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هل وباء «كورونا» هو شــرارة بداية 
احلرب بني الواليــات املتحدة األميركية 

والصني؟
اخلوف يســود العالم وشــعوبه من 

وباء قاتل اسمه ڤيروس كورونا!
ڤيروس كورونا امللعون موطنه اآلن 

الصني!
الصني تذكر أرقاما عن أعداد املصابني 
والوفيات، والعالم غير مصدق لهذه األرقام 
ويتخذ إجراءات احترازية لعدم وصول 

املرض إليه.
فــي ٣٠ يناير املاضي، أعلنت منظمة 
الصحة العاملية أن ڤيروس كورونا أصبح 
ميثل حالة صحية طارئة عاملية بعد ظهور 
إصابات كورونية في دول غير الصني.

تقارير صحافيــة وصحية تفيد بأن 
أعــداد املصابــني أكبر من األخبــار التي 

تنشرها الصني وبعض الدول األخرى.
«ووهان» معزولة بعد انتشار املرض 
وكل الڤيديوهات والصور ترى فيها الناس 

يلبسون الواقي الصحي (الكّمام).
أمس الثالثاء، تعترف الصني بأكثر من 
٤٠٠ حالة وفاة وأكثر من ٢٣٠٠ إصابة.

الواليات املتحدة األميركية تقول إن 
األرقام أكبر من حقيقة ما ينشر.

كل الدول األوروبية واآلسيوية ودول 
العالم بدأت سلسلة من اإلجراءات الصحية 

الوقائية.
ما أعجبني ولفت نظري هو تصرف 
شركة فيسبوك التي أعلنت أنها ستزيل كل 
املنشورات التي ترّوج الشائعات ونظريات 
املؤامرة، وتقصد هنا- أتصور- نظرية 

املؤامرة واحلرب البيولوجية.
كثيرا اليوم ممن قابلتهم عقب انتشار 
وباء كورونا أراهم مييلون الى أن هناك 
حربا بــني الواليات املتحــدة األميركية 

والصني بيولوجيًا!
وإن بــوادر هذه احلــرب غير املعلنة 
هي فكرة (ڤيروس كورونا) والذي يهدف 

باألساس الى ضرب الصني اقتصاديا.
كثير من التغريدات العاملية أوحت من 
خالل نشــرها أحداث فيلم أميركي أنتج 
في عام ٢٠١١ ملجموعة من العلماء الذين 
يحاولون السيطرة على ڤيروس انتشر 

في العالم عن طريق اخلفافيش!
فيما ذهبت صحيفة واشنطن تاميز 
الــى ما هــو أبعد تصف فيــه الڤيروس 
بـ «الســالح البيولوجي اجليني» ويدل 
على تخليقه في مختبر مبدينة ووهان 

الصينية!
االستخبارات العسكرية االسرائيلية 
وعلــى لســان دانــي شــوهام ضابــط 
العســكرية اإلسرائيلية،  االستخبارات 
قــال: الڤيروس رمبا قد يكــون مرتبطا 
ببرنامج االســلحة البيولوجية السري 

اخلاص بالصني!
فيما نشرت تقارير مختلفة ومن أكثر 
مــن مصدر تؤكد أنه ال يوجد دليل على 

أن الڤيروس سالح بيولوجي.
وأي مزاعم تؤيد ذلك ستسهم في نشر 
معلومات خاطئة بشــكل غير مسؤول، 
وإن صحت تلك االدعاءات فسيكون ذلك 
الســالح البيولوجي ســيئا للغاية، ألن 
الســالح البيولوجي القــوي ينبغي أن 

يكون أكثر فتكا وأقل انتشارا.
وهنا انتشر أكثر من عالج لهذا الوباء، 
فيما صرح مشايخ دين مسلمون بأنه ال 
خطر على املســلمني الذين يتوضأون ٥ 
مرات في اليوم مما يحقق رطوبة باألنف 
واحللق وبذلك ال يتوافر لڤيروس كورونا 

احملضن.
قالــت جامعة هونغ كونــغ ان العدد 
احلقيقــي للمصابني يصــل الى ٧٥ ألف 
شخص في مدينة ووهان مركز انتشار 

الڤيروس.
مغردون من كل أنحاء العالم وصفوا 

ڤيتامني (سي) كعالج، إضافة الى شرب 
املياه، وهذا زعم عالجي غير صحيح.

