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في جائحة كورونا (كوفيد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م) 
برز دور الطبيب الكويتي وهو يعتلي مراتب 
الصف األول باذال النفس واجلهد والوقت 
من أجل حماية أهله ومجتمعه ووطنه، وعلى 
خير وجه وتفان وثقة باهللا سبحانه وتعالى.
كلنا نعلم جليــا أن اهللا عز وجل جعل 
من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النفس 
والبدن، وهو مقصد متفق عليه، إضافة إلى 
التداوي وما توارد لنا في صحائف التاريخ 
أن (الدكاترة) كانوا دائما في طليعة من ألّفوا 
وصنفوا وبثوا فقه الطبيب في ثنايا مؤلفاتهم 

وكتبهم وتقاريرهم وجتاربهم وأبحاثهم.
رســالتي اليوم لهذه الكواكب الكويتية 
الطبية التي تقوم بواجبها الوظيفي والطبي 
في الصفوف األولى وفي احملاجر والصاالت 
واملستشفيات، والتحية موصولة لكل (طبيب 
عندنا في وطننا يشاركنا في التصدي لهذا 

الوباء).
املواطن الكويتي اليوم شاهد وعرف أهمية 
وجود الطبيب الكويتي في مســتوصفاتنا 
الطبية، ونسوقها  ومستشفياتنا ومراكزنا 
عبارة (شكر وتقدير) ملن فكر وقرر ووجه 
مئات من طالبنا إلى امتهان الطب ورسالته 

اإلنسانية.
لقد أولى اإلسالم الطب عنايته لهذه الفئة 
من الناس التي تداوي املرضى وتخفف اآلالم 
والوجع عن ضحايا األمراض العادية والفتاكة، 
مما خفف معاناة الناس املرضى واملصابني 

بهذا التطبيب والعالجات.
وأنت قارئي الكرمي تذكر قوله تعالى في 
التداوي والشفاء: (وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنني) سورة االسراء ٨٢.

إذن فــي قراءة القرآن شــفاء للقلوب 
واألبدان، وكان النبي ژ وأهله وأصحابه 
رضوان اهللا عليهم يضعون يدهم على مواضع 
األلم فيرقون املرضى ويحرزونهم من موضع 

األلم وكل الشرور.
فــي جائحة كورونا كوفيد ٢٠ - ٢٠٢١م 
برز الطبيب الكويتي بأخالقه وعلمه، وأظهر 
من خالل الوباء تفانيــه في مزاولة املهنة، 
خاصة أولئك األبطــال الذين قادوا الصف 
األول رجاال ونســاء من (عيالنا الدكاترة) 
يعاونهم اخوانهم من اجلنســيات األخرى 
التي (نحييهم) مــن خالل هذا املقال لعظم 
تضحياتهم، وكثيرا منهم توفوا، رحمهم اهللا، 
وأمتنى أن تكرم (أُسرهم) على هذا اإلخالص 
الذي ظهر أثناء ممارسة رسالتهم الطبية في 

التصدي للوباء اللعني.
ما أجمل مناذج كثيرة من (عيالنا الدكاترة) 
شفناهم في املستشفيات واحملاجر يتحلون 
بتقوى اهللا ومراقبته في عملهم، وقد ظهر 
صدقهم مــع مرضاهم والوفاء مبواعيدهم 
بالعقــود والنصيحــة ملرضاهم  والتزام 
واحملافظة على أســرارهم وستر عوراتهم 

وصون أسرارهم.
لقد جنح الطبيب الكويتي اليوم وصار 

موضع ثقة مرضــاه، ويحكم العالقة كثير 
من االحترام والتعاون والنصح واملشورة 

الصادقة وفقا لألعراف الشرعية والطبية.
كمعلم وصحافي وعامل باملجال اخليري 
والتطوعي أســتطيع أن أقول إن الطبيب 
الكويتي في جائحــة كورونا كوفيد ٢٠ - 
٢٠٢١م ارتقى سلم املجد ونال ثقة مواطنيه.

