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الزمان لص ظريف محترف يســرق 
شبابنا!

الزمان ورقا يابسا  يقولون: يتساقط 
يجمعه النهر ويبيعه للبحر!

هكذا ميضي سريعا هذا الزمان الذي 
لعابه األمل، ولسانه التاريخ ولقمته العمر، 

ونابه املوت!
يقول جبران خليل جبران فيلسوف 

لبنان وشاعرها وأديبها:
إن احلياة ال يحدها زمان، فليس األمس 
سوى ذكرى اليوم، وليس الغد سوى حلم 

اليوم!
قالها أبوالعالء املعري شعرا:

توهمت خيرا في الزمان وأهله
وكان خيــاال ال يصــُح التوُهــم

فما النور نوار وال الفجر جدول
وال الشمس دينار وال البدر درهُم

تبقى حكمة الزمان والدهر متتزج في 
هذه األبيات اخلوارزمية:

مــا أصعب الدهر على من ركبه
حدثنــي عنــه لســان التجربْة
ال تشــكر الدهــر خلير ســببه
فإنـــــه لـــــم يتعـمــــد للهبــْه
وإمنــا أخطــأ فيـــــك مذهبــه
فالســيل إذ يســقي مكانًا خربْه
والسم يستشــفي به من شربْه

في مشــاهد احليــاة املختلفة يراهن 
الناس على الوقت؛ ألنه كفيل مبحو اآلالم 
واألحزان وتسكني احلقد والغضب وإطفاء 

نار اخلالفات والصراعات!
من جميل بعض الناس أن لديهم متسعا 

من الوقت ويعرفون كيف يستخدمونه!
ويبقى السؤال: هل حتب الزمن؟ إذن، 
ال تضيع وقتــك، فالوقت هو ما صنعت 

منه احلياة!
تبقى احلقيقة يا بني آدم: الوقت ميضي!
ال.. لألســف فإن الوقت يبقى ونحن 

منضي إلى آجالنا الدنيوية!
قالوا: أن تكون غنيا هو أن متلك املال، 
أما أن تكون ثريا فهــذا يعني أنك متلك 

الوقت.. فال تضيعه!
الدنيا عجيبة، فاملضحك أن ماليني البشر 
ممن يتمنون اخللود ال يجدون ما يفعلونه 

في أوقات فراغهم!

٭ ومضة: عزيــزي القارئ في كل مكان، 

احملطــات الزمنية ثالث: أمس دابر ذهب، 
وحاضر مأمول، وغد مرتقب.. يبقى السؤال: 

َمن يسابق َمن؟
وقد أحسن الوصف الشاعر املتنبي الذي 

يقول:
قبحــًا لوجهــك يــا زمــان فإنــه

وجــه لــه مــن كل قبــح برقــع

٭ آخر الكالم: خذهــا مني، الزهد في الدنيا، 
والوقت والدهر له حكمة جلية تؤدي بنا الى 

آخرة صاحلة مرجوة!

٭ زبدة احلچي: ونحن في مقاعد الدراسة في 
(املعلمني) مازلت أتذكر األســتاذ سيد عامر 
والشهابي وأستاذنا نصر الدين مدرس التربية 

الفنية وقولهم املتكرر:
صــاح هذي قبورنــا متأل الرحب

القبــور مــن عهــد عــاِد فأيــن 
أدمي أظــن  مــا  الــوطء  خفــف 

األرض إال مــن هــذه األجســاِد
سر إن استطعت في الهواء رويدا

ال اختيــاال علــى رفــات العبــاِد
رب حلــد قــد صــار حلدا مــرارا

ضاحــٍك مــن تزاحــم األضــداد

اقرأ ومتعن وفكر في هذه اآلية الكرمية:
(يا أيها الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكم 
احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور) سورة 

فاطر ٥.
وهكذا ميضــي الوقت ومتضي احلياة، 
فكن كما طلب منــك احلبيب ژ: «كن في 

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».
وتبقى احلقيقة املجردة: الدنيا دار ممر، 

واآلخرة دار مقر.

٭ تعزية ومواساة
أعزي أهلنا فــي مملكة البحرين بوفاة 
العم املغفور لــه بإذن اهللا تعالى: مبارك بن 
ســيف بن درعان آل ضاعن العجمي، الذي 
ووري الثرى عصر الثالثاء ٨ فبراير ٢٠٢٢ 
في مقبرة احلنينيــة، ونعزي ابني فيصل 
واخوانه وعيال عمه  وأسرته الكرمية بهذا 

املصاب اجللل.
رحم اهللا العم «مبارك بن ســيف»، ربي 
يوسع مدخله ويكرم نزله ويجعل قبره روضة 
من رياض اجلنة، ومثواه في جنات عدن في 
الفردوس األعلى من اجلنة و(إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).. في أمان اهللا.

