


هذا إعالن عن مسابقة فنية 

»غرفيك ديزاين وفيديو قصير« 
بمناسبة اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

والمسابقة مفتوحة للجميع، فقط يلزم للمشاركين 
ممن هم أصغر من 18 عام رسالة من ولي األمر بالموافقة.     

برجاء تشجيع المجتمع على المشاركة في المسابقة االبداعية 
لتعم الفائدة، وممكن إذا رأيتم أن يكون هناك معرضا محليا 

للمشاركات بعد التنسيق مع المنظمين للمسابقة
علما بأن آخر موعد لقبول المشاركات 

 يوم 11 مايو 
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ســرني وأثلــج خاطــري تكــرمي اللجنــة الثقافيــة فــي 
قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي كليــة اآلداب جامعــة 
الكويــت لألديــب األســتاذ ســليمان اخلليفــي ، وهــو 
ــدد املواهــب  ــراس رجــل متع ــو ف ــرمي ُمســتحق ، فأب تك
أبــدع فــي كل حقــول األدب حتــى لَيســأل اإلنســان نفســه 
أيهــم ميثلــه ، وأعجبتنــي تلــك الــروح األخويــة مــن 
أدبائنــا الكبــار الذيــن ســارعوا بتســجيل كلمــات ُمعّبــرة 
ــن  ــرة ب ــة املنتش ــاء واحملب ــس الوف ــه تعك ــى ب للمحتف

ــا . أدبائن
لقــد جعلنــي هــذا التكــرمي املميــز أتفّكــر بوضــع 
األدبــاء فــي عاملنــا العربــي اليــوم ، فاألدبــاء وســط 
ال  الواســع  البحــر  وســط  الســمك  مثــل  احلــروف 
يختنقــون،  خارجهــا،  يتنفســوا  أن  يســتطيعون 
يــكاد  ال  بحــر حروفهــم ضحــا  كان  فــإذا  ميوتــون، 
ــواء فســوف تراهــم ســاكنن  ــم مــن اله ــم حاجته يكفيه

يتحركــون. ال 
إن األدب العربــي يعانــي اليــوم بســبب التعليــم 
ــال  ــدّرب األطف ــم ال ُي ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــي ، فه األول
علــى ُحــبِّ القــراءة ، وال يســاعدهم علــى تعلــم مــاذا 
وكيــف يقــرؤون، لقــد متــت تربيــة أطفالنــا علــى التقليل 
ــا. ــا متام ــى إهماله ــا عل ــل وأحيان ــراءة ب ــة الق ــن أهمي  م

ــم  ــي العل ــن ف ــدأ التلق ــى مب ــا عل ــش أبناؤن ــوم يعي الي
مــن أجــل مهمــة مســتقبلية محــددة باملــادة بعيــدًا عــن 
اإلشــباع النفســي والروحــي والعاطفــي ، أجيالنــا اليــوم 
لــم جتــد بيئــة حاضنــة للقــراءة وال تعليمــًا يــزرع فيهــم 
ــي  ــر ف ــوم خطي ــر مفه ــد انتش ــل لق ــة ؛ ب ــب املطالع ح
ــا  ــة ، وأن م ــد ذا قيم ــم يع ــاَب ل ــا أن الكت ــول أبنائن عق
يحملــه الطفــل بــن يديــه مــن تلفــون ذكــي يغنيــه عــن 
ــح فمؤسســة ول نيلســون  ــر صحي ــذا غي ــاب ؛ وه الكت
املعنيــة بجمــع 85% مــن املعطيــات والبيانــات اخلاصــة 
بســوق الكتــاب ذكــرت أن 571 مليــون كتابــا َوَرقــي بيــع 

فــي الواليــات املتحــدة عــام 2016، أي أكثــر ممــا بيــع 
فــي عــام 2014 وكان الرقــم هــو 559 مليــون كتابــا وهــذا 

الرقــم فــي ازديــاد كعــودة للكتــاب مــن جديــد . 
هنــاك مــن ال يريــد لشــعوبنا العربيــة أن تقــرأ ، 
والشــعب هــو البحــر الــذي يتنفــس مــن خالــه األدبــاء 
فــإذا لــم تكــن هنــاك موجــات متدفقــة وتيــارات متقلبــة 
فلــن يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن الهــواء، هنــا يختنــق 

األدب وميــوت.
لقــد كشــفت دراســة للمركــز العربــي للتنميــة أن 
مســتوى قــراءة الطفــل العربــي ال يزيــد علــى 6 دقائــق 
ــات، ومتوســط  ــا يقــرؤه 6 ورق فــي الســنة ، وُمعــدل م
ــاب  ــى نصــف كت ــن نصــف صفحــة إل ــراءة الشــاب م ق
فــي الســنة ، ومتوســط القــراءة لــكل مواطــن عربــي ال 
يزيــد علــى 10 دقائــق فــي الســنة مقابــل 12 ألــف دقيقــة 
للمواطــن األوروبــي، وأفــادت الدراســة أن كل 20 مواطنــًا 
عربيــًا يقــرؤون كتابــا واحــدا بالســنة بينمــا يقــرأ 
املواطــن األمريكــي 11 كتابــا بالســنة أي 220 ضعــف 
ــا معلومــات  ــي، الدراســة فيه ــا يقــرؤه املواطــن العرب م
ــراءة،  ــوع الق ــي موض ــي ف ــل العرب ــة للعق ــرة مهين كثي
ــف  ــه، فكي ــن ضحالت ــذي نشــتكي م ــا ال ــو بحرن ــذا ه ه

ــه. ــأن يســبحوا في ــا ب ــب مبدعين نطال
ــا  ــرة العــرب فحمله ــي جزي ــت ف ــرأ ( ُأنزل ــة )إق كلم
أهلهــا لُتنشــر علــى بقيــة العالــم، واليــوم ميكــن إعــادة 
احليــاة لهــا مــن أحفــاد أولئــك العــرب ، إننــا نحتــاج فــي 
كل بلــد عربــي - علــى حــدة - إلــى ثــورة فــي التعليــم 
وقيــادات تربويــة ال تستســلم للحــرب التــي تهــدف 
ــااًل  ــاج أطف ــا نحت ــاب ، إنن ــن الكت ــا ع ــاد أبنائن ــى إبع إل
ــا  ــا ، وحــن يحــب أطفالن ــة ويقرئونه ــون الكلم يحترم
ــا الضحــل،  ــاه لُتغــّذي بحرن ــد املي ــاب تنفتــح رواف الكت
وتنشــط  الســاكنة  اإلبداعــات  تتحــرك  فقــط  عندهــا 
ــا. ــي مكانه ــوت ف ــكاد مت ــي ت ــي الت ــة األدب العرب  حرك
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ــة العوضــي  وأوضحــت د. صديق
أن االهتمــام دائمــا مــا يكــون فــي 
جانــب احلديــث عــن أبنــاء »داون« 
ــي. ــب الطب ــى اجلان ــرق ال دون التط

 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة  »داون«

مــن جانبهــا قالــت نائــب رئيــس 
اجلمعيــة الكويتيــة ملتازمــة »داون« 
اجلمعيــة  أن  الكنــدري  ازدهــار 
الكويتيــة ملتازمــة »داون« حتتضــن 
ــن  ــة، املوجودي ــاء املتازم ــع أبن جمي
فــي املجتمــع مــن مختلف اجلنســيات 
ودورنــا  بنــات،  أو  أوالد  ســواء 
مهاراتهــم  وتطويــر  احتضانهــم 
ــول  ــر الدخ ــم عب ــا وتدريبه وتنميته
فــي برامــج وأنشــطة مت اعدادهــا بدقة 

لتنميــة مهاراتهــم الفكريــة والذهنية.
أي  هنــاك  ليــس  وأضافــت« 
شــروط لقبــول األبنــاء غيــر أن يكون 
مبتازمــة  اإلصابــة  تشــخيص  مت 
األعمــار  نقبــل  أننــا  كمــا  »داون«، 
جميعهــا حتــى املواليــد، واألطفــال 
تقييــم  عمــل  بعــد  قبولهــم  ويتــم 
ــر  ــة بتوفي ــم اجلمعي ــم، فتهت حلالته
ــخص  ــة الش ــم حال ــن لتقيي املختص
ألن  وتوجيهــه  باملتازمــة  املصــاب 
املركــز هنــا تعليمــي تثقيفــي كمــا 
ــل الســلوك، فيدخــل  يســتهدف تعدي
ــن  ــه م ــن قبول ــود وميك ــل املول الطف
عمــر ثاثــة أشــهر، ويتــم تقييمــه إن  
كان يحتــاج إلــي عــاج طبيعــي يتــم 
توجيهــه للعــاج الطبيعــي وتوفيــر 

بين مطرقة العصر وسندان اإلمكانات

ملف العددملف العدد

فــى اطــار اإلحتفــال باليــوم العالمــي لمتالزمــة »داون« 
قامــت  »حياتنــا« بزيــارة للجمعيــة الكويتيــة لمتالزمــة 
القائميــن عليهــا وُمنتســبيها للوقــوف  الــداون ولقــاء 
علــي الخدمــات المقدمــة لهــذه الفئــة والمعوقــات التــي 
تواجههــا. ومــن جانبهــا أكدت رئيســة الجمعيــة الكويتيــة 
الوراثيــة  األمــراض  وإستشــاري  الــداون  لمتالزمــة 
يعنــي  األم«  »عيــد  يــوم  أن  العوضــي  د.صديقــة 
ــأم،  ــر ل ــاك تقدي ــم أفــراد األســرة أن هن ضــرورة أن يعل
وأنــه مــن المفتــرض أن يقدرونهــا طــوال العــام، ولكنــه 
يصــادف أيضــا »اليــوم العالمــي لمتالزمــة داون«، الــذي 
الــداون«. »متالزمــة  بماهيــة  المجتمــع  توعيــة  يعنــي 
ــا« :إن هــذا  ــع » حياتن ــت العوضــي فــي لقاءهــا م وقال
الشــهر يتحــد العالــم فــي الحديــث واالحتفــال بمتالزمــة 
ــداون” ، وخاصــة يــوم 21 مــارس فنســعي بشــكل  “ ال
ثابــت بالتركيــز علــى التوعيــة فــي هــذا اليــوم، وأشــارت 

يلتقــي  أن  يجــب  تتــم والدتــه  حتــى  الطفــل  أن  إلــى 
الحيــوان المنــوي مــع البويضــة لتتكــون الكروموســومات 
مــن  اآلخــر  والنصــف  المــرأة  مــن  النصــف   ،46 بعــدد 
أو  األنثــوي  الكرموســوم  موجــود  ويكــون  الرجــل 
الجنين، ويولــد معظــم  جنــس  نوعيــة  لتحديــد  الذكــري 
األطفــال مــع 46 كروموســوما )األجــزاء المكونــة للخاليــا 
والحاملــة للصفــات الوراثية( وحينمــا نــرى الطفــل الــذي 
يعانــي متالزمــة داون ال نجــد 46 كروموســوم فقــط، 
كروموســوم،  واحــد  هنــاك  يكــون  حيــث   ،47 وانمــا 
ويكون إثــر اضطــراب جينــي بســبب خلــل فــي انقســام 
»متالزمــة  باســم  يعــرف  فيمــا   ،21 الكروموســوم 
داون«، مشــيرة إلــى أنــه قــد تــم تحديــد تاريــخ اليــوم 
مــن  الـــ21  اليــوم  باعتبــإره  داون  لمتالزمــة  العالمــي 
مــارس مــن كل عــام للداللــة علــى تفــرد التثلــث الصبغــي 
داون. متالزمــة  يســبب  الــذي  الـــ21  للكروموســوم 

ندى أحمد
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أبناء »داون« 

ازدهار الكندري:

ليس هناك شروط
 لقبول اإلنتساب للمركز 

غير تشخيص اإلصابة 
ونقبل كل األعمار بعد 

عمل تقييم الحالة
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د. صديقة العوضي
رئيس مجلس اإلدارة
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ملف العدد

شــكل ُمتنفــس، وخاصــة أن هنــاك 
َيحضــرون  املصابــن  مــن  الكثيــر 
مــن  مــدارس  يرتــادوا  ولــم  إلينــا 
قبــل، ولهــذا فــإن النشــاط الصباحــي 
ُعنصــر  شــكل  املتازمــة  ألطفــال 
تغييــر إيجابــي مــن حتيــة العلــم، 
ودخــول احلصــص الدراســية ووقــت 

ودمــج األطفــال بهــا، وقــد بدأنــا هــذا 
النظــام منــذ ثاثــة أشــهر وقــد أثمــر 
الفتــرة  بنجــاح كبيــر خــال هــذه 
والقــي هــذا األمــر إشــادة كبيــرة مــن 
ــد«.  ــر اجلدي ــي بالتغيي ــب األهال جان
وأكــدت الكنــدري إلــي أن األطفــال 
مــن أصحــاب متازمــة »داون« خــال 

بفترة كانــت  مــروا  اإلغــاق  فتــرة 
إضطــراب  بســبب  مبثابةإنتكاســة 
ــرًا  ــل كثي ــق األه ــذي أره ــلوك ال الس
لألطفــال  ايضــًا  حــدث  مــا  وهــو 
العاديــن حيــث َغيــر اإلغــاق مــن 
ســلوكهم، بينمــا اخلــروج واإلندمــاج 
خاصــة ألصحــاب متازمــة »داون« 

متخصصــن حســب احلالــة، وكذلــك 
التقييــم الــذي يتــم عبــر متخصصــن 
دائــم  بشــكل  باملركــز  متواجديــن 
والــذي ُيظهر مــدى احلاجــة للمهارات 
احلياتيــة مــن القــراءة والكتابــة ، أو 

ــا.   ــه به ــم وإدخال ــق وغيره النط
ــت  ــم قال ــص بالتعلي ــا يخت وفيم
ملتازمــة  الكويتيــة  اجلمعيــة  »إن 
ــة  ــرات صباحي ــى فت ــل عل داون تعم
وفتــرات مســائية، حيــث فــي الصباح 
متاثــل  جماعيــة  األنشــطة  تكــون 
ــص،  ــدول للحص ــداد ج ــدارس بإع امل

ورش  »هنــاك  وأوضحــت 
الرســم والتــي يقــوم عليهــا اثنــن 
مــن الفنانــن التشــكيلين، الفنــان 
مــراد  وفاطمــة  القناعــي  مــرزوق 
ــن  ــًا م ــاء فني ــون األبن ــث يؤسس حي
املوهوبــن، وقــد َشــاركنا مبعــرض 
ــي  ــا ف ــروس كورون ــار في ــل انتش قب
صالــة أحمــد العدوانــي حتــت شــعار 
»بكــم تتلــون حياتنــا« وهــو املعرض 
األول ملتازمــة »داون« والقــى جنــاح 

كبيــر وحضــور حاشــد .
 وفيمــا يختــص باملعوقــات قالــت 
ُأشــهرت  اجلمعيــة  »ان  الكنــدري 
وزارة  مــن  وزاري  قــرار  مبوجــب 
الشــئون فــي عــام 2006 وقــد قامــوا 
بتوفيــر موقــع خــاص باجلمعيــة مــن 
خــال جمعيــة التضامــن اإلجتماعــي، 
ــي   ــة إل ــة مؤقت ونحــن نتواجــد بصف
اآلن، وهــذا العــام علينــا أن جنــدد 

الطعــام، والنشــاط الرياضــي. بينمــا 
بعــد العصــر تكــون هنــاك اجللســات 
النطــق  جلســات  حيــث  الفرديــة، 
والكتابــة،  والقــراءة  والتخاطــب 
والكمبيوتــر  احلياتيــة  واملهــارات 
أنشــطة  الــى  باإلضافــة  وغيرهــم 

الــورش والرياضــة .

ممارسة نشاط الرسمازدهار الكندري والفنانني التشكيليني و»مرزوق القناعي وفاطمة مراد« وناصر الهاشمي وفيصل مهنا مع مجلة »حياتنا«

سارة فايز فاطمة االبراشي

د. صديقة العوضي: 

»متالزمة داون« 
تكون إثر اضطراب جيني 
بسبب خلل في انقسام 
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الرســم ملــدة عــام، وخــال هــذا العــام 
عرفــوا قدراتهــم ومــن منهــم موهــوب 
ومبــدع، ولهــذا يقومــون بدفــع األبــن 
املوهــوب لتنميــة موهبتــه وهكــذا.

مــن  املتميزيــن  األبنــاء  وعــن 
أبنــاء الــداون، قالــت أنــا ام داون وكل 
أبنائــي متميزيــن بالنســبة لنــا، فــكل 
منهــم لديــه موهبــة وقــدرة فــي اجتاه 
ــت عــن  ــن، وأعرب ــف عــن الباق يختل
ــاك  ــب هن ــي القري ــون ف ــا أن يك امله
ــة  ــاء متازم ــم أبن ــل يض ــكان أفض م

داون الســتيعاب أعــداد أكبــر . 
 

 جهل باجلمعية
املشــرف  حــذرت  جهتهــا  مــن 
باجلمعيــة  املتطــوع  الفنــي 
أن  مــن  إميان حســن،  الدكتــورة 
مــن  جــدًا  هناك مجموعة كبيــرة 
عــن  يعرفــون  ال  األمــور  أوليــاء 
اجلمعيــة اخلاصــة مبرضــى متازمــة 
الــوالدة  تتــم  »حــن  وقالــت  داون، 
طفــل  لديهــم  أن  الوالديــن  ويبلــغ 

املوقــع أو نوفــر موقــع آخــر لنــا،  
وهــي  عــام  نفــع  جمعيــة  ونحــن 
ليســت ربحيــة وقــد واجهنــا أزمــة 
انتشــار وبــاء  فتــرة  ماليــة خــال 
مــن  ُيدفــع  مــا كان  فــكل  كورونــا، 
ــداده  ــم س ــي األوالد كان يت ــل أهال َقب
ــف ال  ــكان لألس ــك امل ــن، وكذل للعامل
ــا  ــاء بينم ــادة أعــداد األبن يســمح بزي
ميكننــا أن نســتقطب أعــداد أكثــر مــن 

ــة  ــة فئ ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج م
متازمــة داون، يكــون علــى عاتقهــم 
ثقــل وجهــد للوصــول الــى األماكــن 
ميكــن  التــي  االستشــارية  واملراكــز 
ان تقــدم لهــا املســاعدة خــال الفتــرة 
داون  متازمــة  أن  خاصــة  القادمــة، 
ليــس هنــاك شــفاء منهــا، وبالتالــي 
املســاندة طــوال  الــى  فهــي حتتــاج 
الفتــرة ال  عمــر الطفــل، وفــي هــذه 

ــي حاجــة ماســة  ــم ف ــاء ممــن ه األبن
للخدمــات التــي يقدمهــا املركــز«. 

ــن  ــة ع ــدري ُمعرب ــت الكن واختتم
أملهــا مســتقبا القيــام بعــدة أمــور من 
شــأنها تنميــة قــدرات أبنــاء »داون« 
لديهــم  ويكــون  والعقليــة  الذهنيــة 
ألن  ليصلــوا  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ 
يكونــوا أفــراد مشــاركن باملجتمــع، 
باملجتمــع  ويندمجــون  يعملــون 

يعلــم الوالديــن الــى أيــن يذهبــون، 
ومــا البرامــج التــي يحتــاج اليهــا األبن 
، واألساســيات والبرامــج العاجيــة 
واملســاندة التــي ميكــن أن يســتعن 
بهــا طــوال فتــرة تدريب األبــن ، وهكذا 
تضيــع علــى الطفــل فتــرة مــن عمــره 
ــارات  ــي امله ــر وبالتال دون تدخــل مبك
مــن  الكثيــر  يفقــد  وقــد   ، تتدنــى 
املهــارات ويكــون لديــه مشــكلة كبيــرة 

ويتحقــق معهــم العدالــة واملســاواة 
باملجتمــع  اقرانهــم  مثــل  ويكونــوا 
ولدينــا   ، مضيفــة   . أقــل  وليــس 
الــورش التــي جتعــل منهــم أصحــاب 
مهــن وحــرف وفنانــن، ال يحتاجــون 

ألحــد ويعتمــدوا علــى أنفســهم. 
 

ورش ومهن يدوية
ســر  أمــن  قالــت   بدورهــا 
»لدينــا  الكنــدري  مــرمي  اجلمعيــة 
باملركــز أنشــطة تعليميــة وجلســات 
قــرآن، وقــراءة وموســيقى وكذلــك 
ورش حرفيــة منهــا النجارة والرســم 
واملشــغوالت  الفنيــة  واألعمــال 
لدينــا  أن  كمــا  وغيرهــم،  اليدويــة 
اخصائيــة نفســية ومعاجلــن عــاج 
ــال  ــى أن األطف ــي.  وأشــارت إل طبيع
أو  حرفــة  إلــى  توجيههــم  يتــم  ال 
يعمــل  فالــكل  مــا،  عمــل  أو  مهنــة 
كافــة األمــور معــًا مثــل ورش الرســم، 
التشــكيلين  الفنانــن  أن  وبينــت 
لورشــة  األبنــاء  بإدخــال  اهتمــوا 
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د. إيمان حسن:مريم الكندري:
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وموسيقى وكذلك 

ورش حرفية منها النجارة 
والرسم واألعمال الفنية 

هناك مجموعة كبيرة 
جدا من أولياء األمور 

ال يعرفون عن الجمعية 
الخاصة بمرضى 

متالزمة داون
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اجلديــد قــد تكــون األم بعمــر أقــل مــن 
25 عــام ، والطفــل املصــاب هــو أول 
طفــل، ولهــذا فــإن األمــر إرادة اهلل عــز 
ــل  ــذا الطف ــود ه ــه بوج ــل، وحكمت وج
باألســرة، ومــع هــذا هنــاك إمكانيــة 
لتشــخيص حالــة إصابــة الطفــل وهــو 
ال يــزال جنــن بداخــل أمــه، عــن طريــق 
عينــة  ســحب  أو  الرباعيــة  األشــعة 
مــن الســائل األمينوســي، وهــذا كلــه 
يكــون حــال الشــك فــي إصابــة الطفــل، 
ولكــن الغالبيــة يرفضــون إجــراء هــذه 

الفحوصــات«.
 

جتربة شخصية
 احــدى األمهــات باملركــز  وهــي 
»عرفــت  قالــت  الرحمــن«  عبــد  »أم 
ــرة  ــوالدة مباش ــد ال ــي بع ــة ابن إصاب
ــي  ــوا ف ــل ، قام ــاذا أفع ــرف م ــم أع ول
مركــز  إلــى  بتحويلــي  املستشــفى 
بدأنــا  وهنــاك  الوراثيــة،  األمــراض 
ــم عــن مركــز  ــم أكــن أعل املشــوار، ول

فــي التواصــل مــع النــاس أو التعــاون 
معهــم، وبعــض األمهــات قــد تلجــأ 
لتــرك األبــن لوقــت طويــل مــع األجهزة 
اللوحيــة الزكيــة ممــا يصيــب الطفــل 
بنــوع مــن الفقــر البيئــي الــذي يجعــل 
احليــاة لديــه ليــس بهــا املهــارات التــي 
ــى  ــا اإلســتعانة عل ــن خاله ــن م يتمك

»داون«، وســمعت عــن املركــز صدفــة 
وأحضرتــه وعمــره عــام واحــد، واآلن 
أصبــح عمــره ثــاث ســنوات وأشــعر 
أنــه تطــور كثيــرًا وســريعًا، وأنــه لــم 
يكــن ليصــل إلــي تلــك النتائــج إن 
ــا  ــن هن ــز، فالعامل ــم يلتحــق باملرك ل
ــة  ــدمي خدم ــر لتق ــد كبي ــون جه يبذل

يحيــط  الــذي  اإلجتماعــي  التكيــف 
ــى  ــور عل ــدأ بالظه ــا يب ــن هن ــه، وم ب
البعــض  يشــخصها  ســمات  الطفــل 
بكونهــا إعاقــات مزدوجــة رمبــا يكــون 
هنــاك توحــد مــع متازمــة »داون«، 
ــر والعــبء  ــود أكب ــون املجه ــا يك وهن
األم واألســرة والطفــل نفســه  علــى 

تعليميــة لألطفــال.
»حياتنــا«  شــكرت  اخلتــام  وفــي 
ــة إلتاحــة هــذه  ــي اجلمعي القائمــن عل
واســتعراض  والتجــول  الفرصــة 
جميــع األنشــطة باجلمعيــة وتســليط 
الضــوء علــي هــذا العمــل اجلــاد الــذي 
يدُعــم هــذه الفئــة التــي حتتــاج ملــد يــد 

ــا .  ــون له الع

واملجتمــع، وكل مــن يتعامــل معــه، 
ــب  ــى مكات ــي حاجــة ال ــذا نحــن ف وله
إرشــاد اســرى تكــون موجــودة فــي كل 
مستشــفى للــوالدة لتقــوم بتوجيــه 
األســرة التــي يتــم تشــخيص طفلهــم 
باإلعاقــة منــذ الــوالدة وخاصــة إعاقــة 
متازمــة »داون«، ممــا يوفــر عــبء 
كبيــر علــى كل اجلهــات ســواء األســرة 
أو املؤسســات األخــرى وعلــى اجلانــب 
املالــي للدولــة حيــث ســنوفر تخطــي 
مبكــر  بشــكل  املراحــل  مــن  الكثيــر 
ــل مســتقبا شــخص  ــل الطف ــد يجع ق

منتــج باملجتمــع«. 
 