٭ ومضة: رسالة حتية وتقدير لكل طواقمنا 
الطبية الكويتية وأخصهم بالشكر والتقدير 
وال هانوا اخوانهم العرب واألجانب ألنهم 
هم (القدوة املرجتاة) اليوم، قال رسول اهللا 
ژ: «املؤمن يألف ويؤلف وال خير فيمن ال 
يألف وال يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس».
- حتية ألوالدنــا وبناتنا في الصفوف 

األمامية.
- حتية لــكل أطباء الكويت الذين قاموا 
برحالت عالجية حول العالم خلدمة الالجئني 

واملهجرين واملرضى واملنكوبني.
الكويتــي والطبيبة  للطبيــب  - حتية 
الكويتية وهم يقدمون خبراتهم وعملياتهم 
الكارثية  في مخيمات الكوارث والنــوازل 
واحلروب واألوبئة واملجاعات ويساهمون 
في دعم ومرافقة احلجاج أثناء مواسم احلج 

ورمضان والتجمعات اخليرية التطوعية.

٭ آخر الكالم: أشعر بالزهو والفخر واالعتزاز 
عندما يتقدم إليَّ أحدهم ويعرفني بنفسه، 
وأتذكــره تلميذا جنيبا في املاضي، واليوم 
أمامي طبيبا واثقا واعدا يحمي شعبي ووطني 

مبهنته الطبية ورسالته اإلنسانية.

٭ زبدة احلچي: أيها الطبيب، أيتها الطبيبة:
ما أجمل أن تسخر علمك وطبك ومهنتك 
التي أعطاك اهللا اياها الى مرضاك املنكسرين 
ملا أصابهــم من مرض ووباء وأنزل حاجته 
عندك وأنت تقوم بواجبك خير قيام، وفي 
ميزان حسناتك أيها الطبيب الكويتي البطل.. 

ومعك كل زمالئك من اجلنسيات األخرى.
الكويت  الطبيب والطبيبة من بــالدي 
يســتحقون ُقبلة على الرأس ألنهم وسام 

صدورنا.

٭ تعزية ومواساة: إلى ابني الغالي حمود يوسف 
لوفاة والدته  اليعقوب  عبداللطيف يوسف 
غادة سليمان يوســف العمر، رحمها اهللا، 
وطيب اهللا ثراها ومثواها زوجة يوســف 
عبداللطيف يوسف اليعقوب، والدة: (براك، 
فهد، حمود، يعقوب)، ربي أوســع مدخلها 
وأكرم نزلها واجعل قبرها روضة من رياض 
اجلنة، ومثواها جنة الفردوس في جنات عدن.
كل العزاء واملواســاة ألسرتي الفقيدة 
(اليعقوب - العمر) ويامال اجلنة يا أم براك، 
وال نقــول إال ما تعلمنــاه (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون) وتسقط دمعات.
..في أمان اهللا.

ومضات

رسالة إلى «الطبيب» 
الكويتي!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  أصــدر 
الشــؤون االجتماعية مسلم 
السبيعي تعميمًا إداريًا بشأن 
مواعيد الدوام الرســمي في 
شــهر رمضان املبارك، حدد 
مبوجبه الدوام خالل األيام من 
األحد حتى اخلميس من كل 
أسبوع من الساعة التاسعة 
صباحا حتى الساعة الواحدة 

والنصف ظهرا.
مــن جانب آخــر، أصدر 
وكيل وزارة الشــؤون قرارا 
مبنــح الدرجــات باالختيار 
للعاملــني فــي كل قطاعات 

الوزارة.
وفيما يلي األسماء: 

الدرجة (أ)

بدر محمد سيف العدواني٭ 
أماني عبدالرزاق الطبطبائي٭ 
غالية محمد عايض احلربي٭ 

الدرجة (ب)

