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«الصحة»: الفطر األسود غير معٍد وال يتسبب في حدوث أوبئة وال عالقة بينه وبني «كورونا»
قــال رئيس وحــدة مختبر 
الفطريــات املرجعي في وزارة 
الصحــة د.خالــد العبيد إنه ال 
توجــد أدلة تشــير إلى وجود 
أي عالقة مباشرة بني ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩) 
ومــا يســمى مبــرض «الفطــر 

األسود».
وهــو  العبيــد،  وأضــاف 
استشــاري ميكروبيولوجــي 
إكلينيكي في تصريح لـ «كونا»، 
أن هذا املرض الفطري غير معد 

وال يتسبب في حدوث أوبئة.
وأوضــح أن تســمية هــذا 
املرض بالفطر األسود «خاطئة»، 
فالفطريــات تلقــب باألســماء 
العلمية املوجودة في املصنفات 
العلميــة وال تصح تســميتها 

باللــون األســود أو غيــره من 
األلوان، والتســمية الصحيحة 
هي الفطر املخاطي الذي ينتسب 
.Mucorales إلى مملكة الفطريات

وذكــر أنه فطر منتشــر في 
البيئــة مثل التربــة والنباتات 
وكذلك في الهواء وهو كســائر 
الكائنات احلية يؤدي دورا مهما 
في عملية التوازن البيئي مثل 
حتليل املواد العضوية وغيرها.

ولفت إلى أنه في املقابل قد 
يؤدي هذا النوع من الفطريات 
إلــى حــدوث بعــض األمراض 
اخلطيرة مثل التهاب اجليوب 
األنفية التي قد متتد أحيانا إلى 

العني واملــخ وكذلــك االلتهاب 
الرئوي خصوصا عند املرضى 
الذيــن لديهــم ضعــف شــديد 
باملناعــة واملرضــى املصابــني 
مبرض السكر وحتديدا من يكون 
معدل السكر لديهم غير منتظم 

فهم أكثر عرضة لالصابة به.
وأفاد العبيد بأنه لوحظ انتشار 
هذا املرض الفطري في الهند لدى 
املرضى املصابني مبرض «كوفيد 
ـ ١٩» مســببا التهابــات خطيــرة 
تشــمل اجليوب األنفية التي قد 

متتد أحيانا إلى العني واملخ.
وأشــار إلى دراســة حديثة 
شــملت ١٨ دولــة فــي أوروبــا 

وأميركا وآسيا بينت أن حاالت 
الفطر املخاطي املرتبط مبرض 
«كوفيد ـ ١٩» قليلة جدا مقارنة 
بالهند، مع العلم أن «كوفيدـ  ١٩» 
منتشر في جميع أنحاء العالم، 
وهذا يدل علــى أن العالقة بني 
املرضني مستبعدة إلى حد كبير.
وعن ســبل الوقاية، بني أنه 
يجــدر على املرضــى ضعيفي 
املناعة التزام التدابير الصحية 
للوقايــة مــن اكتســاب عدوى 
«كوفيــدـ  ١٩»، وفيمــا يخــص 
مرضى السكر، يتوجب عليهم 
احملافظــة على انتظــام معدل 
الســكر بالدم عن طريق اتباع 
إرشــادات الطبيــب إضافة إلى 
اتباع اإلجراءات الوقائية وكذلك 

التطعيم.

رئيس وحدة مختبر الفطريات املرجعي في الوزارة أكد أن تسميته خاطئة.. والتسمية الصحيحة هي «الفطر املخاطي»

تصوير باألشعة يظهر عقد الفطر األسود لدى أحد املصابني

«التعريف باإلسالم»: ٢٢٪ زيادة في حاالت 
إشهار اإلسالم مقارنة برمضان املاضي

أكــد مدير عــام جلنة 
التعريف باإلسالم إبراهيم 
خالــد البــدر، أن جلنــة 
التعريف باإلسالم أحرزت 
العديد من اإلجنازات خالل 
شهر رمضان املبارك. وقال 
البــدر إن هذه اإلجنازات 
توزعت على كل مشاريع 
وأنشــطتها  اللجنــة 
وفعالياتها على املستوى 
الدعوي ومستوى الشراكة 