أين حقيقة األمر؟ ما الذي يحدث في 
الصني؟

شاهدت شــهادات لعرب من الطالب 
والسياح يؤكدون أنهم عالقون في مدينة 
ووهان التي حتولت الى مدينة أشباح.

احلكومة اجلزائرية أول أمس االثنني 
أرســلت فريقا طبيا وطائرة خاصة إلى 
الصني إلجالء طلبتها والطلبة الدارسني 

من املغرب العربي مثل تونس.
بعض الذين رأيتهــم يصرحون بأن 
الوضــع حتت الســيطرة والنــاس كلها 
ملتزمــة بإجــراءات احلمايــة ووضــع 

الكمامات.
الكالم كثير اليــوم عن وباء كورونا 
ولهذا يجب أن يكون االنسان دقيقا فيما 

ينقل من أخبار.

٭ ومضة: أنا شخصيا أتابع BBC News فكل 
تقاريرها الصحافية ميدانية وفيها مهنية 
ومصداقية عالية وتعرض جميع آراء كل 
األطراف، ومن يتابع تقاريرها اإلعالمية 
عن ڤيروس كورونا واملخاوف الناجتة 
عن حساء اخلفاش واحلرب البيولوجية 
(يعــي ويعرف) أنه أمام محطة تنشــد 
احلقيقة، وهي مصدر أساسي للمعلومات 
 B.B.C غيــر املغلوطة. فشــكرا كبيرة لـ
احملطة األكثر انتشــارا في العالم وعند 

الشعوب املتحضرة.

٭ آخــر الكالم: من يدري عــن هذه احلرب 
الصامتة ما بني الواليات املتحدة والصني؟
اليوم احلروب ليســت دبابة ومدفعا 
وصاروخــا، ففــي احلــرب العراقية - 
اإليرانية استخدم صدام حسني السالح 

الكيماوي ضد األكراد.
اهللا وحــده يعلــم مــاذا يــدور فــي 
املختبــرات، هل هنــاك تطوير للحروب 
اجلرثوميــة القادمة؟ األكيــد امليزانيات 

موجودة واخلطط أيضا.

٭ زبدة احلچي: تطوير السالح البيولوجي 
يحتاج الى تكلفة مالية كبيرة واحترازات 
ومواصفــات للتصنيع، وأيضــا علماء 
وخبراء على مســتوى عــال من املهنية 

والفهم التصنيعي والتخصصي.
احلرب البيولوجية ليست وليدة هذه 
الساعة وقد استخدمت، وهي حرب تدور 
في اخلفاء، والتاريــخ يحدثنا أن كثيرا 
من األقوام كانت ترمي باجلثث املوبوءة 
في األنهار وفي الطرقات لتنقل العدوى، 
ورمبا ماليني من البشر ذهبوا نتيجة حرب 
بيولوجية ابتدائية لم يعرفوا شفراتها.
في احلرب العاملية األولى استخدمت 
أملانيــا ميكروب الكوليرا في حربها ضد 
بريطانيــا واحللفاء، وكلنا ســمعنا في 
أواخر الثمانينيات عن (اجلمرة اخلبيثة) 
واستخدمت كســالح بيولوجي في عام 
١٩٨٧ على جزيرة جرونارد األسكتلندية.

