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جيلنا املخضرم يعرف 
العم حمد عيسى الرجيب، 

رحمه اهللا. 
هذا اجليل احلراكي ال 
يعرف ولم يقرأ تاريخ هذه 
القامة الوطنية التي عملت 
بإخالص لهذا الوطن، هو 
الذين كبرت  وغيره من 
أعمالهــم وإجنازاتهــم 

لتطاول عنان السماء!
كانوا رجاال شــغلهم 
الوطن،  الشــاغل هــذا 
أحاديثهم  ومــن يقــرأ 

وتصريحاتهم وجتاربهم يقف لهم احتراما 
ألنهم أدوا أماناتهم بأمانة وإخالص.

كانت الكويت هي األكرم واألبقى أمام 
عطائهم السخي وحبهم لوطنهم حد العشق!

معالي وزير التربية واإلعالم، ما أحوج 
جيلنا احلاضر، وهو ال يقرأ لألســف إال 
بامليديا والتواصل االجتماعي، أن جتدوا له 
مادة تاريخية لهؤالء الوطنيني الذين عملوا 
بهمة وصمت لهذا الوطن وكل واحد ترك 

لنا بصماته وتاريخه.
بات لزاماً على املسؤولني في الدولة أن 
يعطــوا هذا اجليل صفحات تاريخ هؤالء 
الرجال التي جتسد جتربة وخبرة وموروث 
اآلباء واألجداد، لعلــه يغترف من فيض 
عطائهم الوطني، وهم ينقلونك من محطة 
الى أخرى في حياتهم وعطائهم الالمحدود.

خذ مثال شخصية مثل أستاذنا ومعلم 
األجيال العم حمد عيسى الرجيب الذي 
ينقلك بني محطات حياته املختلفة من دائرة 
الشؤون االجتماعية إلى بحر الديبلوماسية 
الواسع املترامي األطراف كسفير لبلده 
الكويت، فما أجمل ما يروى عن تاريخه 
املشرف على شــواطئ املعرفة والغربة 
البحار اخلليجية  والثقافة وجوالته في 
ممارسا هوايته وعشقه للنغم واملوسيقى، 
وكانت موســيقاه وأحلانه يتفيأ ظاللها 
ليزيح عن نفسه التعب من طول الطريق!

هذا منوذج تاريخه طويل ومشرف 
نستطيع أن نقدمه وإخوانه على شكل 
تاريخ سينمائي أو مسرحي أو مقررات 

مدرسية وجامعية!
هؤالء هم من نحتوا في الصخر وشقوا 
لنا الطريق الــذي أصبح اآلن لنا وطنا 

يسمى الكويت.
ما أحوج اليوم لبالدنا، وهي (والدة)، 
أن حتيي ذكرى وتاريخ هؤالء األماجد من 
رجال ونساء، فهم واهللا تاريخنا وهم جيل 
صابر عايش كل أشكال احلياة من فقر 
الى بحبوحة العيش، وكان جل همهم هذه 
األرض، كويت املاضي وكويت احلاضر، 

فالكويت مليئة بالشخصيات الوطنية.
عندما تقرأ تاريخ العم حمد الرجيب 
تشعر بعظمة هؤالء الرجال الذين يتهربون 
من التوزير، فالكل يقدم أخاه وصاحبه 
معتذرا بأنه أفضل منه، كان ذاك هو زمن 
الكويت، وآن األوان أن يعرف جيلنا احلالي 
مناذج هذا الوطن التي ملئت شــرايينه 
بالدماء الطاهــرة البعيدة كل البعد عن 

الفساد واملفسدين.

ومضة: تستحق الكويت معالي وزير 
اإلعــالم ووزير التربيــة أن نقدم هذه 
النماذج اآلن وليس غــدا جليلنا حتى 
يتعرف على عصامية هؤالء الكرام الذين 
لم يبخلــوا على الكويت أبدا بتجربتهم 
وخبرة احلياة، وهم واهللا (ثروة) نائمة 
في بطون الكتب (مناذج مخلصة) لم تتخذ 
أبدا التوزيــر أو الوصول الى املنصب 
احلكومي أو الشعبي ذريعة للوقوع في 

الفساد وممارسته.
كم هو ناصع وجميل ماضي هذا البلد، 
وتاريخ اإلنســان فيه، وكم هو نظيف 
ومشــرق أن ننقل جتربة وتاريخ اآلباء 
واألجداد لهذا اجليل واجليل القادم ليكمل 

