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د. خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة

فقــدت الكويــت أميرهــا وفقــد العالــم رجــل اإلنســانية، فقدنــاه حــن اختــار 
اهلل عــز وجــل أميــر الكويــت ســمو الشــيخ صبــاح االحمــد اجلابــر الصبــاح 
ليتوفــاه اليــه، وقــد ابتهلــت األلســن وارتفعــت األكــف بالدعــاء هلل خالقنــا 

جــل وعــا بــأن يرحــم عبــده القــادم إليــه ويســكنه فســيح جناتــه.
إن املرحلــة التــي قادهــا األميــر الراحــل كانــت مرحلــة صعبــة، ولكنــه 
ــن  ــد ع ــة لتبتع ــة الدول ــي إدارة دف ــح ف ــيدة جن ــه الرش ــه وقيادت وبحكمت
ــة  ــاة، مهم ــى شــواطئ النج ــان وعل ــر األم ــي ب ــا ف الصخــور وترســو دائم
لــم تكــن ســهلة وحتتــاج إلــى قــدرات خاصــة وهــذا مــا كان ميلكــه الفقيــد 

ــر. الكبي
إذا بكــت الكويــت أميرهــا فهــي تبكــي قائــدا ناجحــا فــي إدارة دولتــه وخدمة 

. شعبه
ونحــن فــي احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان كنــا نشــعر دائمــا 
أن ســموه ، رحمــه اهلل ، كان ســنًدا لتوجهنــا فــي التوعيــة فقــد كانــت 
كلماتــه للمرحــوم الدكتــور عبدالرحمــن العوضــي ولنــا حــن نلقــاه، كانــت 
ــى صحــة  ــى احملافظــة عل ــة بالتشــجيع واحلــث الصــادق عل ــه مليئ كلمات
ــود  ــان وق ــان واإلنس ــود اإلنس ــي وق ــة ه ــن ألن الصح ــن واملقيم املواطن

التقــدم والرقــي.
رحــم اهلل ســمو األميــر الراحــل واحلمــد هلل أن جعــل قيادتنــا مــن بعــده 
ــواف  ــر ن ــمو األمي ــعبها س ــت وش ــة للكوي ــى درب احملب ــير عل ــل يس برج
االحمــد اجلابــر الصبــاح الــذي كان باألمــس عضيــدا مخلصــا واليــوم هــو 
قائــدا مقتــدرا، وستســتمر حملتنــا بنهجهــا حاملــة لــواء التوعيــة التــي هــي 

وصيــة اخلالديــن.
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حريـــص  كان  الســـمو  صاحـــب  إن 
علـــى عـــودة املواطنـــن الكويتيـــن 
مـــن اخلـــارج وتوفيـــر كل االحتياجـــات 
ـــة  ـــذه األرض الطيب ـــى ه ـــم عل ـــن يقي مل
ــبل  ــي سـ ــن فـ ــن ومقيمـ ــن مواطنـ مـ
صاحـــب  حـــرص  لقـــد  املعيشـــة. 
ـــة الصحـــة  ـــى حماي الســـمو الراحـــل عل
ـــن  ـــر م ـــد أكث ـــد، وتأكي ـــي البل ـــة ف العام
مـــرة علـــى التعـــاون مـــع مجلـــس 
األمـــة فيمـــا يتعلـــق فـــي التشـــريعات 
املطلوبـــة الســـتكمال كل اإلجـــراءات 
يتعلـــق  مـــا  كل  تطبيـــق  لتســـهيل 
بخطـــة الطـــوارئ وااللتـــزام بتعديـــل 
ـــن اإلجـــراءات  ـــي تســـهل م ـــن الت القوان
ـــة  ـــي هـــذه األزم ـــة املســـتجدات ف ملواجه

الصحيـــة.

كورونا املستجد
ــت  ــة الكويـ ــود دولـ ــار جهـ ــي إطـ و فـ

ــاريع  ــك املشـ ــرز تلـ ـــن أبـ ـــت إن م قال
)يعـــد  األحمـــد  جابـــر  مستشـــفى 
األكبـــر فـــي الشـــرق األوســـط وســـادس 
العالـــم(،  فـــي  مستشـــفى  أكبـــر 
ــد  ــد )يعـ ــراء اجلديـ ــفى اجلهـ ومستشـ
بـــن أكبـــر املستشـــفيات فـــي الشـــرق 
األوســـط(، ومركـــز صبـــاح األحمـــد 
للكلـــى واملســـالك )أحـــد أبـــرز املراكـــز 

املتخصصـــة(. الصحيـــة 

جائحة كورونا
ـــأن  ـــا املســـتجد، ف ـــع جائحـــة كورون وم
ـــيخ  ـــاد الش ـــر الب ـــمو أمي ـــب الس صاح
صبـــاح األحمـــد اجلابرالصبـــاح كان 
حريـــص علـــى حمايـــة الصحـــة العامـــة 
فـــي البـــاد ومناشـــدة اجلميـــع والطلـــب 
وزارة  بتعليمـــات  االلتـــزام  منهـــم 
وعـــدم  باملنـــازل  بالبقـــاء  الصحـــة 

ــع. التجمـ

ـــتجد  ـــا املس ـــة )كورون ـــة ملكافح املبذول
- كوفيـــد 19( علـــى املســـتوين احمللـــي 
والدولـــي و دعـــم منظمـــة الصحـــة 
العامليـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس كوفيـــد 
19 قامـــت دولـــة الكويـــت و بتوجيهـــات 
ـــمو  ـــب الس ـــرة صاح ـــن حض ـــامية م س
أميـــر البـــاد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد 
اجلابـــر الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه 
مليـــون   40 تبـــرع مببلـــغ  بتقـــدمي 
فـــي  املنظمـــة  دعمـــا جلهـــود  دوالر 

مكافحـــة تفشـــي الوبـــاء.
الكويـــت  إطـــار جهـــود دولـــة  فـــي 
ــا  ــروس كورونـ ــة فيـ ــة ملكافحـ املبذولـ
علـــى   )COVID-19( املســـتجد 
و  والدولـــي  احمللـــي  املســـتوين 
حضـــرة  مـــن  ســـامية  بتوجيهـــات 
ـــيخ  ـــاد الش ـــر الب ـــمو أمي ـــب الس صاح
الصبـــاح  اجلابـــر  األحمـــد  صبـــاح 
تقدمـــت  فقـــد  ورعـــاه  اهلل  حفظـــه 
ـــن  ـــة أربع ـــرع بقيم ـــت بتب ـــة الكوي دول
الصحـــة  ملنظمـــة  دوالر  مليـــون 
ـــي  ـــاءة ف ـــا البن ـــًا جلهوده ـــة دعم العاملي

الوبـــاء. مكافحـــة 
ــام  ــذ األيـ ــة منـ ــموه احلكومـ ــه سـ وجـ
ــا فـــي  األولـــى النتشـــار وبـــاء كورونـ
التدابيـــر  جميـــع  باتخـــاذ  العالـــم 
املواطنـــن  حلمايـــة  الوقائيـــة 
ــتلزمات  ــر كل املسـ ــن، وتوفيـ واملقيمـ
ـــا  ـــره مل ـــًا عـــن شـــكره وتقدي ـــم، معرب له
تقـــوم بـــه وزارة التجـــارة والصناعـــة 
والهيئـــة العامـــة للصناعـــة والشـــركة 
ـــن  ـــركة مطاح ـــن وش ـــة للتموي الكويتي

ترجل حكيم العرب بعد 65 عامًا 
من العطاء اإلنساني والسياسي

»كان« تنعى أمير االنسانية

إعداد - مرفت عبد الدامي
ـــا  ـــني به ـــع العامل ـــرطان »كان« وجمي ـــرض الس ـــة مب ـــة للتوعي ـــة الوطني ـــت احلمل نع
ـــر  ـــد اجلاب ـــاح األحم ـــر الراحـــل الشـــيخ صب ـــإذن اهلل ســـمو االمي ـــه ب ـــور ل ـــل املغف رحي
ـــاد  ـــر الب ـــام حضـــرة صاحـــب الســـمو أمي ـــى مق ـــزاء إل ـــص الع ـــاح، متقدمـــني بخال الصب
ـــي  ـــرام والشـــعب الكويت ـــاح الك ـــى آل الصب ـــاح وإل ـــر الصب ـــد اجلاب ـــواف األحم الشـــيخ ن
بوفـــاة أميـــر اإلنســـانية، راعـــي حملـــة )كان( فقيـــد األمتـــني العربيـــة واإلســـامية، 
ـــه. ـــيح جنات ـــكنه فس ـــه ويس ـــع رحمت ـــد بواس ـــد الفقي ـــر أن يتغم ـــي القدي ـــني العل داع

وأكـــدت )كان( إن الكويـــت شـــهدت أثنـــاء حكـــم الشـــيخ صبـــاح األحمـــد، عـــدة 
ـــي  ـــز مال ـــى مرك ـــت إل ـــل الكوي ـــدف لتحوي ـــاالت، ته ـــدة مج ـــي ع ـــة ف ـــاريع تنموي مش
وجتـــاري عاملـــي وتســـريع عجلـــة االقتصـــاد، وتعزيـــز دور القطـــاع اخلـــاص فـــي 
ـــد  ـــج«، وق ـــروس اخللي ـــت »ع ـــا كان ـــت كم ـــودة الكوي ـــة، لع ـــة االقتصادي ـــم التنمي دع
مت إجنـــاز العديـــد مـــن املشـــاريع العماقـــة التـــي ترتبـــط مبختلـــف القطاعـــات 

اخلدميـــة فـــي البـــاد وحتديـــدا اخلدمـــات الصحيـــة.
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ـــي هـــذا  ـــد ف ـــة مـــن جه ـــز الكويتي الدقيـــق واملخاب
الصـــدد.

ــه  ــة بخروجـ ــراح احلكومـ ــموه اقتـ ــض سـ ورفـ
مـــن الكويـــت حتـــى ال يصيبـــه الضـــرر مـــن هـــذا 
ــن،  ــه املواطنـ ــع أبنائـ ــاء مـ ــر البقـ ــاء، وآثـ الوبـ
وقـــال ــــــ رحمـــه اهلل ــــــ خـــال ترؤســـه االجتمـــاع 
ـــي  ـــوزراء: »ال يســـعني ف ـــس ال االســـتثنائي ملجل
بدايـــة هـــذا االجتمـــاع إال أن أســـجل شـــكري 
وتقديـــري ألخـــي رئيـــس الـــوزراء وإخوانـــه 
الـــوزراء والوزيـــرات علـــى تفضلهـــم باقتـــراح 
ــًا علـــي أن أخـــرج خـــارج البلـــد وأنضـــر  خوفـ
ــذا  ــر، وهـ ــك كل التقديـ ــدر ذلـ ــا، أقـ ــي كورونـ فـ

رؤيته كانت تحويل البالد 
مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا 

يحاكي الدول المتقدمة
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ــر،  ــن الكبيـ ــم ميكـ ــم وأبوكـ ــوالء ألخوكـ ــم بالـ ــس منكـ ــي أحـ يجعلنـ
احلمـــد هلل اآلن نحـــن كلنـــا مجتمعـــون وال يســـعني إال أن أقـــدم الشـــكر 
ــا  ــى مـ ــرات علـ ــوزراء والوزيـ ــوزراء والـ ــس الـ ــي رئيـ ــر ألخـ والتقديـ

قامـــوا بـــه مـــن جهـــد«.
وأضـــاف: »احلمـــد هلل جنحـــت هـــذه الفكـــرة، جنحـــت بفضـــل تعاونهـــم 
وتعاضدهـــم مـــع بعضهـــم، ووصلـــوا إلـــى النتيجـــة التـــي ترونهـــا اآلن، 
كل هـــذا بفضـــل تعـــاون الرئيســـن مـــع بعضهمـــا، وأرجـــو أن يتـــم هـــذا 

التعـــاون إلـــى أن يفرجهـــا اهلل«.
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره لوزيـــر الصحـــة، وفريـــق الـــوزارة الطبـــي 
مـــن األطبـــاء واملمرضـــن واملســـاعدين والعاملـــن، معبـــرًا عـــن تقديـــره 
ـــد وســـّخر  ـــال أو اجله ـــت وســـاعد بامل ـــى الكوي ـــة إل ـــدم خدم ـــن ق ـــكل م ل
الفنـــادق خلدمـــة املواطنـــن فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، إلـــى 

ـــة. ـــات اخليري ـــب اجلمعي جان
ــدم  ــرورة عـ ــه بضـ ــموه توجيهاتـ ــدر سـ ــياق، أصـ ــس السـ ــي نفـ وفـ
ــي ترتبـــت  ــلبية التـ ــج السـ ــة والنتائـ ــات االقتصاديـ ــل التداعيـ جتاهـ
ــروس  ــار فيـ ــة انتشـ ــذة ملواجهـ ــتثنائية املتخـ ــراءات االسـ ــى اإلجـ علـ
كورونـــا املســـتجد، وكان علـــى إثـــر هـــذه التوجيهـــات الســـامية، صـــدور 
ــاط القـــروض  ــات أقسـ ــارف بتأجيـــل مدفوعـ ــاد املصـ ــرار مـــن احتـ قـ
ــن  ــهيات مـ ــة والتسـ ــات االئتمانيـ ــطة والبطاقـ ــتهاكية واملقسـ االسـ

متابعات

6



7

ـــار ملصلحـــة دعـــم  بخمســـة مايـــن دين
ـــة انتشـــار  ـــدوق مســـاهمات مواجه صن

ـــا.  ـــروس كورون في
وفـــي إطـــار جهـــود الكويـــت املبذولـــة 
ملكافحـــة الفيـــروس علـــى املســـتوين 
ــن  ــات مـ ــي، وبتوجيهـ ــي والدولـ احمللـ
صاحـــب الســـمو، تبرعـــت الكويـــت 
ـــة  ـــة الصح ـــون دوالر ملنظم بــــ 40 ملي
العامليـــة، دعمـــًا جلهودهـــا البّنـــاءة 
ـــى  ـــى أن تتول ـــاء، عل ـــة الوب ـــي مكافح ف
املنظمـــة توزيـــع هـــذا التبـــرع لدعـــم 

برامجهـــا فـــي هـــذا املجـــال.
وصـــدرت توجيهـــات مـــن ســـمو األميـــر 
لفلســـطن  الدعـــم  بتقـــدمي  الراحـــل 
والعـــراق وإيـــران، ملواجهـــة تفشـــي 
ــة  ــة الصحـ ــر منظمـ ــاء، عبـ ــذا الوبـ هـ
املتخصصـــة،  وأجهزتهـــا  العامليـــة 
الشـــقيقة  للشـــعوب  متمنيـــًا 
ــذه  ــاوز هـ ــامة، وجتـ ــة السـ والصديقـ

الشـــركات  وأصحـــاب  املواطنـــن 
الصغيـــرة واملتوســـطة 6 أشـــهر ابتـــداًء 
مـــن أبريـــل املاضـــي مـــع إلغـــاء الفوائـــد 

واألربـــاح املترتبـــة علـــى ذلـــك.
واستشـــعارًا حلـــال املواطنـــن فـــي 
ــارات  ــاق املطـ ــل إغـ ــي ظـ ــارج فـ اخلـ
العالـــم،  حـــول  املـــرض  وانتشـــار 
احلكومـــة  رئيـــس  ســـموه  وجـــه 
بعدهـــا  لتبـــدأ  إعادتهـــم،  بضـــرورة 
وتكتمـــل  الكبيـــرة،  العـــودة  خطـــة 
فرحـــة الكويتيـــن برجـــوع أبنائهـــم 
إلـــى أحضـــان الوطـــن وســـط ذويهـــم 
فـــي مشـــهد يجســـد تكاتـــف وتعـــاون 
اجلهـــات احلكوميـــة واألهليـــة فـــي 
ــراع  ــموه باإلسـ ــات سـ ــذ توجيهـ تنفيـ
فـــي عـــودة الكويتيـــن قبيـــل حلـــول 

شـــهر رمضـــان املبـــارك.
وعلـــى الصعيـــد املالـــي، أمـــر ســـموه، 
ـــرع  ـــاح، بالتب ـــرة الصب ـــن أس ـــة ع نياب

األوضـــاع.
ــوء  ــي ضـ ــل وفـ ــد متصـ ــى صعيـ وعلـ
إميانهـــا بـــأن التعليـــم باســـتطاعته 
مـــن  ويزيـــد  الصحـــة  يحســـن  أن 
االســـتدامة البيئيـــة ويســـاعد علـــى 
ـــت  ـــوع دعم ـــر  واجل ـــى الفق ـــاء عل القض
قدمتهـــا  مبـــادرة  الكويـــت  دولـــة 
للتربيـــة  املتحـــدة  االمم  منظمـــة 
ـــم والثقافـــة )يونســـكو( لضمـــان  والعل
اســـتمرار التعليـــم فـــي الوقـــت الـــذي 
واصلـــت فيـــه دول العالـــم تعليـــق 
ـــاق  ـــات وإغ ـــد التجمع ـــة وتقيي الدراس
ـــى  ـــة عل ـــود صارم ـــرض قي ـــدود وف احل
الدخـــول وإجـــراءات احلجـــر الصحـــي 

بســـبب انتشـــار الفيـــروس.

دولة القانون
ـــج  ـــارة، انته ـــى مســـند اإلم ـــذ أن توّل من
سياســـة  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ 
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أمير اإلنسانية
وعلـــى الصعيـــد اإلنســـاني، كان األمـــن 
العـــام لـــأمم املتحـــدة حينـــذاك، بـــان 
كـــي مـــون، قـــد قـــال أن »جهـــود الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد مّكنـــت األمم املتحـــدة 
مـــن مواجهـــة مـــا شـــهده العالـــم مـــن 
فـــي  وكـــوارث  وحـــروب  معانـــاة 

ـــط  ـــن بس ـــون م ـــة والقان ـــن املواطن ُتِكّ
ســـيادتها علـــى مـــا دونهـــا مـــن الدعـــوات 
الفئويـــة فـــي املجتمـــع الكويتـــي، فـــي 
ـــة  ـــم دول ـــه جـــاء لدع إجـــراء وصـــف بأّن
القانـــون فـــي الكويـــت، ولتصحـــن 
املجتمعيـــة  الفرقـــة  مـــن  الكويـــت 
أحـــد  وفـــي  الطائفـــي.  واالنقســـام 
خطاباتـــه أكـــد أن »الوحـــدة الوطنيـــة 
اجلامعـــة املانعـــة احلاضنـــة ألبنـــاء 
هـــذه األرض، هـــي الركـــن األساســـي 
علـــى  وحرصهـــم  تاســـكهم  فـــي 
ثوابتهـــم وتراثهـــم األصيـــل، وعلـــى 
ــرف  ــن ال يعـ ــم لوطـ ــس انتمائهـ تكريـ
التفرقـــة بـــن أبنائـــه، أو أي تصنيـــف 
وتقســـيم ميـــس نســـيجه االجتماعـــي، 
ــن  ــود بـ ــع، يسـ ــا للجميـ ــى وطًنـ ليبقـ
وحســـن  النفـــوس  صفـــاء  أبنائـــه 

ــل«.  ــب العمـ ــا وحـ النوايـ
ومّلـــا حـــدث تفجيـــر مســـجد اإلمـــام 
ـــو 2015، ســـارع  ـــي 26 يوني الصـــادق ف
أميـــر البـــاد  الراحـــل إلـــى احلضـــور 
شـــخصًيا إلـــى موقـــع احلـــادث الـــذي 
وســـّجلت  مصلًيـــا،   26 فيـــه  قتـــل 
الصحافـــة والكاميـــرات أّنـــه رفـــض 
االســـتماع إلـــى التحذيـــرات األمنيـــة 
ـــع  ـــارة موق ـــن زي ـــه م ـــى منع ـــة إل الداعي
عيالـــي«  »هـــذوال  قائـــًا  التفجيـــر 
)هـــؤالء ِعَيالـــي(، وقـــد أشـــاد املراقبـــون 
بتلقائيـــة وعفويـــة األميـــر، ووصفـــوا 
اخلطـــوة بأّنهـــا جـــاءت لترّســـخ مفهـــوم 
ـــد  ـــت، وتئ ـــي الكوي ـــة ف الوحـــدة الوطني
مراســـم  وعقـــب  اإلرهـــاب.  مـــآرب 
ــا  ــه جنًبـ ــا بنفسـ ــي تقّدمهـ ــزاء التـ العـ
ـــن،  ـــن الكويتي ـــع املواطن ـــب م ـــى جن إل
قـــال فـــي كلمـــة لـــه: »إن هـــذه األزمـــة 
الشـــعب  حقيقـــة  بجـــاء  أبـــرزت 
الكويتـــي وأصالـــة معدنـــه وتكاتفـــه 
ـــة  ـــي الســـراء والضـــراء، أســـرة كويتي ف
واأللفـــة،  احملبـــة  تســـودها  واحـــدة 
ــا حـــب الوطـــن والـــوالء لـــه  ويجمعهـ
وااللتفـــاف حـــول قيادتـــه فـــي مواجهـــة 
العنـــف والفكـــر التكفيـــري املتطـــّرف.

