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«النجاة» كّرمت Ooredoo ملساهماتها اإلنسانية
النجاة  كرمــت جمعيــة 
اخليرية شريكها االستراتيجي 
شــركة Ooredoo لالتصاالت 
إجنــاح  فــي  ملســاهماتها 
مشــاريعها اإلنسانية داخل 
وخارج الكويــت خالل عام 

.٢٠٢٠
وبهــذه املناســبة، أهدى 
رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامــة واإلعــالم بالنجــاة 
اخليريــة عمر الثويني درع 
إدارة  اجلمعيــة ملديــر أول 
االتصال املؤسســي بشركة 
Ooredoo مجبل األيوب، وقال 
 Ooredoo الثوينــي: لشــركة
دور مهم في دعم مشاريعنا 
املتنوعة ويأتي  اإلنســانية 
ذلك اتساقا مع دورها الرائد 
والهام في مجال املسؤولية 
االجتماعيــة وقد بلــغ عدد 
املســتفيدين من املشــاريع 

اإلنساني على مستوى العالم. 
النجــاة  وأكــد أن جمعيــة 
تعتبر الشركات واملؤسسات 
الداعمة ملشاريعها اإلنسانية 
«شــركاء النجــاح»، مثمنــا 
دور هــذه املؤسســات فــي 
مساعدة اجلمعية في حتقيق 
الرائــدة داخــل  اإلجنــازات 

الكويــت وخارجهــا. وتقدم 
الثويني بشــكر إدارة شركة 
Ooredoo لالتصاالت على هذه 
الشراكة املميزة والتي كان لها 
األثر الطيب على حياة األفراد 
واملجتمعــات، مؤكــدا تطلع 
جمعية النجاة إلى استمرار 
هذه الشــراكة وتطورها في 
الفترة املقبلة بإذن اهللا تعالى.

ومن جانبــه، تقدم مدير 
أول إدارة االتصال املؤسسي 
بشركة Ooredoo مجبل األيوب 
بشكر جمعية النجاة اخليرية، 
مشــيدا بجهودها اإلنسانية 
احلثيثة التــي تبذلها داخل 
وخارج الكويــت، مؤكدا أن 
اجلمعيــة غدت محــل فخر 
وتقدير اجلميــع، لتنفيذها 
مشــاريع رائدة حققت نقلة 
نوعيــة فــي حيــاة ماليــني 

املستفيدين حول العالم.

الشركة دعمت مشاريع خيرية استفاد منها ٢٠ ألف شخص في ٢٠٢٠

عمر الثويني يهدي درع تكرمي «النجاة» إلى مجبل األيوب

التي دعمتها الشــركة خالل 
العام املاضي ٢٠ ألف مستفيد.
وأشار الثويني إلى أن ما 
تقدمه شركة Ooredoo وغيرها 
مــن مؤسســات وشــركات 
القطاع اخلاص من مساهمات 
في مجال العمل اإلنساني يدل 
علــى فهم راق لدور الكويت 

الشطي: األسابيع اخلليجية رفعت نسب الوعي بالسرطان
حنان عبداملعبود

شدد مدير منطقة الصباح 
الطبية التخصصية د.أحمد 
الشــطي على أن األســابيع 
للتوعيــة  اخلليجيــة 
بالسرطان، والتي انطلقت 
منذ عام ٢٠١٦، ساهمت برفع 
نســب الوعي جتاه عوامل 
اخلطــورة والتعــرف على 
العالمات األولية لألمراض 

السرطانية.
وأوضــح الشــطي على 
التــي  هامــش االحتفاليــة 
أقيمــت في املركــز العلمي 
ضمــن فعاليات األســبوع 
اخلليجي املشترك السادس 
الذي  للتوعية بالســرطان 
تســتمر فعالياتــه حتى ٧ 
فبرايــر اجلــاري، أن دول 
مجلــس التعاون اخلليجي 
تعتبر من الدول املتقدمة في 
مجاالت التوعية الصحية.