بناء األجداد واآلباء.
التربية  وزير  معالي 
ومعالي وزيــر اإلعالم: 
هل سمعتما عن «وطن 
وشــعب» سرقت أرضه 
بِخّسة في ملح البصر ثم 
ينصــره اهللا ويعود الى 
داره معّززا مكّرما مواطناً 
بقي داخل وطنه  صامداً 
شــامخا رافع الرأس لم 

ينحِن ولم يقبل الذل؟

اليوم فقط  آخر الكالم: 
أذّكركم بشــخصية واحدة من جيل الرواد 
وهو أســتاذنا القدير حمد عيسى الرجيب 
الذي عمل مدرسا باملدرسة الشرقية وابتعث 
للقاهرة عام ١٩٤٥ وأنهى دراسته في مدرسة 
املعلمني بالقاهرة عام ١٩٤٩ إضافة الى دراسته 

في املعهد العالي لفن التمثيل العربي.
اشــتغل مديرا للنشاط املدرسي بدائرة 
املعارف ثم شارك في إنشاء نادي املعلمني 
وفي إصدار مجلة الرائد ١٩٥٠، ثم أصدر مع 
الشــاعر املرحوم، بإذن اهللا، أحمد مشاري 
العدواني مجلة البعث، وأسس دائرة الشؤون 
االجتماعية ١٩٥٤، وكان عضوا في مجلس 
اإلنشاء الذي ترأسه الشيخ فهد السالم، رحمه 
اهللا، وأنشأ مركز الفنون الشعبية عام ١٩٦٥ 
الذي صار املعهد العالي للدراسات املسرحية 
واملوسيقى، وفي عام ١٩٦١ صار وكيال لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، ثم ُعني سفيرا 
للكويت في القاهرة، وفــي عام ١٩٧٦ ُعني 
سفيرا للكويت في املغرب، وفي سنة ١٩٧٩ 
عني وزيرا لإلسكان، وقد ساهم في إنشاء 
التعاونيات، كما كان عضوا في املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.

زبدة احلچي: زمن أخضر عندما تقرأ عن 
ســيرة أستاذ األجيال حمد عيسى الرجيب 
وإخوانــه الذين عاصــروه ورافقوه أمثال 
الشيخ عبداهللا اجلابر، وفهد الدويري، وصالح 
عبدامللك، وعبدالعزيز جعفر، ومحمد خلف، 
وأحمد مشاري العدواني، ود.يعقوب يوسف 
الغنيم، وعبدالعزيز حسني، وحمود مقهوي، 
والفنان محمد النشمي، واملوسيقار أحمد باقر، 
وعبداهللا زكريا األنصاري، واألستاذ عبداهللا 
الرومي، واألستاذ عبدالعزيز  أحمد حسني 

الصرعاوي.
لقد عايــش أمراء الكويت منذ عهد «أبو 
الدستور» سمو الشــيخ عبداهللا السالم ثم 
أخيه الشيخ صباح الســالم وأمير القلوب 
سمو الشيخ جابر األحمد وسمو الشيخ سعد 
العبداهللا وارتبط في تاريخه الطويل بسمو 

الشيخ صباح األحمد والشيخ جابر العلي.
لقد عمل بجد حلفــظ التراث وكانت له 
إســهامات في حفظ تاريخ األغاني القدمية 
وكذلك جميع تاريخ الشعراء القدامى أمثال 
زيد احلرب ورومي الفهد وفهد بورســلي 
ومنصور اخلرقاوي، وأيضا رحالت بحرية 
التراث البحري بدعم متواصل من  حفظت 
الشيخ جابر العلي الذي اهتم كثيرا بالتراث 

الكويتي.
كان هّم أستاذنا حمد عيسى الرجيب العمل 
وليس الكرسي، وفي تاريخه وقفات في هذا 
اجلانب تلزم تفصيال أكثر ألنه رفض اكثر 
من منصب وزاري، كما يذكر له بالتاريخ انه 
أول من فكر في عمل إحصاء وتعداد عندما 

عمل بدائرة الشؤون عام ١٩٥٧.
من أجمل أقواله: أنا رجل أنتمي إلى القبيلة 
وتأسرني قيم البادية وقبيلتي هي الوطن.

جميل وطني الكويت في كثير من حقبه 
زاخرا بالرجولة والصدق والقيم.