ــة«.  ــوام املاضيـ األعـ
وأضـــاف فـــي كلمـــة أثنـــاء احتفاليـــة 
تكـــرمي األمم املتحـــدة للشـــيخ صبـــاح 
األحمـــد طيـــب اهلل ثـــراه، إن »مقابـــل 
التـــي  والفوضـــى  املـــوت  حالـــة 
مظاهـــر  شـــاهدنا  العالـــم،  شـــهدها 
كـــرم وإنســـانية مـــن قبـــل جيـــران 

أبرز احملطات في حياة األمير الراحل:
ولد الشيخ صباح في 16 يونيو عام 1929.

الكويــت،  مــدارس  فــي  تعليمــه  تلقــى 
واســتكمل دراســته علــى أيــدي أســاتذة 

. صيــن خصو
أصبــح رئيســا لدائــرة الشــئون االجتماعيــة 
والعمــل ودائــرة املطبوعــات والنشــــر عــام 

.1955
تولى وزارة اإلرشاد والبناء في عام 1962.

تولــى منصــب وزيــر اخلارجيــة فــي 28 
ينايــر 1963، واســتمر فــي هــذا املنصــب فــي 
ــد  ــذ عه ــكلت من ــي ش ــوزارات الت ــع ال جمي

ــل 1991. ــى 20 أبري ــتقالل وحت االس
أصبــح وزيــرا لإلعــالم بالوكالــة فــي الفتــرة 
ــر 1975  ــى 3 فبراي ــر 1971 وحت ــن 2 فبراي م

ــة. ــرا للخارجي ــه وزي ــى منصب ــة إل إضاف
عــن نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي 16 
ــر  ــب وزي ــى منص ــة إل ــر 1978 إضاف فبراي

ــة. اخلارجي
بالوكالــة  اإلعــالم  وزارة  مجــددا  تولــى 
باإلضافــة إلــى منصبــه نائبــا لرئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــراً للخارجيــة فــي الفتــرة مــن 

ــر 1982. ــى 9 فبراي ــارس 1981 وحت 4 م
تولــى منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس 
ــر  ــي 18 أكتوب ــة ف ــر اخلارجي ــوزراء ووزي ال

.1992
صــدر مرســوم أميــري بتعيينــه رئيســا 

ملجلــس الــوزراء فــي 13 يوليــو 2003.
ــل أعضــاء  ــن قب ــاع م ــه باإلجم ــت ُمبايعت مّت
البرملــان أميــراً لدولــة الكويــت فــي 29 ينايــر 

.2006
29 ســبتمبر 2020، إعــالن وفــاة الشــيخ 

صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
مّتــت ُمبايعــة ســموه باإلجمــاع أميــراً لدولــة 

الكويــت فــي 29 ينايــر 2006.

ــو  ــخ 13 يولي ــري بتاري ــوم أمي ــدر مرس ص
ــوزراء. ــس ال ــا ملجل ــه رئيس 2003 بتعيين

ُولــى منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس 
ــر  ــي 18 أكتوب ــة ف ــر للخارجي ــوزراء ووزي ال

.1992
نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــرا 

للخارجيــة فــي 3 مــارس 1985.
وزيــرا لإلعــالم بالوكالــة باإلضافــة إلــى 
منصبــه نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــراً للخارجيــة فــي الفتــرة مــن 4 مــارس 

1981 وحتــى 9 فبرايــر 1982.
عــن نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء بتاريــخ 
16 فبرايــر 1978 إضافــة إلــى منصــب وزيــر 

اخلارجيــة.
ــة فــي الفتــرة مــن 2  ــرا لإلعــالم بالوكال وزي
ــة  ــر 1975 إضاف ــى 3 فبراي ــر 1971 وحت فبراي

ــة. ــرا للخارجي ــه وزي ــى منصب إل
تولــى منصــب وزيــر اخلارجيــة ابتــداء مــن 
28 ينايــر 1963 واســتمر متقلــدا هــذا املنصب 
فــي جميــع الــوزارات التــي شــكلت منــذ عهد 

االســتقالل وحتــى 20 أبريــل 1991 .
وزيرا لإلرشاد واألنباء في 17 يناير 1962.

رئيســا لدائــرة الشــئون االجتماعيــة والعمــل 
ودائــرة املطبوعات والنشــــر 1955.

ــس  ــة للمجل ــة التنظيمي ــي الهيئ ــوا ف عض
األعلــى.

عضوا في مجلس اإلنشاء والتعمير.
ــر  ــمو امي ــب الس ــرة صاح ــرمي حض مت تك
اجلابــر  االحمــد  صبــاح  الشــيخ  البــالد 
ــخ 9  ــدة بتاري ــل االمم املتح ــن قب ــاح م الصب
ــانية. ــد االنس ــميته قائ ــبتمبر 2014 و تس س
منــح الدكتــوراة الفخريــة مــن جامعــة الكويت 
ــن  ــى الصعيدي ــرا جلهــوده العظيمــة عل تقدي

االنســاني و العاملــي فــي 6 مــارس 2017.
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قائـــا: »إن أعمـــال البـــر واإلحســـان 
ــعب  ــوس الشـ ــي نفـ ــة فـ ــم متأصلـ قيـ
ــاد  ــاء واألحفـ ــا األبنـ ــي تناقلهـ الكويتـ
ــي  ــارعة فـ ــن مسـ ــه مـ ــرف عنـ ــا عـ مبـ
ـــد  ـــاج وم ـــة احملت ـــوب وإعان ـــة املنك إغاث

يـــد العـــون لـــكل محتـــاج.

املساعدات اإلنسانية
أن  منـــذ  الكويـــت  دولـــة  وشـــهدت 
ـــر  ـــمو أمي ـــب الس ـــرة صاح ـــى حض تول
البـــاد الراحـــل الشـــيخ صبـــاح األحمـــد 
ثـــراه  الصبـــاح طيـــب اهلل  اجلابـــر 
ـــا  مقاليـــد احلكـــم فـــي عـــام 2006 تنامي
كبيـــرا فـــي دعـــم املســـاعدات اإلنســـانية 
إلـــى  ملحـــوظ  بشـــكل  وتوســـيعها 

ــم. ــاء العالـ مختلـــف أنحـ
أن  علـــى  اهلل  رحمـــه  ســـموه  ودأب 
تكـــون دولـــة الكويـــت ســـباقة فـــي 
العمـــل اخليـــري اإلنســـاني وأن تســـك 

ســـوريا قادتهـــا دولـــة الكويـــت أميـــرا 
وشـــعًبا«.

ــا  ــرت كرًمـ ــت أظهـ ــا أن »الكويـ مضيًفـ
الشـــيخ  قيـــادة  حتـــت  اســـتثنائًيا 
ـــاد،  ـــاحة الب ـــر مس ـــم صغ ـــاح، رغ صب
إال أن قلـــب دولـــة الكويـــت كان أكبـــر 

ــة«.  ــر واألوبئـ ــات والفقـ ــن األزمـ مـ
وأضـــاف »نحـــن مجتمعـــون اليـــوم 
ــت  ــة الكويـ ــر دولـ ــمو أميـ ــكر سـ لنشـ
وشـــعب الكويـــت، علـــى كرمهـــم الكبيـــر 
جتـــاه الســـورين والعراقيـــن«. وأكـــد 
ـــة  ـــا دول ـــت به ـــي قام ـــادرات الت أن »املب
ـــى  ـــي إل ـــع الدول ـــت دفعـــت املجتم الكوي
جمـــع املزيـــد مـــن املســـاعدات بفضـــل 
ـــاعد  ـــا س ـــاد، م ـــر الب ـــمو أمي ـــود س جه
ـــا  ـــام بوظيفته ـــى القي ـــدة عل األمم املتح
املســـتمر  الدعـــم  وأن  اإلنســـانية 
ـــد  ـــك«. وق ـــا مـــن ذل ـــر مكنن لســـمو األمي
علـــق صبـــاح األحمـــد عنـــد تكرميـــه، 

ــذا  ــي هـ ــة فـ ــادرات العامليـ ــام املبـ بزمـ
اجلانـــب .

وممـــا ال شـــك فيـــه أن توجيهـــات ســـمو 
ـــل  ـــيرة العم ـــم مس ـــل بدع ـــر الراح األمي
ـــز  ـــي تعزي ـــر ف ـــر األث ـــا أكب ـــري له اخلي
مكانـــة الكويـــت وتنميـــة عاقاتهـــا 
ـــم وأن ســـموه هـــو األب  بشـــعوب العال
ــري  ــل اخليـ ــر للعمـ ــن الكبيـ واحلاضـ

وأهلـــه فـــي دولـــة الكويـــت.
وتقديـــرا ملـــا قدمتـــه الكويـــت مـــن 
ــت  ــة وصلـ ــال خيريـ ــاعدات وأعمـ مسـ
ــدت  ــم عمـ ــاع العالـ ــع أصقـ ــى جميـ إلـ
تلـــك  تتويـــج  إلـــى  املتحـــدة  األمم 
عامليـــا  مركـــزا  بتســـميتها  اجلهـــود 
ـــد  ـــب قائ ـــل اإلنســـاني وإطـــاق لق للعم
اإلنســـانية علـــى ســـمو األميـــر إذ كان 
ــال  ــم أعمـ ــى دعـ ــموه علـ ــرص سـ يحـ
ــى  ــدت إلـ ــي امتـ ــة التـ ــر الكويتيـ اخليـ

معظـــم أرجـــاء األرض.
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اجلغرافيـــة  احملـــددات  عـــن  بعيـــدا 
مـــن  انطاقـــا  واإلثنيـــة  والدينيـــة 
عقيدتهـــا وقناعتهـــا بأهميـــة الشـــراكة 
الدوليـــة وتوحيـــد وتفعيـــل اجلهـــود 
الدوليـــة بهـــدف اإلبقـــاء واحملافظـــة 
علـــى األســـس التـــي قامـــت ألجلهـــا 

احليـــاة وهـــي الـــروح البشـــرية.
كمـــا لفـــت ســـموه إلـــى أن »دولـــة 
الكويـــت اتخـــذت عـــام 2008 قـــرارا 
ــدور  ــم الـ ــى دعـ ــا علـ ــد حرصهـ يجسـ
عندمـــا  املتحـــدة  لـــأمم  اإلنســـاني 
خصصـــت مـــا قيمتـــه 10 فـــي املائـــة مـــن 
إجمالـــي مســـاعداتها اإلنســـانية للـــدول 
ـــة أو  املتضـــررة مـــن الكـــوارث الطبيعي
احلـــروب وتبعتهـــا بقـــرارات رســـمية 
الطوعيـــة  املســـاهمات  مبضاعفـــة 
الســـنوية الثابتـــة لعـــدد مـــن الـــوكاالت 

ــة. ــات الدوليـ واملنظمـ
دور  أحـــد  علـــى  يخفـــى  ال  وممـــا 

العمل اإلنساني
ــى  ــاد وعلـ ــر البـ ــمو أميـ ــى سـ وأرسـ
مفهـــوم  عديـــدة  ســـنوات  مـــدى 
ـــرة  ـــل اإلنســـاني املثم دبلوماســـية العم
ــذا التكـــرمي األممـــي األبـــرز  إذ أتـــى هـ
مـــن نوعـــه تقديـــرا وعرفانـــا بالـــدور 
ــت  ــه الكويـ ــت عليـ ــذي جبلـ ــم الـ املهـ
وســـموه فـــي دعـــم مســـيرة العمـــل 
اخليـــري املمتـــدة إلـــى العديـــد مـــن 
للمســـاعدة. العالـــم احملتاجـــة  دول 

وأكـــد ســـمو أميـــر البـــاد الشـــيخ صباح 
رحمـــه  الصبـــاح،  اجلابـــر  األحمـــد 
اهلل، فـــي كلمتـــه خـــال االحتفاليـــة 
أن »دولـــة الكويـــت ومنـــذ اســـتقالها 
وانضمامهـــا إلـــى منظمـــة األمم املتحـــدة 
ســـنت لهـــا نهجـــا ثابتـــا فـــي سياســـتها 
اخلارجيـــة ارتكـــز بشـــكل أساســـي 
املســـاعدات  تقـــدمي  ضـــرورة  علـــى 
ــة  ــدان احملتاجـ ــة البلـ ــانية لكافـ اإلنسـ

الشـــعب الكويتـــي ومســـاهمته منـــذ 
القـــدم بهـــذه اجلهـــود اإلنســـانية مـــن 
ـــة  ـــة الكويتي ـــات اخليري ـــال اجلمعي خ
ــن  ــه مـ ــا قدمـ ــعبية مبـ ــان الشـ واللجـ
ـــن املشـــاريع  ـــد م ـــم متواصـــل للعدي دع
اإلنســـانية فـــي قارتـــي آســـيا وأفريقيـــا 
خيـــرة  وأيـــاد  شـــعبية  مببـــادرات 
ــن احملتاجـــن  ــر مـ ــى الكثيـ ــدت إلـ امتـ
فـــي أصقـــاع األرض ال ســـيما أثنـــاء 

املجاعـــات والكـــوارث الطبيعيـــة.
بفضـــل  اخليـــري  العمـــل  وأضحـــى 
توجيهـــات ســـموه، رحمـــه اهلل، ركيـــزة 
مـــن الركائـــز األساســـية للسياســـة 
اخلارجيـــة للكويـــت التـــي عـــرف عنهـــا 
ومنـــذ مـــا قبـــل اســـتقالها مبادراتهـــا 
ــق  ــتهدفت مناطـ ــي اسـ ــانية التـ اإلنسـ
ـــاطها  ـــع نش ـــم وتوس ـــي العال ـــدة ف عدي
ـــد  ـــاد مقالي ـــر الب ـــي ســـمو أمي ـــع تول م
ازداد حجـــم  إذ  عـــام 2006،  احلكـــم 

األمم المتحدة منحته لقب قائد العمل اإلنساني لجهوده في العمل الخيري والتنموي
رفض في بداية الوباء اقتراح الحكومة خروجه من الكويت وآثر البقاء 
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للمانحـــن لدعـــم الوضـــع اإلنســـاني 
فـــي ســـوريا كتأكيـــد جديـــد علـــى 
دور السياســـة اخلارجيـــة الكويتيـــة 
أميـــر  ســـمو  أعلـــن  إذ  اإلنســـاني 
البـــاد الراحـــل فـــي املؤتـــر األول 
الـــذي عقـــد فـــي ينايـــر 2013 تبـــرع 
ــون دوالر  ــغ 300 مليـ ــت مببلـ الكويـ
قيمـــة  ارتفعـــت  بينمـــا  أمريكـــي 
التبرعـــات الكويتيـــة فـــي املؤتـــر 
ـــر 2014  ـــي يناي ـــد ف ـــذي عق ـــي ال الثان
ومببلـــغ  دوالر  مليـــون   500 إلـــى 
ــذي  ــث الـ ــر الثالـ ــي املؤتـ ــل فـ مماثـ

عقـــد فـــي مـــارس 2015.
فـــي  أيضـــا  الكويـــت  وشـــاركت 
مؤتـــر املانحـــن الرابـــع لســـوريا 
ـــر  ـــي فبراي ـــدن ف ـــذي اســـتضافته لن ال
2016 اذ أعلـــن ســـمو أميـــر البـــاد 
ـــت  ـــد الكوي ـــموه وف ـــرؤس س ـــال ت خ
املؤتـــر  رئاســـة  فـــي  واملشـــاركة 

املســـاعدات اإلغاثيـــة بشـــكل ملحـــوظ 
ـــل  ـــة للعم ـــر واقعي ـــة أكث ـــت بصم وترك

ــي. ــاني العاملـ اإلنسـ

منتدى الكويت
الســـنوات  فـــي  الكويـــت  وشـــهدت 
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  املاضيـــة 
الداعمـــة للعمـــل اإلنســـاني فبـــدأت منـــذ 
عـــام 2014 بتنظيـــم فعاليـــات )منتـــدى 
ــاني(  ــل اإلنسـ ــي للعمـ ــت الدولـ الكويـ
الســـنوي مبشـــاركة جهـــات حكوميـــة 
وأهليـــة ودوليـــة وخبـــراء محليـــن 
ودوليـــن ومتطوعـــن لتحقيـــق أهـــداف 
مشـــتركة خلدمـــة العمـــل اإلنســـاني 
واســـتكماال ملســـيرتها كمركـــز للعمـــل 
ـــي هـــذا  ـــا ف ـــز ريادته اإلنســـاني ولتعزي

املجـــال.
وجــــــاءت استضافــــــة البـــــــــاد 
ـــى  ـــة األول ـــة الثاث للمؤتـــرات الدولي

تقـــدمي الكويـــت مبلـــغ 300 مليـــون 
دوالر علـــى مـــدى ثـــاث ســـنوات.

ولـــم يقتصـــر دور الكويـــت فقـــط 
ـــاركات  ـــمي واملش ـــب الرس ـــى اجلان عل
فـــي املؤتـــرات الدوليـــة بـــل ســـاهمت 
اخليريـــة  والهيئـــات  اجلمعيـــات 
احملليـــة فـــي دعـــم اجلهـــود احلكوميـــة 
ــى  ــت علـ ــب إذ عملـ ــذا اجلانـ ــي هـ فـ
إطـــاق حمـــات اإلغاثـــة وإيصـــال 
الشـــعب  ملتضـــرري  املســـاعدات 
جمعيـــة  ســـاهمت  كمـــا  الســـوري 
الهـــال األحمـــر الكويتـــي والهيئـــة 
اخليريـــة االســـامية العامليـــة بجهـــود 
ــي دول  ــن فـ ــة النازحـ ــرة إلغاثـ كبيـ

ــوريا. ــوار لسـ اجلـ
الكويـــت  حرصـــت  العـــراق  وفـــي 
واإلغاثـــة  العـــون  يـــد  مـــد  علـــى 
العراقيـــن  والاجئـــن  للنازحـــن 
حتـــى أصبحـــت حاليـــا مـــن أكبـــر 

»هذوال عيالي«... 
كلمات حانية وَأَدت فتنة طائفية 

في مهدها 
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باحلكومـــة  دفـــع  مـــا  املانحـــن 
العراقيـــة إلـــى اإلشـــادة باجلهـــود 
ــى  ــة إلـ ــة الهادفـ ــانية الكويتيـ اإلنسـ
تخفيـــف املعانـــاة اإلنســـانية للشـــعب 

العراقـــي.
وخـــال مشـــاركتها فـــي مؤتـــر املانحـــن 
اســـتضافته  الـــذي  العـــراق  لدعـــم 
واشـــنطن فـــي يوليـــو 2016 تعهـــدت 
الكويـــت بتقـــدمي مســـاعدات إنســـانية 
ـــى العـــراق بقيمـــة 176 مليـــون دوالر  إل
بينمـــا حرصـــت اجلمعيـــات اخليريـــة 
الكويتيـــة علـــى مواصلـــة حماتهـــا 
اإلغاثـــة  تقـــدم  التـــي  اإلنســـانية 

ــد. للمنكوبـــن فـــي ذلـــك البلـ
وعقـــب إعـــان احلكومـــة العراقيـــة 
حتريـــر مدينـــة املوصـــل ممـــا يســـمى 
ــة اإلســـامية )داعـــش(  ــم الدولـ تنظيـ
ـــت  ـــو 2017 اســـتضافت الكوي ـــي يولي ف
إلعـــادة  الدولـــي  الكويـــت  )مؤتـــر 
خـــال  العـــراق(  وتنميـــة  إعمـــار 
ـــر 2018  ـــى 14 فبراي ـــن 12 حت ـــرة م الفت
م تاشـــيا مـــع مبادئهـــا فـــي دعـــم 
ـــة لتســـميتها  األشـــقاء وترجمـــة حقيقي
مركـــزا   ( املتحـــدة  األمم  قبـــل  مـــن 

للعمـــل اإلنســـاني(.
االهتمـــام  يغـــب  لـــم  اليمـــن  وفـــي 
الكويتـــي سياســـيا وإنســـانيا عـــن هـــذا 
ــات  ــي أزمـ ــزال يعانـ ــذي ال يـ ــد الـ البلـ
اإلنســـاني  الصعيـــد  فعلـــى  كبيـــرة 
أعلنـــت الكويـــت فـــي عـــام 2015 تبرعهـــا 
مببلـــغ 100 مليـــون دوالر لتخفيـــف 
املعانـــاة اإلنســـانية للشـــعب اليمنـــي 
عمليتـــي  انطـــاق  بعـــد  ســـيما  ال 
)عاصفـــة احلـــزم( و)إعـــادة االمـــل( 

لدعـــم الشـــرعية.
فـــا  الفلســـطينية  القضيـــة  أمـــا 
تـــزال تلقـــى اهتمامـــا كويتيـــا كبيـــرا 
بإغاثـــة  يتعلـــق  فيمـــا  وخصوصـــا 
ــرات  ــذ عشـ ــطيني منـ ــعب الفلسـ الشـ
الســـنوات  فـــي  ومنهـــا  الســـنوات 
األخيـــرة علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر 
ـــر  ـــي يناي ـــاد ف ـــر الب ـــمو أمي ـــان س إع

ــغ 34  ــاد مببلـ ــرع البـ ــام 2009 تبـ عـ
احتياجـــات  لتغطيـــة  دوالر  مليـــون 
الاجئـــن  وتشـــغيل  غـــوث  وكالـــة 
ـــا  ـــك إميان ـــروا( وذل الفلســـطينين )أون
مـــن ســـموه بالـــدور اإلنســـاني للوكالـــة 
وملواجهـــة احلاجـــات العاجلـــة لأشـــقاء 
الفلســـطينين كمـــا قدمـــت الكويـــت 
إلـــى الوكالـــة مبلـــغ 15 مليـــون دوالر 

عـــام 2013.