واشــاد بجهــود االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان 
الذي تنضوي حتت مظلته 
١٩ جمعيــة أهلية للتوعية 
بالســرطان بــدول املجلس 
واملركــز اخلليجي ملكافحة 
السرطان الذي يتبع مجلس 
مجلــس  لــدول  الصحــة 
إقرارهــم  التعــاون علــى 
األسبوع اخلليجي للتوعية 

بالسرطان.
وبــني أن ســبب إميــان 
أصحاب القرار واملختصني 
بــدول املجلــس يرجع إلى 

على مســتوى دول مجلس 
التعاون.

الشــراكة  وذكر أن هذه 
الناجحة بني املركز اخلليجي 
ملكافحــة الســرطان التابع 
ملجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون واالحتاد اخلليجي 
الســرطان نفذت  ملكافحــة 
العديد من البرامج اخلليجية 

ملكافحة السرطان.
وأوضح الصالح أن هذه 
األسابيع تعمل على حتفيز 
املجتمعات لتبني السلوكيات 
وأمنــاط احليــاة الصحية 
املســاعدة على الوقاية من 

اإلصابة بالسرطان.
ولفت إلى أنه بعد مرور 
خمسة أعوام من إقامة هذا 
األســبوع التوعــوي علــى 
مستوى دول مجلس التعاون 
ســيتم عمل دراســة لرصد 
التغيرات في قدوم مرضى 

الســرطان ونسبة التوعية 
ودراسة مقارنة بالسنوات 
اخلمس املاضية لتكون أمام 

أصحاب القرار.
وقال «لو استطعنا دفع 
النســاء إلى الكشف املبكر 
الثدي فســتزيد  لســرطان 
نســب الشــفاء عن الـ٨٠٪ 
ونكون قد أنقذنا ما يقارب 

٢٠٠ أو ١٨٠ مريضة».
بدورهــا، قالــت رئيــس 
التنفيذية لألسبوع  اللجنة 
اخلليجي د.حصة الشاهني 
إن  مماثــل  تصريــح  فــي 
الظروف االســتثنائية التي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا 
وإجراءات التباعد االجتماعي 
واالشتراطات الصحية لم تثن 
اللجنة عــن مواصلة العمل 
لتنفيــذ أنشــطة وفعاليات 
للتوعية من السرطان خالل 

األسبوع اخلليجي.

زادت املعرفة بعوامل اخلطورة والعالمات األولية للمرض

د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني يكرمان د.أحمد الشطي          (محمد هاشم)

لقطة تذكارية أمام النصب التكرميي

أهميــة التوعيــة ملكافحــة 
الســرطان باعتبارها حجر 
األساس في تنفيذ البرامج 
الوطنية ملكافحة السرطان 

في دول مجلس التعاون.
وتابع أن الشــعار الذي 
يحمله األســبوع اخلليجي 
منذ انطالقته (٤٠ وقاية × 
٤٠ شــفاء) يرمز إلى أهمية 
الوقايــة في خفض نســب 
اإلصابــة نتيجــة للتوعية 

بأهمية الكشف املبكر.
مــن جانبه، قــال األمني 
العــام لالحتــاد اخلليجــي 
ملكافحة السرطان ممثال عن 
مجموعة االحتاد اخلليجي 
ملكافحة السرطان ورئيس 
اللجنــة املنظمة لألســبوع 
اخلليجي د.خالــد الصالح 
فــي تصريح مماثل إن هذه 
األسابيع اخلليجية حققت 
نقلــة نوعيــة بالتوعيــة 

النبهان لـ «األنباء»: نصب تذكاري في جمعية قرطبة 
بأسماء أعضاء الفرق التطوعية خالل «كورونا»

محمد راتب

أعلــن أمني الصنــدوق في جمعية 
قرطبــة التعاونية محمــد النبهان لـ 
«األنباء» أن اجلمعية ستقوم بوضع 
نصب تذكاري بأســماء أعضاء الفرق 
التطوعية العاملني خالل أزمة كورونا 
أمام السوق املركزي، إضافة إلى تكرمي 