طالل حمود طلق صعفاك٭ 
عمار علي محمد حيدر علي٭ 
إميان سعود غضفان٭ 
هاشم سيد رجب الرفاعي٭ 
خالد عبدالنبي علي األربش٭ 
جابر محمد علي أبل٭ 
أنور حسني بن عابدين٭ 
حنان ياسني البناي٭ 
طالل حسن اخلضير٭ 
هدى مرزوق محمد٭ 
البيبي سعيد فيلكاوي٭ 
نادية عبداهللا احلياني٭ 
عبدالناصر الضليعي٭ 
محمد عبداهللا العتيبي٭ 
محمد سالم عشق العجمي٭ 
عبداهللا بطيحان املطيري٭ 
غامن ابطيحان الدويهيس٭ 
فضيلة غلوم علي محمد٭ 
عبير محمد أحمد األنصاري٭ 
حسن عبداهللا الشمري٭ 
نادية أحمد محمد النجادة٭ 
هبة سعد ناصر فرج٭ 
علي سيد إبراهيم القالف٭ 
بدر محمد خضير باقر٭ 
مديحة سالم الغريبة٭ 
بدرية أحمد أيوب القوز٭ 
عائشة عبيد راشد املطيري٭ 
محمد معاشي العنزي٭ 
خلود علي مذهل الدوسري٭ 
إميان حسن احلنيان٭ 
صفية حسني علي الصائغ٭ 

الدرجة األولى

إميان جابر عيد الشمري٭ 
محمد جاسم أحمد القطان٭ 
أسعد علي عبداهللا القديري٭ 
سلمى راشد الشحومي٭ 

سندس خضر الباذر٭ 
مساعد محل الضفيري٭ 
دالل محمد سعد العجمي٭ 
فاطمة شارع دليميك طلق٭ 
نوال راشد فالح العازمي٭ 
تهاني عبداهللا املطيري٭ 
بدرية مبارك سالم العازمي٭ 
نوال فرحان سعد الرشيدي٭ 
منال عايد سماح املطيري٭ 
حسني محمد حسن القمرك٭ 
خليفة خلف الشمري٭ 
مشاري حبيب بوصقر٭ 
أحمد محمد حمد املطيري٭ 
بدر ظاهر حمدان الفضلي٭ 
لولوة صالح راشد العباد٭ 
محمد مياح جزا املطيري٭ 
ابتسام تركي العنزي٭ 
نورة حمدان حامد العازمي٭ 
زينب حسني جابر غلوم٭ 
محمد حسن العبيدلي٭ 
محمد مناحي العصيمي٭ 
سعود محمد احلربي٭ 
تهاني خليفة سعد العازمي٭ 
مساعد منسي مطر الشمري٭ 

الدرجة الثانية

عبداهللا سعد عيد العتيبي٭ 
وفاء حمد ناصر اجلخيدب٭ 
تركي عبداهللا املسعود٭ 
مرمي استقالل اخلياط٭ 
نوال عايض دليم الرشيدي٭ 
نواف أحمد علي االنصاري٭ 
ود صالح فهد الفهد٭ 
فاطمة حسن صالح القطان٭ 
بشاير عبداهللا العدواني٭ 
رمي سعد جبل املطيري٭ 
وداد احلميدي العتيبي٭ 
عبداحلميد محمد أكبر رضا٭ 
سلطان جبر الشريف٭ 
محمد حزمان فالح امليع٭ 
علي فالح مجبل املطيري٭ 
أحمد فاضل محمد عبد علي٭ 
حمدان مزيد خلف املطيري٭ 
تركي سعود الدويش٭ 
مرمي خالد يونس احلامت٭ 
نوف منصور الرشيدي٭ 
مهرة حسني العجمي٭ 
نادية فالح جمعان العازمي٭ 
أشواق دغش صياح قعيس٭ 
رمي عبداهللا محمد العتيبي٭ 
غيداء عايد مد اهللا الشريفي٭ 
جمانة أحمد حسني آرتي٭ 
حليمة عبدالرحيم الكندري٭ 
اجلازي خالد فالح املطيري٭ 
مبارك عايد محمد احلريص٭ 
هدى جمال صالح الصالح٭ 
نوال ناصر مرزوق العتيبي٭ 
عبير عبداهللا الديحاني٭ 
بدور جابر عبود عيسى٭ 
مها دهلوس غافل العنزي٭ 
نوال دحل شمشير العنزي٭ 
منال حمدان حمود العازمي٭ 