فحوصات مبكرة
 وفيمــا يختــص مبوضــوع الكشــف 
مصــاب  طفــل  والدة  وتافــي  املبكــر 
بالدرجــة  جينــي  »املــرض  قالــت 
مــن  الكثيــر  هنــاك  ولكــن  األولــى، 
الدراســات أشــارت مــن قبــل إلــي أن 
األم ســبب املشــكلة فأكــدت أن باجليــل 

ملف العدد
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ممارسة نشاط املوسيقةالطفل عبدالرحمن »٣ سنوات«
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اختتــم مؤمتــر مكافحــة املخدرات 
ــم حتــت شــعار »أســاليب  ــذي أقي ال
الدعومــات االجتماعيــة والنفســية 
مــن  كوقايــة  النــشء  تربيــة  فــي 
اســتخدام  ســوء  فــي  الوقــوع 
مــن  العديــد  العقاقيــر« مبشــاركة 
مصــر  مــن  وأطبــاء  املختصــن 

والكويــت.
وكشــفت رئيســة املؤمتر رئيســة 
االحتــاد  فــي  الدوليــة  العاقــات 
اإلدمــان  مــن  للوقايــة  العربــي 
ــذا  ــة ه ــن أهمي د.حصــة الشــاهن ع
مــن  منطقتنــا  تشــهده  ملــا  اللقــاء 
اســتهداف خطيــر لفئــة الشــباب مــن 
أجــل إســقاطهم فــي براثــن املخــدرات 
ــن  ــب الذي ــا نس ــفت عنه ــي كش والت
حيــث  عاليــة  بجرعــات  ميوتــون 
ان 90 % منهــم مــن الشــباب فــي 

الصحــة  عاقــة  حــول  الصالــح 
للنــشء  النفســية  بالتأثيــرات 
اســتخدام  ســوء  عــن  الناجتــة 
العقاقيــر، والــذي ربــط بــن اإلدمــان 
ــه  ــواد نفســية ضــارة وعاقت ــن م م
بصحــة اإلنســان وخايــاه فيصبــح 
اإلدمــان مرضــا نفســيا وصحيــا فــي 
لتســليط  باإلضافــة  واحــد  وقــت 
النباتيــة  املخــدرات  علــى  الضــوء 
ــر  ــدول األكث ــر أن ال ــة وذك واملصنع
فقــرا هــي األكثــر تعاطيــًا للمخدرات.
للمؤمتــر،  يــوم  ثانــي  وفــي 
حتــدث استشــاري الطــب النفســي 
للوقايــة  العربــي  االحتــاد  رئيــس 
مــن اإلدمــان د.أحمــد أبــو العزائــم 
االجتماعيــة  اجلوانــب  حــول 
للتعاطــي واإلدمــان وقايــة وعاجــا، 
محــذرًا مــن موجــات مخاطــر قادمــة 

الكويــت.
بدورهــا، تناولــت أســتاذ مســاعد 
الطــب النفســي فــي جامعــة القاهــرة 
د.رانيــا ممــدوح البرامــج والتجــارب 
النفســية  الصحــة  لرفــع  العامليــة 
الطلــب علــى  للمراهقــن وخفــض 
مؤكــدة  والنيكوتــن،  املخــدرات 
املهــارات  برامــج  تنفيــذ  أهميــة 
للشــباب  املوجهــة  احلياتيــة 

داعيــا  األمــة،  شــباب  تســتهدف 
ــات الشرســة  ــذه الهجم للتصــدي له
مــن مافيــا املخــدرات علــى مســتوى 
الــدول حمايــة للنــشء الذيــن هــم 

املســتقبل. أمــل 
ــر  ــي املؤمت ــون ف ــذر املختص وح
التعاطــي  معــدالت  ارتفــاع  مــن 
فالفجــوة  النســاء،  واإلدمــان عنــد 
بــن الرجــال والنســاء فــي مجــال 

مــا مت جتربتــه  واملراهقــن، وهــو 
ــة  ــت جناحــه، اضاف ــي مصــر وأثب ف
فــي  اخــرى ناجحــة  الــى جتــارب 
ــت  ــل الكوي ــج مث ــض دول اخللي بع
ــل  ــة مث ــدول العربي والســعودية وال

لبنــان.
من جانبها، حتدثت االستشــارية 
األســتاذة  الكويــت  فــي  النفســية 
أســاليب  حــول  العبيــدي  ناديــة 
الدعومــات االجتماعيــة والنفســية 
وركــزت علــى أهميــة الدعــم النفســي 
للناشــئن، فاحلالــة املرضيــة تــؤدي 
بهــم أحيانــا لتعاطــي املخــدرات، كمــا 
أظهــرت املعلومــات التــي تكشــفت 
حــول اســتهداف النــشء فــي بادنــا 
فــي  االســتهداف  هــذا  وزيــادة 

األخيــرة. الســنوات 
د.خالــد  حتــدث  ناحيتــه،  مــن 

التعاطــي كانــت عشــرة مقابــل واحــد 
ــل خمســن ســنة واآلن أصبحــت  قب
املــدن  وفــي  واحــد،  إلــى  ســتة 
أربعــة إلــى واحــد الفجــوة مســتمرة 
ــن  ــرأة رك ــدد امل بالنقصــان وهــي ته

األســرة.
وقــد صــدر عــن املؤمتــر عــدة 
برامــج  إدخــال  منهــا:  توصيــات 
التدريــب علــى املهــارات احلياتيــة 
التربيــة،  وزارة  مناهــج  فــي 
أثــر احلظــر  إعــداد دراســة حــول 
»كورونــا«  بســبب  واإلغــاق 
املخــدرات،  تعاطــي  نســب  علــى 
فــي  الكويــت  بجهــود  واالشــادة 
اهتمامهــا برصــد ظاهــرة املخــدرات، 
والتوصيــة بإعــادة تشــكيل اللجنــة 
مــن  املخــدرات  ملكافحــة  الوطنيــة 

التوعيــة. اســتمرار  أجــل 

متابعات

أبو العزائم: 
نحذر من موجات مخاطر قادمة 

تستهدف شباب األمة العربية

مؤتمر مكافحة المخدرات سّلط 
الضوء على أضرارها على 

النشء والشباب

د.خالد الصالحد.أحمد أبو العزائم
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ــة  ــت حمل ــا أنيســة، انطلق ــة مام ــة اإلعامي برعاي
ــة  ــع احلمل ــاون م ــال بالتع ــرطان األطف ــة بس للتوعي
الوطنيــة للتوعيــة بأمــراض الســرطان حملــة كان 
ملــدة شــهر بدايــة مــن 15 مــارس وحتــي 15 ابريــل، فــي 
وقــت قالــت استشــارية األطفــال د. مهــا بورســلي إنــه 
يتــم تشــخيص ما بــن 100 و120 حالــة إصابة مبرض 
ســرطان األطفــال ســنويًا. كشــف رئيس مجلــس إدارة 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان »كان« 
د. خالــد الصالــح أن نســبة اإلصابــة بالســرطان لــدى 
األطفــال هــي األقــل فــي نســب اإلصابــة بــه، الفتــا إلــى 
ــة،  ــال بلغــت 120 حال أن عــدد حــاالت ســرطان األطف
ــكل  ــة ب ــاالت اإلصاب ــوع ح ــن مجم ــبة %4.3 م وبنس
ــرطان  ــجل الس ــا لس ــك وفق ــرطانات، وذل ــواع الس أن
مبركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان للفتــرة مــن يناير 

حتــى ديســمبر 2017. وقــال الصالــح فــي املؤمتــر 
الصحافــي الــذي نظمتــه احلملــة للتوعيــة بســرطان 
االطفــال بالتعــاون مــع جمعيــة »أبــي أتعلــم« برعايــة 
مــن   % 52.1 إن  أنيســة،  مامــا  القديــرة  اإلعاميــة 
ــن مــن الذكــور، ونحــو 53.8 % مــن  ــال املصاب األطف
احلــاالت تقــل أعمارهــا عــن 10 ســنوات، و40.3 % 
مــن احلــاالت مت تشــخيصها بــأورام الــدم، وأكثــر 
مــن 55.5 % مت تشــخيصها بــأورام األنســجة، ومت 
ــدد  ــن ع ــاد اجلراحــة كعــاج لنســبة 29.4 % م اعتم

ــات. اإلصاب
ــب احلــاالت وبنســبة  ــى أن أغل ــح إل وأشــار الصال
74.8 % تلقــت العــاج الكيمــاوي، و14.3 % تلقــت 
ــن  ــال املصاب ــن األطف ــعاعي، و89.1 % م ــاج اإلش الع

ــاة. ــد احلي ــى قي ــوا عل ــا زال م

د.خالد الصالح:
52.1 % من المصابين ذكور ... و53.8 % 

منهم تقل أعمارهم عن 10 سنوات

متابعات

كلمة اإلعامية القديرة الفاضلة السيدة / أنيسة محمد جعفر 
)ماما أنيسة ( حفظها اهلل ورعاها

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أيها احلضور الكرمي .. السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يســعدني ويثلــج صــدري أن أكــون معكــم راعيــة لهــذا العمــل اإلنســاني املختــص بدعــم األطفــال 
الذيــن أصيبــوا مبــرض الســرطان، وذلــك مــن أجــل مســاندتهم ودعمهــم حتــى يتحقــق الشــفاء الــذي 

ســيكون قريبــا بــإذن اهلل.
إننــي وعبــر تاريخــي الطويــل كانــت حياتــي فــي بــؤرة حيــاة أبنائــي األطفــال، أمــرح معهــم وآمــل 
معهــم وأعيــش معهــم... وهــا أنــا اليــوم أشــارك أطفالــي األحبــاء رحلــة عالجهــم التــي تتطلــب منهــم 

جهــدا وأمــال بالشــفاء.
أيها احلضور الكرمي 

ــت  ــي حت ــي ه ــرطان )كان( والت ــرض الس ــة مب ــة للتوعي ــة الوطني ــاطات احلمل ــى نش ــت عل ــي اطلع إنن
رعايــة أميريــة ســامية، وإننــي أقــدر لهــم هــذا اجلهــد الكبيــر للتوعيــة والكشــف املبكــر والدعــم ألحــد أهــم 

األمــراض املزمنــة فــي هــذا العصــر أال وهــو مــرض الســرطان.
ــن  ــودا م ــت عق ــد أمضي ــا، ولق ــتقبل أمتن ــا ومس ــتقبل بالدن ــم مس ــة، إنك ــت وكل األم ــاء الكوي ــي وأبن بنات
ــا  ــا صف ــوا جميع ــم لتكون ــا معك ــا أيض ــوم أن ــة. والي ــامتكم الدائم ــقيه بابتس ــل وأس ــم األم ــا أزرع فيك ــي وأن حيات
واحــدا تســيرون بخطــوات ثابتــه نحــو املســتقبل صامديــن أمــام كل التحديــات والصعــاب حتــى حتققــوا ألمتنــا 
مســتقبلها املشــرق الــذي تتطلعــون إليــه جميعــا. إننــي أدعــو كل مواطــن ومقيــم علــى أرضنــا الطيبــة وفــي 
جميــع بقــاع أمتنــا أن يســاندوا األطفــال ويدعموهــم فــي جميــع مراحلهــم، ألن هــؤالء هــم الذيــن ســيحملون 

شــعلة املســتقبل التــي ســتنير مســتقبل األجيــال القادمــة.
ــة  ــم والبرك ــر نصيبك ــون اخلي ــة وأن يك ــة دائم ــدا، وصح ــتقبال واع ــم مس ــى لك ــاء ..   أمتن ــا األحب أطفالن
صاحبــة لكــم ، وفقكــم اهلل وجعلكــم قــرة أعــن أمهاتكــم وآبائكــم، كمــا أدعــو اهلل أن يحفــظ بــالدي الكويــت 

ــا-. ــا اهلل ورعاهم ــن - حفظهم ــده األم ــي عه ــالد وول ــر الب ــمو أمي ــب الس ــة صاح ــت رعاي حت
،،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

15
العدد 877  العدد 877 

14

تشخيص 120 إصابة بسرطان األطفال في الكويت سنويًا



17
العدد 877  العدد 877 

16

حتسن النتائج
ــتراتيجية  ــح أن االس ــح الصال وأوض
األكثــر فعاليــة لتقليــل عــبء ســرطان 
األطفــال وحتســن النتائــج الصحيــة هــي 
ــة،  ــورًا وبدّق ــى تشــخيصه ف ــز عل التركي
ــدمي  ــح وتق ــاج ناج ــة ع ــم إتاح ــن ث وم
ــذا  ــًا له ــة خّصوص ــة مصّمم ــة داعم رعاي
الغــرض. وذكــر أن احلــل األمثــل هــو 
اإلصابــة  حلــاالت  املبكــر  التشــخيص 
بالســرطان لــدى األطفــال، ليتــم تلقــي 
ــى نتائــج  العــاج بســرعة للحصــول عل

ــفاء. ــل للش ــة تص إيجابي
املبكــر  التشــخيص  أن  وأضــاف 
ومقدمــي  األســر  وعــي  علــى  يعتمــد 
الرعايــة األوليــة باألعراض والتشــخيص 
الــورم،  مرحلــة  وحتديــد  الســريري 
وكذلــك توفيــر العــاج، وكل ذلــك يــؤدي 

إلــى رفــع نســب الشــفاء.
ميكــن  أنــه  علــى  الصالــح  وشــدد 
األطفــال  مــن   80% مــن  أكثــر  عــاج 
املصابــن بالســرطان إذا أتيحــت خدمــات 
عــاج ســرطان األطفــال، الفتــا إلــى أن 
العــاج  يســتكملون  الذيــن  األطفــال 
يحتاجــون إلــى رعايــة مســتمرة لرصــد 
عــدم  مــن  التأكــد  أجــل  مــن  حالتهــم 

ُمجــّددًا. بالســرطان  إصابتهــم 
وقالــت مامــا أنيســة فــي كلمــة ألقتهــا 
نيابــة عنهــا د. مــرمي العتيبــي إنــه عبــر 
فــي  كانــت حياتهــا  الطويــل  تاريخهــا 
متــرح  األطفــال،  أبنائهــا  حيــاة  بــؤرة 
إلــى  الفتــة  معهــم،  وتعيــش  وتــأكل 
مشــاركتها اليــوم ألحبائهــا األطفــال فــي 
منهــم  تتطلــب  التــي  عاجهــم  رحلــة 

جهــدا وأمــا بالشــفاء.
ــه  ــذي يبذل ــر ال ــد الكبي ــت اجله وثمن
القائمــون علــى حملــة »كان« للتوعيــة 
أهــم  ألحــد  والدعــم  املبكــر  والكشــف 
األمــراض املزمنــة فــي هــذا العصــر وهــو 

مــرض الســرطان.
»كل  القديــرة  اإلعاميــة  ودعــت 
الكويــت  أرض  علــى  ومقيــم  مواطــن 

أن  أمتنــا  بقــاع  جميــع  وفــي  الطيبــة 
فــي  ويدعموهــم  األطفــال  يســاندوا 
ــن  ــم، ألن هــؤالء هــم الذي ــع مراحله جمي
التــي  املســتقبل  شــعلة  ســيحملون 
القادمــة«. األجيــال  مســتقبل  ســتنير 
استشــارية  كشــفت  جهتهــا،  ومــن 
زراعــة اخلايــا اجلذعيــة فــي مستشــفى 
ســندس  د.  لألطفــال  الوطنــي  البنــك 
الشــريدة عــن اســتفادة 21 طفــا مــن 
وغيــر  ســرطانية  بأمــراض  املصابــن 
ســرطانية، مــن عمليــات زراعــة اخلايــا 
ــرع  ــن متب ــة أو م ــواء ذاتي ــة، س اجلذعي
قريــب متطابــق أو مــن متبــرع قريــب 

بتطابــق نصفــي.
هــذه  معظــم  أن  إلــى  وأشــارت 
والشــفاء  بالنجــاح  تكللــت  العمليــات 
ــي  ــدء ف ــى الب ــة إل ــى، الفت ــام للمرض الت
ــت  ــة واحــدة تكلل ــوي حلال ــاج اخلل الع

بالنجــاح.
ــرطان  ــاالت الس ــض ح ــت إن بع وقال
ــة  ــات زراع ــى عملي ــوء إل ــتدعي اللج تس
النخــاع واخلايــا اجلذعيــة للشــفاء مــن 
ــة أن وحــدة زراعــة  ــراض، الفت هــذه األم
اخلايــا اجلذعيــة لألطفــال في مستشــفى 

مــن  لألطفــال  الوطنــي  الكويــت  بنــك 
املراكــز الزراعــة القليلــة حــول العالــم 
التــي تقــوم بتقــدمي هــذه اخلدمــة، حيــث 

ــز. ــا 200 مرك ــم عاملي ــاوز عدده ال يتج
اخلايــا  زراعــة  أن  إلــى  وأشــارت 
فــي  حديثــا  بــدأت  لألطفــال  اجلذعيــة 
بــدأت فعليــًا  الوحــدة  فهــذه  الكويــت، 
النخــاع خــال ذروة  بعمليــات زراعــة 
»إننــا  حيــث   ،»19 »كوفيــد  جائحــة 
األطفــال  لعــاج  ماســة  بحاجــة  كنــا 
ــا توقــف ابتعــاث املرضــى للعــاج  عندم
ــى تشــغيل  ــل عل ــا بالعم باخلــارج، فقمن
اخلدمــة  هــذه  وتقــدمي  الوحــدة  هــذه 
والتــي اســتفاد منهــا عــدد كبيــر مــن 
األطفــال ومــن بينهــم األطفــال املصابــون 

بالســرطان«.
استشــارية  قالــت  وبدورهــا، 
ــم«  ــي اتعل ــة »أب ــال، عضــوة جمعي األطف
د. مهــا بورســلي إنــه يتــم تشــخيص 
مــا بــن 100 و120 حالــة إصابــة مبــرض 
إلــى  ســرطان األطفــال ســنويا، الفتــة 
أن البروتوكــوالت العامليــة والتقنيــات 
احلديثــة واألدويــة الفعالــة أســهمت فــي 
مقاربــة نســب الشــفاء للنســب العامليــة.

متابعات
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التوعيــة  حلملــة  اســتمرارًا 
بســرطانات األطفــال والتــى تقيمهــا 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة من أمراض 
اإلعاميــة  رعايــة  حتــت  الســرطان 
القديرة الســيدة / أنيســة محمد جعفر 
)مامــا أنيســة ( تقيــم احلملــة العديــد 
مــن املعــارض خــال فتــرة انعقــاد 

وأوليــاء  األمهــات  اهتمــام  ضــرورة 
األمــور بأطفالهــم .

التــي  أهــم األعــراض  وأوضحــت 
يجــب االنتبــاه إليهــا، إذا شــعر الطفــل 
بالتعــب الشــديد أليــام، أو عــدم القــدرة 
فقــدان  هنــاك  كان  أو  اللعــب،  علــى 
فقــدان  لوحــظ  أو  الطعــام،  لشــهية 
شــكوى  أو  الطفــل،  لــوزن  مفاجــئ 
أو ظهــور  بالعظــم،  آالم  مــن  الطفــل 
بعــض النقــاط احلمــراء علــى اجللــد ، 
فــإن جميــع هــذه األعــراض مــن اجلائــز 
أن تكــون إنــذارًا بإصابــة الطفــل بأحــد 
ســرطانات األطفــال ، كمــا أكدت على أن 
هــذه األعــراض مــن املمكــن أن تتشــابه 
ــن  ــرى، ولك ــراض أخ ــراض ألم ــع أع م
يجــب مراجعــة الطبيــب لاطمئنــان 

ــل. ــة الطف ــى صح عل
ــا، أوضحــت الدكتــورة    مــن جانبه
ــس إدارة  ــو مجل ــلي »عض ــا بورس مه

وأوليــاء  األمهــات  لتوعيــة  احلملــة 
الســرطان  أمــراض  حــول  األمــور 
باألطفــال ، مســتهدفة التوعيــة مــن 
األعــراض التــي مــن املمكــن أن تصيــب 
األطفــال ، فقــد أقامــت احلملــة معرضــًا 
عــدد  وحضــره   ، البيــرق  مبجمــع 
ــع ،  ــور  رواد املجم ــن  اجلمه ــر م كبي

جمعيــة  أن  أتعلــم«  أبــي  جمعيــة 
أبــي أتعلــم والتــي تشــارك احلملــة 
أمــراض  مــن  للتوعيــة  الوطنيــة 
الســرطان »كان« فــي حملــة التوعيــة 
بتعليــم  تقــوم  األطفــال،  بســرطان 
األطفــال أثنــاء فتــرة العــاج حتــى 
ــم وليعــودوا  ال ينقطعــوا عــن التعلي

وتقدمــت الصفــوف ممرضــة قامــت 
ــى  ــع مرض ــل م ــة التعام ــرح كيفي بش
الســرطان ومــا األعــراض التــى مــن 
املمكــن أن تظهــر علــى الطفــل ، مبينــة 
ــال  ــراض الســرطان باألطف ــر أم أن أكث
قابلــة للشــفاء فــي حــال مت الكشــف 
املبكــر عــن املــرض ، مشــددة علــى 

ــل  ــا قب ــي تركوه ــس الفصــول الت لنف
باملــرض. اإلصابــة 

ســرطان  بــأن  املعلــوم    ومــن 
األطفــال ميثــل %4.3 مــن احلــاالت وأن 
40.3 % مــن احلــاالت مت تشــخيصها 
بــأورام الــدم وأكثــر مــن 55.5 % مت 

األنســجة. بــأورام  تشــخيصها 

بمجمع البيرق للتوعية 
من أمراض سرطان األطفال

حملة كان

متابعات
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لقاءنا اليوم مع 
اليــوم  أخبــار  بــدار  وطبعــت  محمــود، 

بالقاهــرة ، مــن أبداعاتهــا 
- )رحيل البحر(

- )نقوش على وجه امرأة(
- ) فضاءات احلب( 

- ) إنهم يرتدون األقنعة(
- )شهرزان(

- )وجوه التعرف الضوء(
فــي  املســرحية  أعمالهــا  تقــدمي  مت 
الكويــت فــي جامعــة الكويــت ورابطــة 
األدبــاء الكويتيــن، وفــي عــدة مهرجانــات 
ــن  ــان القري ــا مهرج ــة أبرزه ــة للدول تابع
مســرحياتها  متثيــل  ومت  الثقافــي، 
مكتبــة  مســرح  علــى  املونودراميــة 
جامعــة  مســرح  وعلــى  االســكندرية، 
الســعدي باململكــة املغربيــة. عبداملالــك 

كيف بدأِت مشوارك األدبي؟
إن  أقــول  األدبيــة  الكتابــة  مســار  فــي 
ارتباطــي الوثيــق بالقصة نشــأ في حياتي 
منــذ الطفولــة، حيــث إن أمــي يرحمهــا اهلل 
حكواتيــة ماهــرة، وكانــت حتفــظ القــرآن، 

الكتابــة  مجــال  فــي  بحوثــًا  أعــدت 
منهــا  العاجــي،  والَقصــص  العاجيــة 
دنــدي  أبرتــي  جامعــة  فــي  كان  مــا 
فــي  بحثــا  نشــرت  كمــا  باســكتلندة، 

فكانــت  القرآنيــة،  بالقصــص  ومتأثــرة 
متلــك مهــارة ســرد احلكايــات بطريقــة 
كثيــرًا،  بأمــي  متعلقــة  وكنــُت  جميلــة، 
وشــغف،  بســعادة  حكاياتهــا  وأســمع 
وهــذا املنطلــق األول لتعلقــي بالقصــة، 
بعــد ذلــك بــدأت الكتابــة لــدي فــي مرحلــة 
متقدمــة جــدًا باالبتدائيــة، وكانــت كتابــات 
طفلــة ولذلــك فهــي بســيطة جــدًا ، وعشــت 
فــي هــذا اجلــو القصصــي اجلميــل بعمــق، 
ــت  ــي وتعلق ــات بداخل ــت احلكاي وتضخم
بتشــر  أهتــم  لــم  كثيــرًا، ولكننــي  بهــا 
قصصــي حينمــا كبــرت. دخلــت اجلامعــة، 
وكبــر طموحــي العلمــي حتــى حصلــت 
الدكتــوراه، وعملــت أســتاذة فــي  علــى 
بالبحــث  واهتممــت  الكويــت،  جامعــة 
ــن  ــر شــغلني ع ــذا األم ــر، وه ــي أكث العلم
موضــوع نشــر قصصــي، لكــن الكتابــة 
ظلــت مســتمرة وبالــذات القصــة، وكان 
ــا  ــرة، وفيم ــة القصي ــاري األول القص مس
بعــد قــررت نشــر املجموعــة األولــى وكان 
ــر  ــر الكبي ــن املفك ــر م ــجيع كبي ــذا بتش ه
الدكتــور مصطفــى محمــود الــذي أصــر 

الكتابــة العاجيــة مبجلــة الســايت آرت 
التابــع جلامعــة فلوريــدا، وألفــت كتابــًا 
حياتــك(  تغيــر  قــد  )كلماتــك  بعنــوان: 
ــن  ــر م ــس بينيبك ــور جيم ــع البروفيس م

علــى نشــر مجموعتــي القصصيــة األولــى 
بلقائــي األول بــه فــي القاهــرة حينمــا كنت 
أقــوم بعمــل دراســة نفســية لكتاباتــه: 
)ضجيــج(  مجموعتــي  عنــوان  وكان 
بالقاهــرة،  اليــوم  أخبــار  دار  ونشــرتها 
وقــد كتــب رحمــه اهلل تقدميــًا للمجموعــة 
ــدة. ــة جدي ــي ككاتب ــارىء العرب عــرف الق

لك جتربة فريدة في كتابة النص املسرحي 
املونودرامي، حدثينا عنها... ؟ 

ويشــعر  الواحــد،  البطــل  مســرح  هــو 
وقــد  العربــي،  وطننــا  فــي  بالغربــة 
ــع  ــل م ــه متداخ ــث أن ــي، حي ــت انتباه لف
وكذلــك  لــألدب،  النفســية  دراســاتي 
العاجــي.  األدب  مجــال  فــي  أبحاثــي 

املونودراميــة  الكتابــة  فبــدأت 
وتطــورت معــي، وغصــت فــي أعماقهــا 
واألدبــي.  النفســي  املســتوى  علــى 
ــي  ــل( ه ــان عاق ــا )هذي ــت مونودرام وكان
أول مونودرامــا كتبتهــا ومثلهــا طالــب 
ــام 2008   وُعرضــت  ــت ع ــة الكوي بجامع
ــن،  ــاء الكويتي ــة األدب ــرح رابط ــى مس عل

جامعــة تكســاس األمريكيــة ، كمــا قدمــت 
األدب  عاقــة  حــول  العلميــة  دراســاتها 
ــي  ــة ف بالطــب النفســي مبؤمتــرات متفرق
ــكا،  ــرك وبلجي ــا والدمن ــا وفرنس بريطاني
ومالطــا وقبــرص وأمريــكا، وفــي جامعــة 
االســكندرية، وجامعــة عبداملالك الســعدي 
باملغــرب،  وجامعــة الكويــت وغيرهــا مــن 
القصــة  كتبــت   ... العامليــة  املؤمتــرات 
قصصيــة  مجموعــات  ولهــا  واملســرح، 

منشــورة:  ومســرحية 
- املجموعــة القصصيــة األولــى بعنــوان: 
)ضجيــج( وكتــب التقــدمي املفكــر واألديــب 
مصطفــى  الدكتــور  الراحــل  الطبيــب 

كاتبه تميزت بحروفها المرنه المبدعة 
كتبت القصة والمسرح وابدعت

ـــا  ـــا وطرحه ـــداع بحضوره ـــح اإلب ـــم مالم ـــد رس ـــة ، جتي ـــه املبدع ـــا املرن ـــزت  بحروفه ـــه  متي كاتب
ــل  ــي العمـ ــد فـ ــر والتواجـ ــالل النشـ ــن خـ ــة مـ ــاحة اخلليجيـ ــارق بالسـ ــا فـ ــي , حضورهـ األدبـ
ـــت  ـــة الكوي ـــة األداب بجامع ـــي كلي ـــس ف ـــو تدري ـــورة وعض ـــا كدكت ـــالل عمله ـــن خ ـــي م األكادمي
ـــي  ـــوار األدب ـــذا احل ـــي ه ـــا ف ـــا هن ـــزة . . . ضيفتن ـــرحية ممي ـــال مس ـــا كأعم ـــا مت تقدميه ابداعاته
ـــال  ـــي مج ـــي ف ـــوارها األدب ـــا مش ـــتعرض معه ـــي نس ـــد السنعوس ـــاء محم ـــورة هيف ـــدع الدكت املب
ـــوراه فـــي األدب احلديـــث مـــن جامعـــة جالســـكو فـــي  ـــة علـــى الدكت ـــورة حاصل األدب ،  فهـــى دكت
اســـكتلندة باململكـــة املتحـــدة ،  The University of Glasgow, UK  تعمـــل عضـــو هيئـــة تدريـــس

 في كلية اآلداب بجامعة الكويت، أستاذة األدب والتحليل النفسي ، 
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ــا  ــح قضاي ــة وفت ــاء بالطلب ــة االلتق فرص
ــي اجلامعــة فضــاء  ــاش، وف متعــددة للنق

ــة. رحــب للبحــث والدراســات العلمي

ملاذا اخترت املغرب الشقيق مهبط حملطات 
األمسيات الثقافية املبدعة التى تنظيمها ؟

أسســت جمعيــة إنســانية فــي املغــرب 
حتمــل اســم والدتــي ) جمعيــة منيــره 
ــد اإلنســانية( ومركــز قرآنــي يحمــل  احِلْم
اســم والــدي يرحمهمــا اهلل، وجمعيتــي 
تشــمل قســمًا ثقافيــًا متمثــًا بصالــون 
الثقافــي  منيــره  صالــون  اســم  يحمــل 
وأنشــطتي  أمســياتي  معظــم  ولكــن   ...
اجلامعــة  فــي  الكويــت،  فــي  الثقافيــة 

وخارجهــا. 
ــي  ــر ف ــر األث ــه كبي ــاء كان ل ــن األدب ــن م َم

؟ األدبيــة  مســيرتك 
ــي  ــر وأعجبتن ــاء ُكث ــات أدب ــت كتاب  أحبب
مداركــي  وتوســعت  جــدًا،  كتاباتهــم 

وفــي جامعــة الكويــت ، وفــي املغــرب، 
 ، املونودراميــة  بالكتابــة  وتعلقــت 
املونودراميــة  مســرحياتي  وبــدأت 
ــة  ــات ثقافي ــت مبهرجان ــي الكوي ــر ف تظه
ــر  ــي مص ــي، وف ــن الثقاف ــان القري كمهرج
ــي  ــكندرية، وف ــة االس ــرح مكتب ــى مس عل
الصــاوي،  ســاقية  مبهرجــان  القاهــرة 
عبداملالــك  بجامعــة  املغــرب  وفــي 
الســعدي، وفــي اجلزائــر برعايــة وزارة 
الثقافــة اجلزائريــة، وتوالــت العــروض 
ــم  ــي العال ــا ف ــة حوله ــات النقدي والدراس
عوالــم  فــي  أعــوم  ومازلــت  العربــي. 
كبيــرة.  مبتعــة  النفســية  املونودرامــا 
كانــت  مونودراميــة  مجموعــة  وآخــر 

 . الضــوء  التعــرف  وجــوه  بعنــوان: 

لنتحدث عن اهتمامك في العالقة بن الطب واألدب، 
كيف أثر هذا التناغم بن العاملن املختلفن عليك 

على املستوى العلمي واإلبداعي ؟

ــل  ــن مث ــم م ــم قصصه ــة، بعوال التحليلي
واألديــب  العبقــري  واملفكــر  الطبيــب 
وجنيــب  محمــود،  مصطفــى  الدكتــور 
ويوســف  الســباعي  ويوســف  محفــوظ 
العالــم  فــي  آخــرون  وكتــاب  ادريــس، 
الغربــي والعربــي، وفــي الكويــت أحــب 
وســليمان  اخلليفــي  ســليمان  كتابــات 

الشــطي.
 مــا أبــرز أحالمــك التــي حتققــت والتــي 

؟ متنيتيهــا
مــن  الكويــت  جامعــة  مســتوى  علــى   
ــن  ــراج مقرري ــي إخ ــت ف ــل اهلل جنح فض
للنــور يتــم تدريســهم منــذ عــام 2007 
لطلبــة اجلامعــة، األول: مقــرر وطنــي يتــم 
فيــه تدريــس األدب الكويتــي، والثانــي: 
ــق  ــة ويتواف ــي العلمي ــدم ميول ــرر يخ مق
مــع دراســاتي العلميــة وهــو مقــرر: األدب 
مســتوى  وعلــى  النفســي.  والتحليــل 
إنســاني أسســت جمعيــة إنســانية فــي 

موجــودة  والطــب  األدب  بــن  العاقــة 
قدميــا، وحتديــدًا الطــب علــى املســتوى 
الربــط  فكــرة  النفســي، وقــد شــغلتني 
والعاقــة التناغميــة بــن األدب والطــب 
منــذ مرحلــة الدكتــوراه، فقــد كنــت أحــب 
ــص،  ــة للقص ــي بإإلضاف ــب يوميات أن أكت
ــة  ــك الكتاب وبعــد أن كبــرت وجــدت أن تل
صنعتنــي، فكانــت إحــدى األدوات التــي 
وأيضــا  وطورتهــا،  مهاراتــي،  صنعــت 
طــورت اإلدراك املعرفــي لــدي، وكنــت قــد 
ــي  ــوح ف ــن املل ــس ب ــه قي ــا قال ــرت مب تأث
عــاج نفســه مــن حــب ليلــى العامريــة 
وحرمانــه منهــا فقــد قــال: )ومــا أنشــد 
مــن وضــع  فهــو  تداويــا(.  إال  األشــعار 

نظريــة العــاج بالِشــعر. 
ــدأت  ــوراه ب ــن الدكت ــاء م ــد االنته وبع
التعمــق فــي عوالــم العاقــة بــن األدب 
ــدأت  ــي، وب ــب النفس ــس والط ــم النف وعل
العاجــي،  األدب  يســمى  فيمــا  أبحاثــي 

اململكــة املغربيــة، حتمــل اســم والدتــي، 
والــدي  اســم  يحمــل  قرآنــي  ومركــز 
أخــرى  أمنيــات  هنــاك   . اهلل  يرحمهمــا 

حتققــت مــن فضــل اهلل.