١٤٢ عضوا منهم خالل الفترة املقبلة.
وذكــر النبهان أن التكرمي ســيتم 
حتديــده الحقــا ضمــن اإلجــراءات 
الوقائيــة واالحترازية بعد احلصول 
على املوافقات املطلوبة، حيث سيجري 
خالله تسليم املتطوعني الدروع والهدايا 
التقديرية فــي مبنى العالقات العامة 
نظيــر اجلهود الكبيــرة التي بذلوها 

خالل أزمة كورونا.
وأشار إلى أن جمعية قرطبة تقوم 
بوضع النصب التذكاري بأسماء هؤالء 
األبطال ملا قدموا من تضحيات كبيرة 
تتطلب منا رد اجلميل مبثله وال أقل 
من أن يكون لهم نصب تذكاري لألجيال 
احلالية واملقبلة والتي ستجعل منهم 

قدوة في املستقبل.

ً أمام السوق املركزي وحتضيرات لتكرمي ١٤٢ متطوعا

محمد النبهان

«الصحة»: ال رحالت مباشرة مع أكثر
 من ٣٠ جهة تزداد فيها إصابات «كورونا»

قالــت وزارة الصحة إن 
هناك أكثر من ٣٠ جهة تزداد 
فيهــا اإلصابــات مــن بينها 
دول عربية ال توجد رحالت 
مباشرة بينها وبني الكويت.

جاء ذلك في بيان صحافي 
للوزارة أمس رّدا على مخاوف 
حــول عــدم صحــة بعــض 
شــهادات PCR للقادمني من 
خارج الكويت وآلية التعامل 
مع هذا األمر وما االحتياطات 
الوقائية التي فرضت حيال 

ذلك.
وأوضحت الوزارة أن من 
يأتي من تلك اجلهات يلتزم 
بالبقاء في بلد «الترانزيت» 
مدة ال تقل عن ١٤ يوما قبل 
دخوله البالد وبعد ذلك يقوم 
بعمل مسحة PCR جديدة من 
بلد «الترانزيت» قبل صعوده 
للطائرة املتجهة إلى الكويت.

وأشارت الى أنه يتم إجراء 
مسحة أخرى عند الوصول 
ملطار الكويت جلميع الركاب 

املســتجد (كوفيــد ـ ١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضيــة 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلــى ١٦٨٢٥٠ حالــة في حني 
مت تسجيل حالة وفاة واحدة 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى اآلن ٩٦٢ حالة.

الرســمي  وقال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـ«كونــا» ان عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٦٦ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتíا 
مبرض «كوفيدـ  ١٩» وال زالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٧١٩٠ حالة.
وأضاف د.السند أن عدد 
املسحات التي مت إجراؤها في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
١٠٨٦١ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ١٥٥٨١٠٩ فحصا، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد املســحات خالل الـ٢٤ 

ساعة املاضية بلغ ٧٫٧٪.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
شفاء ٥٥٥ إصابة في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشــفاء ١٦٠٠٩٨ 

حالة.

٨٤٠ إصابة جديدة بالڤيروس وتسجيل حالة وفاة

ثــم تعاد املســحة في اليوم 
للقادمــني وكذلك  اخلامــس 
يجري تخطيط جيني لرصد 
التحــورات كما يطبق حجر 
إلزامي ملدة ١٤ يوما. إلى ذلك، 
أعلنــت وزارة الصحة أمس 
اخلميس تسجيل ٨٤٠ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 

السالم لـ «األنباء»: عالج لـ «سرطان الغدد 
اللمفاوية» يشفي احلاالت املتطورة من «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد استشــاري الباطنية 
الهضمــي د.غــامن  واجلهــاز 
السالم أن ڤيروس «كورونا» 
يعد مرضا ڤيروســيا يصيب 
اإلنسان، ويســبب له حاالت 
مرضيــة شــديدة، مبينــا أن 
اغلــب املصابــني يحتاجــون 
او  إلــى دخــول مستشــفى 
عناية مركزة او يصابون في 
اجلهاز التنفسي، مشيرا الى أن 
ردات فعل جســم اإلنسان في 
القضاء على الڤيروس جتعله 
ينتج مــواد كيميائية مقاومة 
لـــ «االلتهــاب»، ومنهــا مادة 
تسمى «الســايتوكني»، وهذه 