جهود سموه 
في توحيد الصف العربي

الـــدور املتميـــز، واجلهـــود الدؤوبـــة 
املخلصـــة التـــي قـــام بهـــا حضـــرة 
يرحمـــه  االميـــر  الســـمو  صاحـــب 
بالتعـــاون  املعهـــودة،  بحكمتـــه  اهلل 
ــة،  ــدول العربيـ ــادة الـ ــقائه قـ ــع أشـ مـ
والتـــي أدت الـــى جنـــاح ســـموه حفظـــه 
ــة  ــق املصاحلـ ــي حتقيـ ــاه فـ اهلل ورعـ
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الصـــدع  ورأب  العربية،التاريخيـــة 
العربـــي، وجتـــاوز اخلافـــات الضيقـــة، 
وتعزيـــز األجـــواء اإليجابيـــة، ممـــا 
ـــر  ـــة، األم ـــذه القم ـــاح ه ـــي إجن ـــهم ف أس
الـــذي يعكـــس مـــا يتمتـــع بـــه ســـموه 
حفظـــه اهلل ورعـــاه فـــي نفـــوس إخوانـــه 
ـــمو  ـــة والس ـــة والفخام ـــاب اجلال أصح
ــر و  ــة، وتقدير،كبيـ ــة عاليـ ــن مكانـ مـ
القوميـــة  املســـؤولية  روح  يترجـــم 

لديهـــم فـــي مواجهـــة حتديـــات األمـــة 
العربيـــة ومعاجلـــة قضاياهـــا.

ـــر  ـــمو أمي ـــب الس ـــرة صاح ـــرم حض تك
ـــر  ـــاح األحمـــد اجلاب البـــاد الشـــيخ صب
ـــغ  ـــرع مببل ـــه اهلل بالتب ـــاح يرحم الصب
ملشـــروع  كويتـــي  دينـــار  مليـــون 
رحلـــة األمـــل باســـم ســـموه واســـم آل 
الصبـــاح الكـــرام، و ســـتنطلق هـــذه 
ــارب  ــت بقـ ــة الكويـ ــن دولـ ــة مـ الرحلـ

ـــون  ـــق اخلـــاص املك ـــم الفري ـــن تصمي م
اإلعاقـــات  ذوي  أمـــور  أوليـــاء  مـــن 
الذهنـــي باجتـــاه مدينـــة نيويـــورك 
حيـــث مقـــر األمم املتحـــدة ثـــم إلـــى 
ـــث  ـــنطن حي ـــة واش ـــة األمريكي العاصم
ـــًا  ـــي عاملي ـــي املعن ـــاد الدول ـــر األوملبي مق
و  الذهنيـــة،  اإلعاقـــات  ذوي  بفئـــة 
ــت  ــة الكويـ ــراز دور دولـ ــتقوم بإبـ سـ
ـــًا  ـــا املشـــرق حضاري اإلنســـاني ووجهه
نقـــل جتربـــة  و  العالـــم  دول  أمـــام 
الكويـــت املشـــرقة فـــي مجـــال رعايـــة 
املعاقـــن بتوجيهـــات ومباركـــة مـــن 

ســـموه رعـــاه اهلل.

حقوق املرأة 
أولـــى ســـمو األميـــر املـــرأة الكويتيـــة 
رئيســـًا  كان  منـــذ  خاصـــة  رعايـــة 
متابعـــة  عـــن  مســـئوال  للـــوزراء، 
بقانـــون  اخلاصـــة  التعديـــات 
ــام 2005، التـــي منحـــت  ــاب عـ االنتخـ
وتّثـــل  االنتخـــاب،  حـــق  املـــرأة 
اهتمامـــه باملـــرأة فـــي دعـــم حصولهـــا 
علـــى حقوقهـــا السياســـية واملدنيـــة 

واالجتماعيـــة. 

مركز العمل اإلنساني 
تولـــت الكويـــت زمـــام املبـــادرات فـــي 
العمـــل اخليـــري اإلنســـاني، واســـتحقت 
تكـــرمي األمم املتحـــدة لســـمو أميـــر 
البـــاد بتســـمية ســـموه »قائـــدًا للعمـــل 
ــزًا  ــة الكويـــت »مركـ ــاني »ودولـ اإلنسـ
ـــد أن  ـــًا بع ـــاني« خصوص ـــل اإلنس للعم
اســـتضافت الكويـــت املؤتـــر الدولـــي 
ــاني  ــع اإلنسـ ــم الوضـ ــن لدعـ للمانحـ
فـــي ســـوريا لثـــاث دورات متتاليـــة، 
وجنـــح ســـمو األميـــر فـــي خلـــق حشـــد 
دولـــي كبيـــر مـــن تلـــك املؤتـــرات، 
الاجئـــن  إلغاثـــة  بســـخاء  وتبـــرع 
وفـــد  ســـموه  وتـــرأس  الســـورين، 
الكويـــت فـــي املؤتـــر الدولـــي الرابـــع 
للمانحـــن ملســـاعدة الشـــعب الســـوري 

الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن عـــام 2016.
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واشـــاد األمـــن العـــام الســـابق لـــأمم 
املتحـــدة بـــان كـــي مـــون بـــدور دولـــة 
ــد  ــد يـ ــًا« ملـ ــباقة دائمـ ــت » السـ الكويـ

العـــون إلـــى احملتاجـــن.
وترأســـت الكويـــت، بالتعـــاون مـــع 
املتحـــدة،  األوروبـــي واألمم  االحتـــاد 
مؤتـــر املانحـــن ملصلحـــة الجئـــي 
»الروهينغـــا« املقيمـــن فـــي بنغاديـــش 
دوالر  مليـــون   15 بــــــــ  وتبرعـــت   ،
للتخفيـــف مـــن حـــدة املأســـاة، وقـــدم 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة منحـــة 
أمريكـــي  دوالر  مليـــون  مقدارهـــا 
الاجئـــن  إغاثـــة  فـــي  لإلســـهام 
حلصـــر  مجـــال  وال  الروهينغـــا، 
مبـــادرات الكويـــت واملســـاعدات التـــي 
قدمتهـــا إلـــى احملتاجـــن فـــي العـــراق 
وغيرهـــا.  والصومـــال..  والســـودان 

بيان كويتي ساطع 
القضيـــة  األميـــر  ســـمو  عـــاش 
الفلســـطينية بـــكل مخاضاتهـــا وســـاهم 
فـــي جناحاتهـــا وانتصاراتهـــا، وقـــال 
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 
ــذ  ــاح منـ ــيخ صبـ ــرف الشـ ــاس: »أعـ عبـ
الوقـــت  ذلـــك  ومنـــذ  الســـبعينات، 
ــة  ــي القضيـ ــاال فـ ــدا فعـ ــا وأبـ كان دائمـ
الفلســـطينية، وكان دائمـــا علـــى رأس أي 
جلنـــة.. حلـــل أي مشـــكلة حتصـــل مـــع 
ـــداء  ـــى الن ـــد ينس ـــطينين«. وال أح الفلس
الصـــادق مـــن ســـمو األميـــر ألشـــقائه 
العالـــم للمســـارعة فـــي  العـــرب وكل 
القمـــة العربيـــة االقتصاديـــة فـــي 2009 

إلعـــادة اعمـــار غـــزة.

صندوق التنمية والصداقة واإلخاء
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق  كان 
مؤسســـة  أول  العربيـــة  االقتصاديـــة 
ــهم  ــط تسـ ــرق األوسـ ــي الشـ ــة فـ إمنائيـ
اإلمنائيـــة  اجلهـــود  حتقيـــق  فـــي 
ــدول  ــن الـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــدول العربيـ للـ
التـــي  القـــروض  وتتســـم  الناميـــة، 
ميســـرة  بأنهـــا  الصنـــدوق  يقدمهـــا 

تســـاعد الـــدول الناميـــة فـــي تويـــل 
التنميـــة،  برامـــج  وتنفيـــذ  مشـــاريعها 
ــل  ــاعدات لتمويـ ــدوق املسـ ــدم الصنـ ويقـ
ـــة  تكاليـــف إعـــداد دراســـات اجلـــدوى الفني
واالقتصاديـــة للمشـــروعات اإلمنائيـــة فـــي 
هـــذه الـــدول وتدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة 
فيهـــا واألرقـــام التاليـــة أبلـــغ مـــن كل كام:
ــروض:  ــن القـ ــتفيدة مـ ــدول املسـ ــدد الـ عـ
ــا  ــروض: 972 قرضـ ــدد القـ 106 دول - عـ
- قيمـــة القـــروض: 6344 مليـــون دينـــار 

كويتـــي.

سلسلة مبادرات سخية 
ـــة  ـــي القم ـــر ف ـــن ســـمو األمي 2007 : أعل
املصـــدرة  البلـــدان  ملنظمـــة  الثالثـــة 
ــر 2007  ــي نوفمبـ ــك( فـ ــط ) أوبـ للنفـ
ـــغ 150  ـــت مببل ـــة الكوي ـــرع دول ـــن تب ع
مليـــون دوالر لدعـــم برنامـــج ، ميـــول 
ــة  ــة بالطاقـ ــة املتصلـ ــوث العلميـ البحـ

ــر املناخـــي .  والبيئـــة والتغيـ
2008: أنشـــأت دولـــة الكويـــت صنـــدوق 
مببلـــغ  وســـاهمت  الكرميـــة،  احليـــاة 
قـــدره 100 مليـــون دوالر فـــي رأســـمال 
الصنـــدوق ملواجهـــة انعكاســـات أزمـــة 
ـــل منـــوًا  ـــدول األق ـــى ال ـــة عل ـــذاء العاملي الغ

 .
ـــة  ـــر القم ـــي مؤت ـــموه ف ـــق س 2009 : أطل
الكويـــت  فـــي  الـــذي عقـــد   – العربيـــة 
مطلـــع 2009 – مبـــادرة دعـــم وتشـــجيع 
واملتوســـطة  الصغيـــرة  املشـــروعات 
احلجـــم، برأســـمال مليـــاري دوالر، وأمـــر 
ـــون دوالر  ـــغ 500 ملي ـــدمي مبل ـــموه بتق س
ـــرع  ـــادرة، وتب ـــذه املب ـــة ه ـــل انطاق لتفعي
ســـموه خـــال القمـــة مببلـــغ 34 مليـــون 
دوالر لتغطيـــة احتياجـــات وكالـــة غـــوث 
الاجئـــن الفلســـطينين ) األونـــروا (. 

2010: خـــال مؤتـــر املانحـــن إلعمـــار 
شـــرق الســـودان، الـــذي عقـــد فـــي الكويـــت 

متابعات
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اإلعـــان  جـــرى   ،2010 ديســـمبر  فـــي 
 500 مببلـــغ  الكويـــت  مســـاهو  عـــن 
أمريكـــي ملنطـــق شـــرق  مليـــون دوالر 
الســـودان ، علـــى أن يقـــدم املبلـــغ مـــن 
للتنميـــة  الكويتـــي  الصنـــدوق  خـــال 

العربيـــة.  االقتصاديـــة 
مليـــون  مببلـــغ  ســـموه  تبـــرع   :2011
ــل،  ــة األمـ ــروع رحلـ ــي ملشـ ــار كويتـ دينـ
ـــت  ـــه الكوي ـــراز وج ـــي إب ـــاهمت ف ـــي س الت

اإلنســـاني.
2012: أعلـــن ســـموه فـــي مؤتـــر قمـــة 
دولـــة  تبـــرع  عـــن  اإلفريقـــي  االحتـــاد 
ـــد  ـــر اجلدي ـــز املق ـــف جتهي ـــت بتكالي الكوي
للمفوضيـــة العامـــة لاحتـــاد اإلفريقـــي 

فـــي العاصمـــة اإلثيوبيـــة. 
2012 : أطلـــق ســـموه مبـــادرة لتنميـــة 
ــل  ــة األقـ ــر العربيـ ــيوية غيـ ــدول اآلسـ الـ
ـــاري دوالر  ـــن ملي ـــج م ـــر برنام ـــوًا ، عب من
تســـاهم فيـــه دولـــة الكويـــت بـــــــــ 300 

مليـــون دوالر. 
املؤتـــر  الكويـــت  اســـتضافت   :2013
الدولـــي األول ملانحـــي ســـوريا، وأعلـــن 
ــغ  ــت مببلـ ــاهمة الكويـ ــن مسـ ــموه عـ سـ
300 مليـــون دوالر أمريكـــي لدعـــم الوضـــع 
اإلنســـاني للشـــعب الســـوري الشـــقيق . 
ـــة  ـــة العربي ـــي القم ـــموه ف ـــن س 2013 : أعل
ــروص  ــدمي قـ ــن تقـ ــة عـ ــة الثالثـ اإلفريقيـ
ميســـرة للـــدول اإلفريقيـــة مببلـــغ مليـــار 

دوالر علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات. 
كمـــا أعلـــن ســـموه عـــن عـــزم دولـــة 
ماليـــة  جائـــزة  تخصيـــص  الكويـــت 
ســـنوية مببلـــغ مليـــون دوالر ، باســـم 
الرحمـــن  عبـــد  الدكتـــور  املرحـــوم 
الســـميط، تختـــص باألبحـــاث التنمويـــة 

إفريقيـــا.  فـــي 
2014: أعلـــن ســـموه مضاعفـــة مســـاهمة 
الســـنوية  الطوعيـــة  الكويـــت  دولـــة 
ـــزي  ـــدوق األمم املتحـــدة املرك ـــة لصن الثابت

لاســـتجابة للطـــوارئ اإلنســـانية إلـــى 
مليـــون دوالر. 

2015: تبرعـــت دولـــة الكويـــت مببلـــغ 
لدعـــم  أمريكـــي  دوالر  مليـــون   500
الوضـــع اإلنســـاني للشـــعب الســـوري 

ــقيق.  الشـ
2016: أعلـــن ســـموه فـــي املؤتـــر الرابـــع 
للمانحـــن ملســـاعدة ســـوريا عـــن مســـاهمة 
ـــى  ـــون دوالر عل ـــغ 300 ملي ـــت مببل الكوي
مـــدى ثـــاث ســـنوات فـــي دعـــم الوضـــع 
وأعلـــن  الشـــقيق،  للشـــعب  اإلنســـاني 
ـــزة االســـتثمارية  ـــام  األجه ـــن قي ســـموه ع
فـــي دولـــة الكويـــت بتوجيـــه مبلـــغ 4 
ــات  ــى قطاعـ ــك إلـ ــارات دوالر أمريكيـ مليـ

ــاد املصـــري.  االقتصـ
2018: أعلـــن ســـموه أن دولـــة الكويـــت 
دوالر  مليـــار  تخصيـــص  ســـتلتزم 
ــتثمار فـــي  ــار دوالر لاسـ ــا، ومليـ قروضـ

العـــراق. فـــي  االســـتثمارية  الفـــرص 
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ــواع  ــة أنـ ــي مقدمـ ــدي فـ ــرطان الثـ ــي سـ يأتـ
ـــم  ـــي العال ـــاء ف ـــب النس ـــي تصي ـــرطان الت الس
ــّد ســـواء.  املتقـــدم والعالـــم النامـــي علـــى حـ
هـــذا  وقـــوع  معـــدالت  ارتفـــاع  وُياحـــظ 
ـــادة  ـــة زي ـــي نتيج ـــم النام ـــي العال ـــرطان ف الس
ــع  ــادة التوّسـ ــول وزيـ ــر املأمـ ــط العمـ متوسـ
ـــة.  ـــاة الغربي ـــاط احلي ـــاد أمن ـــي واعتم العمران
إســـهام  إمكانيـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
االســـتراتيجيات الوقائيـــة فـــي احلـــّد مـــن 
ــدي،  ــرطان الثـ ــة بسـ ــر اإلصابـ بعـــض مخاطـ
فـــإّن تلـــك االســـتراتيجيات ال تّكـــن مـــن 
ـــك الســـرطان  ـــص مـــن معظـــم حـــاالت ذل التخّل
ـــل  ـــة الدخ ـــدان املنخفض ـــي البل ـــر ف ـــي تظه الت
ــم  ــث ال يتـ ــل حيـ ــطة الدخـ ــدان املتوسـ والبلـ
مراحـــل  فـــي  إاّل  املـــرض  هـــذا  تشـــخيص 

متأّخـــرة. 
ـــل  ـــن أج ـــر م ـــف املبّك ـــإّن الكش ـــه ف ـــاء علي وبن
حتســـن حصائـــل ســـرطان الثـــدي وحتســـن 
معـــدالت بقيـــا مرضـــاه يظـــّل حجـــر الزاويـــة 

ملكافحـــة هـــذا املـــرض.

وإطـــاق الشـــهر العاملـــي للتوعيـــة بســـرطان 
الثـــدي والـــذي يقـــام فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن 
ـــدق ناقـــوس اخلطـــر حـــول  كل عـــام يأتـــي ل
ـــص  ـــة الفح ـــن األورام، ألهمي ـــوع م ـــذا الن ه
واالكتشـــاف املبكـــر فـــي العـــاج حيـــث 
تصـــل نســـبة الشـــفاء إلـــى 90 % إذا مت 

اكتشـــافه مبكـــرا.
وســـرطان الثـــدي هـــو الســـبب الرئيســـي 
تتـــراوح  الاتـــي  النســـاء  بـــن  للوفـــاة 
وعلـــى  عامـــا،  و55   40 بـــن  أعمارهـــن 
الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن النســـاء الاتـــي 
أعلـــى بكثيـــر ممـــا كان عليـــه  تعافـــن 
ســـابقا ويعـــود هـــذا الـــى زيـــادة التوعيـــة 
ـــدى  ـــدى املجتمـــع بشـــكل عـــام ول باملـــرض ل
النســـاء بشـــكل خـــاص والتطـــور امللحـــوظ 
ـــي آن  ـــاج ف ـــخيص والع ـــائل التش ـــي وس ف

ــد. واحـ
مجلـــة )حياتنـــا( التقـــت عـــددًا مـــن األطبـــاء 
والطبيبـــات املختصـــن إللقـــاء الضـــوء 
ـــة  ـــورة وكيفي ـــل اخلط ـــرض وعوام ـــى امل عل

ــي  ــا يلـ ــه، وفيمـ ــة بـ ــن االصابـ ــة مـ الوقايـ
نـــص املقابـــات.

