية واالشعات 
التشــخيصية تقوم اجلمعيــة بالتعاون مع 
اقسام احملاســبة بإدارات املستشفيات بدفع 
قيمة التكلفة للمستشفيات عن طريق خطاب 
ضمان يتم جتميع قيمة هذه اخلطابات ودفعها 
كل فترة يتم االتفاق عليها مع ادارة املستشفى.

وقام مدير عام اجلمعيــة جمال الفوزان 
بتســليم شــيك بقيمة ١٨٨ الــف دينار ملدير 
مستشفى الفروانية د.محمد البراك بحضور 

رئيس شــعبة احملاســبة باملستشفى خالد 
الســبيعي وحضــور رئيس قســم املتابعة 
باجلمعية عبدالصبور جهالن كقيمة تكلفة 
اشعات وحتاليل وغسيل كلى ملرضى تكفلهم 
اجلمعية ترددوا على املستشفى خالل الفترة 
املاضية. وأعرب د.البراك عن عميق شــكره 
جلمعية صندوق اعانة املرضى على جهودها 
اخليريــة فــي حتمــل نفقــات املرضى ممن 
تضطرهم الظروف الى مراجعة املستشــفى 
وغالبيتهــم من العمالة التــي تكالب عليهم 
الفقر واملــرض.  وثمن د.البــراك هذا الدور 
االنساني للجمعية داعيا اهللا عز وجل ان يتقبل 
صدقات احملسنني لدعم هذا الصرح اخليري 
الذي يعكس وجه الكويت االنساني املشرق.

السرطان هو ثاني أسباب الوفيات في الكويت
حنان عبداملعبود

أكدت عضــو مجلس اإلدارة والهيئــة التنفيذية 
للحملة الوطنية للتوعية مبرض الســرطان (كان) 
د.حصة الشاهني ان التواصل االجتماعي بديل جيد 
لنشــر التوعية مــن االمراض الســرطانية في زمن 
الكورونا، خاصة خالل شــهر أكتوبر شهر التوعية 
بسرطان الثدي لذا وجب التركيز على السيدات فوق 
الـــ٤٠ عاما لعمل فحص املاموجرام لالطمئنان على 

أنفســهن. وقــد نظمت حملة (كان) حــوارا توعويا 
على برنامج تيمز قدمته مديرة إدارة تعزيز الصحة 
د.عبير البحوه للحديث عن سرطان الثدي والطرق 
املتبعة للتوعية منه. وقد أكدت بدورها ارتفاع نسب 
الوفيات بســبب السرطان حيث بينت االحصائيات 
أن السرطان هو ثاني سبب للوفاه في الكويت. وهذا 
يدعونا لتكثيف حمالت التوعية منه، حيث تقســم 
التوعية عندنا الى ٣ اقســام: أوال: التوعية للوقاية. 
ثانيا: التوعية بأهمية الكشــف املبكر. ثالثا: توعية 

املصابني. وفي مداخلة لها أشادت د.حصة الشاهني 
بأهمية الشــراكه املجتمعية موضحة أن هيئة األمم 
املتحدة نصت على أن الشراكة املجتمعية تكون بني 
القطاع احلكومي واملجتمع املدني. وأن شراكة حملة 
(كان) مــع اجلمعية الكويتية التطوعية النســائية 
خلدمــة وتنمية املجتمع متثلت جليا بالشــراكة مع 
وزارة الصحة مــن خالل تنفيذ العديد من مبادرات 
وبرامج التوعية ومنها إدارة تعزيز الصحة ومتطوعو 

قسم التغذية في مركز الكويت ملكافحة السرطان.