ــد  ــخ عن ــف التاري ــخصيات يق ــا ش ــر علين مت
جهودهــم وإجنازهــم وعطائهــم إجــالاًل وتقديــًرا، 
ــاء  ــان املعط ــرمي اإلنس ــم تك ــل أن يت ــا أجم م
وتقديــر إبداعاتــه وتألقــه ومتيــزه، وتــزداد 
ــن  ــه ومل ــي وقت ــون ف ــا يك ــرمي عندم ــة التك أهمي
ــب  ــحت األدي ــن رش ــِك م ــا  أن ــتحقه. عرفن يس
ــوم  ــي ي ــرمي ف ــي للتك ــليمان اخلليف ــل س اجللي
ــر  ــت مبق ــة أقيم ــي احتفالي ــي ف ــب الكويت األدي
ــذي  ــا ال ــارس2022  م ــي 14 م ــة اآلداب ف كلي

ــر ؟ ــا القدي ــِك أديبن ــه ل ميثل
نعــم.. لقــد رشــحُت اســمه منــذ ثــاث 
ــي  ــوة ف ــي عض ــه، بصفت ــنوات لتكرمي س
اللجنــة الثقافيــة بكليــة اآلداب ، ولكــن 
بســبب أزمــة كورونــا تأجل التكــرمي،  وقد 
رشــحته لقناعتــي الشــديدة بإبداعــه ألنــه 
أديــب شــامخ بكتاباتــه النابضــة باحليــاة، 
مطلــع  فــي  الــرواد  أدبــاء  مــن  وهــو 
الســتينات ، مرحلــة مهمــة فــي الكتابــة 
املســتوى  علــى  الناضجــة  القصصيــة 
الفنــي فــي الكويــت ، وهــو أديــب متنــوع 
وروائــي  وقــاص  شــاعر  فهــو  املوهبــة 
اســتحق  لذلــك  ماشــاء اهلل.  ومســرحي 
املفضلــن  ُكتابــي  مــن  وهــو  التكــرمي، 
الذيــن تعمقــت فــي كتاباتهــم اجلميلــة 
ــدأت  ــد ب واحملفــزة للملفــات العقليــة . وق
معرفتــي بعاملــه اإلبداعــي وأنــا طالبــة فــي 
اجلامعــة مــن خــال قصــة )صناديــق( 
التــي لفتــت انتباهــي، وأعجبتنــي كثيــرًا، 
مــرة  قراءتهــا  أحــب  اللحظــة  وحتــى 
أخــرى. كتابــات اخلليفــي  حتفــز امللفــات 
ــداع  ــدي واإلب ــر النق ــى التفكي ــة عل العقلي
ــم  ــرأ وتتحــدى نفســك لفه ــل، تق والتحلي

أبعــاد الشــخصيات واألحــداث.
إال  يســعدنا  ال  لقاءنــا  نهايــة  وفــي 
ــع  ــا املمت ــى لقاءه ــورة عل أن نشــكر الدكت

الــذي أســعدنا.

العاجيــة ســواء  الكتابــة  فــي  وبدأتهــا 
أو  إبداعيــة  أو  تعبيريــة  كتابــة  كانــت 
اجلامعــة  فــي  ووجــودي  انعكاســية، 
كان عامــا مســاعدا، وشــجعني علــى أن 
أواصــل بحوثــي حتــى مــا بعــد الدكتــوراه، 
وحتــى اآلن مســتمرة فــي البحــث ومهتمــة 
املســتوى  علــى  املؤمتــرات.  بحضــور 
ــق النفســي  ــاد العم ــي، الحــظ النق اإلبداع
للشــخصيات فــي قصصــي ومســرحياتي 

املونودراميــة. 

��كيف استطعت ان توفقي بن عملك كدكتورة 

باجلامعة وبن  موهبتك كأديبة ؟
الكتابــة األدبيــة موهبــة وحتتــاج للحظــة 
االلهــام والميكــن أن نتقصــد الكتابــة، هــي 
شــخصيات ومواقــف وأحــداث تترســب 
فــي أعمــاق الذهــن، وتظهــر فــي حلظــة 
إلهــام. والعمــل عشــق بالنســبة لــي حيــث 
ــي كأســتاذة فــي اجلامعــة  ــي عمل يتيــح ل
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فــي كتابــه )بيــت الكويــت فــي القاهــرة(، 
للنشــر،  الساســل  ذات  دار  عــن  الصــادر 
يجمــع مظفــر عبــداهلل راشــد الكثيــر مــن 
مصــادر املعلومــات ليحكــي لنــا حكايــة هــذا 
البيــت، الــذي ُيرجــع قصــة جناحــه إلــى أكثــر 
مــن ســبب، أولهــا رغبــة املتنوريــن آنــذاك 
فــي رفــض التخلــف واجلمــود، والعمــل علــى 
املضــي فــي ركــب احلضــارة العامليــة مــن 
خــال بوابــة الثقافــة والتعليــم. وثانيهــا، 
ــم  ــة التعلي ــم ضــرورة جتــاوز منظوم إدراكه
وثالثهــا،  واملطــوع(.  )الكتاتيــب  البدائيــة 
ــة ومســاعدتها  ــاء الدول تلّمســهم ضــرورة بن

ــي. ــتقالها السياس ــل اس ــي ني ف
وإللقــاء الضــوء علــى البيئــة التــي هيــأت 
ــع  ــر املوق ــب أث ــت، يوضــح الكات ــة البي إلقام
ــل  ــى الســكان، وتفاع ــت عل ــي للكوي اجلغراف

أفــراد املجتمــع مــع مجريــات األحــداث فيــه. ويشــرح طبيعــة احلكــم 
الســائدة، والتــي ســاهمت فــي ســير املجتمــع نحــو التقــدم. وال 
ينســى أن يلفــت النظــر إلــى الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه الصحافــة 
الكويتيــة آنــذاك، مثــل مجــات: )الكويــت(، و)البعثــة(، و)كاظمــة(، 
و)الفكاهــة(، و)الرائــد(، وجرائــد: )الفجــر(، و)الشــعب(، و)الكويــت 
ــي  ــي الت ــي واألهل ــع املدن ــة الدف ــا يرصــد حرك ــا. كم ــوم( وغيره الي

أســفرت آنــذاك عــن تأســيس العديــد مــن 
النــوادي األدبيــة واملكتبــات. وقــد مت ذلــك 
كلــه فــي فلــك التغيــر الكبيــر الــذي ســاد عهــد 
ــاح مــن تســامح  ــر الصب الشــيخ أحمــد اجلاب
فكــري واضــح قلــل مــن مظاهــر اجلمــود 

السياســي. والتوجــس 

مجلس املعارف
يقــف مظفــر عبــداهلل عنــد احلــدث األبرز، 
الــذي ســاهم فــي حتفيــز حركــة التعليــم 
وتنظيمهــا، والتشــجيع علــى مواصلــة طلــب 
العلــم فــي اخلــارج، وهــو إنشــاء مجلــس 
املعــارف فــي العام 1936، والذي باشــر برســم 
اخلطــط ووضــع املناهــج واإلشــراف علــى 
البعثــات الدراســية. وقــد عانــى هــذا املجلــس 
الكثيــر مــن الصعوبــات فــي بدايــة مســيرته، 
حيــث كّبــل ضيــق ذات اليــد الكثيــر مــن طموحاتــه، بيــد أن ظهــور 
النفــط بعــد ســنوات قليلــة أحــدث نقلــة نوعيــة فــي نشــاطاته، 
ــع  ــز باملجتم ــة للقف ــات املطلوب ــر اإلمكاني ــع ككل، إذ وّف ــي املجتم وف

ــب احلضــارة. خطــوات واســعة للحــاق برك
ــلت  ــة، إذ أرس ــية ضعيف ــات الدراس ــت البعث ــة، كان ــي البداي فف
احلكومــة فــي العــام 1934 ســبعة طــاب فقــط الســتكمال تعليمهــم، 

بيت الكويت
في القاهرة.. ريادة ومنارة

مّثــل )بيــت الكويــت( فــي القاهــرة، فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، ركيــزة رئيســة لنهضــة الكويــت الحديثــة، 
بمختلــف جوانبهــا التعليميــة والثقافيــة والتنويريــة. فقــد توســع القائمــون عليــه بمهامــه ليكــون منبــرًا للفكــر 
واألدب، إلــى جانــب كونــه مكانــًا لرعايــة الطلبــة المبتعثيــن، فــكان منــارة ثقافيــة خلقت من طلبته جيــاًل مثقفًا، 
ــة،  ــت الحديث ــة الكوي ــاء دول مفعمــًا بالطمــوح والتحــدي، ســرعان مــا ســاهم بشــكل الفــت فــي مشــاريع بن
وترســيخ مداميكهــا الثقافيــة والدبلوماســية، وبســط حضورهــا الفاعــل فــي األوســاط العربيــة، ثــم الدوليــة. 

فما هي حكاية هذا البيت، وما هي حيثيات قيامه، ومن كان وراء ذلك، ومن أبرز رموزه؟

عبدالكريم المقداد

مظفر عبدالله سرد قصته من األلف إلى الياء

الثقافة

ثــم أربعــة طــاب للدراســة فــي األزهــر الشــريف فــي العــام 1939 ، 
وتزايــد العــدد بعدهــا شــيئًا فشــيئًا إذ مت إرســال ســتة عشــر طالبــًا 
إلــى مصــر فــي العــام1943، تاهــا فــي العــام 1945، وهــو العــام الــذي 
ــتكمال  ــًا الس ــن طالب ــال خمس ــط، إرس ــحنة نف ــق أول ش ــهد تدف ش
تعليمهــم فــي اجلامعــات واملعاهــد املصريــة. وهكــذا، شــكلت البعثات 
املتتاليــة إلــى مصــر إرهاصــات إنشــاء )بيــت الكويــت( فــي القاهــرة.

تأسيس البيت
فــي العــام 1945، وأمــام تزايــد أعــداد الطلبــة فــي مصــر، اقتــرح 
مجلــس املعــارف إنشــاء مركــز ثقافــي فــي القاهــرة، مهمتــه األولــى 
ــام  ــك الع ــي ذل ــادف ف ــد ص ــة. وق ــات الكويتي ــى البعث ــراف عل اإلش
إنهــاء األســتاذ عبــد العزيــز حســن دراســته فــي مصــر، إثــر تخرجــه 
ــن  ــي للمعلم ــة العال ــد التربي ــي معه ــة وف ــة العربي ــة اللغ ــن كلي م
فــي الوقــت عينــه، وعودتــه إلــى الكويــت، فــأوكل املجلــس إليــه 
مهمــة إنشــاء املركــز. وعنــد عودتــه إلــى القاهــرة، متكــن عبدالعزيــز 
حســن، وبدعــم مــن معارفــه، مــن اســتئجار بيــت فــؤاد ســلطان باشــا 
ــدة،  ــن حجــرات عدي ــف م ــت فخــم يتأل ــو بي ــك، وه ــي حــي الزمال ف
ولــه حديقــة كبيــرة، ومطبــخ ومطعــم، فســّماه )بيــت الكويــت(، ومت 

افتتاحــه فــي أكتوبــر عــام 1945.
واســتطاع حســن، ومبعاونــة مــن رفاقــه حمد الرجيب، وعيســى 
احلمــد، وعبدالقــادر النعمانــي، وعبــداهلل األنصــاري، وعبداللطيــف 
ــة  ــؤون الطلب ــة ش ــة لرعاي ــن مؤسس ــت م ــاء بالبي ــمان االرتق الش
ــفارة.  ــري ألي س ــي والفك ــق الثقاف ــبه امللح ــا يش ــى م ــن، إل املبتعث
وهكــذا، فتــح البيــت أبوابــه إلقامة األمســيات املوســيقية واملســرحية 
واألنشــطة الرياضــة واملنتديــات األدبيــة والفكريــة، إضافــة إلــى 
تنظيمــه رحــات ترفيهيــة وعلميــة دوريــة للطلبــة يــزورون خالهــا 
أهــم املعالــم املصريــة. كمــا اعتــاد البيــت إقامــة احتفالــن ســنوين 
ــن  ــة الكويتي ــام الواحــد، األول خصــص للطلب ــارف خــال الع للتع
للتعــارف فيمــا بينهــم، والثانــي للتعــارف مــع الطلبــة العــرب 

الدارســن فــي مصــر.
ــز  ــدر عبدالعزي ــر، أص ــي مص ــي ف ــور الكويت ــيخًا للحض وترس
حســن مجلــة عــن البيــت ُأطلــق عليهــا اســم )البعثــة(، وصــدرت فــي 
ديســمبر عــام 1946، وكانــت خيــر ســفير للكويــت فــي ذلــك الوقــت 
حيــث عّرفــت املجتمــع املصــري، وكل مــن وقعــت أعدادهــا فــي يــده 
مــن غيــر أهــل الكويــت، باملجتمــع الكويتــي وأحــوال الكويــت ومــا 
يــدور فيهــا. وكان مــن أبــرز كّتــاب املجلــة، إضافــة إلــى عبدالعزيــز 

الصالــح،  مســاعد  ومحمــد  العدوانــي،  أحمــد  مــن  كل  احلســن، 
وحمــد الرجيــب، وعبــداهلل زكريــا األنصــاري، وخالــد اجلســار، 
ــد  ــد، ومحم ويوســف الشــايجي، وجاســم القطامــي، ويعقــوب احلم
ــز  ــداهلل املطــوع، وعبدالعزي ــم الغــامن، وعب ــف، ويوســف إبراهي خل
الدوســري وغيرهــم. ولتوضيــح دور ونشــاط البيــت فــي ذلــك 
ــا األنصــاري  الوقــت، ينقــل الكاتــب بعــض مــا كتبــه عبــداهلل زكري
فــي مجلــة البعثــة إذ قــال: » منــذ إنشــاء بيــت الكويــت فــي مصــر، 
ــرة  ــود الزائ ــات والوف ــي القاهــرة العاصمــة، وهــو يســتقبل البعث ف
واألصحــاب واألصدقــاء واحملبــن، وأصبــح مــاذًا للجميــع ومرشــدًا 
نشــاطه  واتســع  والرائحــن،  للغاديــن  وموئــًا  لهــم،  وموجهــًا 
وكثــرت واجباتــه، وأشــاد بــه الكثيــرون، وحّيــاه الكّتــاب والشــعراء 

ــم«. ــاب القل وأصح
لــم يفتــأ زخــم هــذا البيــت يتعاظــم، حتــى أصبــح عامــة فارقــة 
ــى الســواء. فحــن مت شــراء  فــي األوســاط الثقافيــة والسياســية عل
مقــر للبيــت فــي )الدقــي(، حظــي افتتاحــه باحتفاء رســمي علــى أعلى 
ــم  ــة الزعي ــة املصري ــس اجلمهوري ــه رئي ــث افتتح ــتويات، حي املس
ــن، وحســن  ــي الدي ــا محي ــه زكري ــال عبدالناصــر بنفســه، ومع جم
ــم  ــم وعبداحلكي ــن إبراهي ــدادي وحس ــف البغ ــافعي وعبداللطي الش
عامــر. وكان علــى رأس املســتقبلن رئيــس املعــارف الشــيخ عبــداهلل 
ــاح،  ــالم الصب ــعدالعبداهلل الس ــيخ س ــه الش ــاح، ومع ــر الصب اجلاب
ــة  ــل ألي بعث ــم يحص ــر ل ــو أم ــن، وه ــز حس ــد العزي ــتاذ عب واألس

دبلوماســية أو طابيــة مــن قبــل.
ــة  ــى الطلب ــورة عل ــن مقص ــم تك ــات ل ــره، أن البعث ــر ذك اجلدي

لم يكتف عبدالعزيز حسين بتأسيسه 
وتوفيره الرعاية الشاملة للطلبة، بل جعله 

منبرًا ثقافيًا استقطب الكويتيين والعرب

كان يقدم للطلبة المأكل والمسكن 
والمشرب والمالبس والرعاية الصحية 

والدروس الخصوصية بالمجان

املؤلف مظفر عبداهلل
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الثقافة

د. عبدالله الغنيم: قصة نجاح 
قادها رجاالت الكويت قبل النفط 

وقبل الدولة المكتملة 

فاطمة حسين: كان منارة 
تشبه السفارات هذه األيام 

أو المراكز الثقافية

د. سليمان الشطي: أميز تجمع 
ترك أثره على حركة المجتمع 

في النصف الثاني من القرن 
العشرين

د. علي عاشور: الكتاب دعوة 
لتبصر تاريخنا الفكري، ووضعه 

أمام أعيننا لإلفادة منه في 
التحديث والتطوير

ويشــير إلــى أنــه كان فــي فتــرة مــن الفتــرات نائبــًا ملديــر بيــت 
الكويــت، وســاهم مــع عبدالعزيــز حســن وأحمــد العدوانــي فــي 
ــال  ــي مج ــدًا ف ــًا رائ ــه كان أيض ــر أن ــة(. ويذك ــة )البعث ــدار مجل إص
الغنــاء الكويتــي واخلليجــي، وأســس مركــز الفنــون الشــعبية فــي 
منتصــف اخلمســينيات، ووثــق أغانــي البحــر وقصائــد الشــعر 
النبطــي. ويرصــد املؤلــف إجنازاتــه بعــد عودتــه إلــى الكويــت، 
املعلمــن،  نــادي  تأســيس  فــي  مســاهمته  إلــى  النظــر  فيلفــت 
وتأســيس جمعيــة الفنانــن الكويتيــة، وترأســه جمعيــة إحيــاء 
التــراث املوســيقي العربــي. وال ينســى الكاتــب التذكيــر بــأن الرجيــب 
ــور اســتحداثها  ــل ف ــة والعم ــرة الشــؤون االجتماعي ــى إدارة دائ تول
فــي العــام 1954، ثــم عمــل وكيــًا لوزارتهــا فــي عــام االســتقال، ومت 
فــي عهــده إقــرار كادر العمــل، وإجــراء أول إحصــاء وطنــي للســكان، 

ــرة. ــر الفقي ــة لألس ــاعدات االجتماعي ــون املس ــدار قان وإص

شهادات
 أورد املؤلــف عــددًا مــن الشــهادات بحــق هــذا البيــت لشــخصيات 
ــه، وأخــرى عاصــرت القائمــن عليــه.  وفــي  ــا االنضمــام ل ســبق له
هــذا الصــدد يتحــدث د. عبــداهلل يوســف الغنيــم، فيقــول: »احلديــث 
عــن )بيــت الكويــت( فــي القاهــرة يعنــي احلديــث عــن فتــرة ذهبيــة 

ــل االســتقال، وتوثيــق  ــي الكويــت قب ــم ف مــن تاريــخ التعلي
حقبــة العمــل فــي هــذه املؤسســة الرائــدة، وبحــث تأثيراتها 

ــة  ــل أهمي ــة ومنوهــا، ويحم ــر الدول ــى تطوي ــة عل الاحق
كبــرى لألجيــال املقبلــة، فهــذا البيــت ومــن خــال دوره 
التعليمــي والثقافــي العــام يعبّــر عــن قصــة جنــاح قادهــا 
ــر  ــي ظــل ظــروف غي ــادر، وف رجــاالت الكويــت بشــكل ن

ــا )1945(،  ــة األركان حينه ــة مكتمل ــا الدول ــة، ف مواتي
وال الثــروة النفطيــة وجــدت طريقهــا فــي عــروق 

ــوادر البشــرية  ــي، وال الك ــكل اإلداري البدائ الهي
املتخصصــة قــد توافــرت بشــكل مريــح«.

ومــن جهتــه، يقــول د. ســليمان الشــطي: 
ــي  ــاط الثقاف ــذرة النش ــت ب ــت الكوي ــهد بي » ش
ــدمي جتــارب شــباب  ــح املجــال لتق املنظــم، وفت
ــه  ــد كان فــي خطوات ــًا. لق ــًا وفني الكويــت ثقافي
هــذه يفجــر طاقــة جيــل شــاب كان علــى موعــد 

لقيــادة مرحلــة حاســمة فــي تاريــخ وطنــه الكويــت. لقــد كانــت 
توجهاتــه دالــة علــى وعــي ملعنــى وطريقــة بنــاء اإلنســان بناء ســليمًا، 
لذلــك ميكــن القــول إن بيــت الكويــت هــو أميــز جتمــع تــرك أثــره علــى 
حركــة املجتمــع الكويتــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 

ــع«. ــة املجتم ــي حرك ــرات أساســية ف ــة ستشــهد تغي وهــي مرحل
وبدورهــا، تتحــدث فاطمــة حســن العيســى عــن ذكرياتهــا فــي 
ذلــك البيــت، فتقــول: » بيــت الكويــت- الدقــي- القاهــرة آنــذاك، كان 
ــة. أواًل هــو  ــز الثقافي ــام أو املراك ــارة تشــبه الســفارات هــذه األي من
ــت  ــت الكوي ــرة، وكان ــة القاه ــن العاصم ــة م ــة جميل ــي بقع ــع ف يق
آنــذاك شــمعة تنتظــر مــن يشــعلها، وذلــك بعــد تزايــد عــدد املبعوثن 
مــن الطلبــة إلــى مصــر، إضافــة إلــى الفتيــات ومــن حظــي أن كنــت 

إحــدى تلكــم الفتيــات«. 
وتنقــل العيســى فــي شــهادتها صــورة جميلــة إلميــان الكويتــي 
منــذ ذلــك الوقــت بالقوميــة العربيــة، فعنــد وقــوع العــدوان الثاثــي 
ســلك  فــي  »انخرطنــا  تقــول:  اجلامعــات،  وإغــاق  مصــر  علــى 
ــة،  ــعافات األولي ــا اإلس ــن، تعلمن ــا املصري ــع إخوانن ــات م املتطوع
فكنــا نكتــب الرســائل للمرضــى فــي القصــر العينــي، وتبرعنــا 
تفوقــت  فقــد  احلربيــة  الشــؤون  فــي  أمــا  للجرحــى...  بدمائنــا 
والصديقــة فضــة اخلالــد باســتخدام ســاح الكاشــنكوف، ولبســنا 
اللبــاس العســكري، وكانــت أســماؤنا، أومباشــي فاطمــة 

العيســىى، واألومباشــي فضــة اخلالــد«.
وفــي اخلتــام، نشــير إلــى االلتفاتــة التــي جــاءت 
علــى لســان د. علــي عاشــور اجلعفــر فــي تقدميــه 
ــي  ــه ف ــاب، وتصنيف ــذا الكت ــال:« ه ــاب إذ ق ــذا الكت له
هــذا الوقــت حتديــدًا، هــو دعــوة مــن املؤلــف لتبّصــر 
تاريخنــا الفكــري، ووضعــه أمــام أعيننــا لإلفــادة منــه 
فــي التحديــث والتطويــر، كمــا يضــع األمــر بــن 
أهــل العقــد واحلــل لعلهــم يتفكــرون، وبأمــور 
الثقافــة ينظــرون نظــرة ود وحــب كمــا فعــل 
الكويــت، فســّطروا  بيــت  فــي  الســابقون 
متميــز  لوطــن  متميــزة،  جنــاح  قصــة 
ــى  ــه عل ــع أهل ــخاء، ُطب ــاء والس ــي العط ف
ــل وأرضــًا  ــه ســماء ُتِظ شــاكلته، فكانــوا ل

ــل«. ُتِق

الذكــور، بــل كانــت هنــاك بعثــات للطالبــات أيضــًا. فقــد ســافرت أول 
مجموعــة مــن الطالبــات الكويتيــات إلــى القاهــرة لالتحــاق فــي 
جامعاتهــا عــام 1956، وهــن: فضــة اخلالــد، وجنيبــة محمــد جمعــة، 
وفاطمــة حســن، وليلــى حســن القناعــي، ونوريــة احلميضــي، 

ــري. ــيخة العنج ــاح، وش ــورة الف ون

رعاية شاملة
ــداهلل  ــر عب ــل مظف ــت، ينق ــا البي ــي كان يوفره ــة الت عــن الرعاي
راشــد مــا ذكــره حمــد الرجيــب فــي مذكراتــه بهــذا الصــدد، إذ قــال: » 
ــادي  ــت يســير بنظــام وهــدف، الن ــت الكوي كان كل شــيء داخــل بي
ــب كل  ــت، فيذه ــذا الوق ــد ه ــى بع ــعة، وال يبق ــى التاس ــتمر حت يس
منــا إلــى مذاكرتــه. وفــي بيــت الكويــت يأتينــا املدرســون ليعطونــا 
دروســًا خصوصيــة حتــى نحصــل علــى أفضــل النتائــج. وكان هــذا 
يرتبــه بيــت الكويــت لنــا، اإلفطــار مبوعــد، الغــداء مبوعــد، العشــاء 
مبوعــد، املذاكــرة حتــى الثانيــة عشــرة... كان مرتــب طالــب البعثــة 
ــى  ــادة عل ــرًا وزي ــر كبي ــغ يعتب ــذا مبل ــهر، وه ــي الش ــات ف 3 جنيه
ــردًا، ويحصــل الواحــد  ــي كان عددهــا 17 ف ــا والت ــي قبلن ــة الت البعث
منهــم علــى راتــب جنيــه ونصــف، كنــا نســمي هــذا الراتــب مصــروف 
جيــب، ألن بيــت الكويــت كان يقــدم لنــا كل شــيء، املــأكل واملســكن 
واملشــرب واملدرســن اخلصوصيــن... حتــى العــاج واملابــس كانــت 
مكفولــة، فقــد كانــت لنــا مابــس فــي الصيــف، وأخــرى فــي الشــتاء، 
وزيــادة علــى العــاج هنــاك طبيــب مختــص اســمه د. عثمــان لبيــب 

كان مســؤواًل عــن ماحظــة الطلبــة مــن الناحيــة الصحيــة«.