املجتمعية.
وأضــاف أن من أبرز 
هــذه اإلجنازات إشــهار 
مهتديــا   ٤٢٨ إســالم 
ومهتدية جديدة، مقارنة 
بـــ٣٥٠ حالــة إشــهار مت 
إعالنها العام املاضي، ما 
يعني زيادة نسبتها ٢٢٪. 
وحول األنشطة الدعوية، 
قال البدر إن اللجنة وزعت 
٢٨٦٧ حقيبــة دعويــة، 
مشــيرا إلــى أن دعاتهــا 
قاموا بإلقاء ١٠٤٧ محاضرة 
دعوية خالل الشهر الكرمي 

عبر «األون الين».
وفيما يتعلق بالسلة 
الرمضانية، كشف البدر 
أن اللجنة حققت هدفها من 
هذا املشروع، حيث قامت 

بتوزيع ٩٧٩٢٠ وجبة إفطار صائم. ولفت 
البدر إلى أن من أهم إجنازات اللجنة أيضا 
خالل شــهر رمضان حملة «تقدر تشارك» 
التي شهدت مشاركة فعالة من أهل اخلير، 
دعما ملشاريع اللجنة خاصة مشروع «علمني 

اإلسالم.
وأشار البدر إلى أن اللجنة كان لها دور 
فاعل في ملف الشراكة املجتمعية، والذي 
نفذتــه اللجنة خــالل رمضان عبر نشــر 

بوستات صحية توعوية عن لبس الكمام، 
مشيرا إلى أنها شملت مساجد الكويت في 
احملافظات الست، وذلك بالتعاون والتنسيق 

مع وزارة األوقاف. 
وفي اخلتام أعرب البدر عن شكره لكل 
املتبرعني والداعمني من أهل اخلير، الذين 
بادروا لدعم مشــاريع اللجنة، األمر الذي 
ساهم في توسيع النشاط الدعوي وحتقيق 

كل هذه اإلجنازات.

خالد البدر شكر املتبرعني على دعمهم مشاريع اللجنة وحملة «تقدر تشارك»

إشهار إسالم «عن بعد»

أحد املهتدين اجلدد خالل إشهار إسالمه

الوهيب لـ «األنباء»: عواقب خطيرة على النمو االقتصادي 
إذا لم تهيئ احلكومة العودة الصحيحة للعمل

عاطف رمضان

قالت رئيســة مجلس إدارة 
جمعية حتســني بيئــة العمل 
(حتــت اإلشــهار) ومستشــار 
نفســي تنظيمي دينا الوهيب 
إن جائحة كورونا تعتبر فرصة 
إلعادة ضبط بيئة العمل بشكل 
صحيح. وأضافت الوهيب في 
تصريح صحافي أن الكويت بدأت 
تدريجيا فــي تخفيف عمليات 
اإلغالقات، مشــيرة إلى أنه بدا 
واضحا أن القلق بشــأن اآلفاق 
االجتماعية والتنظيمية والصحة 
النفسية العامة للمجتمع الكويتي 

يزداد حدة.
وأكدت في تصريح ل االنباء  
أن احلكومــة إذا لم تلتفت إلى 
صحة املوظفني النفسية وطرق 
وأســاليب العــودة الصحيحة 
للعمــل مــع وضــع معاييــر 

احلضور واالنصراف وساعات 
العمل في املكاتب كعالمة على 
االلتزام واإلنتاجية، إلى ثقافة 
مينح من خاللها املوظفون املزيد 
من احلرية حــول وقت ومكان 
العمل طاملا يتم حتقيق األهداف 
الرئيسية للعمل. وزادت قائلة: 
كان هناك حتول كبير نحو آليات 

بحاجة إلى إجراء دراسات لتوفير 
مؤشرات للمنظمات وصانعي 
السياسات لفهم أفضل، وبالتالي 
التكيف مع السياق املتغير لسوق 
العمل وتفضيالت املوظفني في 
املستقبل. وبينت أن احلكومة لم 
تول أي اهتمام لألمهات العامالت، 
فالعديد من النساء يعملن في 
وظائــف مزدوجة بــني العمل 
والتعليم املنزلــي طوال فترة 
اجلائحــة مما حد مــن قدرتهن 
على العمل وتعاني كثير منهن 
من مشاعر الصراع واإلجهاد، ال 
سيما بعد إغالق املدارس، وقد 
نشــهد ارتفاعا في عدد النساء 
الالتي يخرجن من سوق العمل 
في املستقبل القريب، فضال عن 
تزايد عدد غيــر القادرات على 
التنافس مع أقرانهن من الرجال 
في مكان العمل بســبب األعباء 

اإلضافية التي تعرضن لها.