نفلة ليلي محمد املطيري٭ 
لطيفة حمود عامر املطيري٭ 
أنفال فرحان محيل العنزي٭ 
نصار ناصر فهد املطيري٭ 
فايز فهد فالح مجالد٭ 
صيتة مفرج الدوسري٭ 
شيخة فهد غامن املطيري٭ 
صبحا ظاهر الفضلي٭ 
عبداهللا عبدالعزيز املسعود٭ 
عهود عيد خليفة الشمري٭ 
منيرة مشعان نهار اخلالدي٭ 
عايشة احلميدي املطيري٭ 
عذاري مروح الشمري٭ 
سارة فهد مبارك الرشيدي٭ 
هاجر عجمي الرشيدي٭ 

الدرجة الرابعة

بشار شمالن الصليلي٭ 
فوزية رشيد العتيبي٭ 
زهرة حمزة عباس اجلدي٭ 
دانة هادي عبداهللا العجمي٭ 
وفاء مجبل محمد العتيبي٭ 
منيفة نزال جمعان فالح٭ 
بشرى زايد محمد العنبر٭ 
نوف سعود املطيري٭ 
العنود عبداهللا الهاجري٭ 
عائشة مطلق الرشيدي٭ 
وضحة عبيد العجمي٭ 
مضاوي فهد مانع العجمي٭ 
عبداهللا عبدالعزيز القوماني٭ 
عائشة هويدي الشباك٭ 
منيرة حنس العتيبي٭ 
عائشة نور صالح العضيلة٭ 
حمود هذال سعود الصليلي٭ 
أمل هادي عوض املطيري٭ 
انشراح سعيد الهطالني٭ 
منى هادي مطلق الرشيدي٭ 
زايد عبدالهادي العتيبي٭ 
مراحب سعد غنام فالح٭ 
لطيفة حيال عبداهللا٭ 
عواطف مطلق املطيري٭ 
سارة مطر الديحاني٭ 
تهاني عبيد حميد الرشيدي٭ 
بشاير خالد شريد املطيري٭ 
حمد ناصر علي العجمي٭ 
مهى حنيف حمد املطيري٭ 
حصة سعيد سعد فراج٭ 
دالل غامد هويدي الفضلي٭ 
جنالء مجبل علي اجلبيري٭ 
حامد حمد صقالن العازمي٭ 
نعيمة جديع العازمي٭ 
سارة بداح حمود٭ 
منى عوض الرشيدي٭ 
دالل محمد راشد السداني٭ 
لطيفة ساري زايد العتيبي٭ 
خزنة محمد احلميداني٭ 
نوال سليم الديحاني٭ 