املؤسسون
يتحــدث الكتــاب عــن أعمــدة )بيــت الكويــت( فــي القاهــرة، 
ــه  ــي بنائ ــهمت ف ــي أس ــة الت ــخصيات الكويتي ــى أن الش ــير إل فيش
وإدارتــه كثيــرة، إال أنــه كان ألربــع شــخصيات الــدور األهــم فــي 
ذلــك، وهــي: عبدالعزيــز حســن، وأحمــد مشــاري العدوانــي، وحمــد 
ــؤالء  ــن ه ــكل م ــد كان ل ــاري. وق ــا األنص ــداهلل زكري ــب، وعب الرجي
دوره فــي النهضــة التعليميــة والثقافيــة، ومســاهمته فــي بنــاء دولــة 

ــتقال. ــد االس ــة بع ــت احلديث الكوي
الراحــل عبدالعزيــز  الشــهادات عــن  أن يــورد بعــض  وبعــد 
حســن، يوجــذ بعــض أبــرز إجنازاتــه أهميــة، ومنهــا تأســيس )بيــت 
الكويــت( وإصــدار مجلــة )البعثــة(، وإدارة مجلس املعارف، وشــغله 
العديــد مــن املناصــب الوزاريــة، وقيادتــه أول مؤسســة ثقافيــة 
فــي الكويــت وهــي املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، 
وإســهامه فــي تأســيس جامعــة الكويــت ومعهــد الكويــت لألبحــاث 
العربــي، وكليــة  للجنــوب واخلليــج  العامــة  والهيئــة  العلميــة، 
العلــوم والتكنولوجيــة فــي القــدس، ومشــروع مكتبــة اإلســكندرية 
ــدمي  ــي تق ــه الفضــل ف ــا أنشــأ )املرســم احلــر(، وكان ل ــة، كم العاملي
طلبــي انضمــام الكويــت إلــى جامعــة الــدول العربيــة واألمم املتحــدة.
ــل  ــه رج ــف أن ــر املؤل ــي، فيذك ــاري العدوان ــد مش ــن أحم ــا ع أم
)الثقافــة للجميــع(، حيــث غــرس الثقافــة بأشــكالها كافــة فــي مواطن 
عديــدة متثلــت فــي وضــع املناهــج التربويــة لــوزارة املعــارف، ثــم 
نشــر الثقافــة عبــر وســائل اإلعــام عندمــا انتقــل إلــى وزارة اإلرشــاد 
واألبنــاء فــي عــام 1966، حيــث متثلــت فــي سلســلة املســرح العاملــي، 
شــغل  كمــا  العامليــة.  والثقافــة  املعرفــة،  وعالــم  الفكــر،  وعالــم 
مناصــب عديــدة أخــرى، منهــا مديــر التلفزيــون ووكيــل مســاعد فــي 

ــاد. وزارة اإلرش
وباحلديــث عــن عبــداهلل زكريــا األنصــاري، يشــير الكاتــب إلــى 
أنــه ظاهــرة ثقافيــة متعــددة النوافــذ، تطــل علــى مختلــف تيــارات 
الثقافــة العربيــة املعاصــرة، ولــه فــي هــذا اجلانــب إســهامات متعــددة 
بلغــت أحــد عشــر عمــًا منشــورًا. ويلفــت النظــر إلــى أنــه كان ثانــي 
رئيــس حتريــر ملجلــة )البعثــة( بعــد عبــد العزيــز حســن، كمــا 
تولــى رئاســة حتريــر مجلــة )البيــان(. وال ينســى املؤلــف التذكيــر 
بــأن األنصــاري ُعــّن فــي العــام 1965 كوزيــر مفــوض مســؤول عــن 
جميــع الشــؤون القنصليــة مــع ســفير الكويــت فــي القاهــرة آنــذاك 
خالــد العدســاني، وفــي العــام 1966 وبعــد عودتــه إلــى الكويــت عــن 

مديــرًا إلدارة الصحافــة والثقافــة بــوزارة اخلارجيــة.
أمــا عــن حمــد عيســى الرجيــب، فيقــول املؤلــف إنــه رجــل دولــة 
ذو مواهــب عــدة فــي الفــن والعمــل الدبلوماســي وبنــاء املؤسســات. 

افتتحه الزعيم عبدالناصر وهو أمر لم يحصل ألي بعثة دبلوماسية أو طالبية من قبل

د. سليمان الشطيعبدالعزيز حسن فاطمة حسند. عبداهلل الغنيم

د. علي عاشور اجلعفر
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الحقيبة األمنية

ضبط مقيم حاول إدخال 20 كيلو 
من مادة الحشيش المخدرة إلى البالد 

عن طريق البحر 

قطاع األمن الجنائي يضبط مقيمًا
كان محل بحث بتهمة سرقة المحالت التجارية 

في منطقة السالمية

للعاقــات  العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
واإلعــام األمنــي بــوزارة الداخليــة انه 
ــة  ــود األمني ــي ظــل احلمــات واجله ف
األمــن  لقطــاع  واملكثفــة  املســتمرة 
وجتــار  مهربــي  ملاحقــة  اجلنائــي 
املخــدرات ، متكــن القطــاع ممثــا فــي 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات مــن 
ضبــط مقيــم مــن اجلنســية العربيــة 
قــام  بجلــب كميــات كبيــرة مــن املــواد 
املخــدرة إلــى البــاد عــن طريــق البحر 
مــن إحــدى الــدول املجــاورة.  وفــي 
التفاصيــل … فقــد وردت معلومــات 
إلــى  اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات 
ــات  ــب كمي ــخص بجل ــام ش ــد بقي تفي
كبيــرة مــن املــواد املخــدرة إلــى البــاد 
عــن  املجــاورة  الــدول  إحــدى  مــن 
ــك بقصــد اإلجتــار  ــق البحــر وذل طري
تكثيــف  مت  ذلــك  ضــوء  وعلــى   ،
ــد  ــات، وبع ــع املعلوم ــات وجم التحري
التأكــد مــن صحتهــا  مت اســتصدار 
اإلذن الــازم مــن النيابــة العامــة، ومت 
التنســيق مــع اإلدارة العامــة خلفــر 
الســواحل ، حيــث مت انتشــال الكميــة 
ــا  ــر ومبعاينته ــاع البح ــي ق ــاة ف امللق
تبــن بأنهــا عبــارة عــن  عــدد 1 حقيبــة 
بداخلهــــــا كميــة كبيــرة مــن املــواد 
املخــدرة تقــــــدر بحوالــي 20 كيلـــــو 

ــيش. ــادة احلش ــن م م
ومواجهتــه  املتهــم  ضبــط  ومت 
باملضبوطــات أقــر واعتــرف مبا نســب 
واملضبــــــوطات  إحالتــه  ومت  إليــه، 
التخــاذ  االختصــاص  جهــة  إلــى 

بحقــه. القانونيــة  االجـــــراءات 

للعاقــات  العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
ــة  ــوزارة الداخلي ــي ب ــام األمن واإلع
اجلنائــي  األمــن  قطــاع  قــام  أن 
ممثــا فــي اإلدارة العامــة للمباحــث 
اجلنائيــة )إدارة مباحــث محافظــة 
حولــي( متكــن مــن ضبــط مقيــم مــن 
جنســية عربيــة كان محــل بحــث 
التجاريــة  بتهمــة ســرقة احملــات 
طريــق  عــن  الطبيــة  والعيــادات 

الكســر فــي منطقــة الســاملية.
وتوضــح اإلدارة أنــه وبعــد االنتقــال 
الســرقة واالســتعانة  إلــى مواقــع 
خــط  وتتبــع  املراقبــة  بكاميــرات 
التحريــات  وجمــع  املتهــم،  ســير 
هويــة  حتديــد  مت  واالســتدالالت، 
ــي  ــد أخــذ اإلذن القانون ــم، وبع املته
مقيــم  أنــه  وتبــن  ضبطــه،  مت 
بصــورة غيــر قانونيــة، وبتفتيــش 
العديــد  العثــور علــى  مســكنه مت 
ومبواجهتــه  املســروقات،  مــن 
التحريــات  عنــه  أســفرت  مبــا 
واملضبوطــات أقــر واعتــرف بالتهــم 
ــب  ــو مرتك ــه ه ــه، وأن املنســوبة إلي
ــر  ــق الكس ــن طري ــرقة ع ــع س وقائ
بقضايــا عديــدة مســجلة فــي مخفــر 

الســاملية. شــرطة 
وتؤكــد اإلدارة انــه مت إحالــة املتهــم 
بحوزتــه  التــي  واملضبوطــات 
التخــاذ  املختصــة  اجلهــات  إلــى 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

. بحقــه
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طبيب مسلم لن يحدثك عنه الغرب
أبو بكر الرازي

 بعــد تطــور املعرفــة الطبيــة منــذ العصــر النبــوي واألمــوي 
ــر العصــر العباســي فــي منتصــف القــرن الثانــي  وحتــى بواكي
الهجــري، كلــل اخلليفــة العباســي املأمــون هــذه املعرفــة بإنشــاء 
اليونانيــة  العلــوم  بترجمــة  فيهــا  اهتــم  التــي  احلكمــة  دار 
كالفلســفة والطــب والرياضيــات وغيرهــا إلــى العربيــة، ممــا كان 

دافعــا لظهــور شــخصيات وعلمــاء ُعظمــاء فــي ذلــك العصــر.
 

الرازي: الطبيب الفيلسوف!
ظهــر فــي النصــف الثانــي من القــرن الثالــث الهجري/التاســع 
امليــادي واحــد مــن أهــم وأعظــم أطبــاء احلضــارة اإلســامية فــي 
القــرون األربعــة األولــى، هــذا الطبيــب هــو أبــو بكــر محمــد بــن 
ــرازي بالــري بالقــرب مــن طهــران ســنة  ــد ال ــرازي، ول ــا ال زكري
250هـــ/864م وقــد توفــي فــي بغــداد فــي شــعبان 313هـــ/925م. 

قــال فيــه القفطــي فــي »تاريــخ احلكمــاء«: »محمــد بــن زكريــا 
أبــو بكــر الــرازي طبيــب املســلمن غيــر مدافــع وأحــد املشــهورين 

ِفــي علــم املنطــق والهندســة وغيرهمــا مــن علوم الفلســفة. 
نشــأ الــرازي محبــا للعلــم، مشــهورا بالــذكاء والفطنــة، وقــد 
شــهد عــدد مــن املستشــرقن الغربيــن ببراعــة الــرازي، ودائمــا 
مــا يصفونــه بـــ )Rhazes(، قــال عنــه ســتابلتون اإلجنليــزي 
بأنــه »بقــي بــا نــّد حتــى بــزوغ فجــر العلــم احلديــث بأوروبــا«، 
ــى  ــرازي إل ــة لل ــورة ملون ــس ص ــب بباري ــة الط ــت مدرس وعلق
جانــب ابــن ســينا وابــن رشــد، وخصصــت جامعــة برنســتون 

األميركيــة أفخــم ناحيــة فــي أجمــل مبانيهــا لعــرض مآثــره!
 ومــن قبــل وصفــه مؤرخــو الطــب فــي احلضــارة العربيــة 
بــذات األوصــاف، قــال فيــه القفطــي فــي »تاريــخ احلكمــاء«: 
»محمــد بــن زكريــا أبــو بكــر الــرازي طبيــب املســلمن غيــر 
مدافــع وأحــد املشــهورين ِفــي علــم املنطــق والهندســة وغيرهمــا 

ــوم الفلســفة«. ــن عل م

 فمــاذا فعــل الرجــل فــي مجــال الطــب منــذ ألف عام ليســتحق 
ــرازي  ــات أن ال ــن املفارق ــى اليوم؟ م ــة حت ــة املرموق ــذه املكان ه
ــم الطــب كبيــرا وهــو فــي العقــد الثالــث مــن عمــره، فحــن  تعّل
دخــل بغــداد قادمــا مــن الــري زار أهــم بيمارســتاناتها حينــذاك 
»البيمارســتان العضــدي« الــذي بنــاه عضــد الدولــة البويهــي في 
القــرن الثالــث الهجــري، وفيــه ســأل عــن األدويــة، ورأى بعــض 
احلــاالت املرضيــة الغريبــة التــي شــاهد أثناءهــا مناقشــات 

ــم. ــاء ومقترحاته األطب
ــري،  ــده ال ــي بيمارســتان بل ــل ف ــرازي الطــب، وعم  درس ال
وجــاء إلــى بغــداد ثــم أشــرف علــى بنــاء البيمارســتان العضــدي، 
ــل  ــا ُيدل ــي بغــداد م ــر ف ــاء هــذا املستشــفى الكبي ــي قصــة بن وف
علــى ذكاء الــرازي، حيــث ســأله عضــد الدولــة األميــر البويهــي 
عــن أفضــل املواضــع لبنــاء هــذا املستشــفى، فأمــر الــرازي 
ــداد  ــي بغ ــن جانب ــة م ــي كل ناحي ــق ف ــان أن ُيعل ــض الغلم »بع
ــا اللحــم بســرعة  ــر فيه ــم يتغّي ــي ل ــر الت ــم اعتب شــقة حلــم، ث
فأشــار بــأن يبنــى فــي تلــك الناحيــة، وهــو املوضــع الــذي بنــي 
فيــه البيمارســتان«]6[، وهــذا دليــل علــى ذكاء الــرازي، فهــذا 
ــه  ــواء وجودت ــاء اله ــي نق ــداد ف ــع بغ ــل مواض ــكان كان أفض امل
واعتدالــه، وهــي عوامــل غايــة فــي األهميــة لعــاج املرضــى 

ــة. ــات الضعيف ــاب املناع أصح
بنــاء  مــن  فــرغ  فحــن  بهــذا،  الدولــة  عضــد  يكتــف  لــم 
البيمارســتان أراد أن يعــّن لــه رئيســا حاذقــا بالطــب ومعرفتــه، 
ــه دربــة وخبــرة واســعة مبجاالتــه، فجمــع أمهــر أطبــاء بغــداد  ل
ــم  ــار منه ــرازي، فاختبرهــم واخت ــر ال ــو بك ــم أب ــة منه ــوا مئ فكان
خمســن فــكان منهــم الــرازي، ثــم اختبرهــم واقتصــر علــى عشــرة 
فــكان منهــم الــرازي، ثــم اختــار ثاثــة مــن العشــرة فــكان منهــم 
الــرازي، ثــم إنــه مّيــز بينهــم فبــان لــه أن الــرازي أفضلهــم، فعينــه 
ــدي.  ــتان العض ــاء البيمارس ــا ألطب ــرا ورئيس ــاعور« أي مدي »س

ــام،  ــن الطع ــه م ــن مع ــم يتمك ــه ل ــي معدت ــرض ف ــور مب ــر املنص ــو جعف ــي أب ــة العباس ــب اخلليف ــنة 148هـــ/765م أصي ــي س ف
ــم  ــي عل ــم ف ــل زمانه ــم أه ــن أعل ــوا ع ــم بحث ــوا ث ــتمرار، فاجتمع ــوء باس ــه تس ــت حالت ــه، وكان ــداد عالج ــاء بغ ــتطع أطب ــم يس ول
الطــب، ثــم أشــاروا عليــه باســتقدام جرجيــس بــن جبرائيــل مــن مدينــة جنديســابور بإيــران، فُأحضــر إليــه، وملــا وصــل دعــا إليــه 
بالفارســية والعربيــة، فتعّجــب اخلليفــة مــن ُحســن منظــره ومنطقــه، فأجلســه قدامــه وســأله عــن أشــياء فأجابــه عنهــا بســكون، 
فقــال لــه: »قــد ظفــرت منــك مبــا كنــت أحبــه وأشــتاقه، وحّدثــه بعّلتــه وكيــف كان ابتداؤهــا، فقــال لــه جورجــس أنــا أدبــرك كمــا 
حتــب. وملــا كان مــن غــٍد دخــل إليــه ونظــر إلــى نبضــه وإلــى قــارورة املــاء ووافقــه علــى تخفيــف الغــذاء، ودّبــره تدبيــرا لطيفــا 

حتى رجع إلى مزاجه األول، وفرح به اخلليفة فرحا شديدا وأمر أن ُيجاب إلى كل ما ُيسأل«.
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فكتــب فــي ذلــك رســالته املهمــة »أخــاق الطبيــب« ناصحــا 
األطبــاء قائــا: »اعلــم أنــه مــن أصعــب األشــياء للطبيــب خدمــة 
الطبيــب احلــر  فــإن  املترفــن والنســاء،  األمــراء، ومعاجلــة 
اشــتغل بصناعتــه، وحفــظ اخلاصــة والعامــة،  إذا  الســيرة 
فإنــه يعيــش بخيــر، ويكــون عليهــم أميــرا، وإذا توّســم بخدمــة 
امللــوك، رمبــا صــار بخدمتهــم أميــرا ال ســيما إذا كان امللــك 

ــا«. عامي
 وهــي نصيحــة ذهبيــة فــي أخاقيــات مهنــة الطــب دّونهــا 

الــرازي قبــل ألــف عــام.
 قــّدم لنــا ريتشــارد وولــزر )Rıchard Walzer( أحــد أهــم 
مؤرخــي الفلســفة العربيــة رأيــه فــي الــرازي قائــا: »إننــا 
ــر  ــام فك ــا أم ــرازي بأنن ــه ال ــطر كتب ــراءة كل س ــد ق ــعر عن نش
ــك  ــه ذل ــؤدي ب ــاص دون أن ي ــدره اخل ــرف ق ــل يع ــال، ورج ع
إلــى الغــرور، وهــو ال يحســب نفســه أدنــى مســتوى ال فــي 
الفلســفة وال فــي الطــب، وحســب رأيــه ليــس باإلمــكان التفــوق 
علــى ســقراط أو أفاطــون أو أرســطوطاليس، أو أبقــراط، أو 
جالينــوس، لكنــه ال يتــردد فــي تغييــر اســتنتاجاتهم الفلســفية 
عندمــا يشــعر بأنــه قــد جتاوزهــا معرفــة، كمــا ال يتــردد فــي أن 
ــا اكتشــفه  ــة م ــة املتراكم ــوم الطبي ــى مجموعــة العل يضيــف إل
بنفســه بواســطة أبحاثــه وماحظاتــه الشــخصية، ففــي كل 
ــص  ــدأ بتلخي ــا، كان يب ــا خاص ــدرس مرض ــا كان ي ــرة عندم م
ــا حــول هــذا  ــات التــي يســتطيع احلصــول عليه جميــع املعطي
املوضــوع مــن املصــادر اليونانيــة والهنديــة املتوفــرة فــي 
الترجمــات العربيــة، ومــن أعمــال األطبــاء العــرب احملدثــن، ولــم 
ــه الشــخصي،  ــه اخلــاص أو حكم ــة رأي ــدا إضاف ــه أب يكــن يفوت

ولــم يكــن يعتــرف بكفــاءة أيــة شــخصية اســتنادا إلــى شــهرتها 
ــط«. فق

ــس  ــع واخلام ــرن الراب ــي الق ــرازي ف ــد ال ــب بع ــور الط تط
ــر  ــة عناص ــن إضاف ــرب م ــن الع ــا، ومتك ــورا الفت ــري تط الهج
والكافــور،  العنبــر،  مثــل  والعقاقيــر  األدويــة  إلــى  جديــدة 
ــناملكي،  ــق، والس ــري، والزئب ــل العط ــنبر، والقرنف ــار الش وخي
ــدة  ــة جدي ــتحضرات طبي ــة مس ــي األبني ــوا ف ــا أدخل ــر، كم وامل
منهــا أنــواع الشــراب، واحلــاب، ومــاء الــورد ومــا إليهــا. وكان 
مــن أهــم األعمــال التجاريــة بــن إيطاليــا والشــرق األدنــى 
اســتيراد العقاقيــر العربيــة. وكان املســلمون أول مــن أنشــأ 
مخــازن األدويــة والصيدليــات، وهــم الذيــن أنشــأوا أول مدرســة 
ــن )  ــم األقرباذي ــي عل ــة ف ــوا الرســائل العظيم ــة، وكتب للصيدل

األدويــة (. 
 وكان األطبــاء املســلمون عظيمــي التحمــس فــي دعوتهــا إلى 
االســتحمام، وخاصــة عنــد اإلصابــة باحلميــات، وإلــى اســتخدام 
حمــام البخــار، وال يــكاد الطــب احلديــث يزيــد شــيئا علــى مــا 
وصفــوه مــن العــاج للجــدري واحلصبــة، وقــد اســتخدموا 
ــا  ــة كم ــات اجلراحي ــض العملي ــي بع ــاق ف ــر باالستنش التخدي
يصــف مــؤرخ احلضــارة ول ديورانت. وهكــذا لــم تكــد تنقضــي 
ــي  ــا ف ــى رأين ــام حت ــر اإلس ــن عم ــى م ــة األول ــرون األربع الق
احلضــارة العربيــة اإلســامية تطــور العلــوم واملعــارف الطبيــة 
ــى الســواء،  ــي عل تطــورا مذهــا، فــي املجالــن النظــري والعمل
ولعلنــا فــي تقاريرنــا القادمــة نقــف مــع مزيــد مــن مشــاهد 
ــر  ــت عص ــي تل ــرون الت ــي الق ــة ف ــب واألدوي ــم الط ــور عل تط

ــذي كان نابغــة زمنــه علمــا وعمــا. ــرازي ال ال
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 وممــا ُيدلــل علــى ذكائــه أن غامــا مــن بغــداد قدم الــري وكان 
ينفــُث الــدم مــن فمــه وال يعــرف مرضــه، وكان حلقــه ذلــك فــي 
طريقــه، فاســُتدعي أبــو بكــر الــرازي الطبيــب املشــهور باحلــذق، 
صاحــب الكتــب املصنفــة، فــأراه مــا ينفــث ووصــف لــه مــا يجــد، 
ــه منــذ  ــرازي مجّســه، ورأى قارورتــه واســتوصف حال فأخــذ ال
ابتــداء ذلــك بــه، فلــم يقــم لــه دليــل علــى أنــه مريــض ُســل وال 
قرحــة، ولــم يعــرف العلــة، واســتنظر الرجــل لينظــر فــي األمــر، 
فقامــت علــى العليــل القيامــة وقــال: هــذا أيــأس لــي مــن احليــاة 
حلــذق الطبيــب وجهلــه بالعلــة، فــازداد مــا بــه مــن األلــم، فعــاد 
الــرازي إلــى املريــض فســأله عــن امليــاه التــي شــربها فــي طريقه، 
ــرازي  ــم ال ــج، فعل ــن مســتنقعات وصهاري ــه شــرب م ــر أن فأخب
بشــدة ذكائــه أن َعَلَقــة كانــت فــي املــاء وقــد َحَصَلــت فــي معدتــه، 

وأن ذلــك الــدم ِمــن فعلهــا.
ــم أنصــِرْف  ــك ول ــك فعاجلُت ــد جئت ــي غ ــه: إذا كان ف ــال ل وق
حتــى تبــرأ، ولكــن بشــرط أن تأمــَر غلمانــك أن يطيعونــي فيــك 
ملــا آمرهــم، فقــال: نعــم؛ فانصــرف الــرازي فجمــع مــلء وعائــن 
كبيريــن مــن الطحالــب فأحضرهمــا فــي غــد معــه فــأراه إياهمــا 
وقــال لــه: ابلــع، فقــال: ال أســتطيع، فقــال للغلمــان: خــذوه 
فأنيمــوه، ففعلــوا بــه ذلــك، وطرحــوه علــى قفــاه وفتحــوا فــاه، 
وأقبــل الــرازي يــدّس الطحلــب فــي حلقــه ويكبســه شــديدا 
ويســأله ببلعــه ويهــدده بــأن ُيضــرب، إلــى أن أبَلعــه كارهــا أحــد 
ــرازي  ــع ال ــه م ــا ينفع ــه، والرجــل يســتغيُث ف ــن بأكمل الوعائ
شــيء، إلــى أن قــال املريــض: الســاعة أقــذف »القــيء«، فــزاد 
الــرازي فــي مــا يكبســه فــي حلقــه، فذرعــه القــيء فقــذف، فتأمــل 
الــرازي قذفــة فــإذا فيــه َعلَقــة )ديــدان(، وإذا هــي مّلــا وصــل إليهــا 

الطحلــب قربــت إليــه لتتغــذى عليــه وتركــت موضعهــا، والتفــت 
ــب ونهــض املريــض معافــى . ــى الطحل عل
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ــي  ــب ف ــن رســائل وكت ــا ب ــرة م ــات كثي ــرازي مؤلف ــرك ال ت
كافــة مواضيــع العلــوم الطبيــة فــي عصــره، فمثــا كتابــه عــن 
»اجلــدري واحلصبــة« يعــد األشــهر بــن جميــع أعمالــه األخــرى، 
وفيــه يظهــر الــرازي اهتمامــه بعلــم املــداواة، ويتبايــن تعمقــه 
فيــه بوضــوح صمــت املقــاالت الهلينســتية والبيزنطيــة التــي 
وصلتنــا حيــال هــذا املوضــوع، واحلــق أن اجلــدري حتــى 
العصــر احلديــث ســبب مــن أســباب العمــى فــي العالــم العربــي، 
وإتــاف  القرنيــة  الندبــات  هــي  األكثــر شــيوعا  فتعقيداتــه 

ــرات .  ــة بســبب البث القرني
 يقــول الــرازي فــي كتابــه »احلــاوي فــي الطــب« عــن عــاج 
ــم  ــد، َوإِن ل ــدأ بالفص ــدري فاب ــاَرات اجل ــَدت أَم ــدري: »إذا َب اجل
ة َضِعيَفــة. َوإِذا خــرج َفاســق  ــن فاحلجامــة إِن َكاَنــت الُقــوَّ يَتَمكَّ
ــي  ــر ِف ــل َأن يْظه ــوخ. قب ــدس مقشــر مطب ــَع ع ــعير َم ــاء الّش َم
ــماق َأو  ــِه س ــع ِفي ــد أنق ــاء ورد ق ــا َم ــر ِفيَه ــدري فقط ــن ج الع
ــِه  ــي اْلعــن جــدري فقطــر ِفي ــر ِف ــإِن ظه ــان. َف مَّ ــحم الرُّ ــاء َش َم
ــاء كزبــرة يابســة  ــاء الكزبــرة الّرطَبــة َأو مِبَ كحــًا قــد حككتــه مِبَ
ــاء امَلَطــر، واســقه طبيــخ اللــك والعــدس والتــن  قــد ُطبخــت مِبَ
ــبهُه  ــا ُيش ــِرِه مِمَّ ــروج َواَل ِبَغْي ــذه بف ــُروج، َواَل تغ ــرع اخْلُ ليس
ــذاءه  ــل غ ــدري، واجَع ــف اجل ــَة ويخ ــى اْلَبتَّ ــل احلم ــى تبط َحتَّ

ــول«. ــاش والعــدس والبق امل
ــة الطــب،  ــات مهن ــي أخاقي ــب ف ــرازي أن يكت ــس ال ــم ين  ل
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كورونا
عالقة نقص 

فيتامين »د« ووباء فيروس 

                        
ــَا  ــة حديث ــن الدراســات والبحــوث العلمي ــرًا م ــت كثي   ُأجري
بهــدف إيجــاد عاقــة بــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا ونقــص 
مرضــى  مــن   )%  80( حوالــى  يشــكل  والــذى  )د(  فيتامــن 
ــاول  ــراء أن تن ــد اخلب ــا يعتق ــا”  مم ــى “ كورون ــروس التاج الفي
ــبة  ــض نس ــى خف ــاعد عل ــام يس ــى بإنتظ ــل غذائ ــن )د( كمكم فيتام
اإلصابــة  بفيــروس “ كورونــا”  ، وقــد وُجــدت كثيــرًا مــن األبحــاث قبــل 
ظهــور وبــاء ) كوفيــد 19- ( ، متــت قبــل ســنن مــن ظهــوره أن هنــاك عاقــة بــن 
ــم .  ــى اجلس ــن )د( ف ــتوى فيتام ــاض مس ــا( وإنخف ــذا الوباء)كورون ــة به اإلصاب
ــه  ــا ل ــاول فيتامــن )د( بإنتظــام مل ــى ضــرورة تن ــدت احــد الدراســات عل ــذا أك  له
ــدت  ــاز التنفســى , وأك ــات احلــادة باجله ــة باإللتهاب ــع اإلصاب ــى من ــر ف ــر اآلث كبي
دراســة ُأجريــت علــى )11,000( شــخصًا بــأن فيتامــن )د( لــه  تأثيــرًا آمنــًا للوقاية 
مــن اإللتهابــات باجلهــاز التنفســى للذيــن لديهــم نقــص مبســتوى فيتامــن )د( 
ــأن  ــد ب ــي تفي ــن الدراســات الت ــر م ــاك الكثي ــى أن هن ــة إل ــى اجلســم , إضاف ف
فيتامــن )د( ضــرورى للحفــاظ علــى صحــة جهــاز املناعــة كمــا يعمــل 
ــع عــدم  ــة ،   وم ــراض املعدي ــة األم ــدرة اجلســم مبحارب ــى حتســن ق عل
ظهــور لقــاح فعــال بعــد لفيــروس كورونــا فــى الوقــت احلاضــر ومــع 

ــد  ــة والعــاج يؤك ــل للوقاي ــة اليجــاد بدي احلاجــة الضروري
بضــرورة  الفيروســات  أمــراض  فــى  الباحثــن 

تنــاول فيتامــن )د( إلمكانيــة منــع 

 أكد الباحثن على أهمية فيتامن )د( 
الذى يلعب دورًا كبيرًا فى كثير من العمليات 

باجلسم ، وليست فقط على صحة جهاز املناعة 
حيث يساعد فيتامن)د( فى احملافظة على قوة 

وصحة األسنان والعظام وكذلك البقاء بالطاقة 
الكاملة واملزاج اجليد واملعتدل بصورة 

مستمرة ..