األكثر انتشارا
ـــة الوطنيـــة ملكافحـــة  بدايـــة أكـــد رئيـــس احلمل
ــح،  ــد الصالـ ــد احمـ ــرطان )كان«، د. خالـ السـ
ان ســـرطان الثـــدي يعـــد األكثـــر انتشـــارًا 
ــوع  ــن مجمـ ــكل 24 % مـ ــم، إذ يشـ ــي العالـ فـ
ــا  ــم، مبينـ ــول العالـ ــاء حـ ــدى النسـ األورام لـ
ــة  ــدي متفاوتـ ــرطان الثـ ــبة وقـــوع سـ ان نسـ
ـــي  ـــع ف ـــا تق ـــى معدالته ـــن أعل ـــم، ولك ـــي العال ف
ـــن  ـــت م ـــر الكوي ـــث تعتب ـــة، حي ـــدول الغربي ال
ـــة،  ـــة واملنخفض ـــن العالي ـــطة ب ـــدول املتوس ال
ـــر  ويعتبـــر ســـرطان الثـــدي فـــي الكويـــت األكث
ــوع  ــن مجمـ ــل 23 % مـ ــث ميثـ ــارًا، حيـ انتشـ
و41  والنســـاء،  الرجـــال  بـــن  الســـرطانات 
% مـــن مجمـــوع الســـرطانات لـــدى النســـاء، 
ـــدى  ـــام 2015 ل ـــي ع ـــة ف ـــدل اإلصاب ـــغ مع ويبل
النســـاء الكويتيـــات 66.0 لـــكل مئـــة ألـــف 
نســـمة )أي حوالـــي 67 لـــكل مئـــة ألـــف نســـمة 
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ـــل  ـــة يص ـــدول الغربي ـــض ال ـــي بع ـــًا( )ف تقريب
معـــدل اإلصابـــة إلـــى حوالـــي 109 لـــكل مئـــة 

ألـــف نســـمة(.
ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن املاحـــظ أن 12 % مـــن 
حـــاالت اإلصابـــة بـــن الكويتيـــات أعمارهـــن 
أقـــل مـــن 40 ســـنة، كمـــا بلـــغ معـــدل الوفـــاة 
فـــي الكويـــت 8 وفيـــات لـــكل مئـــة ألـــف 
ـــول  ـــف لنق ـــب أن نتوق ـــا يج ـــال هن ـــمة، وق نس
أن ســـرطان الثـــدي فـــي الكويـــت يـــزداد ، 
حيـــث كان معـــدل اإلصابـــة بـــن األعـــوام 1974 
– 1984 قـــد وصـــل الـــى 15 حالـــة لـــكل مئـــة 
ألـــف نســـمة، وقـــد تضاعـــف هـــذا املعـــدل 4 
مـــرات ليبلـــغ 56 حالـــة لـــكل مئـــة ألـــف نســـمة 
مـــن الســـكان مـــا بـــن األعـــوام 2008 ـــــ 2012 .

وأكـــد د. خالـــد الصالـــح، مـــن املعلـــوم ان 
ـــم  ـــي العال ـــاج حـــاالت الســـرطان ف ـــدم بع التق
ومنهـــا الكويـــت تـــؤدي الـــى حتســـن فـــي 
نســـبة الشـــفاء بفضـــل اهلل، الفتـــا إلـــى أن 
الدراســـات أثبتـــت أن الكشـــف املبكـــر عـــن 
ــن  ــفاء مـ ــب الشـ ــع نسـ ــدي يرفـ ــرطان الثـ سـ
ـــًا  ـــة، فض ـــي املئ ـــن 90 ف ـــر م ـــى أكث ـــرض إل امل
عـــن أنـــه يخفـــف احتمـــاالت الوفـــاة بســـبب 
املـــرض، كاشـــفا عـــن إصابـــة 556 إمـــرأة 
فـــي  عـــام  كل  الثـــدي  بســـرطان  جديـــدة 

الكويـــت.

وأوضـــح الدكتـــور الصالـــح أن نســـبة وصـــول 
ـــرض  ـــن امل ـــرة م ـــة األخي ـــي املرحل ـــيدات ف الس
انخفضـــت لــــ35 % ونســـعى خـــال الفتـــرة 
ـــدًا أن  ـــى %15، مؤك ـــبة إل ـــل النس ـــة لتص املقبل
ــق  ــرطان عريـ ــة السـ ــت ملكافحـ ــز الكويـ مركـ
ويضـــم طاقـــم طبـــي متمـــرس وأن نســـبة 
ـــب  ـــوازي النس ـــت ت ـــي الكوي ـــاج ف ـــاح الع جن

فـــي املراكـــز األخـــرى املتخصصـــة.
وأكـــد أنـــه يشـــجع العـــاج فـــي دولـــة الكويـــت  
وبنفـــس  املعاجلـــات  كل  توفـــر  بســـبب 
املســـتوى العاملـــي وأيضـــا لوجـــود ميـــزة بقـــاء 
املريـــض بـــن أهلـــه واصدقائـــه ممـــا يخفـــف 

عليـــه أعبـــاء املـــرض، ألن مـــرض الســـرطان 
ليـــس فقـــط مرضـــا يصيـــب اجلســـد بـــل 

ــض. ــية للمريـ ــة النفسـ ــس احلالـ يلمـ

خلل االنقسام
ـــة  ـــت استشـــاري جراحـــة عام ـــا قال ـــن جانبه م
ـــاة  ـــال حي ـــفى روي ـــي مستش ـــة أورام ف وجراح
الدكتـــورة نهـــى الصالـــح، أن كلمـــة ســـرطان 
ـــة  ـــا فـــي العضـــو بطريق تعنـــي انقســـام اخلاي
غيـــر طبيعيـــة ومســـتمرة، فـــإذا حصـــل هـــذا 
ـــؤدي  ـــي ي ـــدي بالتال ـــي االنقســـام بالث ـــل ف اخلل
ـــذا  ـــة له ـــدي نتيج ـــي الث ـــورم ف ـــدوث ت ـــى ح ال

ـــوازن. ـــر املت ـــريع وغي ـــام الس االنقس
ولفتـــت الـــى أن معـــدل ســـرطان الثـــدي فـــي 
الكويـــت مماثـــل للمعـــدالت العامليـــة، حيـــث 
ــاء، وكل  ــد النسـ ــيوعا عنـ ــر شـ ــر األكثـ يعتبـ
ـــرطان  ـــاب بس ـــيدات تص ـــي س ـــن ثمان ـــرأة م أم
عامليـــا  حدوثـــه  نســـبة  وهـــي  الثـــدي، 
وبالتحديـــد فـــي الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 
إال أن املميـــز فـــي الكويـــت ودول اخلليـــج إن 
عمـــر اإلصابـــة يكـــون أصغـــر ب 10 ســـنوات 
ـــر  ـــو عم ـــيوعا ه ـــر ش ـــدول، األكث ـــة ال ـــن بقي ع
مـــن 50 الـــى 60 عامـــا أمـــا فـــي الكويـــت 

ــا. ــى 50 عامـ ــن 40 إلـ ــو مـ ــج فهـ واخلليـ
ولفتـــت الـــى أنـــه يشـــكل 23 % مـــن أمـــراض 

د. خالد الصالح:

 556 إصابة جديدة 
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الســـرطان فـــي الكويـــت بشـــكل عـــام، ويشـــكل 
40 % عنـــد النســـاء و2 % عنـــد الرجـــال حيـــث 

ـــة. ـــر نســـبة ضئيل تعتب
وحـــول أســـباب اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي 
ـــر  ـــت األســـباب غي ـــى، الزال ـــورة نه ـــت الدكت قال
ـــاع  ـــاك عوامـــل تســـاعد فـــي ارتف ـــة، وهن معروف
ــا  ــدي، ولكنهـ ــرطان الثـ ــدوث سـ ــورة حـ خطـ
ـــل  ـــل عوام ـــذه العوام ـــن ه ـــباب وم ـــت بأس ليس
وراثيـــة وتشـــكل األصابـــة بهـــا 5 % فقـــط 
مـــن حـــاالت ســـرطان الثـــدي، و95 حـــاالت 

غيـــر معروفـــة الســـبب. ولفتـــت إلـــى أن مـــن 
ـــدوث  ـــبة ح ـــاع نس ـــي ارتف ـــرة ف ـــل املؤث العوام
ســـرطان الثـــدي هـــي التدخـــن وعـــدم ممارســـة 
وعاجـــات  الرضاعـــة  وعـــدم  الرياضـــة 
اشـــعاعية ســـابقة ملنطقـــة الثـــدي وعاجـــات 
الـــدورة  النقطـــاع  أو  لإلجنـــاب  هرمونيـــة 
ــة(  ــة تعويضيـ ــات هرمونيـ ــهرية )عاجـ الشـ
)عمـــر  متأخـــرة  بســـن  الـــدورة  وانقطـــاع 
متقـــدم فـــوق ال54( وغيرهـــا مـــن العوامـــل.

ــى  ــور نهـ ــت الدكتـ ــاج قالـ ــرق العـ ــن طـ وعـ
ـــة  ـــى املرحل ـــد عل ـــرة وتعتم ـــا كثي ـــح أنه الصال

التـــي يتـــم فيهـــا اكتشـــاف الســـرطان، الفتـــة 
الـــى أن االكتشـــاف فـــي املراحـــل األولـــى مـــن 
ـــر العـــاج اجلراحـــي هـــو أفضـــل  املـــرض يعتب
ـــن  ـــدي، ولك ـــرطان الث ـــرة لس ـــات املتوف العاج
أو  )الثالثـــة  متقدمـــة  املرحلـــة  كانـــت  إذا 
الرابعـــة( فالعـــاج الكيمـــاوي يعتبـــر األنســـب 

فـــي هـــذه احلـــاالت.
وقالـــت إن التدخـــل اجلراحـــي يكـــون بعـــد 
التحكـــم مـــن تطـــور املـــرض عـــن طريـــق 
العـــاج الكيمـــاوي، ويوجـــد لدينـــا كذلـــك 
العـــاج الهرمونـــي، ويعتبـــر عـــاج ســـهل 
قليلـــة  اجلانبيـــة  وآثـــاره  جـــدا،  وفعـــال 
ويســـتخدم فـــي حـــاالت معينـــة، وهنـــاك 
ســـهل  أيضـــا  وهـــو  اإلشـــعاعي  العـــاج 
وبســـيط، ويعتبـــر عـــاج موضعـــي للثـــدي 
ـــار  ـــراض اإلنتش ـــم بأع ـــاج للتحك ـــط، أو ع فق

فـــي العظـــام أو الدمـــاغ.
وقالـــت الدكتـــورة نهـــى إن أكثـــر النـــاس 
ـــر  ـــي عم ـــن ف ـــم م ـــدي ه ـــرطان الث ـــة لس عرض
لكـــن  األربعينـــات،  ونهايـــة  اخلمســـينات 
ــزداد  ــدي يـ ــرطان الثـ ــة بسـ ــورة اإلصابـ خطـ
ــاالت  ــاك حـ ــر، اال أن هنـ ــا بالعمـ ــا تقدمنـ كلمـ
فـــي الثاثينـــات مـــن العمـــر ونـــادرا مـــا 

يحـــدث فـــي ســـن العشـــرينات.
وحـــول عاقـــة البدانـــة وزيـــادة الدهـــون 
ــدي  ــرطان الثـ ــة بسـ ــرص االصابـ ــز فـ بتعزيـ
قالـــت الدكتـــورة نهـــى تعتبـــر الســـمنة مـــن 
اإلصابـــة  ترفـــع خطـــورة  التـــي  العوامـــل 
الرياضـــة  وممارســـة  الثـــدي،  بســـرطان 
واإلهتمـــام بالـــوزن يحمـــي املريضـــة مـــن 
حدوثـــه لكنـــه ال مينـــع اإلصابـــة بـــه، الفتـــة 
إلـــى أن الدهـــون والبدانـــة ترفـــع مـــن خطـــورة 

ســـرطان الثـــدي.
ــا  ــدة لصحتنـ ــة مفيـ ــى أن الرياضـ ــت الـ ولفتـ
بشـــكل عـــام لكنهـــا ال تشـــكل وال تســـاهم 
ــدي. ــرطان الثـ ــة بسـ ــب اإلصابـ ــر نسـ بتغييـ

ـــى مكافحـــة  وحـــول األطعمـــة التـــي تســـاعد عل
األكل  نهـــى،  الدكتـــور  قالـــت  الســـرطان 
الصحـــي بشـــكل عـــام يســـاعد اجلســـم علـــى 
احلمايـــة مـــن األمـــراض ويســـاعد علـــى تعزيـــز 
ــع أي  ــن ال مننـ ــض، فنحـ ــدى املريـ ــة لـ املناعـ
ــدي،  ــرطان الثـ ــى سـ ــة ملرضـ ــوالت معينـ مأكـ
ولكـــن نشـــجعهم باإلكثـــار مـــن اخلضـــروات 

ــم. ــة لديهـ ــز املناعـ ــه لتعزيـ والفواكـ
الصحـــي  احليـــاة  أســـلوب  كان  إذا  وعمـــا 
يحـــد مـــن الســـرطان قالـــت بالطبـــع احليـــاة 
الصحيـــة مهمـــة، فـــاألكل الصحـــي وممارســـة 
الرياضـــة يقلـــل مـــن خطـــر اإلصابـــة بســـرطان 
الثـــدي، لكـــن ال مينعـــه وكذلـــك الرضاعـــة 
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إدارة  مجلـــس  عضـــو  أوضحـــت 
املبـــادرة  ومســـؤولة  احلملـــــــة 
التوعويـــة، د. حصـــة الشـــاهن، ان 

ـــدي  ـــرطان الث ـــة بس ـــالت التوعي حم
حققـــــت جناحـــا مميـــزا 

ـــة،  ـــة واضح ـــت بصم وترك
ــت  ــا حملـ ــة أنهـ خاصـ
ـــآت  ـــن املفاج ـــد م العدي
عبــــــر فعاليـــــات 
تنوعـــت  مختلفـــة 
ـــرات  ـــن محاض ـــا ب م
ــدوات  ــارض ونـ ومعـ
جماهيريـــة وأنشـــطة 

للتوعيـــة  ترفيهيـــة 
جـــرى تنظيمهـــا علـــى 

مـــدار شـــهر أكتوبـــر 
فـــي جميـــع محافظـــات 

ـــى  ـــالد.  وأشـــارت الشـــاهن إل الب
أن حملـــة »كان« تؤمـــن بـــأن جنـــاح 
مســـيرتها لنشـــر التوعيـــة الصحيـــة 
حـــول األمـــراض الســـرطانية لـــم 
ــة  ــراكة فعليـ ــاون وشـ ــر إال بتعـ يجـ

ـــت،  ـــي الكوي ـــات ف ـــف اجله ـــن مختل م
حيـــث حتـــرص علـــى حتقيـــق هـــذا 
التعـــاون للوصـــول إلـــى الهـــدف 
املنشـــود.  وشـــــددت علـــى أن 
ــمرة  ــة »كان« مستــــ حملـ
الوعـــي  نشـــر  فـــي 
ليتأمـــل  بأنشـــطتها، 
املجتمـــع  أفـــراد 
ــة  ــق العلميـ باحلقائـ
الصحيحـــة حـــول 
األمـــراض،  هـــذه 
وتصحيـــح األفـــكار 
اخلاطئـــة بشـــأنها 
للوقايـــة منهــــــا، 
واحلـــــــث علــــــى 
الكشـــف املبكـــر عنهـــا 
لرفـــع نســـب الشـــفاء 
منهـــا، علمـــا بـــأن حملـــة 
ــارب 112 ألـــف  ــا يقـ ــت مـ »كان« دربـ
طالبـــة مـــن املرحلـــة الثانويـــة علـــى 
ــرة  ــة املبكـ ــي للوقايـ ــص الذاتـ الفحـ

ــدي. ــرطان الثـ ــن سـ مـ

د. الشاهني: حمالت »كان« التوعية بسرطان 
الثدي حققت جناحا مميزا وتركت بصمة واضحة



19

ـــدي  ـــن ســـرطان الث ـــرأة م ـــي امل ـــة حتم الطبيعي
فـــي املســـتقبل.

وقالـــت ال أحـــد يعـــرف كيـــف تؤثـــر هـــذه 
الثـــدي،  ســـرطان  مـــن  بحمايتنـــا  األمـــور 
ـــا  ـــر ايجاب ـــل تؤث ـــذه العوام ـــم أن ه ـــا نعل لكنن

ــتقبل. ــي املسـ ــه فـ ــن حدوثـ ــل مـ بالتقليـ
وحـــول تفســـير االختافـــات القائمـــة فـــي 
معـــدالت اإلصابـــة بـــن البلـــدان املتقدمـــة 
ــح،  ــى الصالـ ــورة نهـ ــت الدكتـ ــة، قالـ والناميـ
ـــي  ـــدي ف ـــرطان الث ـــر لس ـــف املبك ـــج الكش برام
الـــدول املتقدمـــة متمكنـــة ومتطـــورة، وهـــذه 
الـــدول لهـــا نظـــام صحـــي متكامـــل ودقيـــق، 
ـــج  ـــذه البرام ـــة فه ـــدول النامي ـــي ال ـــا نحـــن ف أم
ــة  ــت متكاملـ ــدا وليسـ ــا جـ ــدأت حديثـ ــد بـ قـ
وبهـــا نواقـــص عديـــدة ونحتـــاج إلـــى اإلهتمـــام 
ـــن  ـــة املواطن ـــع توعي ـــج م ـــذه البرام ـــر به األكب
املبكـــر...  الفحـــص  بضـــرورة  واملقيمـــن 
ــت  ــي الكويـ ــاء فـ ــن النسـ ــر مـ ــف الكثيـ لأسـ
علـــى الرغـــم مـــن إهتمـــام وزارة الصحـــة 
انهـــم ال يزالـــون فـــي  اال  بهـــذا املوضـــوع 
ـــر  ـــف املبك ـــن الكش ـــة م ـــوف ورهيب ـــة خ مرحل
لســـرطان الثـــدي وهـــذا يؤثـــر علـــى نســـبة 

ــت. ــي الكويـ ــة فـ ــورة متقدمـ ــه بصـ حدوثـ
ـــدول املتقدمـــة  ـــي ال ـــى أن احلـــاالت ف ولفتـــت إل
تكتشـــف عـــادة فـــي مراحلهـــا األولـــى وبالتالـــي 
ـــون ســـهلة  ـــة للمريضـــة تك العاجـــات الوقائي
ـــون  ـــت تك ـــي الكوي ـــف ف ـــن لأس ـــيطة لك وبس

ــعة  ــل أشـ ــوم بعمـ ــذي يقـ ــت، والـ ــي الكويـ فـ
املاموجـــرام لـــكل امـــرأة كويتيـــة فـــوق ســـن 
األربعـــن ســـنويا، وفـــي حالـــة وجـــود اشـــتباه 
يتـــم  املاموجـــرام  بأشـــعة  شـــئ  بوجـــود 
اســـتدعاء املريضـــة الســـتكمال فحوصاتهـــا 
)عينـــة(  خزعـــة  أخـــذ  أو  ســـونار  مـــن 

لتحليلهـــا.
وقالـــت إن علـــى جميـــع النســـاء فـــوق ســـن 
األربعـــن القيـــام بإجـــراء الفحـــص اإلكلينيكـــي 
وعمـــل املاموغـــرام ســـنويا، وعلـــى جميـــع 
أيضـــا  والرجـــال  األعمـــار  بكافـــة  النســـاء 
ــورم  ــب كـ ــئ غريـ ــأي شـ ــاس بـ ــد اإلحسـ عنـ
أو إفـــرازات مـــن الثـــدي، عليهـــم بالكشـــف 
ـــدي. ـــأورام الث ـــص ب ـــب املخت ـــة الطبي ومراجع