معالي وزير اإلعالم ومعالي وزير التربية: 
لن أتعب وأنــا أكتب، اعرضوا هذه النماذج 
الوطنية في هذه املرحلة من خالل تلك احملطات 
الوارفة.. واهللا إننا أثرياء في تاريخنا زمن 

الثراء احلقيقي في ذاك الزمن األخضر!
في أمان اهللا..

ومضات

حمد الرجيب
األمنوذج املطلوب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

احلجيالن لـ «األنباء»: الفطر األسود «قدمي»
ويوجد في الكويت.. وال عالقة له بـ «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

أكد استشاري األمراض 
املعديــة د.غــامن احلجيالن 
أن «الفطــر األســود» هــو 
مــرض قــدمي، وليســت له 
عالقة بڤيروس «كورونا»، 
مشــيرا إلى انه يتواجد في 
العنايــات املركزة ويصيب 
املرضــى فــي العناية الذين 
يتلقون املضادات احليوية 
والكورتيزون لفترات طويلة، 
حيــث ينتهــز هــذا الفطــر 

الفرصة لالنتقال عبر اإلبر واملغذيات.
وبني د.احلجيالن في تصريح لـ «األنباء» 
أن أعراض هذا الفطر تكون على شكل ارتفاع 
لدرجات احلرارة وكريات الدم البيضاء بشكل 
مفاجــئ للمريــض، الفتا الى أن تشــخيصه 
يحتــاج وقتا طويال عبر مــزارع دم خاصة 
للكشف عنه بســبب طبيعة الفطر اخلاصة 
بالنمو، مما يستوجب على األطباء أن تكون 
لديهم املعلومات الكافية بالفطر الســائد في 

العنايــة الســتخدام املضاد 
املالئــم حتــى قبــل ظهــور 
نتائج مزرعة الدم للمساهمة 
بعالجه مبكرا قبل حدوث أي 
مضاعفــات للمرضى، حيث 
انه من املمكن أن يصيب أي 

عضو من أعضاء اإلنسان.
وعــن وجــود «الفطــر 
الكويــت،  فــي  األســود» 
الفطــر  قــال د.احلجيــالن: 
األسود موجود في الكويت 
وبجميع الــدول ألنه يظهر 
في «العنايــات املركزة» مع 
املرضى الذين يتناولون املضادات احليوية 
والكورتيزون على فترات طويلة، حيث ينتقل 
مــن خالل اإلبر واملغذيات، والتعامل مع هذا 
الفطر يكون عن طريق أطباء متخصصني في 
االمراض املعدية. وأشار د.احلجيالن الى أن 
اإلشكالية في عالج هذا النوع من الفطر هي 
احلاجة لفترة طويلة من العالج عبر املضادات 
احليوية املالئمة، حيث تدوم فترة عالجه بني 

٣ أسابيع وعدة أشهر.

فترة عالجه تستمر بني ٣ أسابيع وعدة أشهر

د.غامن احلجيالن

الفطر األسود يتواجد في العنايات املركزة ويصيب املرضى متلقي 
املضادات احليوية والكورتيزون لفترات طويلة

علـــى الراكـــب القـــادم دفـــع قيمـــة فحـــص PCR  واحـــد عبـــر منصـــة «كويـــت مســـافر» قبـــل صعـــود الطائـــرة

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا ود.أحمد الشطي ود.سميرة القبندي ود.منال املطر ومنى امليل وفريق عمل املركز

وزير الصحة يتفقد عيادة «املسافر» في «مركز يوسف املرزوق 
وزوجته لولوة النصار للطب اإلسالمي» ملرضى العالج باخلارج

عبدالكرمي العبداهللا

تفقد وزير الصحة الشــيخ د.باســل الصباح ووكيل 
الوزارة د.مصطفى رضا عيادة املسافر في مركز يوسف 
املرزوق وزوجته لولوة النصار للطب اإلسالمي للتطعيم 
مبنطقة الصباح الطبية واملخصصة لتطعيم مرضى العالج 
باخلــارج ومرافقيهم والطلبة املبتعثــني بحضور مدير 
املنطقة د.أحمد الشطي، وذلك لالطمئنان على سير العمل.

وكان في استقباله كل من د.سميرة القبندي ود.منال 
املطــر ومنى امليل، وقد أشــاد الشــيخ د.باســل الصباح 
باإلجراءات املتبعة من قبل إدارة املركز وباجلهود املبذولة 
من العاملني فيه وحثهم على مواصلة العطاء حتى االنتهاء 

جانب من جولة الوزير في املركزمن هذه اجلائحة. 

