
اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

متفائلــون مبســتقبل هــذا الوطن 
العزيز، ألن الكويت تســتاهل النظافة 

بكل شيء!
نحتاج في حياتنا دائما إلى احلوار 

لكن كثيرا منه يتحول الى جدل!
اإلنســان بطبعــه يحــب العالقات 
اإلنســانية واحلوار مــع الناس ليقنع 

اآلخرين مبا يؤمن هو به!
أحيانا كثيرة نهمل عن قصد وبتعمد 
ما يعتقده اآلخرون، مركزين فقط على 

ذواتنا واهتماماتنا!
احلوار الهادئ املتحضر أسلوب حياة 
لكن أيضا قد يخرج عن نطاقه فيجرح 
املشاعر ويؤذي األنفس وأحيانا يهدر 

الكرامات!
ديننــا احلنيف وشــريعتنا الغراء 
وكتابنا املقدس القرآن الكرمي وســنة 
نبينا ژ تدعونا الى التقيد بأساسيات 
احلوار، ومن يستعرض اآليات القرآنية 
فسيجد عشــرات األمثلة على احلوار 

الذي ندعو إليه!
قال تعالى:

-(وجادلهم بالتي هي أحسنـ  النحل 
(١٢٥

-(فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو 
يخشى ـ طه ٤٤)

-(وقولوا للناس حسناـ  البقرة ٨٣)
ـ (والذيــن هم عن اللغو معرضون 

ـ املؤمنون ٣)
ـ (وإذا ســمعوا اللغو أعرضوا عنه 

ـ القصص ٥٥)
رسولنا الكرمي ژ دعانا إلى أن نقول 
خيــرا أو لنصمت، قــال ژ: «من كان 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا 

أو ليصمت». (متفق عليه).
«وهل يكــبُّ الناس فــي النار على 

وجوههم إال حصائد ألسنتهم».
روا وال  ــروا وبشِّ روا وال تعسِّ «يسِّ

روا» (متفق عليه). تنفِّ
أنتقل معك قارئي الكرمي إلى «اجلدال» 

وهو ما يعرف بالضدية!
اجلدال مــا كان في الســابق ظاهرا 
كحالتنا اليوم في (امليديا) أو التواصل 
االجتماعــي وإمنا يظهر في اإلعالم بني 
فترة وأخرى ليتبادل اخلصمان الردود، 
ويكتفى بهذا اجلدال الذي جرى في املرئي 
او املسموع او كتب في الصحافة الورقية!

اليوم احلال تبدل وحتول اجلدال إلى 
مناقشة يومية ال بل على مدار الساعة 
على سبيل املخاصمة والعداوة ومقارعة 
احلجة باحلجة وأيضا أحيانا التطاول 
وصــار عندنــا (رجل جــدل) و(امرأة 

جدلة)!
ـ يجتمع احلــوار واجلدل في انهما 
حديث او مناقشــة بني طرفني لكنهما 
ســرعان مــا يفترقان بعد ذلــك كلية، 
فاجلــدل هو اللدد فــي اخلصومة وما 
يتصــل بذلك ولكن في إطار التخاصم 
بالكالم والتمسك بالرأي والتعصب له 
واملجادلة املكتسبة باخلصومة والعناد 
وأخطر احلــوارات الــذي يتحول الى 

«خزة» قاتلة!

أما احلوار فهو الكالم الذي قد يطول 
لكنــه حديث هادئ بني طرفيه دون ان 
يكون بينهما خصومة ونزعة للهواش 

والنزاع والتصارع!
في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م ابتلي 
الناس بظاهــرة (اجلدل) وهو احتدام 
الرأي، مرة حوارا وأخرى جدال بخصومة 

ظاهرة!
تفرق الناس بني متحاورين وآخرين 

«متجادلني»؟
اجلدل في القــرآن جاء مقيدا بلفظ 
احلسنى، وأبســط لكم املعلومة التي 
أقصدها في خالصة القول: ان كل جدل 