  د. مصطفى جوهر حيات  
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ــد19-(،   ــن شــدة وحــدة )كوفي ــل م ــه والتقلي أو نقــص ب
ــاز التنفســى  ــك الحــظ الباحثــن أن فشــل اجله وبعــد ذل
ــص  ــن نق ــون م ــن يعان ــى الذي ــي املرض ــيوعًا ف ــر ش أكث
مســتوى فيتامــن )د( باجلســم  وهــم األعلــى تعرضــًا 

ــاة . ملخاطــر حــاالت الوف
 وفــى دراســة أخــرى ُنفــذت فــى ســبتمبر)2020( وبالنظــر 
ملعلومــات وبيانــات نتائج مرض ) كوفيد – 19 ( ومســتوى 
فيتامــن )د( فــى اجلســم للمشــاركن فــي الدراســة كشــف 
ــن )27,870( شــخصًا كان مســتوى  ــأن )8,1( م ــراء ب اخلب
فيتامــن)د( لديهــم كافــي مقارنــًة مــع )12,5( مــن النتائــج 
اإليجابيــة مــن بــن )90,39( مشــاركًا و مســتوى فيتامــن 
ــى اجلســم ، ووجــدت الدراســة  )د( منخفــض املســتوى ف
ــى  ــن مرض ــدى )82,2( م ــى ل ــل الغذائ ــة التمثي ــأن عملي ب

)كوفيــد19-( نقــص فيتامــن )د( . 
 وأخيــرًا ... مت إجــراء دراســة علــى 50 شــخصًا مصابــًا 
مبــرض بفيــروس كورونــا مت اعطائهــم جرعــات عاليــة مــن 
فيتامــن )د( ) كانســيكيديول( وكانــت النتيجــة بــأن واحــد 
مــن )50( مريضــًا يحتــاج العنايــة املركــزة ،  وتكونــت 
مجموعــة مــن)26( مريضــًا لــم يأخــذوا فيتامــن )د( ،  ونقــل 

منهــم)13( مريضــًا الــى العنايــة املركــزة .   وخاصــة هــذة 
فــى  بــأن نقــص مســتوى فيتامــن)د(  أكــدت  الدراســات 
اجلســم يلعــب دورًا فــى ارتفــاع خطــورة  ومعــدل اإلصابــة 
باإللتهابــات املميتــة ،  وتؤكــد الدراســات والبحــوث بــأن 
ــة  ــكلة عاملي ــم مش ــى اجلس ــن )د( ف ــتوى فيتام ــص مس نق
خطيــرة ممــا يثيــر القلــق علــى صحــة مــا يصــل الــى مليــار 
شــخصًا فــى العالــم ، وحوالــى )%41( مــن الشــعب األمريكــى 
ــامهم،   ــى أجس ــن)د( ف ــتوى فيتام ــص مس ــن نق ــون م يعان
ويعــرف باســم فيتامــن أشــعة الشــمس ، وفــى الغالــب 
ــر أشــعة الشــمس ممــا  ــن تأثي ــد م ــم انتاجــه حتــت اجلل يت
يجعــل مــن الصعــب احلصــول عليــه فــى فصــل الشــتاء وفــى 
ــى  ــم ف ــن أوقاته ــر م ــن يقضــون كثي ــدول ، و الذي معظــم ال
الداخــل صيفــًا وشــتاءًا وباملثــل يكــون لديهــم أقــل مســتويات 
مــن فيتامــن )د( لقلــة او لعــدم تعرضهــم ألشــعة الشــمس 

ــة .  بصــورة كافي
وهناك كثير من سكان األرض اآلخرين معرضون للخطر 

1 - بســبب نقــص مســتوى فيتامــن )د( وخصوصــًا 
كبــار الســن فمســتوي الفيتامــن يقــل لديهــم مــع 

تقــدم العمــر 

2 - البشــر ذو البشــرة الداكنــة الســباب املانــن 
األشــعة  بعــض  ومنــع  اجللــد(  )صبغــة 
البنفســجية مــن الوصــول الــى طبقــات أعمــق 

ــد. ــن اجلل م
3 – النــاس الذيــن ميكثــون فــى الداخــل لفتــرات 
الشــمس  ألشــعة  يتعرضــون  وال  طويلــة 
ــا  ــروس كورون ــة بفي ــًا لإلصاب ــون أيض معرض
ــة فيتامــن  ــن قل ــاط ب ــد ويدعــم اإلرتب ممــا يؤك
)د( واإلصابــة بفيــروس كورونــا , ومــن هــذه 

الفرضيــات يطــرح العلمــاء الســؤال التالــى:
هــل باإلمــكان أن يقــوم فيتامــن )د( مبنــع اإلصابــة 

ــا؟ بفيــروس الكورورن
الوقــت  فــى  والباحثــن  العلمــاء  يقتــرح  ال  لــذا   
فــى مرحلــة  فيتامــن )د( ســواء  تنــاول  احلاضــر 
الوقايــة أو مرحلــة العــاج مــن فيــروس كورونــا، لكــن 
ينصــح اخلبــراء الذيــن يعانــون مــن نقــص مبســتوى 
أدويــة  أن يكــون فيتامــن )د( ضمــن  فيتامــن )د( 
العــاج ، والــذى يكــون مــع الــدورة الدمويــة فــى الــدم 
وقــد يؤثــر ايجابيــًا علــى جهــاز املناعــة بعــد مراجعــة 

ــدم. ــل ال ــب وحتلي الطبي
ــذى  ــن )د( ال ــة فيتام ــن أهمي ــن ع ــد الباحث ــرًا ...أك وأخي
ــى اجلســم  ــات ف ــن العملي ــر م ــي كثي ــرًا ف يلعــب دورًا كبي
وليســت فقــط علــى صحــة جهــاز املناعــة ال ســيما أن 
قــوة وصحــة  علــى  احملافظــة  فــى  يســاعد  فيتامــن)د( 
األســنان والعظــام وكذلــك البقــاء بالطاقــة الكاملــة واملــزاج 
ــاء  ــح العلم ــذا ينص ــتمرة , ل ــورة مس ــدل بص ــد واملعت اجلي
واخلبــراء بتنــاول مكمــات فيتامــن )د( أو )أوميغــا 3( 
ــار  ــدى كب ــاز املناعــة ل ــة جه ــي تقوي ــؤدى إل بانتظــام ممــا ي
الســن ويســاعدهم فــى منــع العــدوى مثــل فيــروس كورونــا . 
املكمــات  بــأن  احلديثــة  الدراســات  أحــد  وكشــفت   
الغذائيــة ال تفيــد البالغــن مــن جهــة صحــة العظــام 
والذاكــرة ووظائــف العضــات ولكــن مســتويات فيتامــن 
)د( العاليــة متنــع اإلصابــة بفيــروس كورونــا ، وبالتالــى 
حُتســن فــرص النجــاة مــن املــوت عنــد حــدوث اإلصابــة، 
الغذائــى  املكمــل  العلمــاء علــى ضــرورة تنــاول  وأكــد 
لفيتامــن )د( فــى حالــة نقــص مســتواة فــى اجلســم 
الطبيعيــة  املغذيــات  بعــض  مــن  عليــه   واحلصــول 
األلبــان  ومنتوجــات  والســبانخ  واالســماك  كالبيــض 
الغذائيــة املصنعــة للتأكيــد علــى  باألضافــة للمكمــات 

تعويــض النقــص كل يــوم فــى اجلســم . 
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     الدهــون توجــد بجســم اإلنســان ، وكذلــك توجــد مبختلــف 
أنــواع األغذيــه التــي يتناولهــا اإلنســان بصيغــه كيميائيــه 
حيويــه تســمى  “الدهــون الثاثيــة” ، وهــذه هــي الصيغــه 

ــون. ــك الده ــا تل الرئيســه املوجــوده به
ــاز  ــي اجله ــا إل ــام ودخوله ــع الطع ــاول الدهــون م      حــن تن
ــل داخــل اجلهــاز  الهضمــي جتــرى عليهــا عمليــة هضــم وحتلُّ
ــراء  ــر العصــارة الصف ــك مــن خــال تأثي ــم ذل الهضمــي ، و يت
ــن  ــج ع ــراره، وينت ــس امل ــا بكي ُنه ــد ويخِزّ ــا الكب ــي ينتجه الت
ل هــذه الدهــون الثاثيــة  ــوُّ عمليــة هضــم الدهــون وحتُلِلهــا حَتَ
ــه وهــذه عبــاره عــن مــادة شــبه ُغرويــه هــذه  الــى دهــون ُأحاديَّ
ــن  الدهــون اأُلحاديــه مُتَتــص مــن قبــل خايــا الغشــاء امُلَبطِّ
ل الدهــون  ــا تعــود فتتشــكَّ ــد امتصاصه ــة وبع ــاء الدقيق لألمع

ــة. الثاثي
     بعــد إعــادة تشــكيل الدهــون الثاثيــة داخــل خايــا األمعــاء 

الدقيقــه تتــوزع الــى قســمن:

القسم األول 
ــل بواســطة أنــزمي الايبيــز ويتحــول الــى أحمــاض دهنيه  يتحلَّ

وهــذه مُتَتــص مــن قبــل الكبد. 
ــدم  ــطة ال ــوزع بواس ــه تت ــاض الدهني ــذه األحم ــد ه ــن الكب وم

ــى قســمن: ــد أن تنقســم ال بع
األول: يذهــب الــى العضــات حلرقــه داخــل اخلايــا العضليــة 
للقيــام  العضــات  التــي حتتاجهــا  الطاقــة  إنتــاج  لغــرض 

بفعالياتهــا املختلفــة.
ن هنــاك بعــد إعــادة  الثانــي: يذهــب الــى اخلايــا الدهنيــه ليخــزَّ

حتويلــه الــى صيغــة الدهــون الثاثيــه.

زيادة الدهون الثالثية عند اإلنسان:
إن مســتوى الدهــون الثاثيــة بــدم اإلنســان يجــب َأن التتجاوز، 
باألحــوال الصحيــة اإلعتياديــة، مســتوى 200مللــي غــرام لــكل 
ــكل 100  ــي مــول ل ــر وهــذه تعــادل 2و٣ أعشــار ملل 100ملليليت

مللــي ليتــر . 
   حينمــا ترتفــع الدهــون الثاثيــه بالــدم إلــى مســتوى 200 إلــى 
400 مللــي غــرام لــكل 100 مللــي ليتــر أو 2 و ٣ أعشــار إلــي 4 
ونصــف مللــي مــول لــكل 100 مللــي ليتــر فهــذه ُتســّمى دهــون 

مرتفعــة.
وحينمــا ترتفــع الدهــون الثاثيــة بــدم اإلنســان بــن  400الــى 
1000 مللــي غــرام لــكل 100 مللــي ليتــر أو 4 ونصــف الــى 11 و٣ 
أعشــار مللــي مــول لــكل 100 مللــي ليتــر فهــذه تســمى دهــون 

مرتفعــه كثيــرًا .
أمــا إذا وصلــت الدهــون الثاثيــة بإرتفاعهــا الــى أكثــر مــن 1000 
مللــي غــرام لــكل 100 مللــي ليتــر أو 11 و٣ أعشــار مللــي مــول 

لــكل 100 مللــي ليتــر فهــذه ُتَســّمى دهــون مرتفعــة جــدًا جــدًا .

ملاذا يجب مراعاة معدل الدهون الثاثية في جسم اإلنسان؟ 
1 ـ مــرض الســكري خصوصــًا النــوع الثانــي غالبــًا مايترافــق 

مــع زيــادة الدهــون الثاثيــة بالــدم .
2 ـ زيــادة الدهــون الثاثيــة عامــل مهــم يســاعد علــى اإلصابــة 

بأمــراض القلــب .
ــي  ــاز الهضم ــن اجله ــدم م ــي تدخــل ال ــة الت ٣ـ الدهــون الثاثي

ــن الدهــون : ــى نوعــن م تنقســم ال
     

ه لصحه اإلنســان  أـ دهــون ثاثيــة واطئــة الكثافــة : وهــذه ُمِضرَّ
ألنهــا تســاعد علــى اإلصابــة بالضغط وأمــراض القلب.

ب ـ دهــون ثاثيــة عاليــة الكثافــة : وهــذه مفيــده لصحــة 
بالضغــط  اإلصابــه  مــن  اإلنســان  حتمــي  ألنهــا  اإلنســان 

القلــب. وأمــراض 

املاحظــه الصحيــه الغذائيــه املهمــه هــي أن الدهــون الثاثيــة 
ه لصحــة اإلنســان لهــا عاقــه مباشــره  واطئــة الكثافــة وامُلِضــرَّ
ــر كثيــرًا بكميــة دهــون الغــذاء التــي يتناولهــا اإلنســان  وتتأّث
بطعامــة ، وهــذا يعنــي أن املريــض املصــاب بإرتفــاع بالدهــون 
الثاثيــة واطئــة الكثافــة يســتطيع إنقاصهــا بدمــه. وذلــك 
ميكــن حتقيقــه بإنقــاص مايتناولــه اإلنســان مــن الدهــون 
ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــه بارتف ــر اإلصاب ــل خط ــك يقل ــه وبذل بطعام

ــب . ــراض القل وأم
 بينمــا الدهــون الثاثيــة عاليــة الكثافــة والتــي حتمــي اإلنســان 
مــن اإلصابــه بأمــراض القلــب ، صحيــح أن لهــا عاقــة بكميــة 
الدهــون التــي يتناولهــا اإلنســان بغــذاءه ، لكــن باإلضافــه لذلــك 
لهــا عاقــه قويــه نوعــًا مــا بعوامــل الوراثــة مــن أبويــه والــى 

حــد مــا مــن أجــداده.
والنقطــه امُلفرحــه أن الدهــون الثاثيــة عاليــة الكثافــه والتــي 
ــب ميكــن  ــه بالضغــط وأمــراض القل ــي اإلنســان مــن اإلصاب حتم
زيادتهــا بالــدم ، ممــا يترتــب عليــه زيــادة احلمايــه مــن اإلصابــه 
بالضغــط وأمــراض القلــب ، وذلــك ميكــن حتقيقــه وإجنــازه 
بزيــادة النشــاط العضلــي جلســم اإلنســان بواســطة ممارســة 
ــادة  ــى زي ــا إل ــؤدي بدوره ــي ت ــة ، و الت ــواع الرياض ــف أن مختل
النشــاط العضلــي جلســم اإلنســان كلمــا زادت بقوتهــا وبترددهــا 
ــه  ــن اإلصاب ــه م ــادة احلماي ــي زي ــك إل ــا أدى ذل ــا كلم أو بتكراره
بالضغــط وأمــراض القلــب . وســبب ذلــك يعــود الــى أن هــذه 
األنــواع مــن دهــون الــدم تنتــج بعــدد من املناطق بجســم اإلنســان. 
ومــن ضمــن هــذه املناطــق هــي العضــات اإلراديــة أثنــاء ممارســة 

ــة . ــة البدني ــة الرياض ــطة ممارس ــي بواس ــاط العضل النش

دهون الطعام
وأهميتها
لصحة اإلنسان

د. غامن صالح مهدي العبيدي
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رمضانيات

املتوارثــة  العــادات  مــن  الكثيــر  العربيــة  لألســر 
الســتقبال شــهر رمضــان املبــارك بالتأكيــد هــذه العــادات 
تختلــف مــن دولــة لدولــة إال أنهــا تتفق في حســن معاملة 
اآلخريــن والتــودد والتجمعــات العائليــة والعطــف علــى 
ــة  ــوالت وطاع ــادل املأك ــات وتب ــراج الصدق ــراء وإخ الفق
اهلل ســبحانة وتعالــى واتبــاع ســنه النبــي محمــد صلــى 
اهلل عليــه وســلم ونســتعرض فيمــا يلــي أبــرز العــادات 

ــد الرمضانيــة فــي دول اخلليــج. والتقالي

حكاية حلقات ذكر وقرنقشوه في سلطنة ُعمان
أبــرز العــادات والتقاليــد الرمضانيــة فــي دول اخلليــج 
وبالتحديــد فــي ســلطنة عمــان جنــد الكثير مــن العــادات املميزة 
حيــث يحــرص أهــل ُعمــان علــى شــراء زينــة رمضــان وكذلــك 
األطعمــة الرمضانيــة املختلفــة مــع زيــارة األقــارب واصطحــاب 
األطفــال إلــى املســاجد لتأديــة صــاة التراويــح ولتعلــم أصــول 
الديــن مــع حضــور حلقــات الذكــر والــدروس الدينيــة أمــا 
ــان  ــل عم ــد أه ــن الضــروري عن ــن رمضــان فم ــن النصــف م ع
االحتفــال بهــذا اليــوم ويســمى هــذا االحتفــال قرنقشــوه وهــي 
مــن العــادات املتوارثــة بــدول اخلليــج، فيخــرج األطفــال يغنــون 

ــة. وينشــدون أروع األغانــي بالشــوارع مــع بعــض األدعي

ألذ األطعمة من كبسة وسمبوسك في السعودية
اململكــة العربيــة الســعودية لديهــا الكثير مــن العادات 
اجلميلــة فالشــعب الســعودي يتســم بالكــرم علــى مــدار 
العــام وخاصــة خــال هــذا الشــهر الكــرمي فيكثــر تقــدمي 
الصدقــات وإخــراج األمــوال للفقــراء كمــا جنــد الزيــارات 
ــى الفطــور ويســتمر  ــاء عل ــن األهــل واألصدق ــة ب الدائم
لفتــرات متأخــرة مــن الليــل فهــم شــعب ودود جــدا، كمــا 
أن لديهــم وازع دينــي كبيــر فيحرصــون علــى قــراءة 
القــرآن فــي املســاجد وفــي احلرمــن الشــريفن ويتبعــون 
ســنه النبــي محمــد فــي اإلفطــار مــن خــال تنــاول التمــر 
والرطــب واملــاء قبــل أي شــيء، تعــرف هــذه الوجبــة 
ب«فــك الريــق«، ثــم يتناولــون وجبــة اإلفطــار التــي عادة 
ــاف  ــك، وأصن ــوربة وسمبوس ــن ش ــارة ع ــون عب ــا تك م
أخــرى، كمــا جــرت العــادة فــي الســعودية علــى تبخيــر 
املنــزل بعــد اإلفطــار بالعــود والبخــور الرائــع، جنــد 
أيضــا تنــوع وجبــات الســحور بــن الكبســة باللحــم أو 

الدجــاج والصياديــة واألصنــاف األخــرى الشــعبية.

تبادل الصحون والتجمع في اإلمارات
ــى  ــرص عل ــة حت ــر اإلماراتي ــد األس ــارات جن ــة اإلم دول

تبــادل صحــون الطعــام فــي شــهر رمضــان وكمــا هــو احلــال 
فــي الســعودية الفطــور يبــدأ بتنــاول التمــر وشــرب املــاء 
واللــن، أســوة بالســنة النبويــة الشــريفة ومــن أهــم ما مييز 
الشــعب اإلماراتــي هــو جتمــع أفــراد العائلــة فــي أول يــوم 
ببيــت العائلــة لتنــاول اإلفطــار، الــذي يكــون مــن احللويــات 
واملعجنــات مثــل القــرص وهــي عبــارة عــن قطــع صغيــرة 
ــم  ــد ه ــان بالتأكي ــر واحلبه ــى التم ــوى عل ــز حتت ــن اخلب م
بارعــون فــي جتهيزهــا باملنــزل بأســرار وطــرق خاصــة إال 
ــاق  ــن أطب ــى ع ــزة أيضــا وال غن ــاع باحملــات جاه ــا تب أنه

مثــل الهريــس والثريــد.

خيم رمضانية في البحرين
الرمضانيــة  اخليــم  فيهــا  البحريــن  مملكــة  أمــا 
بالبحريــن يتجمــع الفقــراء وكذلــك األغنيــاء مــن كل أهــل 
احلــي لتنــاول الفطــور الرمضانــي مــع بعضهــم البعــض، 
للتأكيــد علــى أنــه ال يوجــد فــرق بــن الغنــي والفقيــر مــع 
ــي الشــوارع  ــال ف ــم ويخــرج األطف ــة بينه ــة العاق تقوي
ينشــدون األغانــي الرمضانيــة القدميــة، وبالتأكيــد جنــد 
الزيــارات بــن األهــل واألصدقــاء والعزائــم والوالئــم علــى 

مــدار الشــهر الكــرمي.

الغبقة في الكويت واسرار لم تعرفها من قبل
الكويــت اعتــادت علــى اســتقبال شــهر رمضــان 
ــظ  ــد للوع ــة تعق ــس رمضاني ــى مجال ــن وه بالدواوي
والنصــح، يتــم خالهــا عــرض قصــص وروايــات عــن 
األنبيــاء والرســل والصحابــة، يحضــر هــذه اجللســات 
الرجــال مــن كبــار الســن والشــباب، كمــا أن مــن أهــم 
ــدأ فطورهــم بالتمــر مــع اللــن،  ــى ب عــادات األســر عل
أو متــر مطهــى بالســمنة العجــوة ألنهــا وجبــة مفيــدة 
وتســاعد علــى إمــداد اجلســم بالعناصــر الغذائيــة 
مــن  »الغبقــة«،  وتعتبــر  الصيــام،  خــال  الازمــة 
العــادات الرمضانيــة القدميــة تبــدأ مــن صــاة العشــاء 
حتــى الســحور وتقــدم النســاء خالهــا احللــوى مثــل 
اللقيمــات علــى فتــرات مــع الهريــس، كمــا يحرصــون 
علــى حتضيــر وجبــات إفطــار والتــي تتكــون مــن 
منســف األرز الــذي ال غنــى عنــه فــي الكويــت واللحــم 
الكويتيــة  القمــح وغيرهــا مــن األطعمــة  وهريــس 

ــع. ــذاق الرائ ــهيرة ذات امل الش
ــهر  ــي ش ــج ف ــادات دول اخللي ــم ع ــذه أه ــت ه كان
األمــة  وعلــى  وعليكــم  علينــا  اهلل  اهلــه  رمضــان 

والبــركات. واليمــن  باخليــر  االســامية 

أهم العادات المتوارثة الستقبال شهر رمضان المبارك في دول الخليج

أبرز العادات والتقاليد 
الرمضانية في دول الخليج
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رمضانيات

المجبوس
يعتبر املجبوس من األطباق الشعبّية والتقليدّية التي تقّدم في دول 
اخلليج العربي، وحتديداً في العزائم والوالئم الكبيرة؛ نظراً ملذاقه 
اللذيذ واملمّيز، كما أّنه ميكن إعداده بالدجاج، أو اللحم، ويستخدم 
فيه األرز ذو احلّبة الطويلة، ولكن ال ينصح بتناوله بكثرة؛ وذلك 
ألّنه يحتوي على كثير من الدهون والسعرات احلرارّية، كما أّنه 
يرفع نسبة الكولسترول الضار في جسم اإلنسان، وسنتعّرف في 

هذا املقال على كيفّية عمل املجبوس على الطريقة الكويتّية.
 

طريقة عمل مجبوس الدجاج الكويتي 
املكّونات 

أربعة أكواب من أرز البسمتي املنقوع في وعاء من املاء. 
زعفران منقوع في وعاء من املاء وماء الورد.

 لسلق الدجاج: دجاجة كاملة. كّمية من املاء -حسب احلاجة . 
رأس من البصل املقّطع إلى أرباع. عودان من القرفة. 

ثماني حّبات من كبش القرنفل. عشر حّبات من الفلفل األسود. 
عشر حّبات من الهال. حّبتان من اللومي. 

خمس ورقات من الغار.
 نصف ملعقة صغيرة من الكركم. 

ملعقة كبيرة ونصف من ملح الطعام .
لتحضير خليط البصل:

ملعقتان صغيرتان من البهار املشّكل. 
ملعقة صغيرة من اللومي املطحون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل األسود.

ربع كوب من الزبيب.
نصف ملعقة صغيرة من امللح.

ثاثة رؤوس من البصل املفروم بشكٍل خشن.
 كّمية من احلّمص املسلوق -حسب احلاجة-. 