ـــدوم  ـــة الق ـــق مرحل ـــفاء وف ـــب الش ـــول نس وح
قالـــت، فـــي حالـــة اكتشـــاف ســـرطان الثـــدي 
ســـها  عاجـــه  يكـــون  األولـــى  باملرحلـــة 
ــوق ال 95%،  ــه تفـ ــبة جناحـ ــيطا ونسـ وبسـ
ــدي  ــرطان الثـ ــر لسـ ــف املبكـ ــي الكشـ وبالتالـ
ـــه ال يوجـــد  ـــث ان ـــة حي ـــة احلماي ـــر مبثاب يعتب
لدينـــا حمايـــة منـــه عـــدا الكشـــف املبكـــر 

ــريع. ــاج السـ والعـ
مـــن جانبهـــا قالـــت استشـــاري طـــب عائلـــة 
عضـــو فـــي الفريـــق املســـاند حلملـــة كان  
)مســـؤولة عيـــادة التوعيـــة التابعـــة لـــكان( 
ورئيـــس قســـم التوعيـــة فـــي وزارة الصحـــة 
ــارك  ــود، تشـ ــة احملمـ ــورة ناديـ ــابقا الدكتـ سـ

األخيـــرة  مبراحلهـــا  احلـــاالت  مـــن  كثيـــر 
ـــر. ـــا تكـــون أصعـــب بكثي واملتقدمـــة وعاجاته

ــل  ــدا العامـ ــورة وحتديـ ــل اخلطـ ــن عوامـ وعـ
الوراثـــي قالـــت، العامـــل الوراثـــي يشـــكل 
ــرطان  ــة بسـ ــاالت اإلصابـ ــن حـ ــط مـ 5 % فقـ
ــي،  ــل جينـ ــة بخلـ ــه عاقـ ــون لـ ــدي ويكـ الثـ
عـــادة اجلينـــات املعروفـــة )BRCA,2( وهنـــاك 
جينـــات غيـــر مكتشـــفة حاليـــا واأل]حـــاث 
مســـتمرة فـــي اكتشـــافها وعنـــد اكتشـــاف 
هـــذا اخللـــل اجلينـــي فـــي املريضـــة يتطلـــب 
منهـــا القيـــام بإجـــراءات طبيـــة وفحوصـــات 
طبيـــة خاصـــة ودقيقـــة فـــي هـــذا املوضـــوع. 
وحـــول أهـــم اســـتراتيجيات الكشـــف املبكـــر 
ـــج  ـــا البرنام ـــت، لدين ـــت قال ـــي الكوي ـــة ف املتبع
الوطنـــي للكشـــف املبكـــر عـــن ســـرطان الثـــدي 
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د. نهى الصالح:

معدل سرطان الثدي 

في الكويت مماثل 

للمعدالت العالمية
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ملف
العدد

الكويـــت مـــع جميـــع دول العالـــم ومـــع منظمـــة 
ــر  ــهر اكتوبـ ــال بشـ ــة االحتفـ ــة العامليـ الصحـ
لعـــام 2020 الـــذي يعتبـــر شـــهر التوعيـــة 
ـــة  ـــدي وطـــرق الوقاي العاملـــي عـــن ســـرطان الث
منـــه، لتوعيـــة املجتمـــع كافـــة والســـيدات 

ــة . خاصـ
وأكـــدت أهميـــة توعيـــة املجتمـــع بأهميـــة 
الوقايـــة مـــن هـــذا املـــرض وأهميـــة الكشـــف 
فـــي مراحلـــه  املـــرض  املبكـــر لتشـــخيص 

األولـــى لزيـــادة نســـبة الشـــفاء منـــه .

عـــدد  احملمـــود  الدكتـــورة  واســـتعرضت 
ــدي  ــرطان الثـ ــرض سـ ــات مـ ــن احصائيـ مـ
محليـــا وعامليـــا، الفتـــة إلـــى إنـــه بنـــاءا 
ـــة  ـــة العاملي ـــة الصح ـــة  منظم ـــى احصائي عل
يعتبـــر ســـرطان الثـــدي مـــن أكثـــر أنـــواع 
ــي  ــيدات فـ ــن السـ ــارا بـ ــرطانات انتشـ السـ
ــن كل 8  ــن بـ ــرأة مـ ــاك امـ ــم ، وإن هنـ العالـ
وأن  الثـــدي،  بســـرطان  ســـيدات تصـــاب 
ــم بلغـــت 24  ــول العالـ ــاره حـ ــبة انتشـ نسـ
%.، واحصائيـــة الكويـــت فـــي عـــام 2015 
وصلـــت معـــدل االصابـــة لـــدى النســـاء 

الكويتيـــات 66 ســـيده لـــكل مئـــة ألـــف 
ــمة.  نسـ

ــرطان  ــادة السـ ــتمرار زيـ ــع اسـ ــت متوقـ وقالـ
فـــي الكويـــت ليبلـــغ معـــدل اإلصابـــات 75 
ـــكل مئـــة ألـــف نســـمة فـــي عـــام 2029،  ـــة ل حال
ـــاء  ـــدى النس ـــار ل ـــبة االنتش ـــى أن نس ـــة إل الفت
مـــن مجمـــوع الســـرطانات بلغـــت 41 % و 
12 % مـــن حـــاالت اإلصابـــة بـــن الكويتيـــات 

أعمارهـــن أقـــل مـــن 40 ســـنة .
وأوضحـــت أن دولـــة الكويـــت قامـــت بوضـــع 
ـــن  ـــة م ـــات توعوي ـــتراتيجية وحم ـــط اس خط
قبـــل حملـــة كان ووزارة الصحـــة لزيـــادة 
الوعـــي وزيـــادة نســـبة الشـــفاء مـــن املـــرض 
األمـــراض  مـــن  الشـــفاء  ، وبلغـــت نســـبة 
الســـرطانية فـــي الكويـــت 60 %  والعالـــم 
يأمـــل بزيـــادة نســـبة الشـــفاء بنســـبة 75 % 
فـــي عـــام 2025 ، الفتـــة الـــى أن زيـــادة الوعـــي 
ـــدل  ـــت مبع ـــي الكوي ـــرطانية ف ـــراض الس باألم
ـــن  ـــة م ـــات التوعي 20 % - 50 % بفضـــل حم

قبـــل حملـــة كان .

ماهو سرطان الثدي ؟
وقالـــت إن ســـرطان الثـــدي، هـــو منـــو غيـــر 
طبيعـــي للخايـــا املبطنـــة لقنـــوات احلليـــب أو 
فصـــوص الثـــدي . هـــذا النمـــو يـــؤدي لظهـــور 
الـــورم الســـرطاني الـــذي ينتشـــر مـــن خـــال 
اجلهـــاز الليمفـــاوي فـــي الصـــدر وأعضـــاء 
االوعيـــة  طريـــق  عـــن  االخـــرى  اجلســـم 

اللمفاويـــة والدمويـــة .
وأوضحـــت الدكتـــورة احملمـــود إن عوامـــل 
الثـــدي  بســـرطان  لاصابـــة  اخلطـــورة 
ــد  ــر )بعـ ــدم العمـ ــمنه، وتقـ ــي السـ ــل فـ تتمثـ
50 ســـنة( والتدخـــن والكحـــول ، واخلمـــول 
املبكـــر  والبلـــوغ  البدنـــي،  النشـــاط  قلـــة 
وتأخـــر ســـن اليـــأس، والعامـــل الوراثـــي، 
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ـــام  ـــذا الع ـــر له ـــهر أكتوب ـــا ش ـــل علين يط
فـــي ظـــروف اســـتثنائية، ملـــا يشـــهده 
ــي  ــات تفشـ ــن تداعيـ ــع مـ ــم أجمـ العالـ
ـــر  ـــره وش ـــم ش ـــا اهلل وإياك ـــاء كفان الوب

األمـــراض.
ــي  ــن أن نلتقـ ــروف مـ ــت الظـ وإن حالـ
ـــا  ـــل كم ـــيدات األفاض ـــا الس ـــن أخواتن بك
ـــة  ـــطتنا التوعوي ـــي أنش ـــادة ف ـــرت الع ج
الســـنوية املصاحبـــة لهـــذا الشـــهر، 
ـــا  ـــة دورن ـــن ممارس ـــا م ـــن متنعن ـــا ل فإنه
كأطبـــاء فـــي تذكيركـــن وتوعيتكـــن 

بســـرطان الثـــدي والـــذي يعـــد 
الســـرطان  أنـــواع  أكثـــر 

النســـاء  بـــن  شـــيوعا 
حيـــث  العالـــم  فـــي 
ــاالت  ــدد احلـ ــغ عـ يبلـ
إصابـــة  مليـــون   2.1

ــنويا. سـ
محليـــا بلـــغ عـــدد 
اإلصابـــة  حـــاالت 
ــدي 614  ــرطان الثـ بسـ

حالـــة بنـــاء علـــى آخـــر 
إحصـــاء ملركـــز الكويـــت 

ملكافحـــة الســـرطان لتصـــل 
بســـرطان  اإلصابـــة  نســـبة 

الثـــدي مقارنـــة بأنـــواع الســـرطان 
األخـــرى التـــي تصيـــب الســـيدات إلـــى 
%40.9. بفضـــل اهلل تعالـــى ثـــم بســـبب 
وســـائل  وتوفيـــر  الوعـــي  انتشـــار 
ـــاالت  ـــبة احل ـــت نس ـــر، بلغ ـــف املبك الكش
ـــي  ـــرا 40 % ف التـــي مت تشـــخيصها مبك
ــي  ــاالت فـ ــبة احلـ ــت نسـ ــن وصلـ حـ
مراحـــل متأخـــرة الـــى 14 % ويرجـــع ذلـــك 

ـــف  ـــي تختل ـــه والت ـــورم نفس ـــة ال لطبيع
ـــا  ـــون أيض ـــد تك ـــر وق ـــخص آلخ ـــن ش م
ـــي  ـــن ف ـــيدات وتأخره ـــردد الس ـــبب ت بس
ـــن  ـــا م ـــص خوف ـــب املخت ـــة الطبي مراجع
معرفـــة حقيقـــة التشـــخيص أو خوفـــا 
ــه.  ــالج ومضاعفاتـ ــوع للعـ ــن اخلضـ مـ
وبهـــذه املناســـبة أود أن أذكـــر أخواتـــي 
الســـيدات دون 40  بالذكـــر  وأخـــص 
ســـنة بـــأن نســـبة اإلصابـــة لهـــذه 
ــا  ــراوح مـ ــا تتـ ــة محليـ ــة العمريـ الفئـ
ـــات و19.3%  ـــيدات الكويتي ـــن %10 للس ب
لغيـــر الكويتيـــات وتســـتحوذ 
ـــا  ـــى اهتمامن ـــة عل ـــذه الفئ ه
ــة  ــة التوعويـ ــن الناحيـ مـ
ــمولة  ــر مشـ ــا غيـ ألنهـ
الفحـــص  بوســـائل 
اإلعتياديـــة  املبكـــر 
التـــي تشـــمل مـــن 
ســـن  فـــي  هـــم 
األربعـــن فمـــا فـــوق. 
ـــص  ـــى الفح ـــك يبق لذل
ــهري  ــي الشــــــ الذاتـ
ـــة  ـــيلة املتاح ـــدي الوس للث
ملعرفـــة وجـــود عالمـــات أو 
ـــافها  ـــى اكتش ـــاعد عل أورام وتس
ــص  ــب املختـ ــة الطبيـ ــرا ومراجعـ مبكـ
ـــالج. ـــدء بالع ـــخيص والب ـــول للتش للوص
ــذا  ــن هـ ــق بكـ ــم نلتـ ــا.. وإن لـ ختامـ
العـــام، فنحـــن علـــى ثقـــة تامـــة بـــأن 
ـــن  ـــة م ـــا نابع ـــتصلكن ألنه ـــا س نصائحن
القلـــب كمـــا هـــو حـــال دعائنـــا لكـــن 
بـــأن يحفظكـــن العزيـــز القديـــر مـــن 

شـــر األمـــراض.

ظروف استثنائية

د.مرمي عبداحملسن العتيبي - أمني سر حملة )كان(

د. نادية المحمود:

 امرأة من بين 

كل 8 سيدات تصاب 

بسرطان الثدي
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بســـبب  العائلـــة  فـــي  االصابـــة  وتاريـــخ 
 BRCA2 و BRCA1 ـــرض ـــات املســـببة للم اجلين
نســـبة العامـــل الوراثـــي قليـــل 5 %، وعـــاج 
ـــوب  ـــة  )حب ـــرة طويل ـــة لفت ـــات البديل الهرمون
 ) االســـتروجن  وهرمـــون  احلمـــل  منـــع 
واإلجنـــاب فـــي ســـن متؤخـــر، والضغـــوط 

النفســـية .
وأوضحـــت أن أألعـــراض تتمثـــل فـــي وجـــود 
كتلـــة فـــي الثـــدي، وتغيـــر فـــي شـــكل أو 
انخفاضـــات،  أو  نتـــوءات  الثـــدي  حجـــم 
وتغيـــر فـــي لـــون اجللـــد، وانقـــاب احللمـــة 
للداخـــل ، وافـــرازات مـــن احللمـــة )دمويـــة(، 
ـــة   ـــة الوقاي ـــول كيفي ـــط.  وح ـــي االب ـــة ف وكتل
ــرطان  ــرض سـ ــود مـ ــورة احملمـ ــت الدكتـ قالـ
الثـــدي ميكـــن الوقايـــة مـــن اإلصابـــة بـــه 
لذلـــك اهتمـــت حملـــة كان بنشـــر التوعيـــة 
ـــز  ـــي مرك ـــة ف ـــادة توعوي ـــح عي ـــق فت عـــن طري
ـــام 2018 - 2020 ـــن ع ـــي م ـــر التخصص الصق

ــو  ــادة هـ ــن العيـ ــدف مـ ــى أن  الهـ ــت إلـ ولفتـ
أهميـــة تشـــجيع منـــط احليـــاة الصحـــي مـــن 
ـــاط  ـــة النش ـــجيع ممارس ـــة وتش ـــة صحي تغذي
ـــف  ـــة الكش ـــن، وأهمي ـــب التدخ ـــي وجتن البدن
فحـــص   ( االوليـــة   والفحوصـــات  املبكـــر 
لتشـــخيص  دوريـــة  بصـــورة  املاموغـــرام 
املـــرض فـــي مراحلـــه االولـــى  بنســـبة 90 % 
ــب  ــات 30 %(، وتدريـ ــبة الوفيـ ــل نسـ وتقليـ
ـــي  ـــص الذات ـــى الفح ـــن عل ـــات وتثقيفه املراجع
اخلاطئـــة،  املفاهيـــم  وتصحيـــح  للثـــدي، 
وتقليـــل معـــدل االصابـــة باملـــرض وحتســـن 

ــفاء . ــدل الشـ معـ
وأختتمـــت الدكتـــورة احملمـــود حديثهـــا بـــأن 
كل ســـيدة بعـــد عمـــر 40 ســـنة عليهـــا أن 
تكـــون قويـــة وتقـــاوم املـــرض باتبـــاع منـــط 
احليـــاة الصحـــي واملبـــادرة بالكشـــف املبكـــر 

لتنعـــم بالصحـــة مـــدى احليـــاة.
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تحت رعاية الشيخة فادية 
انطلقت حملة التوعية بسرطان الثدي اكتوبر 2020 

تحت شعار »بدي نفسك«

جدول جديد- لفعاليات التوعية بسرطان الثدي 2020
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التوعية بسرطان 
الثدي. د. عبير 

البحوه /مدير ادارة 
تعزيز الصحة 
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 امللتقى االول للحماية 
من السرطان 

معهد نيو وورلد 
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معرض مبجمع 
البيرق

الساعة 

7-5م
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  معرض مجمع الفنار

الساعة 

7-5م

5/11سيارة )كان( 
للتوعية والتدريب 

جمعية كيفان  
التعاونية 

7-4 م

29162330اجلمعة 

تحت رعاية
سعادة الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح

رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية 

لخدمة وتنمية المجتمع 

تقيم الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان )              (

وبشراكة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع
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ـــة  ـــس إدارة اجلمعي ـــس مجل ـــال رئي ق
التدخــــــن  ملكافحــــــة  الكويتـــــية 
والســـرطان رئيـــس احلملـــة الوطنيـــة 
ــرطان »كان«  ــرض السـ ــة مبـ للتوعيـ
ـــه  ـــح، أن ـــد الصال ـــد أحم ـــور خال الدكت
وبالرغـــم مـــن الظـــروف التـــي نتجـــت 
كورونـــا  انتشـــــــار جائحـــة  عـــن 
املســـتجد فقـــد تكنـــت حملـــة »كان« 
مـــن تنفيـــذ برنامـــج التدريـــب قبـــل 

ــة.  ــبب اجلائحـ ــق بسـ الغلـ
وقــال أنــه للعــــــام التاســـــع علــى 
التوالــي يتــم تنفيــذ برنامــج تدريــب 
طالبــات املرحلــة النهائيــة بالثانويــة 
علــى كيفيــة الفحــص الذاتي لســرطان 
الثــدي وذلــك عــن طريــق معلمــات 
التربيــة البدنيــة الاتــي حصلــن علــى 
ــة  ــة الصح ــن منظم ــدرب م ــهادة م ش
العامليــة والاتــي تقــوم حملــة »كان« 

لهــن  تنشــيطية  بــدورات  عــام  كل 
للوقــوف علــى مــدى اســتعداداتهن 
لبرنامــج تدريــب الطالبـــــــات مــن 
الناجــح إليصــال  التواصــل  ناحيــة 
املعلومــة باإلضافــة إلبقائهــن علــى 

مجــال  فــي  يســتجد  مبــا  اطــاع 
الكشــف وعــاج ســرطان الثــدي.