في احلرب العاملية الثانية قامت اليابان 
برمي ميكــروب الكوليرا على آبار املياه 
الصينيــة وقتلت أكثر من عشــرة آالف 

شخص.
نترك هــذا للمختصني ونذكر به وال 

يجوز أن نتجاهله.
باختصار: أطراف العالقة معروفون 
اليوم ولننتظر تطورات األحداث النكشاف 

املزيد من احلقائق.
األمر لو فكرت فيه بتمعن (مرعب).

وليكن في معلومنا جميعا أن احلرب 
البيولوجية موجودة، وأال نستهني بهذا 

األمر املقلق لإلنسانية.
حمى اهللا شــعوب العالــم أجمع من 
شياطني االنس الذين يطورون الشر ملزيد 

من الشر.. في أمان اهللا.

ومضات

وباءات احلرب 
البيولوجية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

مستشفى «سدرة» دشن قسم األشعة بُحلَّته اجلديدة
حنان عبداملعبود

وزارة  وكيلــة  أكــدت 
الصحة املســاعدة لشؤون 
الطبيــة األهلية  اخلدمــات 
د.فاطمة النجار، أن الوزارة 
تشجع املؤسسات العالجية 
فــي القطاع الطبــي األهلي 
للحصــول علــى شــهادة 
االعتماد الدولية في جودة 
اخلدمات الصحيــة، بهدف 
ضمان تقدمي أفضل سالمة 

وممارسة صحية.
وقالت النجار في تصريح 
لها أمس على هامش تدشني 
قســم األشــعة اجلديــد في 
مستشفى «ســدرة» بحلته 
اجلديدة إن إدارة املستشفى 
تبــذل مجهــودات كبيــرة 
لتوفيــر أحــدث األجهــزة 
على الصعيد التشــخيصي 
والعالجــي، بهدف حرصها 
على اإلجراءات التشخيصية 
بأكثر دقة وسرعة مطلوبتني.
وأكدت النجــار أن إدارة 
مستشفى «سدرة» حرصت 
على إضافــة أجهزة جديدة 
للرنني املغناطيسي واألشعة 
املقطعية وأشــعة السونار 
بأحدث املواصفات، مشددة 
على أن وزارة الصحة تشد 
على أيدي العاملني في القطاع 
الطبي األهلي وتساند كل ما 
يقدمونه من خدمات، مثنية 
على التنافــس احلميد بني 
جميع املؤسسات العالجية 
األهلية لتقيم أفضل اخلدمات 

الصحية في الكويت.

شــهر مارس املقبل، مؤكدا 
أن هذا النظــام في مراحله 
النهائية. وأشــار د.ســعيد 
إلــى أن مستشــفى  راتــب 
«ســدرة» أبرم مؤخرا عقدا 

من خــالل منظومــة طبية 
متكاملــة مــن منظور طبي 
ومالي وإداري وتكنولوجي 
طبقا ألعلى معايير اجلودة 
العامليــة. وأوضــح أن هذا 
النظام سيسهل تلقي اخلدمة 
والتعامل مع البيانات، وأن 
يحصل املرضى على خدمة 
أفضل، مشــيرا إلى أنه في 
مراحل الحقة ستكون هناك 
تطبيقات على األجهزة الذكية 
حلجــز املواعيــد وتســديد 
الفواتير الطبية، حيث إننا 
منذ فترة بدأنا بتطبيق خدمة 
الواتساب لنتائج الفحوصات 
املخبرية واألشعة كما سيتاح 
مباشرة على شبكة اإلنترنت 
حني يطبق البرنامج بأمان 
متكامل وخصوصية شديدة 
أنــه  للمريــض. وأوضــح 
مبوجب هذا النظام ستكون 
هنــاك بوابــة مخصصــة 
للمرضى ومنصة إلكترونية 
للهواتــف احملمولــة حلجز 
مواعيــد املرضــى وســداد 
املستحقات املالية، واالطالع 
علــى نتائجهــم وملفاتهــم 
الطبية بطريقة آمنة تضمن 
خصوصية املرضــى طبقا 
للمعدالت العاملية وفي نفس 

الوقت التسهيل عليهم.
وأعلن د.سعيد راتب عن 
تقدمي خدمة متميزة للسيدات 
احلوامل خالل شهر فبراير 
اجلاري، ومبناسبة األعياد 
الوطنية، حيث يتم فحص 
احلوامل مجانــا للتأكد من 

سالمة اجلنني.

