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السند :احلجر الصحي «إجراء احتياطي»

«الصحة» 43 :حالة متاثلت للشفاء ..و  4إصابات جديدة بـ «كورونا»
وزير الصحة :شفاء
 4حاالت جديدة

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحفي

ريا�ض عواد
أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
الدكتور عبدالله السند في املؤمتر الصحفي
لنقل مستجدات مكافحة فايروس كورونا،
الذي عقد أمس في ال��وزارة أن مجمل حاالت
ال��ش��ف��اء ف��ي الكويت وص��ل إل��ى  43حالة،
من إجمالي  717حالة .وأض��اف أن احلجر
الصحي هو إج��راء احتياطي ،ومن يتم فترة
احلجر الصحي ال يعني أنه شفي من املرض،
بل هم ليسوا مصابني وال يشتبه بإصابتهم،
وهو إج��راء احتياطي والبروتوكول له هو
مسحة عند ال��دخ��ول ومسحة قبل اخل��روج
وجميعها يجب ان تكون خالية من الفايروس.
وأض����اف :فيما يخص ع��دد اإلص��اب��ات

د .عبد الله السند متحدثا ً

خ�لال ال��ـ  24ساعة املاضية ثبت إصابة
أربع حاالت حالة مرتبطة بالسفر للمملكة
املتحدة ملواطنة ،وحالة مرتبطة بالسفر
للمملكة العربية السعودية ملواطن كويتي،
وح��ال��ت�ين ملقيمني ف��ي ال��ك��وي��ت واح���دة من
اجلنسية الفلبينية ،وأخرى صومالية ،وكلتا
احلالتني حت��ت التقصي الوبائي وج��اري
تتبع املخالطني وأخ���ذ ال��ت��اري��خ الوبائي
بشكل مفصل ،فمجموع احل��االت لدينا في
الكويت  195ح��ال��ة ،وح���االت الشفاء 43
حالة ومجموع احلاالت التي تتلقى الرعاية
الصحية هي  152حالة ،وفي العناية املركزة
 6ح��االت ،حالتني في وض��ع ح��رج وأرب��ع
حاالت مستقرة ولله احلمد ،وعدد املسوحات

فقد ج��اوزت  17628مسحة وع��دد من امت
احلجر الصحي املؤسسي  717حالة.
وتوجه السند بنصيحة لزمالئه في وزارة
الصحة قائالً :نحن نفتخر مبا تقومون به
ونعلم حجم املسؤولية امللقاه على عاتقنا
جميعا ومدى احملافظة وصون االمن الصحي
لهذا البلد الطيب ونقدر اجلهود التي تقومون
بها في دفع االذى واخلطر عن املجتمع فيجب
أن ال تنسوا انفسكم باتخاذ التدابير الوقائية
ومنع العدوى وأن تقوموا بحماية انفسكم
كما تقوموا بحماية اآلخرين ،فتهمنا صحتكم
وصحة كل من على هذه األرض واستمروا
باألخذ بالعادات الصحية الوقائية والتغذية
السليمة وال��ن��وم بقدر كافي خ�لال االرب��ع

والعشرين ساعة حتى تستعدوا ملواجهة هذا
التحدي بشكل يومي.
وق���ال ال��س��ن��د :بالنسبة ل�لاس��ت��ع��دادات
الستقبال طائرات اإلج�لاء ،فنحن ابتداء من
اليوم (أمس) ،بالتعاون مع اجلهات املعنية
في الدولة سنقوم باستقبال إخواننا املواطنني
كما استقبلنا الرحالت السابقة من قبل وهناك
بعض التدابير والتجهيزات التي أقيمت في
مطار الكويت وسيكون هناك عمليات فحص
وفرز للحاالت ،مبينا أنه بالنسبة للحاالت
ال��ت��ي تثبت إصابتها ف��ي اخل����ارج ،فهناك
ق��ان��ون دول��ي بالنسبة ل�لأم��راض املعدية،
بحيث إذا ثبتت إصابة إنسان مبرض معدي
ال يسمح له مب��غ��ادرة ه��ذا املكان وإمن��ا يتم