الشمري لـ «األنباء»: تطعيم ٢٦٥٨ شخصًا في مركز النسيم
عبدالكرمي العبداهللا

كشف رئيس قسم الصحة العامة 
مبنطقة اجلهــراء الصحية د.فراس 
الشــمري عن تطعيم ٢٦٥٨ شخصا 
في مركز النســيم الصحي للتطعيم 
ضد كوفيد-١٩ منذ بداية توفير لقاح 
«فايــزر» في املركز في ٩ مايو حتى 

٢٠ من الشهر اجلاري.
وذكر د.الشــمري فــي تصريح 
لـ«االنباء» بأن مواعيد استقبال الراغبني 

في التطعيم في مركز النسيم الصحي 
من املسجلني في منصة التطعيم من 
االحد الى اخلميس من الساعة ٨ صباحا 

حتى ٨ مساء.
وأشار د.الشــمري الى أن مركز 
النسيم الصحي للتطعيم يستقبل ٤٠٠ 
مواطن يوميا مبا يعادل ٢٠٠٠ مواطن 
في االسبوع من االحد الى اخلميس.

وجــدد د.الشــمري تأكيده على 
النســيم الصحي  اســتقبال مركز 
للتطعيم للفئات العمرية من ٦٥ عاما 

فما فوق بدون مواعيد مسبقة، وجلميع 
اجلنسيات، الفتا الى أن املواعيد للفئات 
االقل من هذا العمر وللكويتيني فقط.

وأوضح انــه وهللا احلمد لم يتم 
حتويــل أي حالة ممن تلقوا التطعيم 
في مركز النســيم الصحي للتطعيم 
الى املستشــفى اثر مضاعفات غير 
متوقعة، مشــيدا بدعم مدير منطقة 
اجلهراء الصحيــة د.محمد عويضة 
لتقدمي  العقبات  لتذليل كافة  العجمي 

افضل خدمة ملراجعي املركز.

يعمل من األحد للخميس من ٨ صباحًا حتى ٨ مساء للتطعيم ضد «كوڤيد - ١٩»

د.فراس الشمري

«الطيران املدني»: ال حجر صحيًا للمواطنني احملّصنني 
ضد «كورونا» واملتعافني من اإلصابة به القادمني للبالد

العامــة  أعلنــت اإلدارة 
للطيــران املدنــي أن إعفــاء 
إلــى  القادمــني  املواطنــني 
البالد احملصنيـــــن ضــــد 
ڤيــروس كورونــا (كوفيد ـ 
١٩) واملتعافــني من اإلصابة 
بــه من قرار احلجر الصحي 
دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

أمس السبت.
وقال نائــب املدير العام 
لشؤون التخطيط واملشاريع 
الرســمي باســم  املتحــدث 
املدنــي» ســعد  «الطيــران 
العتيبي لـ «كونا» إن القرار 
يشمل املواطنني ممن مضى 
على تلقيهم جرعتهم األولى 
املتعافون  أسبوعان وكذلك 
ممن مضى على شفائهم مدة 

ال تتجاوز ٩٠ يوما.
وأضــاف العتيبــي أنــه 

قرار منع الســفر إلى خارج 
الكويت للمواطنني ومرافقيهم 
من أقرباء الدرجة األولى (أب 
ـ أم ـ زوج ـ زوجــة ـ أبناء) 
والعمالة املنزلية ما لم يكن 
قــد حصــن ضــد الڤيروس 
املســتجد عن طريــق تلقي 

الديبلوماسية املعتمدين في 
البالد».

واستطرد قائال: إن قرار 
مجلس الوزراء بشــأن منع 
دخول الركاب غير الكويتيني 
إلى البالد اليزال مستمرا حتى 
إشعار آخر، الفتا إلى ضرورة 
تســجيل املغادر مــن مطار 
الكويت الدولــي في منصة 
«كويت مســافر» وتسجيل 
القــادم فــي املنصة نفســها 
إلى جانب تطبيق «شلونك».
ودعا العتيبــي الراغبني 
في االستفسار عن اإلجراءات 
االحترازية املطبقة في مطار 
الدولــي وكذلــك  الكويــت 
عــن  الصــادرة  التعاميــم 
«الطيران املدني» إلى التواصل 
عبر تطبيق «واتساب» على 

الرقم ٢٢٢٠٠١٦١.