الــذي  للنجــاح  استمــــــرارا  وأكــد 
الوطنيــة  احلملــة  مبــادرة  حققتــه 
»كان«  الســرطان  مبــرض  للتوعيــة 

بجميع المناطق التعليمية بدولة الكويت

برنامج تدريبي على الفحص الذاتي 
واالكتشاف المبكر لسرطان الثدي

ملف
العدد
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العامــة  الثانويــة  بتدريــب طالبــات 
بكافــة  الكويــت  مــدارس  بجميــع 
ــاف  ــى االكتش ــة عل ــق التعليمي املناط
املبكــر لســرطان الثــدي، الفتــا إلــى أن 
ــع  ــاون م ــت بالتع ــادرة أقيم ــذه املب ه
املتوســط  اإلقليمــي لشــرق  املكتــب 
ــة وبشــراكة  ــة الصحــة العاملي مبنظم
والصحــة  التربيــة  وزارتــي  مــع 
ــة الكويــت والتــي انطلقــت منــذ  بدول
ــوع  ــغ مجم ــد بل ــذا وق ــام 2010، ه الع
الطالبــات الاتــي مت تدريبهــن علــى 
مــدى 9 ســنوات منــذ تطبيــق هــذه 

 127 التربيــة   وزارة  مــع  الــدورات 
ــة  ألــف طالبــة ثانويــة عامــة باإلضاف
ــة  ــة تربي ــة )معلم ــل 200 مدرب لتأهي
بدنيــة ( حصلــن علــى شــهادة مــدرب 

مــن منظمــة الصحــة العامليــة.
 وأشــار إلــى إنــه مت تنفيــذ العــام 
هــذه  مــن   2020/2019 التاســع 
املبــادرة بالتعــاون مــع وزارة التربية 
ــة  ــم مســؤولو وزارة التربي ــد اهت وق
للقائمــن  موعزيــن  املبــادرة  بهــذه 
ــوزارة )إدارة  ــى هــذا املشــروع بال عل
للتربيــة  العــام  الفنــي  التوجيــه 

مــع  بالتعــاون  )بنــات(  البدنيــة 
الســتمراره. احلملــة 

ــن  ــرق م ــن ف ــه مت تكوي ــة إن ــت إل ولف
الطالبــات قامــت بتنفيــذ عــدد مــن 
األنشــطة واملبــادرات لنشــر التوعيــة 
داخــل وخــارج املــدارس بالتنســيق 
مــن  وبإشــراف   « »كان  حملــة  مــع 
هــذه  عــن  املســؤوالت  املدربــات 
األنشــطة، ومت فــي العــام الدراســي 
تدريــب  مــن  االنتهــاء    2020/2019
أكثــر مــن 14 ألــف طالبــة ليصبــح 
مــدى  مــن مت تدريبهــن علــى  عــدد 

تســعة أعــوام 127 ألــف طالبــة.
ــذه  ــاء ه ــه بانته ــح أن ــح د. الصال وأوض
 10 مبــرور  االحتفــال  ســيتم  اجلائحــة 
املبــادرة  هــذه  انطــاق  علــى  أعــوام 
املتمثلــة ببرنامــج تدريبــي يعــد منوذجــًا 
مت  وقــد  التطوعــي  العمــل  مجــال  فــي 
تكرميــه كمشــروع رائــد فــي مجــال العمل 
االجتماعــي التطوعــي على مســتوى دول 
مجلــس التعــاون وذلــك فــي االحتفــال 
أقيــم فــي ســلطنة عمــان علــى  الــذي 
هامــش اجتمــاع وزراء االلعمل والشــئون 
التعــاون  مجلــس  لــدول  االجتماعيــة 

وذلــك فــي ســبتمبر 2019 . 
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وعــدم ممارســة الرياضــة.
تولــد معنــا بطــات محاربــات  عــام  وكل 
بــكل  املــرض  هــذا  واجهــن  للســرطان 
شــجاعة واختــرن طريــق التحــدي بالعــاج 
والتــداوي متمســكات باألمــل واليقــن بــاهلل، 
وتغلــن علــى آالمــه بــكل عزميــة وصبــر 
وثقــة كبيــرة بــأن اهلل معهــم فــي كل حلظــة 
ونقــول لهــن »شــكرا لشــجاعتكن« ونصفــق 
ــة،  ــوة العزمي ــذه اإلرادة وق ــا به ــن إعجاب له
واتخذنــا معهــن شــعارنا الدائــم »بالفحــص 
بالفحــص  بدأنــا  املبكــر ننتصــر«، فكلمــا 
لدينــا  املــرض، أصبــح  املبكــر واكتشــاف 
الوقــت الكافــي حملاربتــه والتغلــب عليــه.
وتتحلــى مجموعــة ناجيــات مــن ســرطان 

ــف  ــع مخي ــا واق ــارة له ــدي عب ــان الث سرطـ
األلــم  طياتهــا  بــن  حتمــل  النفــس  علــى 
واألوجــاع التــي تصاحــب كل مــن ســيطر 
عليــه ذلــك املــرض كونــه يأتــي دون ســابق 
إنــذار، فينتشــر فــي جســم اإلنســان ويصــل 
ــم اكتشــافه  ــم يت ــددة إن ل ــى مراحــل متع إل

ــرًا. مبك
أن اإلحصائيــات والدراســات تؤكــد أن نســبة 
ــو  ــًا تل ــد عام ــدي تزي ــة بســرطان الث اإلصاب
اآلخــر، وتعــود أســباب تلــك الزيــادة لعــدة 
املبكــر  الكشــف  أن  أهمهــا:  مــن  عوامــل، 
أصبــح يكتشــف حــاالت جديــدة مصابــة 
أعمــار  تزايــد  بســبب  كذلــك  باملــرض، 
الســيدات، باإلضافــة إلــى اإلصابــة بالســمنة، 

ــرص  ــاة واحل ــى احلي ــرار عل ــدي، باإلص الث
علــى اقتنــاص اللحظــات اجلميلــة فــي ظــل 
توفــر العــاج ودعــم األســرة، خاصــة الــزوج 
الــذي يلعــب دورًا كبيــرًا فــي جتــاوز احملنــة، 
وســردت مجموعــة مــن الناجيــات قصصهــن 
امللهمــة ورحلتهــن مــع العــاج، التــي أكــدن 
ــى  ــة بســرطان الثــدي عل فيهــا قــدرة املصاب
التغلــب علــى املــرض ال ســيما مــع الكشــف 
املبكــر واســتدامة الدعــم والرعايــة الصحيــة 
املطلوبــة، كمــا اشــدنًا بــدور حملــة »كان« 
ــا  ــرض وم ــة بامل ــي التوعي ــه ف ــوم ب ــا تق وم
تقدمــه مــن دعــم، خاصــة خــال أكتوبــر، 
الــذي أقرتــه منظمــة الصحــة العامليــة شــهرًا 

للتوعيــة مــن ســرطان الثــدي.

تجارب رائعة لنساء كافحن المرض

ناجيات من السرطان يروين 
قصصهن في مواجهة المرض

شهر أكتوبر هو شهر التوعية مبرض سرطان 
الثدي، ودعم مريضاته. وأحد أكثر أشكال هذا 
الدعم فعالية هو رواية قصص النساء اللواتي 
حاربن املرض وانتصرن عليه. فقصصهن متنح 

اللواتي ما زلن يخضن معركة العاج أمًا 
في النجاة من مرض، ما زال في أذهان 

الكثيرين، مقترًنا باملوت.

ملف
العدد
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فيمــا يلــي، قصــص ألربــع نســاء مــع املرض، 
يحكــن فيهــا عــن جتربتهــن نحو الشــفاء.

األمل واإلبتسامة
ونلتقـــي مـــع الناجيـــة الشـــجاعة حنـــان 
مـــن  قصتهـــا  ســـردت  التـــي  اخلالـــدي 
ــوة  ــجاعة وقـ ــكل شـ ــرطان بـ ــة السـ مواجهـ
ـــول،   ـــه بجســـارة وتق وزهـــو باالنتصـــار علي
بســـنه 2012   كنـــت فـــي بدايـــه الثاثـــن مـــن 
العمـــر، اكتشـــفت  حينهـــا تغيـــرات  بالثـــدي 
جهـــه اليســـار وراجعـــت أقـــرب مستشـــفى 
ـــد   ـــص بالي ـــح والفح ـــاف الواض ـــع اإلخت وم
مت حتويلـــي إلجـــراء  الرنـــن املغناطيســـي  
ــه  ــي منطقـ ــب فـ ــيء غريـ ــاك شـ وتبـــن هنـ
الثـــدي وتأكـــد انـــه الـــورم .. كـــم كانـــت 
ـــي،  ـــى اكتاف ـــل عل ـــل ثقي ـــة وحم ـــره صعب فت
ــد فـــي عمـــري واقـــوم  دعـــوت ربـــي ان ميـ
ـــن  ـــم م ـــدوا والده ـــن فق ـــي الذي ـــه ابنائ بتربي
مـــرض ســـرطان الـــدم .. .. ورددت االيـــه 
ـــَو  ـــْيًئا َوُه ـــوا َش ـــى َأْن َتْكَرُه الكرميـــة  )َوَعَس

َخْيـــٌر َلُكـــْم...(.
وتضيــف بطلتنــا اجلســورة حنــان ، للتأكيد 
اكثــر عــن نــوع الــورم  البــد مــن اجــراء 
خزعــه  وتبــن انــه ورم هرمونــي خبيــث 
وبعــد ذلــك اقــر الدكتــور  البــدء باالجــراءات 
وهــو اخلضــوع للعــاج الكيمــاوي لتصغيــر 
حجــم  الــورم وكانــت اصعــب اللحظــات 
التــي مــررت بهــا فــي حياتــي، وبفضــل رب 
العاملــن كنــت احتــدى التعــب  وبفضــل امــي 

ــم. ــي منه ــوي،  اســتمديت قوت واب

وتقــول حنــان، بعــد الكيمــاوي مت اجــراء 
عمليــه اســتئصال للثــدي كامــا مــع الــورم 
الســرطاني وبعــد شــهر مــن اجــراء اجلراحة، 
خضعــت لـــ 25 جلســة إشــعاعية عــن طريق 
ــه  ــدر عن ــن يص ــعه ولك ــاز االش ــاز كجه جه
ــدي وكانــت  ــه الث ــى منطق ــز عل اشــعاع يرك

مــدة اجللســة 10 دقائــق.
ــا مــع املــرض  وتواصــل حنــان ســرد قصته
فتقــول، مت صــرف عــاج هرمونــي لــي بعــد 
هرمــون  لتنظيــم  زولدكــس  ذلــك وحقــن 
ــد العــاج وبعــد 6 شــهور  مت  اجلســم مابع
البابطــن   مستشــفى  فــي  موعــد  حجــز 
وبعــد  الثــدي  ترميــم  الجراءعمليــه 
ــد وســماكته  ــون اجلل ــد مــن رجــوع ل التأكي
الطبيعيــة ومت اجــراء  عمليــة ترميــم الثــدي 
ــك فــي العــام 2013 وكانــت امــوري  وكان ذل

جتــري بســام طــوال اربــع ســنوات  ولكــن  
فــي ســنه 2016  بعــد اجــراء الفحوصــات 
الشــامله ســنويا مت اكتشــاف ورم صغيــر 

ــن. ــدي اليم ــي الث ف
وتضيــف، خضعــت مرة اخرى الى الســونار 
والرنــن املغناطيســي ومت اخــذ خزعــه مــن 
الــورم الصغيــر وقــرر الدكتــور ضــرورة 
التدخــل اجلراحــي اجــراء عملية الســتئصال 
مت  واحلمــدهلل  وبعدهــا  فقــط،  الــورم 
ازالتــه مــن الثــدي  وايضــا مت االتفــاق بعــد 
فحــص الــورم تنــاول عــاج كيمــاوي ولكــن 
العــاج  بأقــل جرعــات وايضــا  جلســات 
االشــعاعي التــي بلغــت 25 جلســة عاجيــة 
ــدهلل  ــى، واحلم ــرة األول ــن امل ــر م ــوة أكب بق
حتديــت املــرض وانتصــرت عليــه وانــا االن 
ناشــطه اجتماعيــة ملــرض الســرطان وأرســم 
األمــل واإلبتســامة فــي وجــوه املريضــات 
العاملــن  رب  بفضــل  وهــذا  واملتعافيــات 

وبفضــل  األهــل واألصدقــاء.

قوة إرادة
تقــل  ال  اخــرى  محاربــة  مــن  ونلتقــي 
جســارة عــن حنــان، بــل انهــا اعطــت مثــال 
ــة هــذا  ــى مواجه ــوة اإلرادة والعزميــة عل لق
املــرض، انهــا املتعافيــة ليلــى جمــال الناجية 
الليمفاويــة  والغــدد  الثــدي  مــن ســرطان 
ــة  ــة  للتوعي ــة الوطني ــي احلمل ــة ف متطوع

)كان(. الســرطان  مبــرض 
ــهر  ــي ش ــن ليال ــة م ــي ليل ــى، ف ــول ليل وتق
اكتوبــر2010 احسســت بالــورم حتــت االبــط 

حنان: انتصرت على املرض 
وأرسم األمل واإلبتسامة 

على وجوه املريضات      
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ــم  ــورا للمستشــفى  ليت االيســر، توجهــت ف
ــوم  ــي الي ــة ف ــادة اجلراح ــي عي ــي ال حتويل
قــراري  اتخــاذ  لســرعه  فــكان  الثانــي، 
بالذهــاب للمستشــفى اثــر فــي  اجــراءات 

العــاج. 
ومنتشــرًا  كبيــرًا  كان  الــورم  وتضيــف، 
ــة  ــي املرحل ــت ف ــة وكن ــي الغــدد الليمفاوي ف
الثالثــة التــي تعــد مــن املراحــل اخلطــرة، 
اال انــي اتبعــت كافــة النصائــح واإلجــراءات 
التــي  وجهنــي لهــا الدكتــور املعالــج، وكان 
أولهــا الثقــة فــي أن  الدكتــور هــو مــن يعرف 

ــي. ــرار الصــح حلالت الق
فــي  األولــى  احلالــة  كنــت  النــي  وقالــت، 
عائلتــي فكانــت صدمــة مؤملــة لهــم جميعــا، 
إال أن وقوفهــم بجانبــي كان لــه أثــر معنــوي 
كبيــر فــي نفســي، خاصــة أن القــرار كان 
وهــي  صعبــًا،   كان  واملعادلــة  صعــب 
اســتئصال جــزء مــن جســمي مقابــل أن أكون 
بخيــر ومــع عيالــي، اختــرت االســتئصال 

ــي. ــع عائلت ــون م ــل الك ــاج الكام والع
وتضيــف ليلــى، مرحلــة مابعــد العمليــة 
الكيمــاوي  والعــاج   ، جــدا  مؤملــة  كانــت 
كان صعبــًا علــي وتعبــت كثيــرا وأصبــت 
بنوبــة قلبيــة فــي أحــد املــرات  ولكــن قوتــي 
وإصــراري علــي احليــاة جعلنــي اتغلــب 
علــي كل ألــم ومشــقة، وثقتــي بــاهلل كانــت 
كبيــرة ويقينــي بــان اهلل يحبنــي كان أكبــر، 
فانــا اثــق بــان اختيــار اهلل لــي ليــس عقوبــة 
أنــه  يعلمنــي   رحمــن   مــن  بــاء  وامنــا 

يحبنــي. 
وتقــول ليلــى، كنــت أجهــل أمــور كثيــرة 
لقلــة  االشــعاعي  العــاج  مرحلــة  تخــص 
تعلمــت  لــذا  الفتــرة،  هــذه  فــي  الوعــي 

ــت  ــة مبرضــي، فقم ــون مثقف ضــرورة أن اك
خــارج  مــن  حتــي  األطبــاء  باستشــارة 
ــل  ــي مراح ــاج ف ــاذا أحت ــرف م ــت ألع الكوي
عاجــي ؟ ومــاذا افعــل ألجتــاز الصعوبــة 

فــي العــاج؟
ــح  ــي أصب ــبة ل ــرطان بالنس ــف، الس وتضي
جتربتــي  وردي،  لونهــا  وحيــاة  أمــل 
واملعلومــات التــي عرفتهــا وتعلمتهــا كانــت 
توثــق  ان  يجــب  وكان  دائمــا  بالــي  فــي 
بطريقــة مــا، ولتحقيــق ذلــك الهــدف تعاونت 
مــع شــركة الســاير)كاريبو مافي(علــي نشــر 
ــرواد  ــي ال ــا عل ــي 2012 وتوزيعه ــي ف قصت
ليلــى ( واجلامعــات واملــدارس.. ) قصــة 
اعطتنــي الدافــع لإلســتمرار، واصبــح هدفــي 
هــو توعيــة النــاس عــن الســرطان عامــة 

وســرطان الثــدي خاصــة.
عملــت ملتقيــات توعويــة  حاضــر فيهــا 
ــي كل  ــارين ف ــرة واستش ــن ودكات إخصائي
مجــاالت الطــب والصحــة النفســية وكثيــرا 
مــا كان يتداخــل الترفيــه مــع املعلومــات 
الطبيــة التــي كانــت تقــدم، وكان لــي شــرف 

الســويج  د.زينــب  الــي  جتربتــي  نقــل 
-رئيــس الكونغــرس االســامى فــي امريــكا، 
عبــداهلل(  )بيــت  الدارة  أيضــا  ونقلتهــا 
وقمــت بعمــل مبــادرة لزيارتهــم وتوزيــع 
األلعــاب عليهــم مــع نخبــة مميــزة وعــدد 
مــن األطبــاء، وشــاركت بنقــل جتربتــي فــي 
)التلفزيون-االذاعة-املدارس-اجلامعــات-

املجمعــات التجاريــة( ولــن اتوقــف عن نشــر 
التوعيــة، فمحنتــي اصبحــت منحــة للــكل ، 
ورحلــة االلــم اصبحــت رحلــة األمــل ، فقمــت 
بعمــل 23 ملتقــى، وحتــي فــي زمــن كوفيــد 
19 اســتمريت بعمــل مقابــات ولقــاءات مــع 
االطبــاء لنشــر التوعيــة، وعمــل فاشــات 
توعويــة ومت نشــرها فــي مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.

حبوا أنفسكم
والناشــطة  الناجيــة  مــع  ونلتقــي 
االجتماعيــة ملرضــى الســرطان مــي عبــد 
الكــرمي العلــي التــي قالــت، لــكل منــا قصــة 
ــت  ــي كان ــا قصت ــا، وأن ــون بطله ــد أن يك الب
صعبــة وصراعــي كان مــع مرضــي ومــرض 
بينــي  وكان حتــدي  بنخــاف،  اســمه  مــن 

وبــن نفســي ومــع املــرض نفســه.
هرمــون  بحقــن  اعالــج  كنــت  وتضيــف، 
ــن  ــة، وم ــل أو طفل ــي اهلل بطف ــى يرزقن حت
أول حقنــه ظهــر معــي املــرض اال انــي كنــت 
جبانــة وخائفــة، ففكــرة مــرض الســرطان لم 
تكــن واردة ببالــي أصــا، وكنــت اخشــى مــن 
انــه يوقــف عاجــي الهرمونــي وانــا راغبــة 
ملــدة  أهملــت نفســي  لــذا  أخ البنــي،  فــي 
ســنتن حتــى فشــلت العمليــة، وحتولــت 
ــد  ــى مراجعــة نفســي وتيقنــت ان هــذا بي ال
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وثــاث شــهور، وأول ســنة كنــت أراجــع 
الطبيــب كل ثــاث أشــهر، وبعــد ســنة كل 
ســتة أشــهر، ومــع كورونــا وقفــت مراجعــة 
عبــر  معــه  أتابــع  كنــت  ولكــن  الطبيــب 
وســائل التواصــل، واحلمــد هلل حتــى اآلن 

األمــور تــام وال توجــد أي مضاعفــات.
وقالــت نصيحــة لــكل رجــل وامــرأة هــي 
أن نكــون أقويــاء ونحــب أنفســنا، وأن ال 
نتهــاون مــع أي ألــم نشــعر بــه والتوجــه 
مراجعــة  املهــم  ومــن  للطبيــب،  فــورا 
ــل فحــص دوري كل 6 شــهور  ــب لعم الطبي
لــكل  للفحــص  األقــل  علــى  ســنة  كل  أو 
أنــواع األمــراض، ألن لنــا حــق علــى أنفســنا 
وعلينــا أن نحافــظ علــى صحتنــا، الفتــة 
ــا وتكســرنا  ــا انهــا تضعفن ــة أم أن أي جترب
ونخســر أمــور كثيــرة أولهــا أنفســنا، وإمــا 
تقوينــا، علينــا أن نثــق بأنفســنا وبــاهلل رب 

العاملــن.
ألــم  أي  أن  نعلــم  أن  علينــا  وأضافــت، 
إمــا  لــه فســيعوضنا عنــه اهلل  نتعــرض 
فــي الدنيــا وإمــا فــي اآلخــرة، وهــي رســالة 
لــكل مرضــى الســرطان أو أي انســان يقــراء 
هــذه القصــص، الســرطان ليــس هــو املــوت، 
حيــاة  أجمــل  نعيــش  الســرطان  فبعــد 
ــذا  ــى أنفســنا، ل ــا أن نخــاف عل ــا تعلمن ألنن
ــان  ــن انس ــا ب ــتمرة م ــرب مس ــرطان ح الس
يحــب احليــاة وســرطان يرغــب فــي القضــاء 
عليــه، لــذا يجــب أ، نقضــي عليــه مــن أجــل 

حيــاة جميلــة مســتمرة.
وقالــت مــي خطواتــي مــع العــاج بــدأت 
بالكيمــاوي، كان يجــب االســتئصال خاصــة 
ــه  ــم، اال ان ــى 5ر3 س ــورم كان 5ر6 عل ان ال
بنفــس  آخــر  يــوم  ظهــر ورم  خــال 25 

ــررت التوجــه  ــوم ق ــي ي ــذا ف ــن، ل رب العامل
ــة كالكــرة ظاهــرة فــي  للطبيــب ملعرفــة كتل