الدويري :الكويت رائدة بالشرق األوسط في القيام
بتسلسل اجلينوم الكامل لعينات من «كورونا» بنجاح
أكد املدير العام ملعهد دسمان للسكري
الدكتور قيس الدويري أن دولة الكويت
إحدى الدول الرائدة على مستوى منطقة
اخلليج العربي وال��ش��رق األوس���ط في
القيام بتسلسل اجلينوم الكامل ألربع
عينات من فيروس كورونا بنجاح والذي
أعيدت تسميته من منظمة الصحة العاملية
باسم (السارس .)2-CoV
وقال الدويري أمس :إن هناك العديد
م��ن امل��ق��ت��رح��ات البحثية ال��ت��ي طرحها
املعهد -ال��ذي أنشأته مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي  -وبصدد تنفيذها لدراسة
فيروس كورونا بالتعاون وبدعم فاعل
من وزارة الصحة ملكافحة هذه اجلائحة.
وأضاف أن اجلهود مستمرة من وزارة
الصحة وج���ار اإلع����داد ل��ت��ع��اون علمي
وبحثي بهذا اخلصوص في حني مت عمل
ب��روت��وك��ول ت��ع��اون��ي وعلمي وبحثي
بني ال��وزارة واملعهد للقيام بفحوصات
اخلريطة اجلينية للفيروس.
وأوض��ح أن معهد دسمان ق��ام أخيرا
بسلسة جينية ألربع عينات من فيروس
ك���ورون���ا ال����ذي ي��ع��رف ال���ي���وم ب��اس��م
(ال��س��ارس  )2-CoVال��ذي سمته إياه
منظمة الصحة العاملية وتلك العينات

أع��ل��ن وزي���ر الصحة الكويتي
الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس
األربعاء شفاء أربع حاالت جديدة
م��ن امل��ص��اب�ين ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد  )19هم مواطنان
ووافدان ليرتفع بذلك عدد احلاالت
التي تعافت ومتاثلت للشفاء في
البالد إلى  43حالة.
وق��ال الشيخ باسل الصباح لـ
(ك��ون��ا) :إن التحاليل والفحوص
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء
هذه احلاالت األربع من الفيروس.
وذكر أنه سيتم نقل هذه احلاالت
إلى اجلناح التأهيلي في املستشفى
امل��خ��ص��ص الس��ت��ق��ب��ال امل��ص��اب�ين
بالفيروس متهيدا خلروجها من
املستشفى خالل اليومني املقبلني.

عائدة ومستخلصة من حاالت قادمة من
السفر وليست من الكويت.
ول��ف��ت إل���ى أن ف��ي��روس (ال��س��ارس
 )2-CoVلديه القدرة على التحورات
اجلينية مما يجعله أكثر خطورة وانتشارا
أي حتصل فيه تطورات جينية جتعله
أكثر خ��ط��ورة وال عالقة ل��ه باملكان وال
يرتبط باملنطقة الذي يتفشى فيها وإمنا
بالطفرات اجلينية فيه.
وت��اب��ع ال��دوي��ري أن��ه مت القيام بهذا
التسلسل لإلجابة عن التساؤالت العلمية
بهذا الصدد وما إذا كان الفيروس األصلي
الذي نشأ في الصني مختلفا أي أنه حتور
إلى ساللة أكثر خطورة قد جتعله أكثر
فتكا ف��ي امل��وج��ة ال��ق��ادم��ة املتوقعة في
العالم .وذك��ر أنه بدعم كامل وفاعل من
وزارة الصحة فإن معهد دسمان للسكري
ممثال ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ،التي ه��ي إح��دى
أوائ��ل ال��دول في العالم ،جنبا إلى جنب
مع نيوزيلندا واململكة املتحدة واليابان
وال��والي��ات املتحدة األمريكية وغيرها
التي قامت بتسلسل اجلينوم الكامل وهو
 29000تسلسل أساسي ألرب��ع عينات
دخلت إلى البوابة العلمية ل GISAID
وهي قاعدة بيانات علمية عاملية معتمدة