لتوريد وتركيب وتشــغيل 
وصيانــة نظــام معلومات 
شامل للمستشفى، سيتحول 
إلــى  مبوجبــه  «ســدرة» 
مستشفى رقمي يدار بالكامل 

النجار: «الصحة» تشد على أيدي العاملني في القطاع الطبي األهلي وتساند كل ما يقدمونه من خدمات

(زين عالم) د.فاطمة النجار ود.سعيد راتب مع فريق العمل باملستشفى 

من جانبه، كشف الرئيس 
التنفيذي ملستشفى سدرة 
د.ســعيد راتب عن تدشني 
وتشغيل البرنامج املعلوماتي 
املتطور في املستشفى مطلع 

الوكيلة املساعدة د.فاطمة النجار تتفقد األجهزة اجلديدة

انطالق املؤمتر السنوي ٢٤ للنساء والوالدة ١٠ فبراير
حنان عبداملعبود

عبد الكرمي العبداهللا

أعلنــت رئيســة قســم 
النساء والوالدة مبستشفى 
العدان د.عبيــر الذايدي عن 
الســنوي  انطــالق املؤمتــر 
الرابع والعشــرين ألمراض 
النساء والوالدة حتت رعاية 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح خالل الفترة من ١٠ 
- ١٢ اجلاري في قاعة الراية 

الساعة ٧ مساء.
وذكــرت د.الذايــدي فــي 

في تخصــص العقم وأطفال 
األنابيب واجلديد لنجاح هذا 
العــالج، فضال عن مناقشــة 
أحدث املستجدات في احلمل 
عالــي اخلطورة قبــل وبعد 
الوالدة، واألورام النســائية 
السرطانية للمبايض والرحم 
والطــرق اجلديدة للكشــف 
باإلضافــة  عنهــا،  املبكــر 
ألحدث التقنيات لتشخيص 
التشــوهات اخللقية للجنني 
باملوجات فوق الصوتية وطب 
األجنة، وأحدث التقنيات في 
العمليات النســائية الدقيقة 

األميركية، إيطاليا، الدمنارك، 
الهند، فضال عن مشاركة ١٠٠٠ 
طبيــب وطبيبــة مــن داخل 
الكويت ودول اخلليج والدول 
العربية. وكشفت د.الذايدي 
عن مشروع إلنشاء وحدة لـ 
«اخلصوبة وأطفال األنابيب» 
وجراحة «اليوم الواحد» في 
مستشفى األمومة والطفولة 
اجلديد التابع ملستشفى العدان 
اجلديد مستقبال، مشيرة إلى 
أنه جار حاليا تدريب األطباء 
وتأهيلهم للعمل في الوحدة 

مستقبال.

الرحمــي والبطني  كاملنظار 
والروبورت اآللي في العمليات 
النســائية وعمليات املسالك 
البولية النسائية، ومناقشة 
الــوالدة  نســبة  خفــض 
القيصريــة عن  بالعمليــات 
طريــق أحــدث التقنيات في 
قراءة تخطيط نبض اجلنني 

أثناء الوالدة.
وأوضحــت د.الذايدي ان 
املؤمتر سيستضيف ٩ أطباء 
زوار في مختلف تخصصات 
النســاء والوالدة من اململكة 
املتحــدة، الواليــات املتحدة 