الدرجة اخلامسة

منال عبداألمير النجار٭ 
هيا فيصل احلداد٭ 
فهد عبدالرزاق زايد عبيد٭ 

منال عباس علي مرزوق٭ 
الدرجة الثالثة

عبدالرحمن محمد جاســم ٭ 
الفالح

سارة سلطان فاضل احملمد٭ 
حصة عبدالرحمن الهذلول٭ 
سارة نايف محمد نهار٭ 
عبداهللا حزمي خلف الشمري٭ 
سارة مرزوق السميري٭ 
زهراء فاخر بندر السلمان٭ 
بشاير صباح العازمي٭ 
ضاري محمد أحمد٭ 
سليمان محمود حبيب٭ 
عسلي عبيد خران املطيري٭ 
دالل دخني العدواني٭ 
مرمي نزال عايد الشمري٭ 
خالد راضي سعد العازمي٭ 
نايف غازي جريد املطيري٭ 
بشاير هاجد عايد العتيبي٭ 
منيرة خالد دخيل احلبشي٭ 
بشاير عوض الصليلي٭ 
عمشة محمد حامد الكهيدي٭ 
فارس شالش عبد صفوق٭ 
أفراح مطلق ذعار املطيري٭ 
شيخة غثوان املطيري٭ 
طفلة خليفة الصليلي٭ 
هيفا منير راشد املطيري٭ 
مشاعل ضيدان العجمي٭ 
عفاف عبداهللا اجلبيالن٭ 
نورة ناصر سعود عبيد٭ 
ناصر سليمان حبيب فالح٭ 
عدوى شناقة الرويعي٭ 
محمد منصور العدواني٭ 
محمد فهد محمد الدوسري٭ 
سارة زيد عايش العتيبي٭ 
عبداهللا صعفق الركيبي٭ 
منى محمد صالح الرشيدي٭ 
منيرة فالح مطلق املطيري٭ 
خزنة صالح سالم املري٭ 
منيفة ملفي الرشيدي٭ 
عالية سالم علي املري٭ 
مرمي عبدالعزيز احلمدان٭ 
هيا مساعد ناصر الهاجري٭ 
جميلة ناصر خالد محمد٭ 
صالح راضي العليوي٭ 
بشاير مذكر فهد املطيري٭ 
ابتسام سعد سالم املويزري٭ 
نوفة قطيم حامد الشالحي٭ 

دالل عبداهللا اجلميلي٭ 
حمد عبيد جمد الهاجري٭ 
شهد فيصل حيدر إسماعيل٭ 
فيصل جاسم محمد الوهيب٭ 
نوال جاسر فريح املطيري٭ 
طالل نايف أحمد العتيبي٭ 
شيخة سعد العازمي٭ 
دالل عبدالرحمن الشريف٭ 
سامية مجعد فارع املطيري٭ 
فاتن عوض العنزي٭ 
هناء مبارك خالد العذاب٭ 
حصة خالد سيف املطيري٭ 
منيرة عيسى العنزي٭ 
نورة عبيد جخير الدوسري٭ 
فيصل سلطان العفاسي٭ 
مشعل ماجد املطيري٭ 
منى عتقان منير املطيري٭ 
سعد سالم نداء الشمري٭ 
إميان باذر مطر الكريباني٭ 
هيا مانع محمد اخلالدي٭ 
شاهة سميان الفضلي٭ 
مشاعل مفرح احلسيني٭ 
منيرة محمد العتيبي٭ 
أماني عويد عجيل الظفيري٭ 
وسمية مطر صنت املطيري٭ 
حنان عيد مطلق العازمي٭ 
شيخة عبداهللا الهاملي٭ 

الدرجة السادسة

هايف عجمي املطيري٭ 
مشاري سليمان العنزي٭ 
مشعل بدر أحمد الربيعان٭ 
رمي خالد فهد املياس٭ 
هند سعد زايد املطيري٭ 
فيصل حمود اخلليفة٭ 
مرمي فهيد محسن املطيري٭ 
دالل راشد رفاعي العازمي٭ 
هوية عايد مبارك العازمي٭ 
محمد فهد مسفر احليان٭ 
عهود علي عايد٭ 
البندري أحمد الرشيدي٭ 
أغصان سالم محمد العجمي٭ 
شيخة هزاع نقاء املطيري٭ 
دالل صالح سالم املري٭ 
سهام عبداهللا الدوسري٭ 
بدرية فهد مسلط الشمري٭ 
بزة سعود محمد الزعبي٭ 
مطيرة جريس العنزي٭ 
محمد خلف الديحاني٭ 
وردة حمود محمد فراج٭ 

الدرجة السابعة

زينب عبداهللا مبارك٭ 
محمد عبيد دخيل العنزي٭ 
أنوار سعد نافل العازمي٭ 

وظائف معاونة/ الدرجة األولى

ناصر راشد سالم العجمي٭ 
وظائف معاونة/ الدرجة الثانية

رمي مزيد ناصر العازمي٭ 
نايف مناور العنزي٭ 

مسلم السبيعي

«األنباء» تنشر الترقيات باالختيار في «الشؤون»