د .قيس الدويري

ملنظمة الصحة العاملية.
وق��ال إن البيانات ال��واردة من جميع
البلدان تظهر أن الفيروس لديه طفرات
طفيفة لكن ما يثير الدهشة هو أن دراسات
لباحثني كويتيني من املعهد اكتشفت أن
ساللة الفيروس امل��وج��ودة في الكويت
تشبه إلى حد كبير الساللة املوجودة في
ووه��ان في الصني وأملانيا مع فروقات
جينية طفيفة ،باملقابل كان من الواضح
أن فروقات وعوامل الفيروس املوجودة
في الدول األوروبية املختلفة أكثر تنوعا
عن ساللة الفيروس املوجودة في الكويت

والصني وأملانيا.
وأض�����اف أن ال��ب��اح��ث�ين ف���ي معهد
دسمان للسكري والباحثني من عدة دول
يرجحون فرضية أن هذه الساللة املغايرة
من الفيروس في أوروبا تعتبر أكثر فتكا
وخ��ط��ورة م��ن س�لاالت أخ��رى م��ن نفس
الفيروس ونتيجة لذلك رمب��ا أدت هذه
التباينات إلى اختالف في عدد الوفيات
م��ع وج��ود ارت��ب��اط مباشر محتمل بني
ساللة الفيروس وعدد الوفيات.
وأع��رب ال��دوي��ري عن الشكر ملجلس
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ومجلس إدارة معهد دس��م��ان للسكري
ورئيس مجلس أمناء املعهد على دعمهم
للحصول على املتسلسل اجليني الفريد
من نوعه في الكويت الذي أتاح إجراء هذا
البحث املهم والدعم غير املسبوق لوزارة
الصحة الذي أثبت أن دور املعهد ريادي
ومحوري على املستوى الوطني للقيام
بأبحاث تعاونية مشتركة مع اهم املراكز
البحثية العاملية .وأش��ار إل��ى أن معهد
دسمان للسكري يواصل دعمه والعمل
مع وزارة الصحة خ�لال ه��ذه الظروف
حيث يتولى املعهد إعداد مقترحات بحثية
متعددة حول فيروس كورونا.

تطبيق اإلج��راءات الوقائية عليه وذلك منعا
لتفشيه وع��دم زي���ادة مخالطيه وه��ذه من
اإلج���راءات املعتاد عليها واملعمول بها قبل
ظهور الفايروس.
وأض����اف أن���ه فيما ي��خ��ص أن ف��اي��روس
كورونا في الكويت مختلف عن الفايروس
في دول أخرى ،فإن ذلك جاء بناء على دراسة
ونحن نشيد بجميع ال��دراس��ات واجلهود
التي تبذل لفهم ه��ذا ال��ف��اي��روس ونحن في
الكويت دائما ناخذ التوصيات من منظمة
الصحة العاملية وحتى االن نحن نتعامل
مع الفايروس على ان��ه فايروس خطر جدا
ومع وج��ود مثل هذه ال��دراس��ات هذا ال يقلل
من اهمية االخذ باالجراءات الوقائية مؤكدا

على انه ال يوجد احد مستثنى من هذا املرض
من الكبار والصغار ولذلك رسالتنا نوجهها
للجميع على مختلف الفئات العمرية ومختلف
اجلنسيات.
وأكد السند :نحن نتابع دائما الفحوصات
وال���دراس���ات وآخ���ر ال��ت��ط��ورات والنتائج
بالنسبة لألمصال وبالنسبة للعالج ،وذلك
عبر اللجان الفنية املشكلة داخ���ل وزارة
الصحة ،وف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي ك��ان هناك
إعالن من منظمة الصحة العاملية عن إطالق
أول جتربة للمصل وه��ذه اجلهود ما زالت
قائمة ودول���ة الكويت على أمت االستعداد
للتعاون وأخ��ذ كافة النتائج املعتمدة بعد
التأكد من صحتها وسالمتها .