ومضات

في هذا 
«الزمن» عبارة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الصحة» توقف تسجيل الدفعة الثانية 
من الصفوف األمامية.. والصرف خالل أسابيع

عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب «التسجيل» في 
اإلقرار والتعهد ملكافآت الصفوف األمامية 
«الدفعــة الثانية»، بعد أن اســتمرت ملدة 

أسبوع في استقبال الطلبات.
ويقوم فريق وزارة الصحة بفرز جميع 

االقرارات والتأكد من تسجيلها في تطبيق 
Q٨Seha متهيــدا لصرفها خالل األســابيع 

القريبة املقبلة.
وســتقوم وزارة الصحــة بفتــح بــاب 
«التظلمات» ملكافآت الصفوف األمامية بعد 
االنتهاء من عملية الصرف كاملة، وذلك عبر 

آلية وضوابط ستحددها الوزارة قريبا.

«التظلمات» بعد االنتهاء من عملية الصرف كاملة

حسني: التطعيم يقيد حركة ڤيروس 
كورونا باجلسم ويحمي األنسجة

أن يعزل الشــخص نفسه مباشرة حال 
ظهــور هذه األعراض وحتــى التأكد من 

نتيجة الفحص.
وأشــار إلــى أن الشــخص احملصــن 
بالتطعيمات لديه نسبة عالية من األجسام 
املضادة للڤيروس وبالتالي عند دخول 
الڤيروس للجسم تقوم األجسام املضادة 
بتقييد حركة الڤيروس لبقية األنسجة في 
اجلسم سواء نسيج الرئة أو املعدة، بينما 
فــي حال غير املطعم فإن احلماية تكون 
غير موجــودة وبالتالي الڤيروس لديه 
حرية حركة للذهاب إلى بقية األنســجة 

وهو ما يسبب األعراض طويلة املدى.
من جهتها، بينت استشــاري جراحة 
عامة د.فاطمة خاجة أنه إذا كان الشخص 
مخالطــا لقريب أي مع شــخص مصاب 
متواجــد معه باملنزل أو في مكان مغلق 
ألكثر من ١٥ دقيقة مبسافة أقل من مترين 
بدون كمام، فإن الشخص يجب أن يعزل 

نفسه ويقوم بعمل مسحة.

حنان عبداملعبود

شــــــــدد أطـبــــــاء 
ومختصــون عـلـــــــى 
ضرورة اتباع اإلجراءات 
بارتــداء  االحترازيــة 
الكمام، وحفظ مســافة 
اآلخريــن،  مــع  آمنــة 
الفتني إلى أن األعراض 
قــد تتأخر فــي الظهور 
مع بعــض املصابني، أو 
ال تظهر ويتم مخالطتهم 
وانتشار الڤيروس بشكل 

أكبر، بينما تكون األعراض شــديدة مع 
أشخاص آخرين.

وأوضحوا أن إجراء فحص PCR يفضل 
أن يتــم في اليــوم الثالث مــن مخالطة 
شــخص ثبتت إصابتــه بالڤيروس، أو 
عند ظهور أعراض تنفسية للحصول على 
نتيجة دقيقة، مشددين على ضرورة أن 
يعزل الشخص املخالط نفسه قبل إجراء 
فحص كورونــا وعدم مخالطة اآلخرين 

للحد من انتشار العدوى.
بدوره، قال استشاري املناعة والعالج 
باخلاليــا اجلذعية د.ميثم حســني «في 
حال ظهور أعراض على شخص ما بعد 
مخالطته ملصاب بڤيروس كورونا فيمكن 
عمل الفحص في اليوم األول أو الثالث، 
الفتا إلى أن الفحص في اليوم الثالث غالبا 
ما يكون أكثر دقة من اليوم األول، ولكن 
في حال ظهرت على الشخص أعراض مثل 
كحة أو سعال وهي األعراض التي تتشارك 
فيها االنفلونزا مع ڤيروس كورونا فيفضل 

إجراء PCR باليوم الثالث من مخالطة املصاب بالڤيروس

د.فاطمة خاجةد.ميثم حسني

مصادر صحية لـ «األنباء»: توجه لتخفيف قيود «كورونا» 
واملرونة في التعامل مع الوضع الوبائي

حنان عبداملعبود 
عبدالكرمي العبداهللا

اجتمع وزير الصحة د.خالد 
السعيد، مع فريق كوفيد-١٩ 
املركزي، بحضور وكيل الوزارة 
د. مصطفى رضا ملتابعة تقييم 
الوضع الوبائي وما شهده من 
حتسن ملحوظ في مؤشرات 