ً حتديد دوام رمضان في الوزارة  من ٩ صباحاً إلى ١:٣٠ ظهرا

الدفن في رمضان من ٩ ص إلى ٥ عصرًا 
وحضور ٢٠ شخصًا من أقارب املتوفى

أصدر مدير إدارة شؤون 
اجلنائز د.فيصل العوضي 
تعميما إداريا بشأن مواعيد 
دفــن اجلنائز خالل شــهر 
رمضــان املبــارك، حيــث 
تقــرر أن تكــون مواعيــد 
الدفن من الساعة ٩ صباحا 
حتى الساعة ٥ عصرا، مع 
استمرار فتح املقابر للزيارة 
من الساعة العاشرة صباحا 
حتى الساعة الثانية ظهرا.
وأوضــح العوضي في 
تعميمــه أن مواعيد الدفن 

ستكون كل نصف ساعة، فضال عن اقتصار 
مرافقة اجلنازة لعشرين شخصا من أقارب 

املتوفى، مع مراعاة التقيد 
الكمامة واحلرص  بلبــس 
علــى التباعــد االجتماعي 
التعميــم  والعمــل بهــذا 
اعتبارا من أول أيام شــهر 
رمضان املبارك. وأشار إلى 
أن هذا التعميم قد جاء نظرا 
للظــروف التــي متــر بها 
البالد وبناء على توجيهات 
مجلس الوزراء والتوصيات 
الصحية الصادرة عن وزارة 
الصحة للحد من انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد، 
وحرصــا على صحة وســالمة املشــيعني 

للجنائز وزوار املقابر.

ً العوضي أعلن استمرار فتح املقابر للزيارة من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرا

د.فيصل العوضي

«لوياك» تطلق مبادرة ملساعدة
األسر املتضررة من «كورونا»

أطلقت مؤسسة لوياك 
مبــادرة ملســاعدة األســر 
املتضــررة مــن جائحــة 
كورونــا، وذلك فــي يناير 
املاضي حتت رعاية شركة 
بــي بــي كويــت، حيث مت 
 ٢٠٠ مــن  أكثــر  توزيــع 
صنــدوق يحتــوي علــى 
املؤن الغذائية وعلى بعض 
املساعدات اإلنسانية، شارك 
في هذه املبادرة ٣٢ متطوعا 
مت تدريبهــم علــى أهمية 
اتباع االشتراطات الصحية 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي حفاظا عليهم 
وعلى األسر، حيث متت مساعدة ٦٠ أسرة 

في عدد من مناطق الكويت.
من جانبها، أوضحت مدير قسم اخلدمة 
املجتمعيــة في لوياك يســرى العيســى، 
أن لويــاك أقامت ورشــة مركــزة لتثقيف 
متطوعيها بشــروط الســالمة قبــل البدء 
بتوزيع املؤن الغذائية على األسر املتعففة، 
وتابعــت: لوياك تضع نصب أعينها دائما 
مســاعدة احملتاجني وتلبية احتياجاتهم، 
حيث إننا نحاول التخفيف من الصعوبات 

التي يتعــرض لها الناس 
من حولنا بقدر استطاعتنا 
لنوفــر لهم ســبل الراحة 

والعيش الكرمي.
وأضــافـــت: تعاوننــا 
مع شــركة بي بــي كويت 
يأتي بعد إميانهم برؤيتنا 
وأهدافنا جتاه املجتمع وال 
إال أن أشــكرهم  يســعني 
ملســاهمتهم الفعالــة فــي 

إجناح هذه املبادرة.
من جانــب آخر، صرح 
مديــر عــام شــركة بي بي 
كويت أنار علييف عن فخره بالتعاون مع 
لوياك في هذه املبادرة السيما في أنها تصب 
في خدمة املجتمع قائال: نؤمن بأهمية دورنا 
في دعم التنمية املجتمعية وباألخص في 
الوقت الذي نواجه فيه هذه اجلائحة، وفي 
هذه املبادرة فإننا نسعى لتقدمي للمساهمة 
في دعم األسر احملتاجة واملتضررة خصوصا 
تلك التي أرهقتها اجلائحة وأثرت بشــكل 
كبير على مدخولهم املادي، نفخر بشراكتنا 
مع مؤسســة لوياك والتي تخدم املجتمع 

بشكل عام.