وقفية «منابر النور» تطلق السمر
الثقافي وحلقات األون الين
بالتعاون مع جلنة مصابيح الهدى
أوض��ح رئيس وقفية منابر
النور حلفظ القرآن الكرمي وفهمه
د.عيسى الظفيري بأن الوقفية
وبالتعاون مع جلنة مصابيح
الهدى قد أطلقتا السمر الثقافي
حت��ت ش��ع��ار احل��م��ل��ة القيمية
#احلافظ الله ،وكذلك الكتيب
اإللكتروني الذي يطرح برنامجا
مقترحا للوالدين مع أوالدهما
ف��ي كيفية اس��ت��غ�لال ال��وق��ت
ف��ي البيت ،وه��م��ا يهدفان إلى
التعايش مع كتاب الله تعالى
فيما بني الوالدين واألوالد ،مبينا
أن سمر حملة #احل��اف��ظ الله
والكتيب اإللكتروني “استثمر
وقتك مع أسرتك” اشتمال على
العديد من األسئلة واألجوبة في
مجال :القرآن الكرمي واحلديث
النبوي واآلداب واملعلومات
العامة واأللغاز باإلضافة إلى
العديد من التوجيهات األسرية
والصحية والتخطيط اجليد
لتحقيق األه�����داف واغ��ت��ن��ام

د .عيسى الظفيري

األوقات ،كما اشتمال على أدعية
للنبي صلى الله عليه وسلم
التي حتفظ العبد في األزم��ات
وغيرها مبشيئة الله.
وأض������اف أن����ه مت اف��ت��ت��اح
احللقات القرآنية عبر األون

الي��ن؛ نظرا ل�لأوض��اع الراهنة
التي مت��ر بها ال��ب�لاد ،وحرصا
من الوقفية على سالمة احلفاظ
واحلافظات ،واستثمار أوقات
فراغهم؛ حيث مت إتاحة املجال
للحفظ والتسميع واملراجعة بني
الطلبة واحملفظني ،مما يسهل
استكمال املتابعة وعدم التوقف
ف��ي احل��ف��ظ ،مبينا أن ال��ق��رآن
يتفلت في حال عدم تعاهده كما
أخبر بذلك النبي عليه الصالة
والسالم.
ودعا الظفيري إلى االشتراك
في هذه احللقات القرآنية عبر
اخلط الساخن (،)51451578
واغ��ت��ن��ام أوق����ات ال���ف���راغ في
حفظ القرآن الكرمي وتعاهده؛
لتحصيل البركة والطمأنينة في
البيوت.
سائال الله عز وجل أن يحفظ
بالدنا وجميع بالد املسلمني من
كل شر وسوء ،وأن يزيل الغمة
عن األمة.

«الهالل األحمر» تبدأ حملة «ساعد تسعد» لتوزيع املساعدات الغذائية على األسر احملتاجة
أعلنت جمعية الهالل األحمر
الكويتي أمس األربعاء بدء حملة
(ساعد تسعد) املعنية بتوزيع
املساعدات الغذائية على األسر
احملتاجة في البالد املسجلة في
كشوفات اجلمعية بواقع خمسة
آالف أسرة.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة
اجلمعية الدكتور هالل الساير
لـ (كونا) :إن اجلمعية وضعت
خطة متكاملة لتوزيع املساعدات
على األس��ر املستحقة مراعية
ب��ذل��ك اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس
كورونا املستجد (كوفيد )19
التي وضعتها وزارة الصحة
أثناء عملية االستقبال والتوزيع
على املستحقني.
وأض����اف ال��س��اي��ر أن���ه منذ
ان���ت���ش���ار ال���ف���ي���روس ح��دث��ت
ت��غ��ي��ي��رات ف��ي أمن����اط احل��ي��اة
واملتعلقة بدخول احلجر املنزلي
لتظهر حاالت التكافل االجتماعي
من خالل توفير امل��واد الغذائية
وتوزيعها على األسر احملتاجة
مما يساعد في احليلولة دون
تفشي الفيروس.
وأوض�����ح أن ت���وزي���ع ه��ذه
امل���س���اع���دات ال��غ��ذائ��ي��ة ي��أت��ي
للتخفيف على األس��ر احملتاجة
ف��ي ح�ين تضم السلة مختلف
اح��ت��ي��اج��ات األس���رة م��ن األرز
والسكر والدقيق وزيوت الطعام