حوار وليس كل حوار جدال!
الواقــع اليوم ان معظــم احلوارات 
حتولت الى جدل وتنفيس وخاصة ما 
يتعلق بالتركيبة الســكانية والفساد 
واملفسدين، انه باختصار زمن عجيب 
حتول فيه احلوار واجلدل الى مناظرة 
أدل في الفكر والنظر وما سمي باحلوار 

احملمود واجلدال املذموم!
٭ ومضة: مــا أحــوج مجتمعاتنا الى 
التغيير نحو األفضل لإلصالح، فاإلنسان 
مجبول بطبعه على حب اخلير وكره 
الشر وحب العالقات اإلنسانية، واليوم 
فــي جائحة كورونا نعاني من فوضى 

عظيمة في التنابز والتنافر!
إن صحة أي مجتمع تقاس بتحضره 
والتزامه مبدأ احلق والعدل دون جور 
وعليه ندعو النــاس جميعا الى وقف 
التجييــش والتحريــض، فمــا أحوج 
الكويت إلى الهــدوء بعد ان أدلى الكل 

بدلوه!
٭ آخر الكالم: أخي.. أختي.. املواطن.. 
الوافد: الكويت جتمعنا فأكرمونا باحلوار 
الهادف ووقف كل جدال عقيم في امليديا 
ويا ليت أيضا تكرموننا بوقف إرسال 
كل هذه الڤيديوهات املركبة القذرة التي 

تسيء الى بلدنا الكويت!
ما نحتاج اليه اآلن الهدوء واحلوار 

مع اآلخر بكل صفاء النية والطوية!
٭ زبدة احلچــي: نحتاج مــن إعالمنا 
وجمعيات النفع العام وكل مؤسسات 
املجتمع املدني ألن تتبنى منذ اللحظة 
قضيــة توعية الناس بأهمية (احلوار 

الهادف)!
وبيان خطورة اجلدال واخلصومة 
والتشفي من خالل أفرع شبكة اإلنترنت 
العنكبوتية وكل هذه (امليديا) السلبية 
التــي تعطينــا كل يوم لألســف طاقة 
سلبية، عززوا روح التسامح واحلوار 
البنــاء لنواصــل تقدمنــا فــي البناء 

احلضاري.
٭ حتيــة تقدير الــى كل «عيالنا» 
فــي الصف األول من األطباء والكوادر 
الطبية وعسكرنا في اجليش والشرطة 
واحلرس الوطنــي وكل موظف يقوم 
بواجبه الوطني في هذه اجلائحة التي 
أفرزت لنا رؤية الستشراف املستقبل 
الواعد بعيدا عن الفســاد والفاسدين، 

تفاءلوا القادمات أفضل إن شاء اهللا.
. . في أمان اهللا.

ومضات

احلوار واجلدل ..
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٨٣٣ إصابة جديدة.. واالنتقال من مرحلة ألخرى
مرتبط بااللتزام باإلجراءات الوقائية

حنان عبد املعبود

الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل ٨٣٣ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيد ١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد احلــاالت املســجلة في 
البالد إلــى ٥٢٨٤٠ حالة فيما 
مت تسجيل ثالث حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٣٨٢ حالة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
إن من بني احلاالت الســابقة 
التــي ثبتــت إصابتها حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ٨٣٣  اإلصابــة 
تضمنت ٥٣٦ حالة ملواطنني 
كويتيــني و٢٩٧ حالــة لغير 

الكويتيني.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(٢٥٤ حالة مبنطقة االحمدي 
الصحية) و(٢٠٠ حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية) و(١٧٣ حالة 
الفروانية الصحية)  مبنطقة 
و(١٣٦ حالــة مبنطقة حولي 
الصحية) و(٧٠ حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية).
وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيــث تســجيل اإلصابة 
بالڤيــروس ذكر أنهــا جاءت 
بواقع (٤٠ حالة مبنطقة جابر 
العلــي) و(٣٦ حالة مبنطقة 
سعد اهللا) و(٣٥ حالة مبنطقة 
صبــاح الســالم) و(٣٤ حالة 

على املؤسسات أو األفراد، الفتا 
إلى أن انسيابية االنتقال من 
مرحلــة إلى أخــرى مرتبطة 
باالحتياطــات  بااللتــزام 