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

طريقة التحضير 
نضع الدجاجة في قدر على النار، ونغمرها باملاء، ثّم نضيف البصل 
املقّطع إلى أرباع، وكبش القرنفل، والقرفة، والفلفل األسود، واللومي، 
والهال، وورق الغار، وامللح، والكركم، ثّم نسلق الدجاجة مّدة ساعة 
حّتى تنضج جّيداً. نرفع الدجاج من املرق، ونحتفظ باملرق في القدر. 
نضع الدجاج في صينّية، وندخلها إلى الفرن املسّخن مسبقًا على 
درجة حرارة متوّسطة، ونتركها حّتى تتحّمر من جميع اجلهات. 
الزيت في قدر كبير، ونقلي به  البصل: نحمي  لتحضير خليط 
البصل حّتى يصبح لونه ذهبّيًا. نضيف البهار املشّكل، واللومي، 
والزبيب، والفلفل األسود، واحلّمص، والزبيب، ثّم نرفع اخلليط، 
ونضعه في طبق جانبًا. نحمي الزيت املتبّقي في القدر بعد قلي 
مزيج البصل، ثّم نضيف األرز، ونقّلب املكّونات جّيداً. نضيف مرق 
الدجاج إلى األرز حّتى يغمره، ونتركه على نار مرتفعة حّتى جتف 
السوائل. نحّرك األرز حّتى يصبح شكله مثل الهرم، بعد ذلك نصنع 
به ثقوبًا، ونسكب مزيج الزعفران داخلها. نضيف مزيج البصل 
على األطراف، ثّم نضع الدجاجة املشوّية على الوجه. نغلق القدر 

ونتركه على نار منخفضة احلرارة مّدة نصف ساعة، ثّم نقّدمه .

املكونات 
ثالثة أكواب جريش. 

كوب شوفان مجروش. 
أربع قطع دجاج .

أربع مالعق كبيرة سمن.
ثالث بصالت مفرومة.

أربعة فصوص ثوم مهروس.
أربع حبات بندورة مفرومة ناعماً.

ملعقتان من معجون البندورة.
ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة كمون.
ملعقتان صغيرتان من امللح. 

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
كوب لنب زبادي. 

ملعقتان صغيرتان من اللومي املطحون. 
ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير 
ننقع اجلريش في ماء ساخن ملدة ثاث 
ساعات، حتى يكتسب الرطوبة، وتتفتح 
للطبخ. نسخن  حباته، ويصبح جاهزاً 
كمية من السمن، نحمس فيها كمية البصل، 
والثوم، حتى يأخذا اللون الذهبي اخلفيف. 
نشوح الدجاج مع البصل حتى يكتسب 
لونًا ذهبيًا أيضًا، ثم نرش البهارات عليه، 
ونحمسه ملدة عشر دقائق حتى تظهر 
رائحة البهارات بصورة قوية، ويكتسب 
الدجاج لونًا ذهبيًا خفيفًا كذلك. نضيف 
البندورة، ومعجون البندورة إلى املكونات، 
ونقلب اجلميع حتى تذوب قطع البندورة، 
وتتسبك جيداً مع املزيج. نغمر الدجاج 
باملاء، ثم نغطي القدر، ونتركه على نار 
هادئة ملدة ثاثن دقيقة، حتى ينضج 
الدجاج من املرق،  الدجاج متامًا. نخرج 
ثم نسحبه من العظم، ونعيده للمرق من 
جديد، متهيداً إلضافة اجلريش عليه. نضيف 
كمية اجلريش على مرق الدجاج، ونحركه 

حتى يتجانس مع املرق، ثم نغطيه ملدة 
ساعة ونصف حتى ينضج، مع مراعاة 
تقليبه بن احلن، واآلخر، حتى ال يلتصق 
اجلريش بقاع القدر أثناء الطبخ. نضع 
الشوفان في هذه املرحلة، ونحركه مع بقية 
املكونات جيداً. نضيف اللن اآلن، ونقلب 
كل املكونات معًا، ثم نتركها ملدة ثاثن 
دقيقة أخرى حتى تتسبك مع بعضها 
البعض، وتهرس املكونات، وتذوب متامًا، 
ثم نصب فوقها عصير الليمون ونستمر 
في اخللط حتى نشعر أن اجلريش صار 
للسكب. نسخن  القوام، وجاهزاً  كثيف 
ملعقة كبيرة من السمن في مقاة، نضع 
فوقها مقدار كوب من البصل املفروم، 
ونشوحه حتى يتحول لونه إلى الذهبي 
الغامق. نرش على البصل اللومي الناعم، 
وامللح، والفلفل األسود، والهيل، ونحركها 
جميعها، حتى تظهر رائحتها القوية، ونطفئ 
النار حتتها. نصب اجلريش في طبق 
عميق للتقدمي، ونزين سطحه بالبصل، 

والسمن، ثم نقدمه.

الجريش الكويتي

43
العدد 877  العدد 877 

42



45
العدد 877  العدد 877 

44

املقادير
½ ملعقة طعام زيت زيتون

½ بصلة كبيرة، مقطعة رقيقة بالطول

1 فص ثوم مهروس مع: ملعقة صغيرة من الكزبرة، 
و ½ ملعقة طعام زجنبيل طازج، مبشور

روبيان مقشر

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

1 طماطم كبيرة، مقطعة إلى شرائح سميكة

2 ملعقة شاي ملح

2 كوب ماء

2 كوب أرز بسمتي

املقادير
6 شرائح فيليه البالول )هامور صغير(

50غ زيتون أسود كاماتا يوناني

50غ زيتون أخضر

100غ بطاطا حبات صغيرة 
ذات القشرة احلمراء

أوراق الزعتر

احلشوة
100غ فاصوليا سوداء

جن فيتا

6 أعواد زعتر طازج

2 فص ثوم

⅛ كوب زيت الزيتون
1 بصلة، مقطعة رقيقة بالطول

¼ ملعقة صغيرة من الهيل

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

¼ ملعقة صغيرة من اللومي املبشور  
)اجلير األسود املجفف(

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري

½ ملعقة صغيرة من الكركم املطحون

¼ ملعقة صغيرة من القرنفل املطحون

¼ كوب من الكزبرة الطازجة، املفروم

1 فص ثوم مهروس مع  ½ ملعقة صغيرة  من الكزبرة، 
 و ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

روبيان مقشر

طريقة التحضير
٭ تسخن الزيت على نار متوسطة.

٭ أضيفي شرائح البصل وأقليها حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.
٭ يضاف الثوم، خليط التوابل والفلفل.

٭ يضاف الروبيان والطماطم
٭ يطهى ملدة 10 دقائق على نار متوسطة.

٭ تضاف في املاء وامللح وتغلي.
٭ يضاف األرز )املشطوف واملصفى( ويحرك املزيج معا.

٭ اخفضي احلرارة واتركيها على نار خفيفة حتى يتم امتصاص املاء.

لطبخ حميصة الروبيان
٭ يقلى البصل في زيت الزيتون حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا.

٭ أضيفي التوابل، الكزبرة املفرومة، اللومي املبشور ومزيج الثوم 
املهروس وحركيهما معا.

٭ أضيفي الروبيان املتبقي واقليه حتى ينضج.

طريقة التحضير
البالول  ٭ تتبل شرائح فيليه 
بامللح والفلفل األسود والبابريكا.
٭  نخلط مقادير احلشوة في 
إناء ثم حتشى بها شرائح البالول 
بحيث تفرد كل شريحة ويوضع 
عليها مقدار من احلشوة ثم تلف 

بشكل أسطواني.
٭ تصف لفائف السمك في قالب 
اخلبز وتوزع حبات البطاطا املسلوقة 
والزيتون وأوراق الزعتر في إناء 

اخلبز.
٭ تدخل الفرن مدة نصف ساعة 
على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

روالت 
السمك 

مربين 
الشيف

رمضانيات

المقادير:
٭ 2 كيلو حلم غنم.   ٭ ٣ أكواب أرز.

٭ 2 كيلو فقع زبيدي 
)مقشر ومنقوع(.

٭ ٣ ليترات ماء.    ٭ 2 م ط زيت.
٭ بهارات سلق اللحم احلب )دارسن

مسمار/ هيل/ زجنبيل مجفف/ عرق الهيل/ ورق غار/ حبة حلوة(.  
٭ 1 م ط بهار حلم مخلوط.

٭ بهار الفقع )1 م ط بهار حلم
1 م ش كركم/ ٣ بصل شرائح

٣ م ط زيت(.
٭ 2 بصل مقطع شرائح.   ٭ ملح.

٭ لوز وكاجو محمص للزينة.

التحضير:
1ـ  في قدر يسلق اللحم في مقدار املاء مع البهارات والفقع بعد 
نقعه وتنظيفه ملدة ساعة ونصف، وأثناء السلق يرفع منه 
الزبد يغطى حتى النضج. يضاف امللح بعد ساعة من السلق.
2ـ  أثناء سلق اللحم يغسل األرز وينقع مباء فاتر ملدة نصف 

ساعة.
املاء مع االحتفاظ  اللحم والفقع يصفى من  ـ بعد نضح   ٣

بكمية املاء لعمل األرز ونقوم بعزل اللحم عن الفقع.
4 ـ في مقاة كبيرة نضع الزيت والبصل والفقع والبهارات 

ويقلب.
5 ـ يوضع اللحم في صينية ويدخل الفرن حتى يتحمر.

6ـ  في قدر مناسبة نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يشقر.

نضيف األرز ثم نضيف ماء السلق ونغطي القدر حتى ينضج.
7 ـ يقدم األرز في اإلناء ويوضع فوقه اللحم وحوله الفقع 

مع التزين بالكاجو واللوز احملمص حسب الرغبة.

مجبوس  الفقع
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رمضانيات

مقادير احلشوة
نصف كوب جبنة نابلسية
نصف كوب جوز )مخلوط 
مع القرفة والسكر وجوز 

الهند(
علبة قشدة

2 كوب سميد ناعم
كوب طحن

2 ملعقة كبيرة سكر
٣ أكواب ونصف الكوب ماء

ملعقة صغيرة ونصف 
امللعقة بيكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة 
بيكنغ صودا

نصف ملعقة صغيرة 
محلب

ملعقة صغيرة ماء زهر

طريقة التحضير
٭ في اخلاط نضع السكر 

واملاء ونخلطهم معا، 
نضيف السميد بالتدريج 

مع استمرار اخللط ثم 
نضيف باقي املكونات 

ونخلطها جيدا، نضيف 
ماء لو تطلب األمر. نريد 

احلصول على مزيج سائل 

خفيف نسبيا. نترك 
املزيج ٣0 دقيقة.

٭ نضع مقاة غير 
الصقة على النار 

حتى تسخن جيدا، 
نسكب قليا من 

املزيج باحلجم الذي 
نريده ونتركه على 
النار حتى ينشف 

الوجه متاما. نرفع 
قطعة القطايف من 
النار ونضعها على 

فوطة مطبخ ونغطيها 
بفوطة أخرى. نستمر 
بنفس الطريقة حتى 

االنتهاء من الكمية.
٭ بعد أن تبرد حبات 

القطايف نحشيها باحلشوة 
املفضلة لدينا ونغلقها 

على شكل نصف دائرة. 
إما نقليها في زيت حار أو 
منسحها بقليل من الزبدة 
ونضعها في فرن محمى 

مسبقا على حرارة 200 حتى 
تتحمر وتصبح مقرمشة. 

ثم نضعها في القطر لثوان 
ونقدمها ساخنة.

املقادير
1 كوب من الدقيق جلميع األغراض

1 ملعقة صغيرة من السكر
1 ملعقة طعام نشاء ذرة

ملعقة صغيرة من الزيت
½ ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل

ثاثة ارباع كوب ماء دافئ قد حتتاج  إلى أقل،  يعتمد على الدقيق الذي 
تستخدمه

½ ملعقة صغيرة من اخلميرة اجلافة
رشة من الزعفران

2 كوب زيت للقلي

للشراب
٣ ماعق طعام من شراب التمر

املقادير
25 غرام زبدة مذابة

25 غرام طحينة
800 غرام سميد
200 غرام سكر
250 غرام سمن

250 غرام زبادي
القليل من امللح

لوز من دون قشر

مقادير بودرة اخلبز
كوب ونصف الكوب من املاء

كوبان من السكر

ملعقة صغيرة من عصير 
الليمون احلامض

ملعقة صغيرة من ماء الزهر
ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير
٭ سخني الفرن 190 درجة 

مئوية.
٭ منزج السميد والسكر 

والسمن حتى تصبح عجينة 
لينة.

٭ قومي بخلط صودا اخلبز 
في اللن ثم أضيفي فوقه 

عجينة السميد جيدا.
٭ ادهني اجلزء السفلي 

واجلزء اجلانبي من صينية 
الفرن بالطحينة.

٭ صبي اخلليط في الصينية.
٭ قومي بقص عامة املربع ثم 

قومي بفرش الزبدة املذابة.
٭ اضغطي على اللوز في كل 

مربع على القمة.
٭ اخبزيها ٣5 دقيقة حتى 

تصبح ذهبية اللون.
صبي القطر فوقها ثم أرجعيها إلى 

الفرن ملدة ٣0 دقيقة وتقدم.

لقيمات
طريقة التحضير

                   
٭ في اخلاط، أضيفي املاء ثم 

باقي املكونات. امزجي جيدا حتى 
حتصلي على خليط سلس.
٭ صبي في وعاء له غطاء، 

والسماح لها مزدوجة في احلجم 
في مكان دافئ. قد يستغرق ساعة.
٭ في مقاة عميقة، أضيفي الزيت 

وعندما تقلل احلرارة إلى درجة 
حرارة متوسطة.

٭ الختبار مدى سخونة الزيت، 
خذي ملعقة صغيرة من اخلليط، 

وقومي بإسقاطه بعناية في 
الزيت، إذا كان يطفو بسرعة، 

يكون الزيت ساخنا جدا.
٭ غمسي ملعقة في زيت منفصل، 

ثم خذي ملعقة صغيرة من 
اخلليط، وادفعي اخلليط عن 

طريق استخدام ملعقة أخرى. 
احلذر أثناء إسقاط اخلليط في 

الزيت.
٭ حركي الزالبية حولها 

باستخدام ملعقة خشبية أو 
ملعقة، وهذا سيجعلها تطبخ 

بالتساوي.
٭ عندما تكون الزالبية لونها بني 

فاحت، قومي بإزالتها من الزيت 
وضعيها على ورق املطبخ.

٭ صبي الشراب املفضل لديك 
في األعلى )لقد استخدمت شراب 

التمر(، يجب أن يكون الشراب في 
درجة حرارة الغرفة.

٭ يجب أن تقدم هذه الزالبية في 
نفس يوم صنعها.

بسبوسة
قطايف
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علــى تفضيــل ارتــداء أزيــاء ذات داللــة تراثيــة بــدال مــن اللبــس 
املعتــاد.

االرتباط التراثي
كمــا أكــد البعــض أن ارتــداء الدراعــة لــم يعــد قاصــرا علــى 
الســيدات املتقدمــات فــي العمــر، إمنــا أصبــح مصــدر جــذب 
لكثيــر مــن الشــابات بســبب تنــوع تصاميــم »الدراعــات«، 
خاصــة أن شــهر رمضــان ومــا يتميــز بــه مــن جمعــات مســائية 
يبــدو مناســبًا لكــي تقــوم الفتيــات بتجريــب تلــك األزيــاء، 
وفــي املقابــل قــد ال يتوافــر القــدر نفســه مــن اجلاذبيــة الرتــداء 

ــة. ــام العادي ــي األي ــا ف ــس ذاته املاب

استعداد مبكر
ــى أن أصحــاب  ــاء إل وتشــير بعــض العامــات فــي مجــال األزي
ــول  ــل حل ــات قب ــى الدراع ــون إل ــاء يتجه ــب مشــاريع األزي أغل
رمضــان بنحــو شــهرين، الفتــة إلــى أن الشــابات ال يقبلــن فــي 
الغالــب علــى شــراء أي أزيــاء أخــرى بخــاف تلــك التــي تتمتــع 

بطابعهــا التراثــي كونهــا األكثــر مناســبة للشــهر الفضيــل.
جاذبــا  عامــا  كانــت  للدراعــة  احلديثــة  التصاميــم  أن  كمــا 
ــوان ثابتــة  للشــابات، مــع تغيــر مفهــوم أن تكــون الدراعــة بأل
ــى  ــات إل ــدت املصمم ــوارات، إذ عم ــن االكسس ــات م ــا اضاف وب
ادخــال اضافــات حديثــة تكســبها ملســة عصريــة وجتعلهــا 
مواكبــة آلخــر صيحــات املوضــة، ســواء مــن خــال تصميمهــا 

االقمشــة  بعــض  بإدخــال  أو  العــام،  خــال  دارجــة  بألــوان 
املتنوعــة ، كمــا ان املناســبات املرتبطــة برمضــان هــي التــي 
ــة بشــكل كبيــر خــال هــذا  ــاء التراثي ــى األزي ــال عل ــد االقب تزي
الشــهر، وحتــى قبــل دخولــه، ومــن ذلــك مناســبتي »القريــش« 
و»القرقيعــان«، مبينــة أن هــذه املناســبات تتطلــب جتهيــز 

ــبة. ــة مناس ــاء تراثي أزي

اإلكسسوارات حاضرة
تراثيــة  باكسســوارات  إال  الرمضانيــة،  األزيــاء  تكتمــل  وال 
ــان،  ــال رمض ــوقها خ ــاش س ــر انتع ــذي يفس ــر ال ــك، األم كذل
ــوان  ــوع األل ــز بتن ــي تتمي ــة الت ــوارات الهندي ــة االكسس خاص

والتصاميــم.
ورغــم هــذه التجهيــزات، فــإن االقبــال علــى ســوق »الدراريــع« 
ورغــم انتعاشــه نســبيا قياســا باألشــهر الســابقة مــن العــام، إال 
أنــه ال يــزال أقــل ممــا كان عليــه الوضــع فــي األعــوام الســابقة.

الذهب ينتعش
ــع  ــر تناســبا م ــة االكسســوارات األكث ــدو املصوغــات الذهبي تب
الدراريــع، األمــر الــذي انعكــس علــى اقبــال الفتيــات والنســاء 
علــى ســوق الذهــب وشــراء »املضاعــد« و»األســاور«، مــا دفــع 
ــة  ــات ذهبي ــم ملصوغ ــن احملــال لاجتــاه نحــو تصامي ــر م كثي
قدميــة مــن وحــي التــراث الكويتــي، خاصــة أن االقبــال عليهــا 
يزيــد فــي رمضــان بالنظــر إلــى عــادات وجمعــات هــذا الشــهر.

يرتبــط شــهر رمضــان الفضيــل بارتــداء النســاء أزيــاء متــزج 
بــن التقاليــد املتوارثــة واحلداثــة وتبــدو »الدراعــة« الــزي 
األكثــر حضــورًا بــن الكويتيــات وهــو مــا ينعكــس علــى ازدهــار 

ســوقها خــال هــذا املوســم.
الافــت خــال الســنوات األخيــرة أن األزيــاء التراثيــة لــم تعــد 
حكــرًا علــى كبــار الســن مــن الســيدات وأنهــا أصبحت تســتهوي 
الشــابات الصغريــات كذلــك، خاصــة أنهــا تناســب بشــكل كبيــر 

األجــواء الرمضانيــة.
شــجع إقبــال الفتيــات علــى ارتدائهــا املصممــن علــى االبتــكار 
واملــزج بــن قواعــد املوضــة احلديثــة وبــن املــوروث الشــعبي 
والتــراث النســائي فــي مــا يخــص ألــوان الدراريــع ومودياتهــا 
ــا  ــوع خطوطه ــع تن ــة، م ــر حداث ــارت أكث ــي ص ــة الت املعروض
التــي تتحــدد وفــق املناســبات، فهنــاك خــط مناســب للجمعــات 
للجــوالت  بســاطة  أكثــر  وخــط  اإلفطــار،  عقــب  املســائية 
النهاريــة، وموديــات »دراريــع كاجــوال« رمبــا تكــون مناســبة 

ــات. ــع األوق جلمي
وتبــدأ النســاء عــادة فــي التجهيــز لشــهر رمضــان، قبــل دخولــه 

بفتــرة ال تقــل عــن 10 أيــام، وال يقتصــر التجهيــز واالســتعداد 
علــى شــراء األوانــي املنزليــة واملــواد الغذائيــة فحســب إذ 
يشــمل كذلــك األزيــاء الرمضانيــة، خاصــة »الدراعــات« ال ســيما 
ــرات، إذ  ــات صغي ــن بن ــن لديه ــيدات مم ــض الس ــة بع ــي حال ف
ــوان  ــر مــن املشــاغل »دراريــع« متشــابهة فــي األل تطــرح الكثي

ــا. ــألم وبناته ــم ل والتصامي

عادات تراثية
ــاء رمضــان خــال الســنوات  ــوع خطــوط أزي ــوازاة تن ــي م وف
األخيــرة، شــهد الســوق تزايــدًا فــي عــدد مصممــات األزيــاء 
ــح  ــرة، وأصب ــاغل الصغي ــة واملش ــاريع املنزلي ــاب املش وأصح

ــات. ــض الفتي ــًا لبع ــًا جتاري ــة خط ــاء التراثي ــم األزي تصمي
ــداء الدراعــة  ــن ارت ــن يفضل ــات  انه ــن الفتي ــد م ــرت العدي وذك
فــي رمضــان، الرتبــاط هــذا الشــهر مبفهــوم العــادات التراثيــة 
لــدى أهــل الكويــت، فضــًا عــن كثــرة الزيــارات األســرية، خاصة 
لكبــار الســن مــن العائلــة الذيــن يحرصــون علــى صلــة األرحــام 
خــال الشــهر الفضيــل وهــو مــا يشــجع الفتيــات فــي الغالــب 

رمضانيات
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كيف تستغل 

لإلقالع عن التدخين؟
شهر رمضان

ُيعــد شــهر رمضــان فرصــة لإلقــاع عــن الكثيــر مــن 
بالغــة  أضــرارا  تســبب  التــي  ســيما  ال  الســيئة،  العــادات 

التدخــن. رأســها  وعلــى  بالصحــة، 
وكشــفت العديــد مــن التقاريــر الســابقة بهــذا املجــال ، أن 
التوقــف عن التدخن ملــدة شــهر كامــل مــن شــأنه أن يزيــد 
فــرص الشــخص فــي اإلقــاع النهائــي خمــس مــرات، فببلــوغ 
ــاع  ــرص تعــود اجلســم على اإلق ــزداد ف ــة ت األســابيع األربع

عــن التدخــن.
ومــن هــذا املنطلــق يعتبــر شــهر رمضــان فرصــة لزيــادة 
»اإلقــاع النهائــي عــن التدخــن«، وهو مــا يؤكده االستشــارين 
والذيــن يشــيرون إلــى أن شــهر رمضــان املبــارك »فرصــة 
رائعــة لتهذيــب النفــس مــن العــادات الصحيــة الســيئة التــي 
تصاحبهــا أضــرار بالغــة علــى الصحــة وجســم اإلنســان 
وحتــى علــى الصحــة العقليــة، باعتبــار أن العقــل الســليم فــي 

اجلســم الســليم”.
رمضــان،  فــي  اآلفــة  هــذه  مــن  التخلــص  ميكــن  انــه 
ــب  ــه ال يصي ــع، بخاصــة أن ــا اجلمي ــا أضــرار يعرفه ــذي له ال
اجلهــاز التنفســي فقــط، إمنــا يؤثــر علــى أعضــاء اجلســم 
كافــة، ويــؤدي إلــى عــدة أمــراض خطيــرة مــن بينهــا تصلــب 
الشــراين والذبحــة الصدريــة وتليــف الكبــد والســرطان.

كمــا أن امُلدخــن فــي رمضــان عــادة مــا يواجــه جملــة 
مــن املشــكات خــال ســاعات الصيــام، أبرزهــا قلــة التركيــز 
إضافــة  واخلمــول،  املفرطــة  والعصبيــة  الدائــم  والتوتــر 
ــهية  ــادة الش ــع زي ــب، م ــزاج املتقل ــات النوم وامل إلى اضطراب
علــى  باعتيــاده  مرتبطــة  أزمــات  الطعــام، وجميعهــا  إلــى 

الســيجارة ورائحــة الدخــان وطعمــه.

 أعراض ونصائح
ــن  ــا املدخ ــي يواجهه ــات الت ــراض أو األزم ــك األع أن تل
الصائــم عــادة مــا تكــون بــارزة بشــكل كبيــر وواضــح فــي 

الشــهر،  من الصيام خــال  األولــى  األيــام 
وتتناقــص عــادة تدريجيــا مــع مــرور األيــام 

باجلســم  النيكوتــن  مــادة  تناقــص  بســبب 
للمدخــن  ثــم ميكــن  بشــكل نســبي، ومــن 
عــن  اإلجبــاري  اإلقــاع  ذلــك  اســتغال 
التدخــن إلــى إقــاع دائــم عــن تلــك العــادة، 
شــرط أن تكــون لديــه إرادة، تبــدأ مــن عــدم 
اإلفطــار  الســيجارة عقــب  الهرولــة نحــو 

مباشــرة. 
متاريــن  بإجــراء  املدخنــن  وننصــح 

املهدئــة  األطعمــة  وتنــاول  بســيطة  اســترخاء 
علــى  حتتــوي  التــي  وهــي  في الســحور،  لألعصــاب 

البوتاســيوم واملغنســيوم، فــي التمــر واخلــس علــى ســبيل 
ــى أحمــاض  ــى األغذيــة التــي حتتــوي عل املثــال، إضافــة إل
دهنيــة غيــر مشــبعة، مثــل الســمك وزيــت الزيتــون، فتلــك 
ــوي  ــية وتق ــة النفس ــن احلال ــى حتس ــل عل ــة تعم األطعم
جهــاز املناعــة ضــد أمــراض الرئــة واجلهــاز التنفســي.

ــد  ــى تعوي ــه البعــض عل ــد في ــذي يعتم ــي الوقــت ال وف
شــهر  خــال  تدريجيــا  الســيجارة  تــرك  علــى  أنفســهم 

رمضــان، مــن خــال االكتفــاء بســيجارة 
الفتــرة  فــي  اثنتــن  أو  واحــدة 
بن اإلفطار والســحور، جلهــة تقليــل 
الكميــة ومــن ثــم الوصــول إلــى اإلقاع 
النهائــي، فينصــح البعــض بالتوقــف 

املباشــر وليــس التدريجــي.
وذلــك ألن »شــهر رمضــان يدفــع 

الســجائر  عــن  لابتعــاد  املدخنــن 
ــام،  ــرة الصي ــي فت ــا، ه ــة يومي ــاعات طويل لس

وبالتالــي يشــكل الشــهر فرصــة لابتعــاد عــن التدخــن 
مباشــرة”.
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إن كنت تعاني 
من البدانة أو تشكو من بعض الكيلوغرامات الزائدة، 

فشهر رمضان املبارك هو فرصتك الذهبية للتخلص من 
هذه الكيلوغرامات الزائدة، ال تستغرب وال تندهش، فاألمر 

ممكن، وذلك باتباعك لبعض اخلطوات البسيطة، سوف تالحظ 
في نهاية الشهر الكرمي أنك قد فقدت بعضا من الوزن الزائد الذي 

كنت تعاني منه. إن الصحة مسؤولية وعلينا إن نقاوم للحفاظ 
عليها ، وأهم الطرق لكي تصل لهذا الهدف هو تغيير 

منط احلياة الذي نتبعه .