ــام. ــرت الشــكل الع ــدي وغي الث
ــري 38 ســنة  ــا عم ــت وان ــي، عرف ــول م وتق
اكتوبــر  عــام 2017 وكان ذلــك فــي شــهر 
أعــرف حينهــا  أكــن  لــم  والــذي  الــوردي 
انــه شــهر ســرطان الثــدي، وقمــت بعمــل 
أشــعة ماموغــرام وســونار وانتظــرت 10 
أيــام ملعرفــة النتيجــة، وفــي اليــوم املوعــود 
ــى  ــي إل ــد حولن ــب وق ــت ألجــد الطبي توجه
أول  وكنــت  اجلمعــة،  مكــي  مستشــفى 
واحــدة بالعائلــة التــي تصــاب باملــرض فــي 
الــرأس، واحلمــد هلل عديــت منــه اال انــه بعــد 
مــرور 20 ســنة أصــاب بنفــس املــرض فــي 
الثــدي، وقتهــا شــعرت باأللــم وكنــت عاجــزة 
ــرة  ــعرت ان فت ــيارة، ش ــى الس ــول إل للوص
ــن اســتامي للظــرف  ــا ب ــق م اخلمــس دقائ
كل  وكأنهــم  لســيارتي  وصولــي  وحتــى 

ــري. ــنن عم س
وتضيــف مــي، مــررت بلحظــات صــراع مــع 
النفــس وكيــف ســأخبر زوجــي باملــرض، 
وكيــف أخبــر أهلــي وابنــي ولكــن احلمــد هلل 
حتملــت وفكــرت انــه فــي مثــل هــذا الوضــع 
تهــرع املــرأة لوالدتهــا إال ان والدتــي مريضــة 
طريحــة الفــراش، فلــم اســتطع أن احضنهــا 
ــب األم  ــل يظــل قل واخبرهــا عــن مرضــي، ب
يشــعر حتــى لــو مريضــة، فبمجــرد أن رأت 
شــعري وأثــر العــاج عليــه نزلــت دموعهــا 

ــم. دون أن تتكل
هلل احلمــد عملــت مســح نــووي وطمنــي 
الطبيــب انــه ال يوجــد أي خايــا ســرطانية 
فــي أماكــن اخــري، وخضعــت للعــاج حتــى 
شــهر 6 /2019 يعنــي اســتمر العــاج ســنة 

العــاج  فتقــرر  صغيــر  انــه  اال  الثــدي 
الكيمــاوي لتحجيمــه، فهيــأت نفســي لأمــر 
ــة النفســية  ــز الســدرة للتهئ وتوجهــت ملرك
فــي بدريــة العوضــي فــكان أصعــب موقــف 
ــي،  ــرت فأنخفضــت مناعت ــي، وانه ــام أهل أم
ومت تأجيــل اجللســة الثانيــة ملــدة أســبوع، 
لــذا قــررت املقاومــة حتــى ارفــع مــن مناعتــي 
اجلرعــات،  علــى  للحصــول  ومعنويتــي 

ــعادة. ــب وس ــى ح ــي ال ــت حيات وحول

معاناة ثاثية
ماجــدة  املتعافيــة  مــع  الرابعــة  قصتنــا 
شمســاه التــي عانــت كثيــرا مــن انتشــار 
املــرض بــدء مــن الغــدة الدرقيــة الــى الكلــي 
ــة بقضــاء اهلل  ــزال مؤمن ــا الت ــة اال انه فالرئ
وتتحلــي بالقــوة فــي مواجهــة هــذا املــرض. 
تقــول ماجــدة، اكتشــفت املــرض فــي العــام 
بســيط  ورم  كان  الدرقيــة،  بالغــدة   2003
ذلــك  كاملــة، وكان  الغــدة  اســتئصال  ومت 
فــي مستشــغى العــدان، وبعــد االســتئصال 
ــى مستشــفى مكــي اجلمعــة،  ــي ال مت حتويل
واســتمريت فــي املتابعــة حتــى العــام 2016، 
اكتشــف األطبــاء وجــود املــرض فــي الكلــى 
كبيــر،  تضخــم  بهــا  ظهــر  التــي  اليســار 
ــى  ــت ال ــى 17 ســم، توجه ــم الكل ليصــل حك
أمريــكا الجــراء االســتئصال، ولــم احصــل 
اشــعاعي،  وال  كيمــاوي  عــاج  أي  علــى 
بثــاث ســنوات  الكلــى  اســتئصال  وبعــد 
تقريبــا وحتديــدا العــام املاضــي مت اكتشــاف 
املــرض بالرئــة اليمــن، ومنــذ ذلــك مســتمرة 
ــكل  ــى ش ــة عل ــات كيماوي ــاول عاج ــي تن ف
حبــوب اال إنهــا قويــة جــدا وتؤثــر حتــى 

ــة. ــال الصوتي ــى األحب عل

مي: نصيحة لكل 
رجل وامرأة .. كونوا  أقوياء 

وحبوا  أنفسكم

ماجدة: حملة )كان( 
ال تقصر وتقوم بجهود كبيرة 

في التوعية
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ملف
العدد

ملف
العدد

ـــل  ـــدة عوام ـــق ع ـــد، توثي ـــكل جّي ـــد مت بش لق
اختطـــار مرتبطـــة بســـرطان الثـــدي، غيـــر 
ـــه يتعـــّذر فيمـــا يخـــص غالبيـــة املصابـــات  أّن
عوامـــل  عـــن  الكشـــف  الســـرطان،  بهـــذا 
اختطـــار محـــّددة )الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 

ــاؤه، 2009(. ــي وزمـ ــرطان، السـ السـ
وتتمّثـــل اســـتراتيجيات الكشـــف املبّكـــر 
التـــي توصـــى البلـــدان املنخفضـــة الدخـــل 
والبلـــدان املتوســـطة الدخـــل بانتهاجهمـــا فـــي 
ـــى  ـــراض األول ـــات واألع ـــى العام ـــن إل التفّط
ــي  ــريرية فـ ــرق السـ ــدي بالطـ وفحـــص الثـ
ـــرض.  ـــذا الغ ـــة له ـــرض املخّصص ـــن الع أماك
ـــف  ـــو مكّل ـــدي الشـــعاعي فه ـــر الث ـــا تصوي أّم
للغايـــة وال يوصـــى باللجـــوء إليـــه ســـوى 
ــة  ــة حتتيـ ــك بنيـ ــي تتلـ ــدان التـ ــي البلـ فـ
والتـــي ميكنهـــا حتّمـــل  جّيـــدة  صحيـــة 
املـــدى  علـــى  برنامـــج  تنفيـــذ  تكاليـــف 

ــد. البعيـ
ويجـــب علـــى كثيـــر مـــن البلـــدان املنخفضـــة 
الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة الدخـــل التـــي 
فـــي  املتمّثـــل  املـــزدوج  العـــبء  تواجـــه 
ــدي  ــرطان الثـ ــم وسـ ــق الرحـ ــرطان عنـ سـ
عاليـــة  توليفيـــة  بتدخـــات  االضطـــاع 
أجـــل  مـــن  التكلفـــة  وزهيـــدة  املـــردود 

األكثر شيوعا بني فئة النساء في جميع أنحاء العالم

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا 
بني فئة النساء في جميع أنحاء العالم، 

وهو في ارتفاع في البلدان النامية خصوصًا، 
حيث ال يتم تشخيص معظم احلاالت

 إاّل في مراحل املرض
 املتأّخرة.

سرطان الثدي: 
الوقاية والعالج
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ــن  ــذي ميكـ ــن الـ ــن املرضـ ــدي لهذيـ التصـ
ــر. ــّد كبيـ ــى حـ ــا إلـ توقيهمـ

العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتســـعى 
إلـــى تعزيـــز مكافحـــة ســـرطان الثـــدي 
فـــي إطـــار البرامـــج الوطنيـــة ملكافحـــة 
الســـرطان والبرامـــج املتكاملـــة لتوقـــي 
الســـارية.  غيـــر  األمـــراض  ومكافحـــة 
مـــن  بدعـــم  املنظمـــة حاليـــًا،  وجتـــري 
مؤسســـة كومـــن، دراســـة علـــى مـــدى 
خمســـة أعـــوام لتحديـــد مردوديـــة مكافحـــة 
ســـرطان الثـــدي فـــي 10 بلـــدان مـــن البلـــدان 
ــطة  ــدان املتوسـ ــل والبلـ ــة الدخـ املنخفضـ
الدخـــل. ويشـــمل هـــذا املشـــروع أداة مـــن 
ـــراض  ـــج ألغ ـــف البرام ـــد تكالي أدوات حتدي
تقديـــر إمكانيـــة حتّمـــل التكلفـــة. ومـــن 
املتوّقـــع أن تســـهم نتائـــج هـــذا املشـــروع 
فـــي توفيـــر بّينـــات تّكـــن مـــن رســـم 
ــة  ــال مكافحـ ــي مجـ ــبة فـ ــات مناسـ سياسـ
ـــّل منـــوًا. ـــدان األق ـــي البل ـــدي ف ســـرطان الث

مكافحة سرطان الثدي
تســـعى منظمـــة الصحـــة العامليـــة إلـــى 
تعزيـــز مكافحـــة ســـرطان الثـــدي فـــي 
إطـــار البرامـــج الوطنيـــة الشـــاملة ملكافحـــة 

ـــة  ـــج مكافح ـــي برام ـــة ف ـــرطان املندرج الس
واملشـــكات  الســـارية  غيـــر  األمـــراض 
األخـــرى ذات الصلـــة. وتنطـــوي مكافحـــة 
الوقايـــة  علـــى  الشـــاملة  الســـرطان 
والكشـــف املبّكـــر والتشـــخيص والعـــاج 

والتأهيـــل والرعايـــة امللطفـــة.
ومـــن أهـــّم االســـتراتيجيات الســـكانية 
ملكافحـــة ســـرطان الثـــدي إذكاء الوعـــي 
العـــام باملشـــكلة التـــي يطرحهـــا هـــذا 
ـــى  ـــوة إل ـــه والدع ـــات مكافحت ـــرض وبآلي امل
وضـــع السياســـات والبرامـــج املناســـبة فـــي 
ـــدان  ـــن البل ـــر م ـــه كثي ـــال. وتواج ـــذا املج ه
ــطة  ــدان املتوسـ ــل والبلـ ــة الدخـ املنخفضـ
ـــل  ـــزدوج املتمّث ـــبء امل ـــًا، الع ـــل، حالي الدخ
فـــي ســـرطان الثـــدي وســـرطان عنـــق 
الرحـــم، الّلذيـــن يأتيـــان فـــي مقدمـــة أنـــواع 
ــاء الائـــي  الســـرطان التـــي تفتـــك بالنسـ
جتـــاوزن ســـّن الثاثـــن ســـنة. وال بـــّد 
ـــتراتيجيات  ـــذ اس ـــن تنفي ـــدان م ـــك البل لتل
توليفيـــة تّكـــن مـــن التصـــدي لكلتـــا 
العموميتـــن  الصحيتـــن  املشـــكلتن 

ــاءة. ــة وكفـ بفعاليـ
االختطـــار  عوامـــل  بعـــض  مكافحـــة 
احملـــّددة القابلـــة للتغييـــر مـــن ضمـــن 

بســـرطان  املتصلـــة  االختطـــار  عوامـــل 
ـــي  ـــة ف ـــتراتيجية فعال ـــاج اس ـــدي وانته الث
مجـــال الوقايـــة املتكاملـــة مـــن األمـــراض 
غيـــر الســـارية تســـعى إلـــى تعزيـــز النظـــام 
البدنـــي  والنشـــاط  الصحـــي  الغذائـــي 
والتحّكـــم فـــي الكميـــة املســـتهلكة مـــن 
الكحـــول وفـــي فـــرط الـــوزن والســـمنة مـــن 
األمـــور التـــي ميكنهـــا اإلســـهام فـــي احلـــّد 
مـــن معـــدالت وقـــوع ســـرطان الثـــدي علـــى 

ــد. ــدى البعيـ املـ

الكشف املبّكر عن املرض
إســـهام  إمكانيـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 
احلـــّد  فـــي  الوقائيـــة  االســـتراتيجيات 
ــرطان  ــة بسـ ــر اإلصابـ ــن بعـــض مخاطـ مـ
ال  االســـتراتيجيات  تلـــك  فـــإّن  الثـــدي، 
ـــاالت  ـــم ح ـــن معظ ـــص م ـــن التخّل ـــن م تّك
ـــدان  ـــي البل ـــر ف ـــي تظه ـــدي الت ســـرطان الث
ــطة  ــدان املتوسـ ــل والبلـ ــة الدخـ املنخفضـ
ـــر  ـــإّن الكشـــف املبّك ـــه ف ـــاء علي الدخـــل. وبن
مـــن أجـــل حتســـن حصائـــل ســـرطان 
الثـــدي وحتســـن معـــدالت بقيـــا مرضـــاه 
يظـــّل حجـــر الزاويـــة ملكافحـــة هـــذا املـــرض 

وزمـــاؤه، 2008(. )آندرســـون 

من الصعب الكشف عن عوامل خطورة محددة لغالبية املصابات 
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ملف
العدد

هنـــاك أســـلوبان للكشـــف املبّكـــر عـــن 
املـــرض همـــا:

ـــى  ـــر إل ـــن املبّك ـــر أو التفّط التشـــخيص املبّك
العامـــات واألعـــراض لـــدى الفئـــات التـــي 
تظهـــر عليهـــا أعـــراض املـــرض مـــن أجـــل 
تيســـير التشـــخيص والعـــاج فـــي املراحـــل 

ـــرة. املبّك
الفحـــص املتمّثـــل فـــي تطبيـــق اختبـــار 
ـــة  ـــا عدمي ـــرض أّنه ـــة ُيفت ـــى فئ ـــي عل منهج
ــذا الفحـــص  األعـــراض. والغـــرض مـــن هـ
ـــن لشـــذوذ  ـــد األشـــخاص احلامل ـــو حتدي ه

ــم بالســـرطان. يوحـــي بإصابتهـ
واجلديـــر بالذكـــر أّن تنفيـــذ برنامـــج مـــن 
أكثـــر  عمليـــة  ميّثـــل  الفحـــص  برامـــج 
برنامـــج  تنفيـــذ  مـــن  بكثيـــر  تعقيـــدًا 
للتشـــخيص املبّكـــر. )منظمـــة الصحـــة 

.)2007 العامليـــة، 
لنجـــاح  األساســـية  العوامـــل  ومـــن 
االســـتراتيجية الســـكانية للكشـــف املبّكـــر 
ـــج،  ـــا كان األســـلوب املنته عـــن احلـــاالت، أّي
ــج  ــذ برنامـ ــة وتنفيـ ــط دقيقـ ــع خطـ وضـ
يســـتهدف  التنظيـــم  ومحكـــم  مســـتدام 
ويضمـــن  املناســـبة  الســـكانية  الفئـــة 
تنســـيق اإلجـــراءات واســـتدامتها وجودتهـــا 

ـــك أّن  ـــة. ذل ـــع مســـتويات الرعاي ـــى جمي عل
ـــر املناســـبة،  ـــة غي ـــة العمري اســـتهداف الفئ
مثـــل الفتيـــات غيـــر املعّرضـــات بشـــّدة 
الثـــدي،  بســـرطان  اإلصابـــة  ملخاطـــر 
مـــن األمـــور التـــي ميكـــن أن تـــؤدي إلـــى 
انخفـــاض عـــدد حـــاالت ســـرطان الثـــدي 
الائـــي  النســـاء  لـــدى  ُتكتشـــف  التـــي 
يخضعـــن للفحـــص وتـــؤدي، بالتالـــي، 
إلـــى خفـــض مردوديـــة ذلـــك الفحـــص. 
ومـــن احملتمـــل أيضـــًا أن يـــؤدي اســـتهداف 
الفئـــة غيـــر املناســـبة إلـــى تقييـــم املزيـــد 
مـــن األورام احلميـــدة، مّمـــا يتســـّبب فـــي 
إجهـــاد مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة بـــدون 
داع نظـــرًا الســـتخدام مـــوارد التشـــخيص 

اإلضافيـــة. )إيـــب وزمـــاؤه، 2008(.

التشخيص املبّكر
أهـــّم  مـــن  املبّكـــر  التشـــخيص  يظـــّل 
عـــن  املبّكـــر  الكشـــف  اســـتراتيجيات 
ـــة  ـــدان املنخفض ـــي البل ـــيما ف ـــرض، الس امل
الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة الدخـــل حيـــث 
ـــم تشـــخيص املـــرض  تشـــّح املـــوارد وال يت
ـــض  ـــاك بع ـــرة. وهن ـــل املتأّخ ـــي املراح إاّل ف
إســـهام هـــذه  إمكانيـــة  البّينـــات علـــى 

االســـتراتيجية فـــي »تراجـــع« )زيـــادة 
نســـبة حـــاالت ســـرطان الثـــدي التـــي 
ُتكتشـــف فـــي مراحلهـــا املبّكـــرة( املـــرض 
إلـــى مراحـــل أكثـــر قابليـــة للشـــفاء عـــن 
طريـــق العـــاج )إيـــب وزمـــاؤه، 2008(.

تصوير الثدي الشعاعي
الشـــعاعي  الثـــدي  تصويـــر  ميّثـــل 
ــت  ــذي أثبـ ــد الـ ــص الوحيـ ــلوب الفحـ أسـ
ــه. فهـــو كفيـــل بخفـــض معـــدالت  فعاليتـ
الوفيـــات الناجمـــة عـــن ســـرطان الثـــدي 
النســـاء  لـــدى  إلـــى 30%  بنحـــو 20% 
ــنة  ــن سـ ــّن اخلمسـ ــاوزن سـ ــي جتـ الائـ
فـــي البلـــدان املرتفعـــة الدخـــل عندمـــا 
ــك  ــات ذلـ ــة بخدمـ ــبة التغطيـ ــوق نسـ تفـ
ـــة لبحـــوث  ـــة الدولي الفحـــص %70 )الوكال
ــر أّن  ــر بالذكـ ــرطان، 2008(. واجلديـ السـ
ـــات  ـــن العملي ـــدي الشـــعاعي م ـــر الث تصوي
ــر  ــتهلك الكثيـ ــي تسـ ــة التـ ــدة للغايـ املعقـ
ـــا  ـــم تخضـــع فعاليته ـــي ل ـــوارد والت ـــن امل م

ــوث. ــة بحـ ألّيـ

الفحص الذاتي للثدي
ال توجـــد أّيـــة بّينـــات علـــى أثـــر الفحـــص 

»الصحة العاملية« تسعى إلى تعزيز مكافحة سرطان الثدي في إطار البرامج الوطنية
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الذاتـــي للثـــدي. غيـــر أّن هنـــاك مـــن يـــرى 
ــن  ــي تكـ ــهم فـ ــة تسـ ــذه املمارسـ أّن هـ
املـــرأة وتنحهـــا مســـؤولية االعتنـــاء 
بصحتهـــا. وعليـــه يوصـــى بانتهـــاج 
هـــذه املمارســـة إلذكاء وعـــي النســـاء 
ـــا كأحـــد  ـــن انتهاجه ـــداًل م ـــرض ب ـــذا امل به

أســـاليب الفحـــص.