العمل والعمل من املنزل فعلى 
سبيل املثال، كان العمل من املنزل 
أقل شيوعا في كثير من القطاعات 
ومن املثيــر لالهتمام أنه حتى 
في القطاعات التي قد يبدو فيها 
العمل املنزلي غير محتمل، ومع 
ذلك، فإن التحول نحو العمل من 
املنزل اصبح ممكنا، مشيرة إلى 
أنه قد وفرت فرصة فريدة لفهم 
كيفية أن العمــل من املنزل قد 
غير تصورات الناس ومواقفهم 
جتاه العمل املنزلي والعمل املرن 

بشكل عام.
وأوضحت أنه على الصعيد 
الدولي، جتري البلدان دراسات 
اســتقصائية للحصــول على 
رؤى عــن كيفية تغيــر العمل 
واحليــاة املنزلية طــوال فترة 
اإلغــالق وكيف ميكن أن تكون 
لهذه التغييرات تأثير عميق على 
مستقبل العمل. في الكويت، نحن 

أشارت إلى أن جائحة كورونا فرصة إلعادة ضبط بيئة العمل بشكل أفضل

دينا الوهيب

جديدة ســتكون هناك عواقب 
خطيــرة طويلــة األمــد علــى 
النمــو االقتصــادي والتطوير 
املؤسســي، ومعدالت التحفيز 
الفردي للموظف. وأشارت إلى 
أنه لتحقيق نتيجة أفضل، يجب 
على احلكومة أن تعمل بشــكل 
مشترك وسريع إلصالح جميع 
اجلوانب املجتمعية واالقتصادية 
والتنظيمية وظــروف العمل، 
الفتة إلى أن التغييرات السريعة 
التي شهدتها الكويت استجابة 
للجائحة تثبت أن إعادة ضبط 
األسس التنظيمية للمؤسسات 
أصبــح أمر ممكن، موضحة أن 
اجلائحة أظهرت مدى السرعة 
التي ميكننا بها إجراء تغييرات 
جذرية في أمناط حياتنا. وقالت: 
ميكن اعتبار ذلك فرصة للكويت 
لتمكــني التحــول مــن الثقافة 
التنظيميــة التــي تتمثــل في 

الشويع: الفريق هدفه رسم البسمة على وجوه اجلميع واستغالل وقت الفراغ باألشياء املفيدة الهادفة

«برد على قلبك» تقدم العرفان لألطباء والهيئة التمريضية 
واإلدارية واملرضى والعمال في «الصباح الصحية»

ندى أبو نصر

نظم فريــق بصمة كويتي حملة 
«برد على قلبك»، وذلك في املنطقة 
الصحية «مشفى الصباح» لتوزيع 
املثلجات والعصائر على جميع العمال 
واملرضى واألطباء في املنطقة والتي 
ســاهمت إلى حد كبير في مساعدة 
املرضى والعاملني والفرق الطبية على 
االنتعاش ومقاومــة درجات حرارة 

فصل الصيف املرتفعة.

التي تصب في خدمة املجتمع.
بدورها، قالت عضو فريق «بصمة 
كويتي» رميا شهيب إن الفريق كانت 
له العديد من املبادرات خالل شــهر 
رمضان املبارك والعديد من احلمالت 
اخليريــة وفي العديد مــن املناطق، 
مضيفة أن هناك خططا مســتقبلية 
يطمح الفريق إلــى أن حتقيقها مبا 
يتماشى مع خدمة الوطن واملجتمع، 
حيث هناك العديد من املبادرات التي 
سيتم إطالقها خالل الفترة القادمة.