التقييم الوبائي.
شــرحا  الفريــق  وقــدم 
تفصيليا حول مؤشرات التقييم 
وما شهدته من حتسن ملحوظ، 
كما استعرض الفريق ما انتهت 
إليه اللجان الفنية من توصيات 
في شــأن مراجعــة القرارات 
والتوصيات وتطويرها ملواكبة 
املرحلة املقبلــة، وذلك مبا ال 
يضر بصحة وسالمة املواطنني 
واملقيمــني، ومبا يحفظ األمن 

الصحي للبالد.
وكشــفت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء» 
عن أن وزيــر الصحة د.خالد 
السعيد يتجه العتماد تخفيف 
اإلجراءات الصحية، واملرونة 
التعامــل مــع الوضــع  فــي 
الوبائي. وبينــت املصادر ان 
هذا يأتي تسهيال على املواطنني 
واملقيمني، وتزامنا مع التوجه 

العاملــي للتكيــف والتعايش 
والعودة الى احلياة الطبيعية.

مــن جهة أخرى اســتقبل 

وزير الصحة د.خالد السعيد 
الكــوادر الصحية العاملة في 
الراشــد،  مركــز عبدالعزيــز 

ممثلة بإدارة املركز ورؤســاء 
األقســام الفنيــة واإلداريــة، 
وذلك مبناســبة اختيار مركز 

عبدالعزيــز الراشــد ألمراض 
احلساســية واملناعــة مركزا 
 Center) متميــزا ذا مرجعيــة
of Excellence) على مستوى 
العالم، وذلك من قبل منظمة 
 World) العاملية احلساســية 
Allergy Organization) والتي 
تعتبر أكبر أكادميية مختصة 
في مجال أمراض احلساسية 

واملناعة عامليا. 
واستمع الوزير للكوادر 
الصحية، وما يواجهونه من 
حتديــات في ســبيل تقدمي 
أفضل اخلدمات وفق اجلودة 
الالزمة، مثمنا ما يقومون به 
من جهود بحثيــة أكادميية 
وإكلينيكية، لتطوير منظومة 
العمل، واخلدمة املقدمة عبر 

املركز. 
يذكر أن املركــز قدم نحو 
٨٠ بحثــا ودراســة علميــة 
على مدار الســنوات اخلمس 
املاضية، العديد منها قد نشر 
في املجالت الطبية املتخصصة، 
وأنــه بهذه الشــهادة العاملية 
يتيح املجال الحتواء وتدريب 
املمارسني الصحيني للتخصص 
العلمي والزمالــة الطبية في 
مجــال احلساســية، واملناعة 

اإلكلينيكية.

وزير الصحة اجتمع مع فريق «كوفيد - ١٩» املركزي ملتابعة التحسن امللحوظ في مؤشرات التقييم

وزير الصحة لدى استقباله الكوادر الصحية العاملة مبركز عبدالعزيز الراشد د.خالد السعيد خالل اجتماعه مع فريق «كوفيد - ١٩» املركزي

Center of Excellence السعيد استقبل الكوادر الصحية في مركز الراشد مبناسبة اختياره مركزًا متميزًا ذا مرجعية

زيادة طفيفة في إصابات «كورونا».. ٢٢٦٨ حالة جديدة
أعلنــت وزارة الصحة أمــس األحد عن 
تسجيل ٢٢٦٨ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد- ١٩) في الساعات الـ ٢٤ 
الســابقة، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق 
بلغت ١٤ حالة فقــط، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٦٠١٣٠٧.
وقال املتحدث باســم الوزارة د. عبداهللا 
السند إنه مت تسجيل ٥١٤٧ حالة شفاء، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى ٥٦٠٤٩٧، مبينا 
أن نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع 
اإلصابات بلغت ٩٣٫٢٪. وأوضح السند أنه 
مت تســجل حالة وفاة واحدة جراء اإلصابة 
ليكون إجمالي عدد احلاالت املسجلة ٢٥٢٠ 

حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
٩٣ حالة في حني بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها والتزال 
تتلقــى الرعايــة الالزمــة ٣٨٢٩٠ ووصل إجمالي عدد احلــاالت في أجنحة 
(كوفيد ١٩) إلى ٤٤٥. وذكر أن عدد املســحات التي مت إجراؤها بلغ ٢٥٦٣٧ 
ليصبح مجموع الفحوصات ٧٣٠٥١٠٥، مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد 

هذه املسحات بلغت ٨٫٨٪.