برعاية شركة بي بي كويت.. مع اتباع االشتراطات الصحية في توزيعها

يسرى العيسى

١٣٥٧ إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسجيل ١٢ حالة وفاة

الرســمي  أعلــن املتحدث 
لــوزارة الصحــة د.عبــداهللا 
الســند أمس االثنني تسجيل 
١٣٥٧ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الســاعات الـــ٢٤ املاضية 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عدد 
احلاالت املسجلة الى ٢٣٨٥٤٩ 
فيمــا ســجلت ١٢ حالــة وفاة 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
١٣٦٥.وأضاف د.السند لـ (كونا) 
أمس االثنني أنه مت تســجيل 
١٣٢٦ حالة شفاء من اإلصابة في 
الساعات الـ٢٤ املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى 

.٢٢٣٢٦٩
وأوضــح أنه مت التأكد من 
متاثــل تلك احلاالت للشــفاء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمة واخلطوات املتبعة في 
ذلك الشأن، الفتا الى أن نسبة 
مجموع حــاالت الشــفاء من 
مجموع اإلصابات بلغت ٩٣٫٦٪.
وبــني أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٢١٦ حالة 
الكلي  ليصبح بذلك املجموع 
للحــاالت التي ثبتت إصابتها 
باملــرض ومــا زالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٣٩١٥.

وأفاد بأن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها في الساعات الـ٢٤ 
املاضية بلغ ٨٣٧١ مسحة ليبلغ 
مجموع الفحوصات ٢١٠٠٩٤٨، 
مشيرا الى أن نسبة االصابات 
لعدد املسحات خالل الـ٢٤ ساعة 

املاضية بلغت ١٦٫٢٪.
وجدد السند دعوة املواطنني 
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل 
الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
البدني،  التباعد  استراتيجية 
بزيــارة  اجلميــع  موصيــا 
الرســمية لوزارة  احلسابات 

نتائجها عمليا من قبل جميع 
مكونات املجتمع وعلى رأسها 
اإلقبال على التطعيم من شأنه 
خفض سائر املؤشرات الوبائية 

في الكويت.
وقــال ان عــدد احلــاالت 
النشــطة التي تتلقى العالج 
ســجلت ثباتا نسبيا منذ ما 
بعــد منتصف شــهر مارس 
املاضي ثــم انخفاضا طفيفا 
من ٢٦ مارس لكنها التزال في 
النطــاق العالي، الفتا إلى ان 
نسبة اإلصابات إلى املسحات 
شــهدت خالل األيام األخيرة 
حالة من االستقرار والثبات، 
إال ان املتوســط العام اليزال 

ضمن النطاق املرتفع.
وأشــار إلى أن عدد حاالت 
العناية املركزة انخفض خالل 
األســبوع األخير إال أن العدد 
اليــزال مرتفعــا وان حــاالت 
الوفاة في األسبوع قبل املاضي 
وصلــت إلــى ٦٥ حالــة وفي 
األســبوع املاضي سجلت ٥٥ 

الكبير وان هذه النتائج تتضح 
صورتهــا يوما بعــد آخر في 
تقليل معدالت الوفاة وحاالت 

الدخول إلى العناية املركزة.
ولفت إلى أن األرقام املعلن 
عنها حاليا في اململكة املتحدة 
تشير إلى حدوث فارق واضح 
في هذا الشأن، مشيرا إلى أن 
محددات االنتهاء من تداعيات 
األزمة تصبح أكثر وضوحا، 
وان الطريق الرئيسي املؤدي 
إليها بات محددا باإلقبال على 
االلتزام  التطعيــم ومداومــة 

باالشتراطات الصحية.
وقال ان األرقام واملؤشرات 
العاملية فيما يخص اســتمرار 
انتشار ڤيروس كورونا التزال 
في تصاعــد كبير، حيث بدأت 
موجة الصعود األخيرة عامليا 
في نهاية شهر فبراير املاضي، 
الفتا إلى انه خالل أسبوع فقط 
(من االثنني املاضي حتى أمس) 
صعدت اإلصابات عامليا من نحو 
١٢٧ مليونا و٨٣٨ ألفا إلى نحو 
١٣١ مليونا و٩٣٢ ألف حالة أي 
أن معدل الزيادة جتاوز أربعة 
ماليني حالة خالل أسبوع واحد.