د.عبير الذايدي

تصريح صحافي أن املؤمتر 
ســيناقش أحدث التطورات 

دارين العلي

أكدت مدير إدارة العالقات 
العامــة واإلعالم فــي الهيئة 
العامة للبيئة شيخة اإلبراهيم 
أن فرق الهيئة جاهزة للتعامل 
مع أي شكوى ترد للهيئة حول 
أي من املخالفات عبر الوسائل 
املعتمدة لديها للتواصل على 
مــدى الـــ ٢٤ ســاعة. وقالت 
اإلبراهيم في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان الهيئة حتاول 
اتباع الوسائل املتعددة لتنويع 
سبل االتصال بها ومنها خدمة 

الواتســاب الــذي بلــغ عدد 
الشــكاوى التي مت تســلمها 
عبره حتى اآلن ٢٣٠ شكوى 
مختلفة ومتنوعة منذ تفعيل 
اخلدمة في ديسمبر املاضي. 
وأوضحــت ان هــذه اخلدمة 
مت تفعيلهــا الهتمــام الهيئة 
متمثلة بإدارة العالقات العامة 
واإلعالم ومختلــف اإلدارات 
املعنية بتسلم الشكاوى وعمل 
اإلجراءات الالزمة ســواء في 
اإلدارات  أو  التفتيــش  إدارة 
األخــرى ذات الصلة. وقالت 
اإلبراهيــم ان الهيئــة فعلت 

أيضــا خطهــا الســاخن منذ 
٥ أشــهر، وذلــك حفاظا على 
استمرار التواصل على مدى 
الـ ٢٤ ساعة كل أيام األسبوع 
ما يــدل على اهتمــام الهيئة 
بالشــكاوى البيئية لتطبيق 
مــواد القانــون البيئي الذي 
يهــدف للحفاظ علــى البيئة 
وإيصال رسالة للمجتمع بأن 
تطبيق القانون بجميع مواده 
أمر محسوم وليس هناك أي 
مواد تطبق دون مواد أخرى. 
وحول أنواع املخالفات التي 
ترد عبر هذه اخلدمات قالت 

انهــا متنوعة ســواء تدخني 
أو رمي املخلفات في األماكن 
غير املخصصة وسكب زيوت 
وتعد على احملميات الطبيعية 
والصيــد في اجلون وغيرها 
ويتــم حتويل الشــكوى إلى 
قسم الشكاوى التخاذ اإلجراء 
الالزمــة وفق نــوع املخالفة 
جميــع  ودعــت  ومكانهــا. 
املواطنني واملقيمني للتواصل 
مع الهيئة فــي أي وقت عبر 
الوسائل املدرجة لديها بهدف 
احلفــاظ على البيئــة العامة 

وبالتالي الصحة العامة.

اإلبراهيم لـ «األنباء»: مواد القانون البيئي مطبقة بالكامل
أكدت تلقي ٢٣٠ شكوى على خدمة الواتساب منذ تفعيلها في ديسمبر املاضي

شيخة اإلبراهيم

«الكهرباء» تفتح الباب ملوظفيها ملناقشة مشاكل العمل
دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشهري أن 
الوزارة بصــدد تخصيص 
مواعيــد محددة أســبوعيا 
الستقبال موظفيها لالستماع 
الى اقتراحاتهم ومالحظاتهم 
املتعلقة بطبيعــة أعمالهم 
ملناقشتها والعمل على إيجاد 
حلول من شأنها ان ترتقي 

بأداء الوزارة.

بوشــهري  وأضــاف 
فــي تصريــح صحافــي ان 
القطاعات الفنية التي تربطها 
عالقة مباشــرة مع جمهور 
املستهلكني كقطاعات شؤون 
املستهلكني وشبكات التوزيع 
الكهربائية وتشغيل وصيانة 
املياه ستخصص الى جانب 
املواعيد اخلاصة مبوظفيها 
مواعيــد أخرى الســتقبال 
الى  املستهلكني لالســتماع 
ومالحظاتهــم  شــكاواهم 

وجمهــور املســتهلكني في 
نقل مالحظاتهم وشكاواهم 
مباشــرة لقياديي قطاعات 
الــوزارة. وذكر بوشــهري 
أيضــا  ســيقوم  انــه 
بتخصيص أوقــات محددة 
الســتقبال موظفي الوزارة 
وأوقــات أخرى الســتقبال 
جمهور املســتهلكني لتلبية 
اللوائح  احتياجاتهم وفــق 
والنظم املعمــول بها داخل 

الوزارة.