شفاء ٥١٤٧ وإجراء ٢٥٦٣٧ مسحة وتسجيل حالة وفاة واحدة

د.عبداهللا السند

ر» نظمت احتفاًال باألعياد الوطنية «شؤون الُقصَّ

ليلى الشافعي

مبناسبة قرب حلول األعياد الوطنية نظمت 
الهيئة العامة لشؤون الُقصر أمس احتفالية 
بســيطة مــع موظفيهــا وأبنائها املشــمولني 
برعايتها، بحضور الفئات اإلشرافية لبعض 
اإلدارات اخلدميــة فــي الهيئة مثــل «اخلدمة 
واملتابعة» و«العقارية» و«الرعاية االجتماعية 
والتربوية» و«الهندسية» و«القانونية» و«مالية 
القصر» و«النشاط التجاري للتركات»، وذلك 
للرد على استفسارات املراجعني خالل هذا اليوم.

وفي هذا السياق، قالت مدير إدارة الرعاية 

االجتماعية والتربوية ورئيس جلنة األنشطة 
والفعاليــات متاضر العمــر ان الهيئة أقامت 
االحتفال في إطار املنهجية املتبعة للتواصل 
االجتماعي مع املوظفني والقصر وتوفير أفضل 

سبل الرعاية والترفيه لهم.
وأكدت العمر أن الهيئة حترص دائما على 
تقدمي أفضل اخلدمات وإقامة الفعاليات التي 
من شأنها تعزيز سبل التواصل بني املوظفني 
واألبنــاء مبا يعود عليهم بالفائدة ويلبي كل 
احتياجاتهم، كما تعتزم إقامة بعض الفعاليات 
خالل الفترة املقبلة، لتحقيق أهدافها في إسعاد 

أبنائها املشمولني برعايتها.

العمر: الهيئة حريصة على توفير سبل الرعاية والترفيه للموظفني واملشمولني برعايتها

(زين عالم) حمد البرجس مع زهرتني خالل احتفال «القصر» باألعياد الوطنية  

«نسائية النجاة»: حققنا إجنازات 
مميزة بدعم احملسنني 

تقدمــت رئيســية القطاع النســائي بجمعية النجاة 
اخليرية وضحة البليس بشكر وتقدير أهل اخلير داعمي 
القطاع النسائي من داخل الكويت وخارجها، مؤكدة أن املرأة 
الكويتية منذ القدم ساهمت وبقوة في تعزيز وترسيخ 
مكانة العمل اخليري الكويتي وحققت جناحات إنسانية 
كبيرة. واضافت: إنه بفضل اهللا ثم دعم احملسنني قمنا 
ببناء ٤٧ مسجدا في عدة دول، ونحرص على أن تكون 
مساجد «النجاة» منارات دعوية وتوعوية في تلك البلدان 
حيث نقيم حلقات القرآن، وكذلك اللقاءات واحملاضرات 
الدينية، ونوزع سالل إفطار الصائم وحلوم األضاحي.

وضحة البليس خالل حفل لأليتام في ألبانيا بحضور السفير فايز اجلاسم

عالج «كوفيد - ١٩» عن طريق الفم 
يتوافر في الكويت قريبًا

حنان عبداملعبود

استشــاري  أعلنــت 
امراض باطنية واملناعة 
االكلينيكية د.منى األحمد 
أن الكويــت مــن الــدول 
القليلــة علــى مســتوى 
العالم التي ستوفر العالج 
لڤيروس كورونا الذي يتم 
احلصول عليه عن طريق 
الفم خالل األيام املقبلة، 
الفتــة إلى أن العالج يتم 
تناوله فــي بداية ظهور 

األعــراض وملــدة ٥ أيــام للحــاالت التي 
تعاني من أعراض بسيطة إلى متوسطة. 

وبينت أن العالج املضاد 
للڤيروســات به أكثر من 
نوع وهي عالجات جديدة 
الفم  تؤخذ عــن طريــق 
وتعتبر جديدة ومتميزة 
فــي عالجــات الڤيروس 
وســيتم توفيرها خالل 

الفترة القريبة املقبلة.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
العــالج الذي يســتهدف 
الفئات من ذوي االختطار 
من املرضى الذين يعانون 
من أمراض مزمنة يسهم 
في تقليل أعداد الوفيات بكورونا واألعراض 

الشديدة بنسبة تصل الى ٨٩٪.

يقلل الوفيات واألعراض الشديدة بنسبة تصل إلى ٨٩٪

د. منى األحمد

ملشاهدة الڤيديو

خاجة: من يخالط مصابًا في مكان مغلق ١٥ دقيقة ومبسافة أقل 
من مترين بدون كمام عليه أن يعزل نفسه ويقوم بإجراء مسحة