الوقائية.
االلتــزام  أن  وأضــاف 
باالشــتراطات الصحيــة لــه 
مفعــول ونتائــج جيــدة في 
إحكام السيطرة على الڤيروس. 
وأشــار إلى أنه خــالل األيام 
السابقة تعدت فيها اإلصابات 
حاجز الـ ٩٠٠ إصابة وهو ما 
يدعو إلى املداومة على األخذ 
باالحتياطات واالشتراطات. 
وقال إن نزول أعداد احلاالت 
النشــطة والثبــات النســبي 
فيه خالل األيام املاضية مهم 
جدا بالنسبة للطواقم الطبية 
وينعكــس إيجابا على جودة 
اخلدمــة الطبيــة للمراجعني 
سواء «كوفيد ١٩» أو غيرها.

كما اعلن أن هناك ١٥٠ خدمة 
إلكترونيــة تقوم بهــا وزارة 
الصحة خالل الفترة املاضية 
للتســهيل علــى املراجعــني، 

بجميع كوادر الصحة العامة 
والصحــة الوقائية والرعاية 
الصحيــة األوليــة ودورهــم 
الوقائــي والعالجــي وفــرز 
احلاالت وخدمة إيصال األدوية 
والتعامل مــع حاالت «كوفيد 
١٩» وتطبيــق البروتوكوالت 

العاملية املتبعة.
أكــدت مديــرة  بدورهــا، 
الكبيــر  مستشــفى مبــارك 
د.نادية جمعة أنه مت التعامل 
مع احلاالت املصابة من خالل 
تشكيل فريق طبي من مختلف 
التخصصــات كمــا مت جتهيز 
جناح مــزود بجميع األجهزة 
للتعامل مع الوباء، ومع تزايد 
احلــاالت مت جتهيز مركز هيا 
إلى  احلبيب بالكامــل إضافة 
خيمة ووحدة طوارئ ميدانية 
وقاعــة  ســريرا   ٤٤ تصــم 
الســتقبال املرضى بسعة ٢٠ 
ســريرا، إلى جانب استقطاب 
أجهــزة إلجراء املســحات في 

املستشفى.
مــن جانبــه، أكــد مديــر 
مستشــفى الكويــت امليداني 
د.محمد احلميدان ان املستشفى 
استقبل ١١٠٠ حالة بني حاالت 
متوسطة وشديدة اخلطورة، 
الفتا إلى إدخال ١٨٠ حالة منهم 

الى العناية املركزة.
وأشار إلى أن إجراء ٨٠٠٠ 
عينــة مخبريــة مبختبــرات 
املستشفى و٢٠٠ أشعة سينية.
وكشف عن جتهيز قاعة ٨ 
في مستشفى الكويت امليداني 
بــأرض املعــارض وحتويلها 
إلى أجنحة طبية بسعة ٣٧٠ 
سريرا ومت جتهيزها بالكامل، 
وستدخل اخلدمة في القريب 

العاجل.

مؤكــدا فــي الوقت نفســه أن 
ال تطعيــم حتــى اآلن لوبــاء 
كورونا، ناصحا بعدم خروج 
األطفال إال للضــرورة امللحة 
مع ضــرورة حصول األطفال 
على التطعيمات الالزمة لهم.

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
املجلس الطبي العام د.مبارك 
العجمي أنه مت تدشــني خدمة 
حجــز املواعيــد اإللكترونية 
للمراجعــني بهــدف حتقيــق 
االشتراطات الطبية واحلفاظ 
على صحة ولسالمة املراجعني 
من خالل التباعد االجتماعي. 
وقال إن املجلس قام باختبار 
اللياقة للطواقم الطبية والفنية 
واإلدارية العاملــة في وزارة 
الصحة، كاشفا عن أن الفترة 
املقبلة ستشهد حتول جميع 
أقســام املجلس الطبي العام 
إلى أقسام وخدمات إلكترونية.
بــدوره، أكــد مدير منطقة 
حولــي الصحيــة د.حمــود 
الزعبــي أن املنطقــة قامــت 
بجهد كبير خالل هذه اجلائحة 