واشــار إلــى تزايــد عــدد 
احلاالت النشطة عامليا إلى ما 
يتجاوز نحو ٧٦٩ ألفا خالل ٥ 
أيام فقط وان احلاالت احلرجة 
تواصل الزيادة وارتفعت خالل 
األيام اخلمسة األخيرة من نحو 
٩٥ مليونا و٨٦٩ الف حالة إلى 
٩٨ مليونا و٧١٤ الف حالة أي 
ســجلت زيادة تتجاوز ٢٨٠٠ 

حالة خالل آخر ٥ أيام.
كما اشار إلى صعود حاالت 
الوفاة من نحو ٢ مليون و٧٩٧ 
الــف حالة إلى مــا يتجاوز ٢ 
مليون و٨٦٦ الف حالة، أي ان 
معدل الزيادة جتاوز نحو ٦٩ 
ألف حالة وفاة خالل أسبوع 

واحدة فقط.

حالة، ســائال اهللا لهم جميعا 
الرحمة.

وقــال د.الســند انــه رغم 
تســجيل انخفــاض فــي عدد 
حــاالت الوفاة بني األســبوع 
األخير واألسبوع قبل املاضي 
فإن األرقام تعد عالية مقارنة 
بالفتــرة املاضيــة مــن عمــر 

مواجهة اجلائحة.
وذكــر أن انعــكاس عــدد 
حاالت اإلصابة على عدد حاالت 
الوفيــات يأتي دائمــا متأخرا 
مبعنــى أن معظــم احلــاالت 
احلرجة وحاالت الوفاة سجلت 
كإصابات جديدة قبل أيام بل 
أسابيع ماضية وإذا انخفضت 
إصابات اليوم فإن انعكاس ذلك 
ســيأتي بعد أيام على حاالت 
العناية املركزة وحاالت الوفاة.
د.الســند  واســتعرض 
املســتجدات العاملية حلمالت 
التطعيم، الفتا إلى أن النتائج 
امللموسة لها وانعكاساتها على 
احلالة الوبائية تدعو للتفاؤل 

شفاء ١٣٢٦ وانخفاض متلقي العالج بالعناية املركزة إلى ٢١٦

د.عبداهللا السند

الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على االرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
االســهام في احتواء انتشــار 

الڤيروس.
هذا، وأعلن د.عبداهللا السند 
ان املؤشــرات الوبائية بشكل 
عام فــي الكويت بحالة ثبات 
نســبي اال انها التــزال ضمن 
النطــاق املرتفــع، مؤكــدا أن 
املكتسبات احلالية مشروطة 
مبدى اتباع اخلطوات الوقائية.
وقال د.السند، في مؤمتر 
وزارة الصحــة الـ ١١٧ بشــأن 
مستجدات الوضع الصحي في 
البــالد، انه منذ يناير املاضي 
كانت املؤشــرات الوبائية في 
صعود تدريجــي ازدادت في 
نهايــة شــهر فبرايــر وبداية 
مــارس، إال ان حــدة الزيــادة 
الطرديــة انكســرت مــا بعد 
منتصف شهر مارس. وأوضح 
انــه مبزيــد مــن استشــعار 
املسؤولية املجتمعية وتطبيق 

السند: نسبة اإلصابات إلى املسحات شهدت حالة من االستقرار إال أن املتوسط العام اليزال ضمن النطاق املرتفع

عدد حاالت العناية املركزة انخفض خالل األسبوع األخير إال أن العدد اليزال مرتفعًا مع انخفاض عدد الوفيات

ملشاهدة الڤيديو