أي مــن اللقاحــات املعتمدة 
وهــي «فايــزرـ  بيونتيــك» 
و«أســترازينيكا أكسفورد» 
و«موديرنا» و«جونسون آند 

جونسون».
إلــى  العتيبــي  ولفــت 
اســتثناء بعض الفئات من 
قرار منع الســفر إلى خارج 
الكويت وهم: املواطن احلاصل 
على شهادة معتمدة من وزارة 
الصحة تفيد بتعذر حصوله 
على اللقاح نتيجة أســباب 
صحيــة، و«الفئات العمرية 
غيــر اخلاضعــة للتطعيم» 
احلوامــل  و«املواطنــات 
شــريطة حصولهــن علــى 
شهادة إثبات احلمل معتمدة 
مــن وزارة الصحة»، فضال 
عــن «الطلبة الدارســني في 
اخلارج» و«أعضاء البعثات 

يجب إبراز شهادة PCR تفيد باخللو من اإلصابة مدتها ٧٢ ساعة قبل الرحلة

م.سعد العتيبي

يتعني على جميع القادمني إلى 
البالد وقبل صعود الطائرة 
إبــراز شــهادة طبيــة تفيد 
باخللو من اإلصابة بالڤيروس 
(PCR) على أال تتجاوز مدتها 
٧٢ ساعة قبل موعد الرحلة 
سواء كان الراكب قد حصن 

بتلقي اللقاح أو لم يتلقه.
وأوضح أنه يتوجب أيضا 
على الراكب القادم دفع قيمة 
فحص PCR واحد من خالل 
منصة «كويت مسافر» قبل 
صعوده الطائرة متوجها إلى 
الكويت، إذ إن احلجر املقرر 
عليه ينتهي شــريطة إجراء 
الفحص خالل مدة أقصاها ٣ 
أيام من تاريخ الوصول تفيد 
باخللو من اإلصابة بڤيروس 

«كورونا».
وأشار العتيبي إلى سريان 

الهاجري لـ «األنباء»: التنسيق مع «الصحة» 
لتخصيص صالة لتطعيم العاملني في دور احلضانة

بشرى شعبان

كشــفت الوكيلة املساعدة 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
هنــاء الهاجري فــي تصريح 
لـ«األنباء» ان الوزارة تنسق 
مع وزارة الصحة وفق اآلليات 
املعتمدة للتعامل بني اجلهات 
احلكوميــة من اجــل تطعيم 
العاملني فــي دور احلضانات 
وإعطائهــم األولويــة، حيــث 

دعت وزارة الصحة العاملني 
فــي احلضانــات ألن يبادروا 
بالتسجيل في املنصة اخلاصة 

لتلقي التطعيم.
وأكــدت الهاجري ان هناك 
تنسيقا مع وزارة الصحة ايضا 
لوضع آلية لتخصيص صالة 
من صــاالت وزارة الشــؤون 
لتكون مركزا لتطعيم العاملني 
في دور احلضانة اخلاصة وفق 
اآلليات املعتمدة من قبل الصحة 
املعنيــة،  وبإشــراف اجلهــة 

وهي مستمرة ملدة شهر كامل 
عبــر الروابــط االلكترونيــة 
للجمعيــات اخليريــة الـــ ٣٢ 

املشاركة.
وبالنسبة لفزعة االقصى، 
فقد اســفرت عن جمــع اكثر 
مــن مليوني دينــار خالل ١٠ 
ساعات واحلملة مشتركة لكل 
اجلمعيات وتستكمل احلملة 
احملددة لكل جمعية مبفردها، 
ثم تقدم اجلمعيات في نهاية 

الشهر تقاريرها للوزارة.

موضحة ان اجتماعا تنسيقيا 
سيعقد يوم الثالثاء املقبل مع 
وزارة الصحة والهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ملناقشة 
مراحل خطة عودة العمل في 
دور احلضانــة علــى ان يتم 
رفعها الى جلنة االشتراطات 

الصحية العتمادها.
وعلــــى صعيــــــد حملة 
التبرعــات إلغاثة فلســطني، 
بينــت الهاجــري ان احلملــة 
الفائت  انطلقت يوم االربعاء 

اجتماع تنسيقي بني «الشؤون» و«الصحة» و«ذوي اإلعاقة» ملناقشة خطة العودة للعمل

هناء الهاجري

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح متحدثا إلى أحد املراجعني

حمد الرجيب