جانب من توزيع املساعدات الغذائية على األسر احملتاجة في البالد

الفتا إلى أهمية وجود األسر في
منازلهم تطبيقا جلهود الدولة
في املكوث باملنزل.
وأك��د ح��رص اجلمعية على
دعم أفراد تلك األسر واالستمرار
في تقدمي كل أشكال املساعدات
املمكنة لهم سعيا منها ملساندتهم
وإعانتهم على حتمل ظروفهم
امل��ع��ي��ش��ي��ة ع��ب��ر س��ل��س��ل��ة من
املشاريع والبرامج املختلفة على

الساحة احمللية.
وذك����ر ال��س��اي��ر أن جمعية
ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي تولي
أهمية كبيرة لتوزيع املساعدات
محليا إل��ى ج��ان��ب امل��س��اع��دات
الكبيرة التي تقدمها للمحتاجني
خارج الكويت على مدار العام.
�ّي� أن ال��ك��وي��ت بجميع
وب� نّ
مؤسساتها قامت بدورها على
أكمل وجه للتصدي لهذا األزمة

وي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي
واألهلي التعاون مع الدولة وأن
يكونوا جنبا إلى جنب للخروج
م��ن األزم���ة ب��أق��رب وق��ت ممكن
مجددا دعوته للقطاع اخلاص
ورجال األعمال إلى التعبير عن
تضامنهم الوطني وتكافلهم
االجتماعي ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف
الصعبة مع شركائهم وإخوانهم
في الوطن.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت م��دي��رة
إدارة املساعدات احمللية مرمي
ال��ع��دس��ان��ي ل��ـ (ك��ون��ا) أهمية
ال��ت��راح��م وال��ت��ك��اف��ل ال��ل��ذي��ن
ي��ع��ت��ب��ران م��ن ص���ور املجتمع
ال��ك��وي��ت��ي ال���ذي ج��ب��ل ع��ل��ى مد
يد العون واملساعدة واإلغاثة
لكل احملتاجني مشيرة إل��ى أن
اجل��م��ع��ي��ة ال ت��دخ��ر ج��ه��دا في
مساعدة احملتاجني أينما وجدوا.

وش��ك��رت العدساني جميع
الشركات واملؤسسات العاملة
ف��ي ال��ب�لاد ك��ذل��ك احملسنني من
املواطنني واملقيمني الذين بادروا
بالتبرع ل�لأس��ر احملتاجة عن
طريق اجلمعية مبينة أهمية
م���واص���ل���ة ع��ط��ائ��ه��م إلجن���اح
برنامج املساعدات احمللية على
أكمل وجه.
وأش�����ارت إل���ى أن ال��ك��وي��ت

مرمي العدساني خالل احلملة

جسدت منوذجا متميزا للعمل
اإلنساني اخليري إذ لم تتوان
في تلبية نداء الواجب اإلنساني
وبدا ذلك في املبادرات اخليرية
امل��ت��ن��وع��ة ك��ت��وزي��ع ال��س�لال
الغذائية على ح��راس امل��دارس

في احملافظات الست وتوزيع
الوجبات الغذائية على العمال
في مناطق سكنهم واليوم تأتي
حملة (ساعد تسعد) لتستكمل
سلسلة األعمال اخليرية في هذه
األيام الصعبة على اجلميع.