«الصحة» قدمت ١٥٠ خدمة إلكترونية للتسهيل على املراجعني وننصح بعدم خروج األطفال إال للضرورة القصوى

د.عبداهللا السند

مبنطقة العيون) و(٣٢ حالة 
مبنطقة العارضية) و(٣٠ حالة 

مبنطقة املنقف).
وعن آخر املســتجدات في 
العنايــة املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في العناية املركــزة بلغ ١٥٠ 
حالــة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلــاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد 
١٩) ومازالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٩٧٧٢ حالة.
عــدد  أن  الســند  وبــني 
املســحات التي مت القيام بها 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٥٠١١ مســحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 

٤٢٢٨٨٥ فحصا.
وأعلن شــفاء ٥٧٨ إصابة 
الـــ٢٤ ســاعة املاضية  خالل 
ليبلــغ مجموع عــدد حاالت 
الشفاء من مرض (كوفيد ١٩) 

٤٢٦٨٦ حالة. 
كما شــدد على أن االلتزام 
باالشتراطات الصحية واجب 

دشتي: ١٠ مطالب أساسية ألطباء األسنان لتطوير املهنة
حنان عبد املعبود

أكــد رئيس مجلس إدارة 
جمعية أطباء األسنان د.محمد 
دشتي أن اجلمعية هي املمثل 
واملتحدث الرســمي الوحيد 
ألطباء األسنان في الكويت، 
مشــددا على عــدم قبول أي 
تدخل أو تشويه لسمعة طب 
أو أطباء األسنان، خصوصا 
بعد املجهــود والدور البارز 
الذي قام به قطاع طب األسنان 
فــي مواجهة أزمــة كورونا. 
وقال دشتي: إن طب األسنان 
من اكثر التخصصات خطورة 
وعرضة لنقل العدوى سواء 
للمرضى أو للطاقم الطبي، 
ولهذا الســبب لن نقبل وال 
يوجد شــخص يقبل العمل 
دون توفير احلماية الكاملة، 
وهذا ما تسعى وزارة الصحة 
لتوفيره دائما بالتنسيق مع 

قطاع طب األسنان.
وأكــد أن مــن أولويــات 
مجلــس إدارة جمعية أطباء 
األسنان الكويتية إيصال رأي 
أطباء األســنان والسعي في 
تلبية احتياجاتهم ومطالبهم 
حقوقهــم  عــن  والدفــاع 

وأوضــح أن لقــاء جمع 
ممثلــي اجلمعية مع الوكيل 
املساعد لشؤون طب األسنان 
مؤخــرا مت خالله مناقشــة 

العديد من األمور ومنها:
١ - تعيني أطباء األسنان 
من فئة غير محددي اجلنسية.

٢ - آلية عودة عمل قطاع 
طب األسنان.

األسنان.
٥ - مقتــرح لعمل دورة 
طــوارئ طبيــة خاصــة في 
قطــاع األســنان كبديل عن 

دورة اإلنعاش القلبي.
٦ - آليــة االبتعاث لهذه 
الــوزارة  وخطــة  الســنة 

الحتياج السنوات املقبلة.
٧ - إمكانية التنسيق مع 
بعض اجلامعات لفتح برامج 
تخصصية جديدة وتنسيق 
آليــة قبول بعــض البرامج 

القائمة حاليا.
٨ - تنظيــم االبتعــاث 
لبعض الــدورات التدريبية 
التخصصية حسب احتياج 

إدارة طب األسنان
٩ - مقترحــات إمكانية 
تطوير برامج جديدة للبورد 
الكويتــي غير التخصصات 
الرئيسية والوقوف إلى آخر 
ما توصلت إليــه كلية طب 
األسنان من جهازية برامجها 
التخصصية التي لم تقر بعد.

١٠ - االطــالع علــى آخر 
مســتجدات البورد الكويتي 
احلالــي مــن نقــاط تخص 
األطبــاء املقيديــن فــي هذا 

البرنامج.