اإلصابــة بـ «كوفيــد ١٩» فإن 
مــادة «الســايتوكني» تفــرز 
بكميــات كبيــرة تــؤدي مبا 
يعرف بـ «عاصفة السايتوكني» 
Cytokines storm، الفتا الى أن 
هذه املادة عند ارتفاعها تسبب 
تلفا في الرئة وتصعب التنفس 
لدى اإلنسان ما يجعله بحاجة 
الى التنفس الصناعي، ومنها 

الى الوفاة، ال قدر اهللا.
وعــن عالجات الســرطان 
ودورهــا فــي عــالج «كوفيد 
١٩»، قــال د.الســالم: ان هناك 
عالجــا يســتخدم مؤخرا في 
عالج الغدد الليمفاوية يسمى 
 ،Bruton tyrosine kinase BTK
ومت اســتخدامه بعالج بعض 

حــاالت «كوفيــد ١٩»، حيــث 
وجدوا أن هذا العالج يشــفي 
املصابني بـ «كورونا» املستجد 
من املتطورة، ونشر بحث عن 
 Science» هذا العالج في مجلة
immunology» العلمية، أوضح 
وجود جتاوب كبير من العلماء 
في هذا املوضوع، وحاليا تطور 
هذا املوضوع ومت اســتخدام 
العــالج فــي حــاالت متقدمة 
للحاالت الشديدة من التهابات 
«كورونا». ومتنى د.السالم أن 
 Bruton tyrosine يكون عــالج
يعالــج  الــذي   kinase BTK
ســرطان الغــدد الليمفاويــة 
فعاال في عــالج «كوفيد-١٩» 

في املستقبل القريب.

أكد جتاوب العلماء مع Bruton tyrosine kinase BTK ونُشر مبجلة علمية

د.غامن السالم

املادة عبارة عن مركب كيميائي 
يفرزها جسم اإلنسان ملقاومة 

الڤيروسات وااللتهابات.
انــه مع  وبــني د.الســالم 

البدر: سحب وتعليق مستحضر «بروفينال»
أعلن الوكيل املســاعد لشــؤون الرقابة 
الدوائيــة والغذائيــة فــي وزارة الصحــة 
د.عبداهللا البدر عن إصدار إدارة تســجيل 
ومراقبــة األدوية الطبيــة والنباتية قرارا 
بســحب وتعليــق تســجيل مســتحضر 
(بروفينال) شراب من انتاج شركة جلفار 
اإلماراتيــة. وأوضح البدر لـ«كونا» أن هذا 
اإلجراء جاء بناء على التعميم الصادر من 
وزارة الصحة ووقاية املجتمع بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة بلد املنشــأ للمســتحضر 
وذلك لعــدم مطابقة عدد من التشــغيالت 
للمواصفــات املعتمدة لكمية املادة الفعالة 

ووجود ترســبات غير ذائبــة أعلى جدار 
الزجاجة ال تذوب بالرج. وأضاف أن تعليق 
تسجيل املستحضر في الكويت سيستمر 
حلني التحقق من مطابقة التشغيالت اجلديدة 
للمواصفات املعتمدة الفتا إلى أن التشغيالت 
غير املطابقة للمواصفات غير متوافرة في 
الكويت. وأشار إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ لم يتم 
التصريح بالتداول ملستحضر (بروفينال) 
شــراب مؤكدا أن أي دواء يجب أن يخضع 
للتحليل للتأكد من جودته مبختبرات إدارة 
تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية 

قبل السماح بتداولها.

للتحقق من مطابقته للمواصفات اجلديدة املعتمدة
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