ــداد  ــي إع ــارك ف ــان املب ــهر رمض ــي ش ــوت ف ــات البي ــن رب تتف
املائــدة  الطعــام، فتــرى  مــا تشــتهيه األنفــس مــن أطايــب 
الرمضانيــة غنيــة باملقلــي واملشــوي واحملّمــر، وفــي ظــل هــذه 
اإلغــراءات اليوميــة، يفشــل العديــد مــن النــاس أصحــاب الــوزن 
الزائــد بااللتــزام بالنظــام الغذائــي املنّحــف )الرجيــم(، فتراهــم 
يكتســبون الــوزن خــال الشــهر الكــرمي بــداًل مــن فقدانــه، وذلــك 
يعــود إلــى الفهــم اخلاطــئ لطبيعــة النظــام الغذائــي الواجــب 
عليهــم اتباعــه )الرجيــم( والــذي يهــدف إلــى تخفيــف الــوزن. 
فــإذا كنــت ممــن يســعى إلــى خســارة الــوزن خــال شــهر 

ــي: رمضــان املبــارك ننصحــك مبــا يل
ــل  ــًا، ويفض ــحور يومي ــن الس ــة م ــة معتدل ــاول وجب ــح بتن – ينص
النشــويات  مــن  والقليــل  واأللبــان  األجبــان  علــى  حتتــوي  أن 
مثــل اخلبــز، باإلضافــة إلــى اخلضــراوات والفاكهــة. وال يجــوز 
لألشــخاص الســاعن إلــى فقــدان الــوزن خــال الشــهر الكــرمي إهمــال 
هــذه الوجبــة؛ ألن ذلــك يــؤدي إلــى الشــعور باجلــوع الشــديد ســاعة 

ــام. ــن الطع ــرة م ــات كبي ــون كمي ــم يتناول ــا يجعله ــار، مم اإلفط
– يجــب علــى مــن يريــد خســارة الــوزن خــال الشــهر الكــرمي 
جتنــب تنــاول الطعــام املقلــي والغنــي بالدهون املشــبعة بشــكل 
شــبه تــام خــال الشــهر، حيــث تســتبدل املعجنــات واألطعمــة 
ــى  ــوت إل ــة الزي ــب إضاف ــب جتن ــوية، ويج ــك املش ــة بتل املقلي
األطعمــة والســلطات، وينصــح بإزالــة جلــد الدجــاج والتخلــص 
منــه قبــل طهيــه، كمــا ينصح بتنــاول اللحــوم احلمــراء باعتدال.
ــل هــو  ــول، ب ــارك الكســل واخلم ــي شــهر رمضــان املب – ال يعن
شــهر جتديــد وتغييــر، ولــذا ال يجــوز إهمــال ممارســة الرياضــة 
أثنــاء الشــهر الكــرمي، فنصــف ســاعة مــن املشــي اخلفيــف بعــد 
اإلفطــار مــن شــأنها أن تســاعد مــن يحــاول خســارة الــوزن علــى 

حتقيــق هدفــه املنشــود.
– يجــب جتنــب اإلكثــار مــن تنــاول احللويــات واملكســرات خــال 
الشــهر الكــرمي، وإذا كان وال بــد مــن تناولهــا فيفضــل تناولهــا 
مشــوية، وأن حتتــوي علــى كميــات قليلــة مــن الســكر والدهــن، 
مشــوية  تكــون  أن  يفضــل  املثــال  ســبيل  علــى  فالقطائــف 
ومحــاة بقطــر مصنــوع مــن أحــد احمُلليــات الصناعيــة، حيــث 

إن هــذا القطــر متوافــر فــي األســواق احملليــة.
– بالنســبة لوجبــة اإلفطــار، يفضــل أن حتتــوي علــى كميــات 
جيــدة مــن اخلضــراوات والســلطات وكميــات معتدلــة مــن 
والبروتينــات  كالنشــويات  الغذائيــة  املجموعــات  جميــع 

والبقوليــات والقليــل مــن الدهنيــات.
تنــاول  بتجنــب  الــوزن  إلــى خســارة  الســاعون  – ينصــح 
ــر احملــاة بالســكر واســتبدالها  ــة والعصائ املشــروبات الغازي

باملــاء والعصائــر الطبيعيــة.

أسس ملمارسة الرياضة في شهر رمضان
< وفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن أحــد األســباب العشــرة 

ــاة املتســم  ــى منــط احلي ــود إل ــاة تع األساســية للعجــز والوف
بقلــة احلركــة البدنيــة، فمــع قلــة احلركــة البدنيــة، تــزداد 
نســبة اإلصابــة باألمــراض كضغــط الــدم والســكري واالكتئــاب 
ــات  ــدد الوفي ــات أن ع ــدر اإلحصائي ــا تق ــا، كم ــق وغيره والقل
الناجمــة عــن قلــة احلركــة البدنيــة تبلــغ حوالــي مليونــي وفــاة 

ســنويا.
أمــا عــن ممارســة الرياضــة فــي شــهر رمضــان املبــارك بالــذات، 
فــإن أهــم مــا فــي األمــر هــو اختيــار الزمــان واملــكان املناســبن 
للرياضــة، وفيمــا يلــي أهــم األمــور الواجــب اتباعهــا بهــذا 

ــوص: اخلص
– يجــب ممارســة التماريــن الرياضيــة فــي شــهر رمضــان 
املبــارك فــي جــو معتــدل، فاجلــو احلــار يزيــد مــن فقــدان 
جســم اإلنســان للســوائل، ممــا قــد يــؤدي إلــى إصابــة الصائــم 

باجلفــاف.
– أفضــل توقيــت ملمارســة الرياضــة فــي شــهر رمضــان املبــارك 
ــاعتن أو  ــار بس ــد اإلفط ــرة أو بع ــار مباش ــل اإلفط ــون قبي يك
ثــاث، وال جتــوز ممارســة الرياضــة بعــد اإلفطــار مباشــرة 
ألن جميــع طاقــة اجلســم تكــون فــي هــذا الوقــت موجهــة نحــو 

عمليــة الهضــم.
– تفضــل ممارســة التماريــن الرياضيــة فــي أماكــن جيــدة 
أمــا  املزدحمــة،  والشــوارع  التلــوث  عــن  وبعيــدا  التهويــة 
إذا فضــل الصائــم ممارســة الرياضــة فــي قاعــات ومراكــز 

الرياضــة، فهــذا أمــر جيــد.
ــتقيمة  ــدة ومس ــوق أرض ممه ــن ف ــة التماري ــل ممارس – تفض

ــل. ــآالم املفاص ــة ب ــب اإلصاب لتجن
ــهر  ــي ش ــتها ف ــن ممارس ــي ميك ــة الت ــة الرياض ــن نوعي ــا ع أم
ــة،  ــر مرهق ــة وغي ــون خفيف ــل أن تك ــارك، فيفض ــان املب رمض
وتعتبــر رياضــة املشــي األفضــل فــي الشــهر الكــرمي، وال بــأس 

ــرمي. مــن ممارســة الســباحة خــال الشــهر الك

ولتسهيل أمر ممارسة الرياضة، ينصح باتباع ما يلي:
ــراد  ــن أف ــض م ــع بع ــي م ــكل جماع ــة بش ــة الرياض < ممارس
العائلــة أو األصدقــاء املقربــن حتــى ال يشــعر اإلنســان 

ــل. باملل
< يفضــل الذهــاب إلــى املســجد مشــيا علــى األقــدام، فهــذا األمــر 
بحــد ذاتــه يعتبــر رياضــة يوميــة ذات أثــر شــديد الفائــدة 

علــى صحــة الصائــم.
< ميكــن اعتبــار أداء صــاة التروايــح مجــاال رحبــا للرياضــة، 

وعامــا مســاعدا علــى هضــم الوجبــات الدســمة.
< إذا لــم جتــد ربــة املنــزل الوقــت الكافــي ملمارســة الرياضــة 
ــا بواســطة بعــض  خــال شــهر رمضــان املبــارك، فبإمكانه
األمــور البســيطة تعويــض هــذا األمــر، لــذا فإننــا ننصحهــا 

بصعــود الســالم علــى األقــدام بــدل اســتخدام املصعــد.

قواعد ذهبية

شهر رمضان
تقلل الوزن الزائد في 
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روحانيات

عــن زيــد بــن خالــد اجلهنــي قــال : قــال صلــى اهلل 
ــَر َصاِئًمــا َكاَن َلــُه ِمْثــُل  عليــه وســلم :  َمــْن َفطَّ
اِئِم َشــْيًئا   ــُه اَل َيْنُقــُص ِمــْن َأْجِر الصَّ َأْجــِرِه، َغْيــَر َأنَّ
 )1746( ماجــه  وابــن   )807( الترمــذي  رواه   ..
وصححــه ابــن حبــان )8 / 216( واأللبانــي فــي  » 
صحيــح اجلامــع » . قــال شــيخ اإلســام : واملــراد 
بتفطيــره أن يشــبعه . ا.هـــ االختيــارات ص 194 .

وقــد كان الســلف الصالــح يحرصــون علــى إطعــام 
الطعــام ويرونــه مــن أفضــل العبــادات .

ــال بعــض الســلف : ألن أدعــو عشــرة مــن  ــد ق وق
ــي  ــًا يشــتهونه َأحــب إل ــي فأطعمهــم طعام أصحاب

ــد إســماعيل . مــن أن أعتــق عشــرة مــن ول
وكان كثيــر مــن الســلف يؤثــر بفطــوره وهــو 
ــي اهلل  ــر - رض ــن عم ــد اهلل ب ــم عب ــم ، منه صائ
 ، دينــار  بــن  ومالــك  الطائــي  وداود   - عنهمــا 
ــر إال  ــر ال يفط ــن عم ــل ، وكان اب ــن حنب ــد ب وأحم

مــع اليتامــى واملســاكن .
وكان مــن الســلف مــن يطعــم إخوانــه الطعــام 
ــن  ــم احلس ــم ، منه ــس يخدمه ــم ويجل ــو صائ وه

وابــن املبــارك .
ــو الســوار العــدوي : كان رجــال مــن بنــي  ــال أب ق
ــد  ــر أح ــا أفط ــجد م ــذا املس ــي ه ــون ف ــدي يصل ع
منهــم علــى طعــام قــط وحــده ،إن وجــد مــن يــأكل 
معــه أكل و إال أخــرج طعامــه إلــى املســجد فأكلــه 

ــاس معــه . ــاس وأكل الن مــع الن
وعبــادة إطعــام الطعــام ، ينشــأ عنهــا عبــادات 
كثيــرة منهــا : التــودد والتحبــب إلــى امُلطَعمــن 
فيكــون ذلــك ســببًا فــي دخــول اجلنــة : كمــا قــال 

: » ال تدخلــوا  النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــوا  ــى حتاب ــوا حت ــوا وال تؤمن ــى تؤمن ــة حت اجلن
» رواه مســلم ) 54 ( ، كمــا ينشــأ عنهــا مجالســة 
الصاحلــن واحتســاب األجــر فــي معونتهــم علــى 

ــام.  ــا بالطع ــوى عليه ــي يق ــات الت الطاع
إن مــن َيطعــم إخوانــه وأقربــاءه لــه أجــر، ســواء 
فــي رمضــان، أو فــي غيــر تبعــًا للحديــث الشــريف 
ــْن أبــي ُهريــرَة رضــي اهلُل عنــه أنَّ رســوَل اهلِل  َع
م قــال: »بينمــا رجــٌل ميشــي  ــى اهلُل عليــه وســلَّ صلَّ
بطريــٍق اشــتدَّ عليــه العطــُش، فوجــد بئــًرا، فنــزل 
ــأكُل  ــٌب يلهــُث، ي ــإذا كل ــِرَب، ثــم خــرج ف ــا فَش فيه
جــُل: لقــد بَلــَغ هــذا  ــَرى مــن الَعطــِش، فقــال الرَّ الثَّ
ــي،  الكلــُب مــن العطــِش مثــَل الــذي كان قــد بَلــَغ منِّ
ــه،  ــم أْمســَكه بِفي ــاًء، ث ــه م ــأل ُخفَّ ــَر فم ــزل البئ فن
ــى َرَقــى فَســَقى الكلــَب، فَشــَكَر لــه، فَغَفــَر لــه«  حتَّ
ــوا: يــا رســوَل اهلِل إنَّ لنــا فــي البهائــِم أجــًرا؟  قال

فقــال: »فــي كلِّ كبــٍد رطبــٍة أجــٌر«. متفــق عليــه.
ــَر  ــه، َفَغَف ــَكَر اهلُل ل ــاري: “فَش ــة للبخ ــي رواي  وف
ــة “ ولعمــوم األحاديــث الــواردة  لــه، فأْدَخَلــه اجلنَّ
ــد  ــم تقي ــا ل ــم فإنه ــر الصائ ــب بتفطي ــي الترغي ف
ــى  ــو إل ــب ويدع ــرع ُيرغ ــم إن الش ــرة  ث ــك بفت ذل
ــن  ــوي أواصــر األخــوة ب ــا مــن شــأنه أن يق كل م
املســلمن عمومــًا، وخصوصــًا األقــارب واجليــران.
واجليــران،  األقــارب  بــن  والتواصــل  فالتــزاور 
وتبــادل الهدايــا بينهــم، ال شــك أنــه مــن أقــوى 
أســباب األلفــه بــن القلــوب وَتوثيــق احملبــة بــن 
ــدف  ــي يه ــات الت ــمى الغاي ــن اس ــذا م ــاس، وه الن

ــا .  ــد إليه ــام ويرش ــا اإلس إليه
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رياضة

حصــد منتخبنــا الوطنــي أللعــاب القــوى للمعاقــن 6 ميداليــات متنوعــة فــي بطولــة 
الشــارقة الدوليــة أللعــاب القــوى للمعاقــن التــي اختتمــت فــي إمــارة الشــارقة 16 
ــوى محســن  ــاب الق ــت أللع ــد منتخــب الكوي ــرأس وف ــارات. وت ــارس 2022 باإلم م
العجمــي، وضــم 11 العبــا والعبــة موزعــن علــى مختلــف ألعــاب الســاحة وامليــدان، 
مــن بينهــم فيصــل ســرور، ياســر املســلم، ومــاك هــادي العنــزي، وباســمة جنــم، 
وقــد جــاءت مشــاركة "أرزق القــوى" بعــد العــودة بـــ 34 ميداليــة متنوعــة مــن بطولة 
غــرب آســيا الباراملبيــة الثالثــة التــي اختتمــت منافســاتها فــي املنامــة فبرايــر 
املاضــي، وشــهدت البطولتــن مشــاركة واســعة مــن قبــل أفضــل العبــي العالــم فــي 

ألعــاب القــوى مــن أوروبــا، والصــن، وأميــركا.
وتوجــت الاعبــة مــاك هــادي العنــزي بامليداليــة الذهبيــة واملركــز األول فــي رمــي 
الرمــح )فئــة F53(، فيمــا تفــوق البطــل فيصــل ســرور فــي منافســات رمــي القــرص     
)F42(، وحصــل فيصــل الراجحــي علــى امليداليــة البرونزيــة واملركــز الثالــث فــي 
منافســات 100 متــر كراســي متحركــة )فئــة T54(، وفــاز عبــداهلل العنــزي بامليداليــة 
الفضيــة فــي 100 متــر كراســي متحركــة، وحصــد ياســر املســلم ثالــث ذهبيــة 
ــة  ــي لبطول ــوم الثان ــي الي ــة ف ــي اجلل ــي رم ــوى ف ــاب الق ــي أللع ــا الوطن ملنتخبن
ــة  ــة العام ــى للهيئ ــر الصحــة، رئيــس املجلــس األعل ــة.  وكان وزي الشــارقة الدولي
ــى  ــم إل ــل مغادرته ــن، قب ــد املعاق ــد اســتقبل وف ــد الســعيد ق ــة د.خال ــذوي اإلعاق ل
ــي  ــب الكويت ــد املنتخ ــه وف ــا حقق ــزازه مب ــره اعت ــن فخ ــرب ع ــث أع ــارات، حي اإلم
للمعاقــن فــي دورة ألعــاب غــرب آســيا الباراملبيــة الثالثــة، مشــيدا مبــا حققــوه مــن 
اجنــاز بحصولهــم علــى املركــز الثالــث فــي البطولــة وحصــد 34 ميداليــة متنوعــة 
منهــا 16 ميداليــة ذهبيــة و11 فضيــة و7 برونزيــة، ومتنــى لهــم املزيــد مــن التوفيــق 
ــل  ــي احملاف ــز ف ــن العزي ــة الوط ــع راي ــي لرف ــم الرياض ــة عطائه ــاح ملواصل والنج

ــة. ــة والدولي ــة اإلقليمي الرياضي

مالك وسرور والمسلم يتوجون بالذهب 
في »الشارقة« الدولية للمعاقين

انطالق فعاليات 
»نزل وزنك .. في رمضان«

ُتقيــم » هايــدو كان« اإلكادمييــة األولــي املتخصصــة فــي مجــال 
كــرة القــدم لفئــة الكبــار ملــن هــم فــوق 17 ســنه، وضمــن األنشــطة 
مــن  للتوعيــة  الوطنيــة  مــع احلملــة  بالتعــاون  التــي تنفذهــا 
أمــراض الســرطان » كان » والتــى ترتكــز علــى رفــع معــدل التوعيــة 
الصحيــة والتركيــز علــى النشــاط البدنــي . . تقيــم الفعاليــة 
الرمضانيــة  حتــت شــعار »نــزل وزنــك .. فــي رمضــان« ، يشــارك 
فــي هــذه الفعاليــة مــا ُيقــارب ال ٣0 مشــترك بهــدف انقــاص الــوزن 
لصحــة أفضــل وحيــاة أجمــل ، وتنطلــق الفعاليــة بــأول يــوم 
مــن شــهر رمضــان املبــارك  وملــدة 25 يــوم طــوال شــهر رمضــان 
املبــارك فقــد اكــد عبــداهلل الصالــح املديــر التنفيــذي »لهايــدو 
كان«  انــه علــى الرغــم مــن كــون الســمنة وزيــادة الــوزن ال تعنــي 
هــا ُتشــكل عامــل خطــر علــى  بالضــرورة اإلصابــة باألمــراض، إاَلّ أَنّ
صحــة جســم اإلنســان، فهــي تزيــد مــن فــرص تعــّرض الشــخص 
لعــدد مــن االضطرابــات واملشــاكل الصحيــة التــي نذكــر منهــا مــا 
يأتــي: الســكري مــن النــوع الثانــي ، أمــراض الكلــى ،  أمــراض 
القلــب واجللطــة الدماغيــة فقــد تــؤدي الســمنة إلــى زيــادة خطــر 
اإلصابــة بأمــراض القلــب، فقــد تــؤدي الســمنة إلــى ارتفــاع ضغــط 
ــل  ــا يعم ــم، مَمّ ــي اجلس ــار ف ــترول الض ــتويات الكولس ــدم ومس ال
علــى زيــادة ُفــرص اإلصابــة بأمــراض القلــب واجللطــات القلبيــة، 
ــاب  ــاب، والته ــة، واالكتئ ــات الهضمي ــل، واالضطراب ومشــاكل احلم
ــول ملعاجلــة  ــد مــن احلل ــدت العدي ــك ُوِج املفاصــل، وغيرهــا، ولذل
الســمنة وتقليــل مخاطرهــا، لكــن مــا يدعــو إلــى الطمأنينــة هــو أن 
خســارة الــوزن تســاهم فــي تقليــل فــرص اإلصابــة بهــذه األمــراض، 
ورمبــا يظهــر هــذا التأثيــر اإليجابــي حتــى وإْن كان نــزول الــوزن 
بســيًطا، وهنــا تبــرز أهميــة تخفيــف الــوزن الزائــد والتخلــص مــن 
الســمنة التــى زاد انتشــارها فــي العصــر احلديــث بفضــل التقــدم 
ــل  ــن وســائل راحــة، وســهولة  التنق ــه م ــا وفرت التكنولوجــي وم
واملواصــات، وتغيــر طبيعــة الغــذاء،  إاّل أّن مــن أفضــل هــذه 
ــل باتبــاع نظــام غذائــي صحــي متــوازن بالســعرات  احللــول يتمّث
ــة،  ــاة اليومي ــى احلي ــة إل ــن  الرياضي ــة التماري ــة، وإضاف احلراري

ــا وليــس دفعــة واحــدة . ــوزن تدريجًيّ ــى خســارة ال والعمــل عل
ــدو  ــات » هاي ــن فعالي ــن ضم ــه م ــح أن ــداهلل الصال ــار عب ــا اش كم
ــق  ــع كان تنطل ــاون م ــدو بالتع ــا هاي ــى تنفذه ــددة الت كان » املتع
ــهر  ــة ش ــي بداي ــدم ف ــرة الق ــات لك ــة لألكادميي ــة الرمضاني البطول

ــرمي. ــان الك رمض
ــدى  ــدة ل ــة املعتم ــات الرياضي ــن األكادميي ــق م ــاركة 16 فري ومبش
الهيئــة العامــة للرياضــة، ونتمنــي للجميــع التوفيــق والســداد وكل 

عــام وانتــم بخيــر.
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رياضة

أعلنــت رابطــة الدوري اإلســباني الليغــا )LaLiga( حملترفي 
األعمــال  لتطويــر  النمســاوية  واملجموعــة  القــدم  كــرة 
ــت،  ــا الكوي ــة مقره ــة تنموي )ABDG Sport( وهــي مجموع
عــن توقيعهمــا اتفاقيــة شــراكة إلطــاق »أكادمييــة الليغــا 
قــدم مخصصــة  كــرة  أكادمييــة  أول  لتكــون  الكويــت« 
إلعــداد وصقــل املواهــب الشــبابية ومتكينهــم رياضيــا فــي 
الكويــت، هدفهــا رفــع مســتوى كــرة القــدم فــي البــاد إلــى 
ــن  ــن املدرب ــق م ــادة فري ــة بقي ــة عالي مســتويات احترافي

ــي لكــرة القــدم. املعتمديــن مــن االحتــاد األوروب
وقــد أقيــم حفــل اإلطــاق ضمــن مؤمتــر صحافــي عقــد فــي 
ــور  ــة وحض ــت رعاي ــت، حت ــيزونز الكوي ــور س ــدق ف فن
ســفير مملكــة إســبانيا لــدى الكويــت ميغيل مــورو أغيار، 
ــدى الكويــت ســيزار  والســفير الســابق ململكــة إســبانيا ل
البــا فوســتر. كمــا حضــر حفــل اإلطــاق كل مــن عبــداهلل 
العجــرش، املديــر التنفيــذي فــي املجموعــة النمســاوية 
لتطويــر األعمــال، ومايتــي فينتــورا، العضــو املنتــدب 
أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة   - الليغــا 
وكيفــن ديابــاس هــارو مديــر تطويــر األعمــال اإلقليمــي 
فــي املجموعــة النمســاوية لتطويــر األعمــال، إلــى جانــب 
حضــور ممثلــي املجموعــة النمســاوية لتطويــر األعمــال، 
وممثلــي رابطــة الــدوري اإلســباني الليغــا، ديبلوماســين 

ومســؤولن فــي مجــال الرياضــة وكــرة القــدم فــي الكويــت، 
والعبــي كــرة القــدم محليــن بارزيــن وكبــار الشــخصيات 

مــن كا القطاعــن العــام واخلــاص فــي الكويــت.
ومبوجــب االتفاقيــة، تنضــم أكادمييــة الليغــا الكويــت إلــى 
قائمــة تســع أكادمييــات الليغــا حــول العالــم، منتشــرة فــي 
ــي  ــة املتحــدة، واثنــن ف ــارات العربي ــد والصــن واإلم الهن
الواليــات املتحــدة وكنــدا وإندونيســيا وروســيا وڤيتنــام. 
ومــن خــال تركيزهــا علــى التدريــب الشــامل لاعبــن، 
ــن  ــر م ــة أكث ــي الســنوات الســبع املاضي ــا ف طــورت الليغ
500 مشــروع رياضــي ودربــت أكثــر مــن 175.000 العــب 
ــة  ــاريع الرياضي ــم املش ــا قس ــدة أعده ــة فري ــق منهجي وف

فــي الرابطــة.
ومــن املقــرر أن تباشــر األكادمييــة برامجهــا فــي الكويــت 
ــن  ــو م ــي ماي ــك، ف ــل ذل ــن قب ــام 2022، ولك ــة ع ــي نهاي ف
هــذا العــام، سيشــهد ســتاد جابــر األحمــد الدولــي انتعاشــا، 
ــوم  ــة يق ــن الرابط ــم م ــا بتنظي ــتضيف حدث ــث سيس حي
خالــه مدربــو الليغــا باختيــار املواهــب الكويتيــة الشــابة 
ــة  ــر فرص ــك عب ــة وذل ــى األكادميي ــام إل ــدة لانضم الواع
الدراســية  املنــح  إحــدى  علــى  مــن احلصــول  متكنهــم 
كامــل ضمــن  دراســي  عــام  مدتــه  ببرنامــج  لالتحــاق 

ــن. ــد للمبتدئ ــا اجلدي ــج الليغ برنام

ــول  ــرة بــن ليڤرب ــة األخي ــق فــي اآلون يقــف أرســنال املتأل
وفرصــة تشــديد اخلنــاق علــى مان ســيتي املتصــدر وحامل 
اللقــب، وذلــك حــن يســتضيفه اليــوم فــي مبــاراة مؤجلــة 
مــن املرحلــة الســابعة والعشــرين للــدوري اإلجنليــزي فــي 

كــرة القــدم.
التقــى ليڤربــول وأرســنال ثــاث مــرات هــذا املوســم وخــرج 
»احلمــر« منتصريــن مرتــن 4-0 فــي املرحلــة 12 مــن 
ــي  ــف النهائ ــدور نص ــاب ال ــي إي ــاز و2-0 ف ــدوري املمت ال
األخــرى  املبــاراة  انتهــت  فيمــا  الرابطــة،  كأس  ملســابقة 
بالتعــادل الســلبي علــى أرض »املدفعجيــة« فــي ذهــاب كأس 

ــا. ــوج منافســه بلقبه ــي ت الرابطــة الت
لكــن وضــع أرســنال تغيــر كثيــرا، إذ خــرج منتصــرا مــن 
مبارياتــه اخلمــس األخيــرة فــي الــدوري املمتــاز مــا ســمح 
لــه فــي أن يصعــد الــى املركــز الرابــع األخيــر املؤهــل الــى 
دوري أبطــال أوروبــا مــع ثــاث مباريــات أقــل مــن ماحقــه 
الرئيســي مــان يونايتــد الــذي يتخلــف عــن الفريــق اللندني 
بفــارق نقطــة فــي املركــز اخلامــس. وســيحاول ليڤربــول أال 
يفــرط بالفرصــة املثاليــة التــي أتاحهــا لــه الفريــق اللندنــي 
اآلخــر كريســتال بــاالس بإجبــاره »الســيتي« علــى االكتفــاء 
بالتعــادل الســلبي فــي ختــام املرحلــة التاســعة والعشــرين، 

علــى  كلــوب  يورغــن  األملانــي  املــدرب  فريــق  فــوز  ألن 
أرســنال فــي معقلــه ســيضعه علــى بعــد نقطــة فقــط مــن 
حامــل اللقــب الــذي ســيتواجه معــه فــي مبــاراة مصيريــة 
فــي العاشــر مــن الشــهر املقبــل علــى »ســتاد االحتــاد« فــي 
ــو  ــي أنتوني ــه اإليطال ــام ومدرب ــل توتنه ــة 31. ويأم املرحل
ــاط الثــاث مــن  كونتــي اســتعادة التــوازن والعــودة بالنق

ملعــب برايتــون فــي مبــاراة مؤجلــة مــن املرحلــة 16.
ــن  ــوال، ع ــب غواردي ــان ســيتي، بي ــدرب م ــرب م ــذا، وأع ه
رضــاه عــن املســتوى الــذي قدمــه فريقــه فــي التعــادل 
ملعــب  بــاالس علــى  أمــام مضيفــه كريســتال  الســلبي 

بــارك«. »سيلهرســت 
ــبكة  ــاراة لش ــب املب ــات عق ــي تصريح ــوال ف ــال غواردي وق
»بــي بــي ســي«: »قدمنــا مبــاراة جيــدة للغايــة، علــى مــدار 
90 دقيقــة ارتكبنــا بعــض األخطــاء، ولكــن األســلوب الــذي 

لعبنــا بــه كان مميــزا«.
ــا  ــات، وعلين ــن املباري ــد م ــا العدي ــزال أمامن وواصــل: »ال ي
الفــوز بهــا، ولكــن بنفــس الطريقــة التــي نلعــب بهــا، 

بالنســبة لــي أرى أن الفريــق قــدم مبــاراة ممتــازة«.
وبتلــك النتيجــة رفــع مــان ســيتي رصيــده إلــى 70 نقطــة 
فــي صــدارة جــدول الترتيــب، كمــا رفــع كريســتال بــاالس 

.. »اخلطأ ممنوع«
أرسنال وليڤربول

»الليغا« والمجموعة النمساوية لتطوير 
األعمال تطلقان »أكاديمية الليغا الكويت«
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سؤال عبدالعزيز – الفيحاء : 
توقفت عن التدخن وأشعر بدوخه شديدة ؟ 

سؤال محمد  – املنصورية: 
كيف ميكنني أن احافظ على مستوى السكر طبيعي 

في الدم نهار رمضان ؟ 

باب يختص بالرد 
على أسئلة القراء الصحية 

من قبل نخبة من األطباء املختصن 
في مختلف األمراض املزمنة وغيرها..