وأكدت رئيسة فريق بصمة كويتي 
التطوعي أمل الشويع أن الفريق هدفه 
رسم البســمة على وجوه اجلميع، 
واستغالل وقت الفراغ باألشياء املفيدة 
الهادفــة، وتنمية مهــارات ومواهب 
الشــباب الكويتي، ومساعدة الغير 
بلفتــات خيرية إنســانية ومبادرة 
«برد على قلبك» بالتعاون مع وزارة 
الداخلية أتت من فكرة تخفيف األجواء 
احلــارة عــن املوجودين مــن كبار 
ســن وعمال ومرضى وكل قاصدي 

املشــافي وغيرهم من أفراد املجتمع 
ملســاعدتهم ودعمهــم للتغلب على 
حــرارة الصيف، مضيفة أن احلملة 
ستزور أغلب مناطق ومستشفيات 
الكويت للمساهمة ولو بشيء بسيط 
في التخفيــف من حرارة اجلو على 
أفراد املجتمع من مواطنني ووافدين.
وشكرت الشويع جميع اجلهات 
املشــاركة في هذه احلملة والداعمة 
لهــا علــى رأســهم وزارة الداخلية 
واملتبرعون واملتطوعون جلهودهم 

حملة نظمها فريق «بصمة كويتي» ووزع خاللها املثلجات والعصائر الباردة على رواد املنطقة

(ريليش كومار) أمل الشويع تقوم بتوزيع املرطبات والعصائر  ملشاهدة الڤيديوعدد من أعضاء فريق «برد على قلبك»

«بنك الطعام» ينجز «تسبيل املياه» بالتعاون مع أمانة «األوقاف»
كشــف البنك الكويتي للطعام عن 
االنتهاء من اجناز مشــروع «مصرف 
تسبيل املياه»، وذلك بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف، حيث يعد املشروع من 
أكبر املشاريع تطورا باملنطقة في قطاع 
العمل اخليري، وذلك عن طريق سيارات 
البنك املتنقلة احلديثة واملجهزة بأحدث 
أساليب التبريد التي تستخدم في هذا 

املشروع احليوي.
من جانبه، قال نائب نائب رئيس 
البنك الكويتي للطعام مشعل األنصاري 
ان البنك جنح في امتام مشروع «تسبيل 
املياه» في الفترة املاضية من خالل توفير 
ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة، 
إذ تقوم ســيارات متنقلة متخصصة 
باالنتقال إلــى أماكن جتمعات العمال 
وتزويدهم باملاء في الطرق واملساجد 

واملستشفيات واألماكن احليوية.
وقال االنصاري: ان مشروع «مصرف 

تسبيل املياه» يعد نقلة نوعية في العمل 
اخليري واإلنساني في املنطقة، نظرا 
لألســاليب احلديثة التي يســتخدمها 
البنك في إجناح هذا املشروع واستفادة 

اكبر عدد ممكن من شرائح املجتمع.

أكد األنصــاري ان األمانــة العامة 
لألوقــاف ال تألو جهدا فــي دعم كافة 
األنشطة واجلهود اخليرية والتطوعية 
التــي يقوم بهــا بنك الطعــام خلدمة 
املجتمــع الكويتي، مشــيدا بجهودها 

في تســهيل كافة السبل إلجناح هذه 
األنشطة واحلمالت واملشاريع اخليرية 
ليعود نفعها وخيرها على كافة شرائح 
املجتمــع. وأكــد االنصــاري ان حملة 
«تســبيل املياه» تعــد نوعا من أنواع 
التكافل والتراحم االجتماعي بني كافة 
شــرائح املجتمع الكويتي، مضيفا ان 
املشروع يأتي انطالقا من قوله تعالى: 
(وجعلنا من املاء كل شيء حي) وقول 
رسوله ژ: «أفضل الصدقة سقي املاء»، 
موضحا ان املشــروع يستهدف تقدمي 
املاء ابتغــاء الثواب مــن اهللا، إذ تعد 

صدقة املاء أفضل الصدقات.
وميتلك بنك الطعام فريقا متكامال 
إلدارة العمل اخليري واستقبال املتعففني 
للتعرف علــى احتياجاتهم من خالل

www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية 
جميــع متطلباتهم والعمــل على حل 

مشاكلهم اليومية.

توزيع املياه

املرض قد يؤدي حلدوث بعض األمراض اخلطيرة مثل التهاب اجليوب األنفية ومن املمكن أن متتد للعني واملخ

عادل املرزوق: الشمس تتعامد على الكعبة 
اخلميس وطقس الكويت حار حتى اجلمعة

قــال اخلبيــر الفلكي 
عادل املرزوق انه ستبدأ 
نهــار اليوم فــي منطقة 
شمال شرق شبه اجلزيرة 
العربية الفترة االنتقالية 
من آخــر الســرايات الى 
وهــو  البــارح،  بدايــة 
البارح الصغير او «بارح 
املشمش»، وعادة ما يكون 
فيه الطقس في حالة عدم 
اســتقرار، حيــث ميتزج 
الســرايات املشهور  جو 
التــي تهب  بالعواصــف 
في املساء مع جو البوارح 
الذي يسبب الغبار الذي 