املتعلقــة ببعض املعامالت 
التي يريدون إجنازها.

وأوضــح بوشــهري ان 
الــوزارة  تكليــف قطاعات 
باستقبال موظفيها وجمهور 
املســتهلكني خــالل مواعيد 
محددة سيتم اإلعالن عنها 
الحقا، مت بناء على تعليمات 
وزير النفط ووزير الكهرباء 
الفاضــل  د.خالــد  واملــاء 
لتطويــر أداء عمل الوزارة 
والتســهيل علــى املوظفني  م. محمد بوشهري

ملشاهدة الڤيديو

احلجرف: تضافر اجلهود إلنشاء مدن صحية في اجلهراء

ناصر احلجرف مســتقبال د.فاطمة النجار ود.آمال اليحيى ود.حسن القطان ود.بدر الياس ود.عهود 
الصهيبي وملوح احلربي

فرج ناصر

استقبل محافظ اجلهراء ناصر احلجرف مبكتبه بديوان عام احملافظة 
وكيلة وزارة الصحة املساعدة لشؤون اخلدمات الطبية د.فاطمة النجار، 
ورئيسة مكتب املدن الصحية بوزارة الصحة د. آمال اليحيى ومستشار 
مكتب املدن الصحية بوزارة الصحة د.حسن القطان، كما حضر اللقاء 
مدير املنطقة الصحية في محافظة اجلهراء د.بدر الياس ورئيس مركز 
العيون الصحي د.عهود الصهيبي ومختار منطقة العيون ملوح احلربي، 
ومت خالل اللقاء بحث تطوير البرامج الصحية التي تدعم صحة املجتمع 
والتعاون بني محافظة اجلهراء ووزارة الصحة إلنشاء مدن صحية في 
احملافظة حسب معايير الصحة العاملية، وقد مت اختيار منطقة العيون 
فــي محافظــة اجلهراء لتكون أولــى املدن الصحية. وأكــد احلجرف ان 
احملافظة ســتكون داعمة لهذا املشروع وســتبذل كل املساعي لتحقيق 
معايير ومتطلبات منظمة الصحة العاملية، مشيرا إلى ضرورة تضافر 

اجلهود والتنسيق املستمر للوصول إلى املدينة الصحية املتكاملة.

تعاون بني «نزاهة» وجمعية الشفافية لتحسني 
ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد

عقدت جلنة متابعة موقف 
الكويت في مؤشــر مدركات 
الفساد بالهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد «نزاهــة» جلســة 
تشاورية مع ممثلي جمعية 
الشفافية أمس ملناقشة نتائج 
مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية الدولية 
٢٠١٩ بهدف توحيد اجلهود 
الوطنيــة للمســاهمة فــي 
حتســني نتائج الكويت في 

املؤشر مستقبال.
وتــرأس االجتماع نائب 
رئيــس الهيئــة املستشــار 
ريــاض الهاجــري، ورئيس 
اللجنة األمني العام املساعد 
الوقايــة بالتكليف  لقطــاع 
م.أبرار احلماد، واملستشــار 
الفني فــي «نزاهة» د.طارق 
الدويســان، وتــرأس فريق 
«الشفافية» رئيس اجلمعية 

ماجد املطيري.
ومتــت مناقشــة نتائــج 
املؤشــر ومنهجيــة التقييم 
التراجع  وحتليــل أســباب 
والتوافــق علــى عــدد مــن 
التوصيات املشتركة بالتزامن 
مع انفاذ مبادرات استراتيجية 
الكويــت لتعزيــز النزاهــة 

ومكافحة الفساد.
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