للتواصل واتساب ٩٧٧٠٩١١١
برجاء ذكر األسم األول 

واملنطقة السكنية

اسأل طبيبك

سؤال من ام جاسم – االندلس:
  انا ُأحب صوم النوافل  وعند الرجوع بعد االنقطاع أصاب 
بصداع مستمر طول اليوم ؟ ممكن اعرف احلل وخصوصًا 

نحن على مشارف الشهر الكرمي ؟ 

اجلواب: 
يصاحـــب اإلقـــاع عـــن التدخـــن الشـــعور بالدوخـــة 
والصـــداع وعـــدم التركيـــز، وُتعتبـــر هـــذه األعـــراض 
األقـــل شـــيوًعا لانســـحاب النيكوتـــن مـــن الـــدم ، و يكـــون 
القضـــاء علـــى الصـــداع والـــدوران بأخـــذ حمـــام دافـــئ 
ــل  ــن التأمـ ــة متاريـ ــترخاء وممارسـ ــوم واالسـ ــل النـ قبـ

التـــي تعيـــد اجلســـم للوضـــع الســـليم والطبيعـــي.

اجلواب: 
مـــن املهـــم فحـــص مســـتوى الســـكر بالـــدم بشـــكل متكـــرر خـــال 
اليـــوم أثنـــاء الصيـــام وخاصـــة ملـــن يحتاجـــون إلـــى األنســـولن 
ــة  لتنظيـــم معـــدل الســـكر ، وعلـــى حســـب األبحـــاث العلميـ
يجـــب الفحـــص أربـــع مـــرات خـــال اليـــوم فـــي رمضـــان 
ـــي  ـــاع ف ـــص أو اإلرتف ـــات النق ـــرت أي عام ـــى إذا ظه ـــذا حت وه
ـــى املعـــدل الطبيعـــي  ـــة للعـــودة إل معـــدل الســـكر يجـــب احملاول
ـــم  ـــى ال يت ـــة حت ـــذه احلال ـــي ه ـــب ف ـــارة الطبي ـــل إستش ويفض

التعـــرض إلـــى مضاعفـــات مـــرض الســـكري اخلطيـــرة.
مـــن املهـــم اتبـــاع النظـــام الغذائـــي الصحـــي املتـــوازن اخلـــاص مبرضـــى 

الســـكري خـــال شـــهر رمضـــان وميكنـــك اتبـــاع هـــذه النصائـــح:
ــن  ــاد عـ ــى اإلبتعـ ــرص علـ ــب احلـ ــار يجـ ــة اإلفطـ ــى وجبـ علـ
تنـــاول الوجبـــات التـــي حتتـــوي علـــى الدهـــون والكربوهيـــدرات 
علـــى  حتتـــوي  التـــي  البســـيطة  الوجبـــات  وتنـــاول 
ـــم،  ـــا باجلس ـــهل امتصاصه ـــى يس ـــيطة الت ـــدرات البس الكربوهي
ــا التمـــر باحلليـــب فـــي بدايـــة تنـــاول وجبـــة اإلفطـــار. ومنهـ

< مـــن الهـــام تنـــاول وجبـــة الســـحور فـــي وقـــت متأخـــر وقبـــل 
ــاول  ــح بتنـ ــا ينصـ ــة كمـ ــاعات قليلـ ــام بسـ ــدء بالصيـ البـ
ــوب  ــروات واحلبـ ــا اخلضـ ــدة ومنهـ ــدرات املعقـ الكربوهيـ
الكاملـــة التـــي حتتـــاج وقـــت فـــي الهضـــم واإلمتصـــاص 
باجلســـم ممـــا يســـاعد علـــى الشـــعور بالشـــبع لســـاعات 

طويلـــة خـــال نهـــار رمضـــان.
< ميكنـــك تنـــاول األطعمـــة التـــي تعتبـــر مصـــادر هامـــة 
ــترول  ــتوى الكوليسـ ــن مسـ ــد مـ ــم وتزيـ ــة باجلسـ للطاقـ
ــوكادو والزيتـــون  ــرات واألفـ ــا املكسـ ــدم ومنهـ ــد بالـ اجليـ
وزيـــت الزيتـــون واألســـماك الزيتيـــة، ومـــن املمكـــن إضافـــة 

أى منهـــا علـــى وجبتـــي اإلفطـــار والســـحور.
< ميكنـــك تقســـيم الوجبـــات إلـــى ثـــاث وجبـــات بـــدال مـــن 

وجبتـــن خـــال شـــهر رمضـــان للحفـــاظ علـــى مســـتوى 
الســـكر بالـــدم.

< يعتبـــر تنـــاول املـــاء مـــن األشـــياء الهامـــة ملريـــض الســـكري 
ـــؤدي  ـــاء ت ـــاول امل ـــة تن ـــذا الن قل خـــال شـــهر رمضـــان، وه
ـــد  ـــم بع ـــن امله ـــذا م ـــدم، وله ـــكر بال ـــدل الس ـــاع مع ـــى ارتف إل
اإلفطـــار تنـــاول املـــاء حوالـــي 8 أكـــواب أو أكثـــر ممـــا 
ــاف،  ــة باجلفـ ــن اإلصابـ ــا مـ ــة أيضـ ــى الوقايـ ــاعد علـ يسـ

ويســـاعد علـــى جتنـــب العطـــش خـــال الصيـــام.
< التقليـــل مـــن تنـــاول املشـــروبات التـــي حتتـــوي علـــى الكافيـــن 

ـــة الســـحور ـــل الشـــاي والقهـــوة وخاصـــة على وجب مث
ـــي  ـــزة الت ـــر اجلاه ـــروبات والعصائ ـــاول املش ـــن تن ـــاد ع اإلبتع
ـــاع نســـبة الســـكر  ـــا إلرتف ـــى الســـكريات جتنب ـــوي عل حتت

ـــدم. بال
< ممارسة الرياضة في رمضان ملرضى السكري:

تعتبـــر الرياضـــة مـــن األشـــياء الهامـــة ملرضـــى الســـكري 
ويفضـــل خـــال شـــهر رمضـــان ممارســـة نـــوع مـــن 
الرياضـــة اخلفيفـــة ومنهـــا املشـــي، ومـــن املمكـــن ممارســـته 
ــن  ــرة بـ ــي الفتـ ــة فـ ــان وخاصـ ــهر رمضـ ــي شـ ــام فـ 4 أيـ
وجبتـــي اإلفطـــار والســـحور، ويفضـــل اإلبتعـــاد عـــن 

بدنـــي. مجهـــود  إلـــى  حتتـــاج  أنواع الرياضة التـــي 
< حســـب البحـــوث يفضـــل قيـــاس الســـكر فـــي التوقيتـــات 

التاليـــة . 
من 10 إلى 11 صباحا.

من ٣ إلى 4 مساءا.
قياس السكر بن ٣ ساعات من تناول وجبة اإلفطار.

قبل تناول السحور مباشرة .
ـــن  ـــر واليم ـــم باخلي ـــي عليك ـــاده املول ـــم واع ـــل اهلل طاعتك وتقب

ـــركات . . والب

اجلواب: 
ـــام مـــن املشـــكات الشـــائعة  ـــاء الصي ـــة بالصـــداع أثن اإلصاب
فـــي وقـــت الصيـــام، والتـــي يكثـــر اإلصابـــة بهـــا خاصـــة 
ـــات،  ـــاول الوجب ـــد تن ـــي مواعي ـــر املفاجـــيء ف نتيجـــة التغيي
ـــدم  ـــاض ســـكر ال ـــن انخف ـــوم، فضـــا ع ـــد الن ـــا مواعي وأيًض
ـــاول  ـــادي تن ـــن، ومعت ـــا أن املدخن ـــام، كم ـــن الصي ـــاجت ع الن
ــن  ــي مـ ــي تعانـ ــات التـ ــر الفئـ ــن أكثـ ــوة مـ ــاي والقهـ الشـ

الصـــداع نتيجـــة احتيـــاج اجلســـم للكافيـــن.
وبالتأكيـــد خـــال ســـاعات الصيـــام لـــن يتمكـــن املصـــاب مـــن 
تنـــاول املســـكنات التـــي تســـاهم فـــي تقليـــل آالم الصـــداع 

ـــف األم الصـــداع. ـــة لتخفي ـــا هـــي الطـــرق الطبيعي فم
< تدليك فروة الرأس

< التعرض للماء الدافيء أو البارد

< النوم 
 < االبتعاد عن الضوضاء

ــيوم  ــة باملاغنيسـ ــة الغنيـ ــاول األطعمـ ــى تنـ ــرص علـ احلـ
ـــل  ـــدم ونق ـــي ال ـــم نســـبة الســـكر ف ـــي تنظي ـــذي يســـاهم ف ال

رســـائل العصـــب إلـــى املـــخ.
< شـــرب كميـــات كافيـــة مـــن املـــاء فـــي الفتـــرة بـــن اإلفطـــار 
ـــى ســـاعات  ـــا عل ـــوازن وتوزيعه ـــى الســـحور بشـــكل مت حت
اإلفطـــار، وشـــرب كـــوب مبعـــدل كل ســـاعة الســـتفادة 

اجلســـم منهـــا، ومقاومـــة اجلفـــاف.
ـــي  ـــاف والت ـــة باأللي ـــه الغني ـــاول اخلضـــروات والفواك < تن

ـــرة أطـــول. ـــي اجلســـم لفت ـــاء ف ـــاظ بامل ـــن شـــأنها االحتف م
احلصول على قدر كافي من النوم.

< االبتعاد عن التوتر واإلجهاد قدر املستطاع.
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احلكمة من مشروعية الصيام 
شــرع اهلل -ســبحانه وتعالــى- الصيــام كغيــره مــن العبــادات 

لغايــًة أوضحهــا ســبحانه فــي آيــة فــرض الصيــام أال وهــي 
- غايــة التقــوى، فالصيــام مــن أعظــم العبــادات املعينــة علــى 

التقــوى. حتقيــق معنــى 
ــأّن  ــاد اجلــازم ب ــه مــع االعتق ــاب نواهي ــذ أوامــر اهلل واجتن  - تنفي

ــى العبــد فــي كل زمــاٍن ومــكاٍن. اهلل هــو الرقيــب عل
- استشــعار وجــود اهلل ومراقبتــه فــي الســر والعانيــة مــن أعظــم 
معانــي التقــوى التــي فــرض الصيــام مــن أجلهــا، كمــا يســاعد 

الصيــام علــى اجتنــاب احملرمــات والنواهــي واملكروهــات.
ــا،  ــات النفــس وشــهواتها وملذاته ــي رغب ــم ف ــى التحك ــدرة عل - الق
والتغلــب علــى الشــيطان وقهــره باالنصــراف إلــى عبــادة اهلل التــي 

تكبــر هــو عنهــا.
- للصيــام دوٌر فــي الشــعور بحاجــة الفقــراء واملســاكن إلــى الطعــام 
والشــراب، إلــى جانــب تعويــد الصائــم علــى املداومــة علــى األعمــال 
الصاحلــة كاإلكثــار مــن االســتغفار والدعــاء وقــراءة القــرآن الكــرمي. 

اإلعجاز العلمي في فرض الصيام 
فــرض اهلل -ســبحانه وتعالــى- العبــادات علــى املســلمن للحصــول 
علــى الثــواب واألجــر فــي اآلخــرة دون إحلــاق الضــرر أو األذى بــه 
ــل  ــادات، ب ــن العب ــكام أيٍّ م ــم وأح ــق تعالي ــّراء تطبي ــا ج ــي الدني ف
وعلــى العكــس أثبتــت النظريــات احلديثــة واآلراء الطبيــة والعلميــة 
أّن كل فريضــٍة مــن الفرائــض وكل مــا جــاء بــه القــرآن الكرمي والســنة 
النبويــة يخفــي خلفــه إعجــاًزا بشــكلٍّ أو بآخــر قــد ال تدركــه العقــول 
واألبصــار، وتتمثــل أوجــه اإلعجــاز العلمــي فــي فــرض الصيــام مــن 

خــال فوائــده اجلّمــة علــى الفــرد واملجتمــع، 
ــة بعشــر مــراٍت خــال  ــة واللمفاوي ــا التائي ــاءة اخلاي ــادة كف >  زي
ــد مــن  ــاز الهضمــي ممــا يزي ــام نتيجــة توقــف عمــل اجله الصي

ــم. ــد الصائ ــاز املناعــة واملقاومــة لألمــراض عن ــوة جه ق
>  يتزايــد عــدد األجســام املضــادة للبكتيريــا والفيروســات فــي 
مــن  والترهــات  الــوزن  وزيــادة  الســمنة  محاربــة  اجلســم. 
طريقــْن أولهمــا الراحــة النفســية واإلميانيــة املصاحبــة للصيــام 
والتــي تنعكــس علــى ضبــط عمليــة التمثيــل الغذائــي فــي 

اجلســم، 
> اســتهاك مخــزون الدهــون املتراكــم فــي الكبــد ومناطــق اجلســم 
األخــرى لتزويــد اجلســم بالطاقــة أثنــاء الصيــام وبالتالــي 

ــم.  ــة اجلس ــل كتل ــاص معام إنق
ن احلصــى بســبب  ــوُّ ــى كتك ــراض ومشــاكل الكل ــن أم ــة م > الوقاي
ارتفــاع تركيــز عنصــر الصوديــوم فــي اجلســم العائــق لتبلــور 
ــى  ــي الكل ــب ف ــواٍت تترس ــكل حص ــى ش ــيوم عل ــاح الكالس أم

ــة.  ــالك البولي واملس
> املقــدرة علــى التحكــم فــي الغريــزة اجلنســية وضبطهــا بســبب 
إنخفــاض تركيــز هرمــون التيستوســترون -هرمــون الذكورة-؛ 
لــذا نصــح رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- مــن لــم 
يســتطع الــزواج مــن الشــباب بالصيــام حفًظــا لــه مــن االجنــرار 
ــاض  ــزة > انخف ــن الغري ــة ع ــزوات الناجم وراء الشــهوات والن
ــغ  معــدل نبضــات القلــب فــي الدقيقــة الواحــدة للشــخص البال
اخلالــي مــن األمــراض مــن 72 إلــى 60 نبضــة/ الدقيقــة بســبب 

توقــف عمــل اجلهــاز الهضمــي الــذي يحتــاج فــي هضمــه للطعــام 
ــف  ــام تتوق ــي الصي ــتمراٍر، فف ــب باس ــن القل ــدم م ــخ ال ــى ض إل

عمليــة الهضــم وبالتالــي إراحــة عضلــة القلــب. 
ا لشــهٍر واحــٍد يدفــع  ــر فــي الصيــام كعبــادٍة تتكــرر ســنوّيً > التفّك
املســلم إلــى االنضبــاط والصبــر وإخــاص العبــادة هلل واإلقبــال 
عليــه وتــرك املعاصــي والذنــوب واملاهــي خــال الصيــام، مّمــا 
ــي والراحــة النفســية  ــوازع الدين ــن ال ــا ويعــزز م ــر إيجابّيً يؤث
والتــي قــد تنســحب علــى حيــاة املســلم بعــد رمضــان فيواظــب 

علــى مــا كان عليــه فــي رمضــان.

مكروهات الصيام 
الصيــام كغيــره مــن العبــادات التــي يجــب علــى املســلم مراقبــة اهلل 
كــي ال يقــع فــي املكــروه والــذي قــد يفســد عليــه أجــر الصيــام 
إن اقترفــه خاصــًة إن كان متعمــًدا، ومــن تلــك املكروهــات والتــي 

ُيستحســن االبتعــاد عنهــا منًعــا مــن الوقــوع فــي احملــذور
>  املبالغــة أثنــاء الوضــوء فــي املضمضــة واالستنشــقاء كــي ال 

ــدة.  ــى املع ــاء إل ــن امل ــع جــزٌء م يندف
>  تــذوق الطعــام ملعرفــة نكهتــه أو مــا شــابه ولــو كان علــى طــرف 
اللســان كــي ال يندفــع جــزٌء مــن الطعــام إلــى املعــدة علــى الرغــم 
مــن أنــه ال يفطــر بحســب ابــن تيميــة -رحمــه اهلل- لكــن ُيكــره 

اإلتيــان بــه.
> اإلقــدام علــى كل فعــٍل ُيحــرك الشــهوة لــدى الرجــل كتقبيــل 
الزوجــة أو ضمهــا كــي ال يفســد صيامــه ويتوجــب عليــه الكفــارة 

بســبب اجلمــاع فــي نهــار رمضــان أو إنــزال املنــي.
>   جمع الريق أو اللعاب في الفم ثم ابتاعه . 

> مضغ العلكة اخلالية من السكر واملنكهات. الفصد واحلجامة. 
>  استعمال السواك عند الشافعية. 

يــب والعطــور فــي النهــار  > اإلكثــار مــن النــوم فــي النهــار وشــّم الطِّ
عنــد املالكيــة.

مستحبات الصيام
 ُيســتحّب للمســلم مبجــّرد اإلعــان عــن دخــول شــهر رمضــان 
ــد اهلل  ــره عن ــاب أج ــه واحتس ــى صيام ــة عل ــد الني ــد عق وبع
أن ُيقبــل بقلبــه وجوارحــه علــى صيــام هــذا الشــهر الفضيــل 
مســتعيًنا علــى ذلــك بفعــل الواجبات واملســتحبات مــن األقوال 
واألفعــال واالبتعــاد عــن احملرمــات واملكروهــات منهمــا، ومــن 

مســتحبات الصيــام:
ــا  الســحور؛ ففــي الســحور بركــة، فمــن املســتحب تناولهــا يومّيً
مــع تأخيرهــا إلــى مــا قبــل طلــوع الفجــر الصــادق بوقــٍت 

ــٍر.  قصي
تعجيــل الِفطــر مبجــرد التحقــق مــع غــروب الشــمس أو ســماع 
آذان املغــرب، وُيســتحب اإلفطــار علــى الرطــب وإن لــم يوجــد 

فعلــى التمــر وإن لــم يوجــد فعلــى املــاء. 
ــراءة  ــة كق ــة والفعلي ــة القولي ــادات التطوعي ــن العب ــار م اإلكث
ــة  ــوات النافل ــر وآداء الصل ــتغفار والذك ــرمي واالس ــرآن الك الق
ــن وصــاة التراويــح والتهجــد. حفــظ اللســان  والرواتــب والسُّ
مــن الغيبــة والنميمــة وفحــش القــول وضبــط النفــس. الدعــاء 

عنــد اإلفطــار؛ فاإلفطــار مــن مواطــن الدعــوات امُلســتجابة. 
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فرض الصيام
اإلعجاز العلمي في

 الصيام 
هي الفريضة التي اشتركت في 

أدائها أقوام مختلفة ممن تنزّلت عليهم 
الرساالت السماوّية كما جاء في القرآن الكرمي 
َها  مع اختاف طرق الصيام، قال تعالى: }َيا َأيُّ

ِذيَن ِمن  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ الَّ
ُقوَن{]1[، فاهلل -سبحانه وتعالى- فرض  ُكْم َتتَّ َقْبِلُكْم َلَعلَّ
الصيام على املسلمن في السنة الثانية للهجرة، ووضحت 
الشريعة اإلسامية أركان هذه الفريضة واملتمثلة في النية 
على الصيام ليًا قبل طلوع الفجر الصادق واإلمساك أي 
االمتناع عن اجلماع وتناول األطعمة واألشربة من طلوع 

الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع اختاف عدد 
ساعات الصيام من دولٍة إلى أخرى بحسب موقعها 

اجلغرافي، فما هو اإلعجاز العلمي في فرض 
الصيام على املسلمن.

اإلعجاز العلمي
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حتى نلتقي مع تحياتي 

أنور بورحمه د. حصة الشاهين

مع تزايـــد اعداد املتوفـــن في الســـنوات االخيره من جـــراء تعاطي 
وادمـــان آفة التبـــغ والتي وصلت آخـــر احصائيـــات منظمة الصحة 
العامليـــة WHO للمتوفن ســـنويا  مـــن التبغ الي 8 ماين شـــخص 
حـــول العالم  .. األمر الـــذي جعل  احلكومات حـــول العالم من فترة 
إلـــى أخرى تســـعي إلى تقليل نســـبة التدخـــن فى األماكـــن العامة 
وذلـــك ألن أغلـــب الدراســـات الطبيـــة أثبتـــت أن التدخن الســـلبى 
يســـبب نفس املشـــاكل الصحية التـــى تنتج من التدخـــن اإليجابى 
وفيمـــا يلى أشـــهر الدول التـــى قررت حظـــر التدخن مـــن األماكن 

العامـــة حلماية صحـــة مواطنيها: 
١- الواليات املتحدة األمريكية

أعلنـــت والية نيويورك عام 200٣ ســـن القوانـــن املناهضة للتدخن 
لتشـــمل كل املطاعم وأماكن الترفيه .

2 - اململكة البريطانية: 
مت تطبيـــق احلظر فـــى والية اســـكتلندا عام 2006 وخال 6 أشـــهر 

كان القـــرار يطبـــق فى جميـــع أنحاء اململكة بـــكل جدية.
3 - أملانيا

فـــى أوائـــل عـــام 2008 مت تطبيق حظـــر التدخن فى فنـــادق أملانيا 
ومطاعمهـــا، وعلى الرغم من تعرض هذه املنشـــآت خلســـائر فادحة، 

إال أن احلكومـــة اســـتمرت فى تطبيق القرار بكل حســـم.
٤ - دولة الكويت 

اصـــدرت الكويـــت قانـــون حمايـــة البيئـــة رقـــم 42/2014 وقد كان 
هـــذا القرار شـــامل جلميـــع  كل ما يتعلـــق بالبر واجلـــو والبر وقد 
اعتبرتـــه منظمة الصحة العامليـــة من أفضل القوانـــن التي أصدرت 

ملكافحـــة التدخن .
٥ - نيوزلندا

اعلنـــت وزيرة الصحـــة النيوزلندية أنه لن يتمكن أي شـــخص ولد 
بعد 2008 من شـــراء الســـجائر او منتجات التبـــغ في حياته ..

وجـــاء هـــذا التصريح من خـــال القانـــون واملتوقع أن يتـــم إدراجه 
للتصديـــق عليه مـــن البرملان في العـــام 2022 م.

واتوقـــع أن هناك املزيد من الدول التي ســـتبادر ملثل هـــذه القرارات 
احلاســـمه التي تصب في مصلحه البلـــد واملواطنن ..

ان سن القوانن جانب وتطبيق هذه القوانن جانب آخر..
لذلك ســـنتواصل معكـــم الحقا في مدي تطبيق هذه الـــدول لقراراتها 
اخلاصـــه مبنع التدخن وســـنري من خـــال االرقام مـــدي تطبيقها 

وكميـــة املخالفات التي حـــررت في هذا اخلصـــوص .. ودمتم .

إن وجـــود األم ،  فـــي حياة أبنائهـــا كوجود الـــروح في النفس، 
فهـــي التي تقدم لهـــم احلب الذي ال ميكـــن أن ُيقاس بكـــم أو قيمة ! 
ُحيـــث أن األم وقبل أن تـــرى أبنائها ، َيدب النبض فـــي قلب جنينها 
لتشـــعر باألمومـــة واحلنـــان جتاهه . ولهـــذا فنعمـــة األمومة نعمة 
كبيـــرة ال ُيعطيهـــا اهلل إال ملن أختارهـــا و يســـتحقها ! ولهذا فمهما 
عاش اإلنســـان حيـــاة مليئة بالســـعادة فا تكتمل هذه الســـعادة إال 

باألمومـــِة ! فاألطفال يقدمون املـــودة والرحمة.  
وعيـــد األم ، واحـــد من أعياد الســـنة ، التي اتفق عليها البشـــر، 
بجميـــع أديانهـــم ولغاتهم وحضاراتهـــم .  وما هذا االتفـــاق إالَّ دليل 
علـــى أنَّ مكانـــة األم العظيمـــة ال تختلـــف بإختاف الشـــخص وال 
ها ســـبب رئيســـى  املجتمـــع وال البيئـــة ، فجميعنـــا متفقون على أنَّ
في اســـتمرار احلياة البشـــرية ، وعلـــى أنَّ األم لها مقامهـــا بأفعالها 

وصفاتهـــا وأقوالها !
إنَّ كلمـــة األم هـــي اختصـــار للحـــب واحلنـــان والرحمـــة وكل 
هـــا العطـــاء والتضحية واالجتهـــاد ، والعمل  املشـــاعر العظيمة ، إنَّ
الـــدؤوب على مدى ســـنوات طويلة في ســـبيل وصـــول األبناء إلى 
مرحلـــة النضـــج والتفكيـــر !  فليـــس كثيـــرًا  على جميـــع األمهات 
أن يتفـــق العالـــم أجمع علـــى يوم عيدهـــن، هذا اليوم الـــذي يحمل 
املعانـــي الســـامية الرقيقة ، َو يحمل الفـــرح والبهجة جلميع األمهات 
في هـــذا العالم ، والذي يجـــب فيه على كل إنســـان أن ُيعبر لوالدته 

عن حبـــه وامتنانـــه لها ، ملـــا قدمت له . 
والســـؤال هنـــا .. هل تســـتحق األم يومـــًا فقط لنعبـــر لها عن 
حبنـــا؟  . . بالطبـــع ال . . يجـــب علينـــا أن نعتبـــر كل يـــوم بحياة 
أمهاتنـــا عيـــد فعـــن أبـــي هريرة -رضـــي اهلل عنـــه- قـــال: “جاء 
اِس بُحســـِن  بيِّ فقـــال: يا رســـوَل اهلِل، َمن أَحـــقُّ النَّ رُجـــٌل إلـــى النَّ
َك، قال: ثمَّ َمن؟ قـــال:  أمُّ َك، قال: ثمَّ َمن؟ قـــال:  أمُّ َصحاَبتي؟ قـــال:  

فأدنـــاَك.” أُبوَك، ثمَّ أدنـــاَك  َك، قال: ثمَّ َمن؟ قـــال:  أمُّ
ولهذا يجب علينـــا جميًعا أن نقدم كل العطـــف واحلب ألمهاتنا، 
ى  خاصـــة إذا بلغن الكبـــر ، وأن نكون لهنَّ عوًنا وســـنًدا ونصًرا، حتَّ
نرضـــي اهلل تعالى ونرضي فطرتنا اإلنســـانية الســـليمة التي تدفع 
ين ، امتثـــااًل لألوامـــر اإللهية التي  اإلنســـان إلـــى وفاء اجلميـــل والدَّ
مها  أمرنـــا بهـــا اهلل تعالى ببـــر الوالديـــن، وتكرمًيـــا لألم التـــي قدَّ
الشـــرع اإلســـامي على األب في حديث أبي هريـــرة رضي اهلل عنه. .

َحفظ اهلل امهاتنا جميعًا . ..فهم سر احلياة .



هذا إعالن عن مسابقة فنية 

»غرفيك ديزاين وفيديو قصير« 
بمناسبة اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين

والمسابقة مفتوحة للجميع، فقط يلزم للمشاركين 
ممن هم أصغر من 18 عام رسالة من ولي األمر بالموافقة.     

برجاء تشجيع المجتمع على المشاركة في المسابقة االبداعية 
لتعم الفائدة، وممكن إذا رأيتم أن يكون هناك معرضا محليا 

للمشاركات بعد التنسيق مع المنظمين للمسابقة
علما بأن آخر موعد لقبول المشاركات 
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