يهب في النهار ثم يترسب الغبار في الليل، 
وهذا ما شــاهدناه بوضوح مســاء االثنني 
عندما هبت العاصفة الغبارية قبل غروب 
الشمس ثم ترسب في الليل، وهذا الطقس 
هو نتيجة وجود منخفض جوي في املنطقة 
تبلغ قوته بني ١٠٠٢ على ســواحل اخلليج 
العربي و١٠١٢ على سواحل البحر االحمر.

وتوقع املرزوق ان تهب في االيام املقبلة 
رياح شــمالية غربية تكون سرعتها بني ١٥ 
و٢٥ كلــم/س ويكون الطقــس حارا ودرجة 
احلرارة بني ٤٢ و٤٨ مئوية في النهار بينما 
تكون درجة احلرارة املتوقعة في الليل بني ٢٩ 
و٢٣ مئوية مع ظهور بعض الغيوم والسحب 
العاليــة وغيــر املمطرة، حيث يســتمر هذا 
الطقس حتى مساء اجلمعة، وتتحول الرياح 
فجر السبت الى رياح جنوبية شرقية (رياح 
كوس) نشطة تتجاوز سرعتها ٣٠ كلم/س، 
وجتعل الطقس شبه غائم مع ارتفاع ملحوظ 
في درجات احلرارة تكون بني ٤٦ و٤٧ مئوية 
في النهار وفي الليل بني ٢٩ و٣٠ مئوية مع 
ارتفــاع في نســبة الرطوبة التــي ميكن ان 

تتجاوز الـ ٦٥٪.
وتابع: ان يومي االثنني والثالثاء املقبلني 
ستســتمر احلرارة العالية وتكون الرياح 

متقلبــة االجتــاه خفيفة 
الســرعة  الــى معتدلــة 
تكــون ســرعتها بــني ٧ 
و١٢ كلــم/س، ولكن هذه 
الرياح ومع بداية الشهر 
املقبل تتحــول الى رياح 
شــمالية غربية نشــطة، 
ومن احملتمل ان تتجاوز 
سرعتها ٤٠ كلم/س، مع 
العلم ان سقوط االمطار 
مــن بعــد هــذه الفتــرة 
ستقل احتمالية سقوطها 
وسندخل في مرحلة شبه 

انعدام لسقوط االمطار.
وزاد: فلكيا، نشير الى 
انه اوال ستتعامد الشمس على الكعبة املشرفة 
يوم غد اخلميس في متام الساعة ١٢٫١٧ ظهرا 
وفــي هذا الوقت ميكن حتديــد اجتاه القبلة 
التحديد الصحيح من اي بقعة في العالم تظهر 
فيها الشمس، كما انه تظهر في السماء في فجر 
االحد ٦ يونيو مجموعة عنقود الثريا، وميكن 
رؤية جنوم الثريا هذه في جهة الشــرق في 
الساعة ٣٫٤٥ فجرا فوق االفق مباشرة وقبل 
شروق الشمس بحوالي ساعة كاملة وظهور 
جنم الثريا في سماء املنطقة، وستختفي هذه 
النجوم من الســماء وتنعدم رؤيتها شروق 
الشمس، وظهور الثريا في السماء هو دليل 
نهايــة فترة العواصــف وبداية دخول فترة 
البارح العود والتي متتاز بهبوب رياح شمالية 
قد تكون نشطة مثيرة للغبار في النهار من 
بعد الساعة ٩ صباحا ثم يترسب هذا الغبار 

في الليل من بعد الساعة ١٠ ليال.
وعن حالة البحر، قال املرزوق: يدخل في 
تيارات الفساد الصاحلة للصيد اعتبارا من 
الثالثاء ١ يونيو حتى االثنني ٧ منه، مشيرا 
الى ان انسب وقت للصيد في هذه الفترة مع 
وقفة املاية التي ســتكون بني الســاعة ٣ و٤ 
طوال هذا االســبوع وفترة الســباحة تكون 

من بعد ٣ مساء.

فترة انتقالية بعد آخر السرايات وبداية «البارح» سبب العواصف

عادل يوسف املرزوق