٣ - العمــل على جتهيز 
اقتــراح مشــترك  مســودة 
ينظم العمل اإلداري والفني 
لتقدميهــا إلى وزير الصحة 
فيما يخص بعض العقبات 
التي تواجه األطباء العاملني 
في الرعاية الصحية األولية.
٤ - طلب زيادة األعمال 
املمتازة املخصصة لقطاع طب 

أكد أن طب األسنان من أكثر التخصصات خطورة وعرضة لنقل العدوى سواء للمرضى أو للطاقم الطبي

أعضاء اجلمعية خالل لقائهم مع د.مشعل الكندري

ومكتســباتهم ونقل األفكار 
التي من شأنها تطوير مهنة 
طــب األســنان بشــكل عام، 
وان مجلــس اإلدارة علــى 
تواصل مســتمر مــع وزارة 
إدارة  الصحــة، وباألخــص 
طب األسنان ممثلة بالوكيل 
املساعد لشؤون طب األسنان 

د.مشعل الكندري.

«دسمان» يشارك في بحث حول مستويات الكوليسترول
حنان عبداملعبود

شــارك معهد دسمان للسكري في دراسة 
بحثيــة عامليــة هــي األكبر مــن نوعها على 
اإلطالق حول مستويات الكوليسترول عامليا، 
حيــث مت إجراء هذا البحــث من قبل جامعة 
إمبيريال كوليج لندن، ونشرت نتائجه في 
مجلة «نيتشــر» املرموقــة بعامل تأثير بلغ 
٤٢٫٧٨٨، وقد شارك في هذه الدراسة كل من 
د.منيرة العروج ود.عبداهللا الكندري من معهد 
دسمان للسكري، الذي أنشاته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، إلى جانب مئات الباحثني من 

مختلف دول العالم.
وتوصلت هذه الدراسة البحثية، إلى حدوث 
انخفاض شديد في مستويات الكوليسترول 
لدى سكان الدول الغربية، بينما لوحظ ارتفاع 
الكوليسترول لدى سكان الدول ذات الدخل 
املنخفض واملتوســط خاصة في آسيا. وقد 
استند هذا البحث الى بيانات من ١٠٢٫٦ مليون 
شخص، ومت فحص مستويات الكوليسترول 
في ٢٠٠ دولة خالل مدة زمنية بلغت ٣٩ عاما 

منذ عام ١٩٨٠ حتى ٢٠١٨.
وكشــفت نتائج هذا البحث، الذي مولته 
مؤسســة ويلكوم ترســت ومؤسسة القلب 
البريطانية، عن أن ارتفاع نسبة الكوليسترول 

يتســبب في نحو ٣٫٩ ماليني حالة وفاة في 
جميــع أنحــاء العالم، وحتــدث نصف هذه 
الوفيات في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا.

اجلديــر بالذكــر أن الكوليســترول مادة 
شــمعية موجودة في الدم، ويحتاج اجلسم 
إلى الكوليسترول لبناء خاليا صحية، لكن 
الكثيــر منها ميكن أن يؤدي إلى تراكمها في 
األوعية الدموية، ويتألف الكوليسترول من 
أنواع مختلفــة. ويتضح أن النوع «النافع» 
من الكوليسترول - البروتني الدهني عالي 
الكثافة (HDL)، والذي يجب أن يكون ١ ملمول/ 
ليتــر أو أعلى، له تأثير وقائي ضد النوبات 
القلبية والســكتة الدماغية، من خالل دوره 

في تخفيف الكوليسترول «الضار» الزائد.
وميكن للكوليسترول الضار، والذي يجب 
أن يكــون منخفضا قدر اإلمكان، أي حوالي 
٢ ملمــول/ لتر، أن مينــع إمداد الدم ويؤدي 
إلــى النوبات القلبية والســكتات الدماغية. 
وعادة ما يتســبب في ارتفاع هذا النوع من 
الكوليســترول الوجبات الغنيــة بالدهون 
املشبعة واملتحولة، والتي توجد في العديد 
من األطعمة املصنعة، والتي تفتقر للدهون 
غير املشبعة الصحية، وميكن تخفيض هذا 
الكوليسترول بشكل فعال من خالل استخدام 

االدوية اخلافضة للكوليسترول.

مبنى معهد دسمان