العبء الناجم عن سرطان الثدي
ســـرطان الثـــدي هـــو أشـــيع أنـــواع 
فـــي  النســـاء  فئـــة  بـــن  الســـرطان 
ــل 16%  ــم، إذ ميّثـ ــاء العالـ ــع أنحـ جميـ
ـــب  ـــي تصي ـــع الســـرطانات الت ـــن جمي م
تلـــك الفئـــة. وتشـــير التقديـــرات إلـــى أّن 
ـــرأة  ـــاة 519000 ام ـــام 2004 شـــهد وف ع
ـــم  ـــى الرغ ـــك الســـرطان، وعل بســـبب ذل
مـــن اعتقـــاد البعـــض أّن ذلـــك الســـرطان 
ـــإّن  ـــّدم، ف ـــم املتق ـــراض العال ـــن أم هـــو م
معظـــم )%69( الوفيـــات الناجمـــة عنـــه 
حتـــدث فـــي البلـــدان الناميـــة )تقريـــر 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة عـــن عـــبء 

املـــرض العاملـــي، 2004(.
هـــذا  وقـــوع  معـــدالت  وتتبايـــن 
املـــرض بشـــكل كبيـــر بـــن مختلـــف 

أنحـــاء العالـــم، حيـــث ُيســـّجل ارتفـــاع 
إلـــى  األعمـــار  املوحـــدة  املعـــدالت 
نحـــو 99.4 لـــكل 100000 نســـمة فـــي 
أمريـــكا الشـــمالية. وُياحـــظ وقـــوع 
فـــي  متوســـطة  مبعـــدالت  املـــرض 
أوروبـــا الشـــرقية وأمريـــكا اجلنوبيـــة 
واجلنـــوب األفريقـــي وغـــرب آســـيا، 
ـــا  ـــاع. أّم ـــي ارتف ـــك املعـــدالت ف ـــّن تل ولك
ـــي  ـــدالت انخفاضـــًا فُتســـّجل ف أشـــّد املع
ـــك  ـــّن تل ـــة، ولك ـــدان األفريقي معظـــم البل

املعـــدالت فـــي ارتفـــاع كذلـــك.
بـــن  كبيـــر  تبايـــن  أيضـــًا  وهنـــاك 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم فيمـــا يخـــص 
ســـرطان  مرضـــى  بقيـــا  معـــدالت 
ـــن  ـــك املعـــدالت ب ـــراوح تل ـــدي، إذ تت الث
80 % أو أكثـــر فـــي أمريـــكا الشـــمالية 
ــي  ــى  60 % فـ ــان إلـ ــويد واليابـ والسـ
ـــّل  ـــى أق ـــل وإل ـــطة الدخ ـــدان املتوس البل
مـــن 40 % فـــي البلـــدان املنخفضـــة 
الدخـــل )كوملـــان وزمـــاؤه، 2008(. 
وميكـــن تفســـير انخفـــاض معـــدالت 
ـــدة  ـــوًا بع ـــّل من ـــدان األق ـــي البل ـــا ف البقي
ــدام برامـــج  ــًا، انعـ ــا، أساسـ أمـــور منهـ
إلـــى  يـــؤدي  مّمـــا  املبّكـــر،  الكشـــف 

ـــي يلتمســـن  ـــدد النســـاء الائ ـــاع ع ارتف
ــل  ــي مراحـ ــّن فـ ــة وهـ ــات الرعايـ خدمـ
انعـــدام  وكذلـــك  املتأّخـــرة،  املـــرض 
مرافـــق لتشـــخيص والعـــاج املناســـبة.

ووجـــود خلفيـــة أســـرية لســـرطان 
تزيـــد  التـــي  األمـــور  مـــن  الثـــدي 
مـــن مخاطـــر اإلصابـــة بـــه بنســـبة 
الضعـــف أو ثاثـــة أضعـــاف. وتـــؤدي 
بعـــض الطفـــرات، والســـيما الطفـــرات 
ــي BRCA1 و BRCA2و  ــدث فـ ــي حتـ التـ
p53، إلـــى ارتفـــاع مخاطـــر اإلصابـــة 

بســـرطان الثـــدي بشـــكل كبيـــر. 
نـــادرة  الطفـــرات  تلـــك  أّن  غيـــر 
احلـــدوث وال تّثـــل إاّل نســـبة ضئيلـــة 
مـــن العـــبء اإلجمالـــي الناجـــم عـــن 

هـــذا املـــرض.
ـــل االختطـــار املرتبطـــة  ـــن أهـــّم عوام وم
بســـرطان الثـــدي العوامـــل اإلجنابيـــة 
املطـــّول  التعـــّرض  عـــن  الناجمـــة 
نتيجـــة  الداخليـــة،  لأســـتروجينات 
بـــدء  مثـــًا،  منهـــا،  عـــدة  أســـباب 
ــر  ــرة وتأّخـ ــّن مبّكـ ــي سـ ــة فـ اإلحاضـ
ــاب  ــّن اإلجنـ ــر سـ ــأس وتأّخـ ــّن اليـ سـ

األّول.
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ملف
العدد

لكــن خبــراء أمــراض الســرطان أثاروا 
الدراســة  منهجيــة  بشــأن  مخــاوف 

ــة. البحثي
حيــث تلقــــــت املريضــات اخلمــس 
الدراســة،  عليهــن  أجريــت  الاتــي 
ــاج  ــن الع ــافية م ــات إضـــــ جلســـــ

اإلشــعاعي.
الباحثــن،  فريــق  رئيــس  وقــال 
البروفيســــــور جايانــت فيديــا، إنــه 
توقــع أن حتتاج نســبة من املريضات 
ألن  إضافــي،  إشــعاعي  عــاج  إلــى 
ــن  ــة ميك ــد اجلراح ــا بع ــارات م اختب
ــر أو  ــت أكب أن تكشــف أن األورام كان

أكثــر تأثيــرا مــن املتوقــع.
وأضــاف فيديــا أنــه علــى الرغــم مــن 
ذلــك إال أن 80 فــي املئــة من املريضات 
يســتفدن مــن دورة العــاج القصيــرة 

وتكــون آثــاره اجلانبيــة أقــل.
اإلشــعاعي   العــاج  ويتضمــن 
TARGIT-A املســتخدم أثنــاء اجلراحة 
ــل  ــعاع داخ ــن اإلش ــدة م ــة واح جلس

الثــدي، فــور إزالــة الــورم.
العــاج  مــن  النــوع  هــذا  ويقــدم 
األطبــاء  طــوره  الــذي  اإلشــعاعي، 
فــي جامعــة يــو ســي إل )UCL( فــي 
صغيــر  جهــاز  باســتخدام  لنــدن، 
ــي  ــرة ف ــدي مباش ــل الث ــع داخ يوض

الســرطان. موقــع 
ويعنــي هــذا أنــه ميكــن للمريضــات 
أن يتلقــن العــاج اإلشــعاعي فــي 
نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه إجــراء 
العمليــة اجلراحيــة إلزالة الســرطان. 
ومــن ثــم ال يحتجن للعودة لتلقي أي 
جلســات عــاج أخــرى، والتــي ميكــن 
أن تتــراوح مــن 15 إلــى 30 جلســة 

فــي املستشــفى بالنســبة لأشــخاص 
الذيــن يخضعــون لطريقــة العــاج 

اإلشــعاعي التقليديــة.
وقــد أصبــح هــذا النــوع مــن العــاج 
متاحــا فــي عــدد صغيــر مــن عيــادات 
خدمــة الصحــة الوطنيــة التــي لديهــا 

املعــدات املناســبة.
وخــال جائحــة كورونــا، خفضــت 
هيئــة خدمــة الصحــة الوطنيــة عــدد 
التــي  اإلشــعاعي  العــاج  جلســات 
ــد اجلراحــة  ــا املريضــات بع حتتاجه

ــات. ــس جلس ــي خم ــى حوال إل
وأجريــت الدراســة علــى 2298 امــرأة 
 10 فــي  الثــدي  بســرطان  مصابــة 
ــاج  ــة ع ــن جلس ــى بعضه دول، تلق
فيمــا  اجلراحــة  أثنــاء  إشــعاعي 
تلقــى البعــض اآلخــر جلســات عــاج 
إشــعاعي تقليديــة بــن عامــي 2000 

و2012.
ــنة  ــي الس ــة ف ــرت الدراســـــ وذكـــــ
العاشـــــــرة لهــــا تامــا أن جلســة 

سرطان الثدي 
والعالج اإلشعاعي

توصلت دراسة، أجريت لفترة طويلة، إلى أن جلسة واحدة من العاج اإلشعاعي ميكن أن تكون 
فعالة في عاج سرطان الثدي متاما مثل عدة جلسات من العاج اإلشعاعي التقليدية طويلة األمد. 
وقال الباحثون إن النساء الاتي تلقني عاجا لفترة أقصر كن أقل عرضة للوفاة بسبب أنواع أخرى 

من السرطان وأمراض القلب في السنوات اخلمس الاحقة.

32



33

واحــدة مــن اإلشــعاع أثنــاء اجلراحــة 
كانــت فعالــة مثــل عــدة جلســات مــن 
العــاج اإلشــعاعي التقليديــة طويلــة 

األمــد.
وقــال الباحثــــــون إن هــذه الدراســة 
النســاء  تابعــت  التــي  األخيــرة، 
ملــدة  الثــدي  بســرطان  املصابــات 
خمــس ســنوات بعــد تلقــي العــاج، 

أكــدت هــذا االستــــــنتاج.
أقــل  عــددا  أن  الدراســة  ووجــدت 
ــاج  ــت الع ــي تلق ــة الت ــي املجموع ف
ألســباب  توفــن  واحــدة  بجلســة 
أمــراض  ذلــك  فــي  مبــا  أخــرى، 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــة وأن ــب والرئ القل

الســرطان.
وقالــت جامعــة يو ســي إل )UCL( إن 
الدراســات الســابقة أظهــرت أيضــا أن 
اآلثــار اجلانبيــة املتعلقــة باإلشــعاع 
قليلــة،  العــاج  مــن  النــوع  لهــذا 
ــم والتغيــرات فــي  ــك األل مبــا فــي ذل

مظهــر الثــدي.

خالية من السرطان
خضــــــعت الــــــكاتبة مارســـــــيل 
بيرنشــتاين جللســة عــاج إشــعاعي 
واحــدة أثنــاء اجلراحــة منــذ ثمانــي 
ســنوات، وقــد تعافــت تامــا وتتمتع 

بصحــة جيــدة منــذ ذلــك احلــن.
غضــون  »فــي  بيرنشــتاين  تقــول 
ــت  ــخيص أصبح ــن التش ــهرين م ش

خاليــة مــن الســرطان”.
ــد أحببــت  مارســيل بيرنشــتاين »لق
فكــرة وجــود شــيء يعالــج املنطقــة 
الصغيــرة املصابــة فقــط وال يامــس 
ــت  ــي مات ــم” وألن والدت ــة اجلس بقي
عامــا،   25 قبــل  الثــدي  بســرطان 
أال  جــدا  املهــم  مــن  أنــه  شــعرت 
»تســتمر إصابتــي بالســرطان لفتــرة 

ــازم”. ــن ال ــول م أط
وتضيــف »لقــد أحببــت فكــرة وجــود 
شــيء يعالــج املنطقــة الصغيــرة املصابــة 

ــم”. ــة اجلس ــس بقي ــط وال يام فق

ومــع ذلــك، فــإن 20 فــي املئــة مــن 
الدراســة،  فــي  املشــاركات  النســاء 
اللواتــي تلقن جلســة عاج إشــعاعي 
خضعــن  اجلراحــة،  أثنــاء  واحــدة 
اإلشــعاعي،  العــاج  مــن  ملزيــد 
ــارات »عوامــل  عندمــا كشــفت االختب

خطــورة أعلــى غيــر متوقعــة”.

مخاوف
ــد  ــن معه ــد م ــوان هافيان ــارت ج أث
الســرطان مخــاوف بشــأن  أبحــاث 
ــي اســتخدمها  ــات الت بعــض التعريف

الباحثــون فــي دراســتهم.
اإلشــعاعي  العــاج  تطــور  “لقــد 
التقليــدي بشــكل كبيــر منــذ تصميــم 

قدمـــت خبيـــرة أملانيـــة نصيحـــة ثمينـــة لتقليـــل اإلصابـــة مبـــرض الســـرطان، 
مشـــددة علـــى ضـــرورة االعتمـــاد علـــى منـــط حيـــاة صحـــي.

ـــرطان،  ـــاث الس ـــي ألبح ـــز األملان ـــرطان باملرك ـــات الس ـــة معلوم ـــرة خدم ـــت مدي وقال
ـــي 40%  ـــة، إن حوال ـــاء األملاني ـــة األنب ـــات لوكال ـــي تصريح ـــرز، ف ـــوزانه فيغ-رمي س
مـــن حـــاالت اإلصابـــة بالســـرطان فـــي البـــالد ترجـــع إلـــى منـــط احليـــاة غيـــر 
ـــؤولة  ـــليمة مس ـــر الس ـــة غي ـــن أن التغذي ـــر مدرك ـــرون غي ـــت »الكثي ـــي. وأضاف الصح
ـــاع نظـــام  ـــر اتب ـــه عب ـــدة أن ـــدة”. مؤك ـــات اجلدي ـــن اإلصاب ـــن 5 و%8 م ـــراوح ب ـــا يت عم
غذائـــي صحـــي متـــوازن- ميكـــن خفـــض احتماليـــة اإلصابـــة بأحـــد الســـرطانات 

ـــون. ـــدي أو القول ـــرطان الث ـــل س ـــارا، مث ـــر انتش األكث
ـــن  ـــدأ م ـــذي يب ـــن الســـرطان«، ال ـــة م ـــي للوقاي وأوضحـــت مبناســـبة »األســـبوع الوطن
ـــة  ـــة الوقاي ـــى أهمي ـــاه إل ـــت االنتب ـــرض لف ـــاري بغ ـــول اجل ـــبتمبر/ أيل ـــى 18س 14 حت
ـــا  ـــو اخلالي ـــي من ـــبب ف ـــوص تتس ـــه اخلص ـــى وج ـــمنة عل ـــرطان، أن الس ـــن الس م
ـــور  ـــر تده ـــك خط ـــالل ذل ـــأ خ ـــه ينش ـــة أن ـــم، مضيف ـــي اجلس ـــات ف ـــبب االلتهاب بس
اخلاليـــا. وذكـــرت فيغ-رميـــرز أن التغذيـــة متثـــل عامـــل خطـــورة فـــي اإلصابـــة 
علـــى وجـــه اخلصـــوص بســـرطان الثـــدي والقولـــون. وبحســـب البيانـــات، فـــإن 
ـــف  ـــو 69 أل ـــه نح ـــاب ب ـــث تص ـــا، حي ـــي أملاني ـــيوعا ف ـــر ش ـــدي األكث ـــرطان الث س
ـــي  ـــيوعا ف ـــر ش ـــرطانات األكث ـــن الس ـــون م ـــرطان القول ـــد س ـــا يع ـــنويا. كم ـــرأة س ام

ـــنويا. ـــا س ـــو 58 ألف ـــغ نح ـــات يبل ـــدد إصاب ـــا، بع ـــالد أيض الب
ـــتهالك  ـــزز اس ـــة، يع ـــعرات املتناول ـــادة الس ـــب زي ـــى جان ـــه إل ـــات، فإن ـــا للبيان ووفق
ـــا  ـــرطان، كم ـــة بالس ـــرص اإلصاب ـــن ف ـــة م ـــرة بالصح ـــا املض ـــرق إعداده ـــوم وط اللح
ـــا  ـــة عندم ـــرطان، خاص ـــة بالس ـــر اإلصاب ـــن خط ـــد م ـــراء يزي ـــوم احلم ـــاول اللح أن تن
ـــى  ـــوية عل ـــدة أو املش ـــرة بش ـــوم احملم ـــوي اللح ـــا. وحتت ـــا أو تدخينه ـــم متليحه يت

ـــرطانات. ـــرة للس ـــواد مثي ـــم م الفح
ـــا  ـــا ذهبي ـــب لون ـــى تكتس ـــوم حت ـــوي اللح ـــل ش ـــن األفض ـــرز »م ـــت فيغ-رمي وقال
وملمســـا طريـــا، بـــدال مـــن اكتســـابها اللـــون البنـــي الغامـــق« مشـــيرة إلـــى أن 
ــرام  ــى 500 غـ ــد علـ ــي أن يزيـ ــة ال ينبغـ ــراء واملصنعـ ــوم احلمـ ــتهالك اللحـ اسـ

ــا. أســـبوعيا، مضيفـــة أن حلـــوم الدواجـــن واألســـماك ال بـــأس بهـ
ـــروبات  ـــي املش ـــط ف ـــد فق ـــة ال توج ـــعرات املفرط ـــن أن الس ـــرة م ـــذرت اخلبي ـــا ح كم
ـــاء أو  ـــرب امل ـــل ش ـــن األفض ـــت »م ـــة، وقال ـــر الفاكه ـــي عصائ ـــا ف ـــل أيض ـــة، ب الغازي

ـــوارة”. ـــاه الف ـــاي أو املي الش

طريقة جديدة لتقليل 
فرص اإلصابة بالسرطان
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ملف
العدد

جتربــة )TARGIT-A( ، مبــا فــي ذلــك 
جــداول العــاج األقصــر والكميــات 
مــع  املعاجلــة،  األثــداء  مــن  األقــل 
ــى  ــة املرض ــي جترب ــر ف ــن كبي حتس
مــن  للغايــة  عاليــة  ومســتويات 
العــاج الســريري بتكلفــة منخفضــة 

ــة”. ــة الوطني ــخدمة الصح ــدا لـ ج
مــن مركــز  ليدويــك  مارتــن  وقــال 
أبحــاث الســرطان في اململكــة املتحدة 
»نظــرا ألن النســاء املشــاركات فــي 
الدراســة تلقــن عاجــا إشــعاعيا فــي 
نفــس الوقــت الــذي خضعــن فيــه 
لعمليــة اســتئصال الكتلــة الورميــة، 
علــى  قادريــن  األطبــاء  يكــن  لــم 
حتليــل أورامهــن مســبقا ملعرفــة مــا 
أطــول  دورة  إلــى  بحاجــة  كــن  إذا 
مــن العــاج اإلشــعاعي حتــى بعــد 

العمليــة.
ــي  ــن أن 20 ف ــي ح ــه »ف ــاف أن وأض
املئــة مــن النســاء فــي هــذه الدراســة 
عــاج  إلــى  ذلــك  بعــد  احتجــن 
إضافــي، إال أن 80 فــي املئــة منهــن 

جنــن مــن ذلــك”.

النساء في األربعينات
توصلــت  مماثــل،  صعيــد  وعلــى 
إجــراء  أن  إلــى  بريطانيــة  دراســة 
للنســاء  الثــدي  ســرطان  فحــص 
بــدال  العمــر  مــن  األربعينــات  فــي 
ينقــذ  أن  ميكــن  اخلمســينات  مــن 

تهــن. حيا
ــرأة مــن  ــف ام وشــمل البحــث 160 أل
إجنلتــرا واســكتلندا وويلــز، خضعن 

للمتابعــة ملــدة 23 عامــا تقريبــا.
ويضيــف العلمــاء أن خفــض ســن 

الفحـــــص ميكـــــن أن ينقــذ حيــاة 
واحــــــدة مــن كل 1000 امــرأة يتـــــم 

ــها. فحصـــ
ــن وجــود  ــراء يحــذرون م ــن اخلب لك
العديــد مــن االعتبــارات األخــرى، مبــا 

فــي ذلــك التكلفــة املاديــة.
ــرطان  ــاث الس ــة أبح ــول مؤسس وتق
ــر  ــزال »غي ــا ي ــه م ــا إن ــي بريطاني ف
واضــح إذا مــا كان تقليــل ســن فحص 
ــة  ــدة إضافي ــيعطي أي فائ ــدي س الث
مقارنــة ببرنامــج الفحــص احلالــي«.

دراسة طبية 
تكشف طريقة جديدة 
أسرع وأقل تكلفة 
لعاجه
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هنـــاك حوالـــي 35000 امـــرأة فـــي اململكـــة املتحـــدة مصابـــات 
ـــالج أو االنتشـــار،  ـــد الع ـــاد بع ـــذي ع ـــدم، ال ـــدي املتق بســـرطان الث
ـــًرا  ـــغ، مؤخ ـــارة هاردين ـــة Girls Aloud ، س ـــت مغني ـــث صرح حي
ـــاء  ـــؤالء النس ـــف ه ـــن نص ـــرب م ـــا يق ـــن، م ـــدة منه ـــا واح أنه
لديهـــن طفـــرات جينيـــة مختلفـــة تغـــذي أورامهـــن وميكـــن 

ـــبة. ـــة املناس ـــق األدوي ـــن طري ـــا ع إيقافه
ـــة  ـــر دراس ـــدت أكب ـــة وج ـــل البريطاني ـــى مي ـــدة ديل ـــب جري وحس
اآلن لفحـــص الـــدم تســـمى اخلزعـــات الســـائلة أنهـــا التقطـــت 
ـــون  ـــن يعان ـــى الذي ـــن املرض ـــة م ـــي املائ ـــح 93 ف ـــكل صحي بش
مـــن طفـــرات جينيـــة. ويقـــول اخلبـــراء إن الدقـــة تُظهـــر أن 

.NHS التكنولوجيـــا قريبـــة مـــن االســـتعداد الســـتخدام
أجـــرى باحثـــون فـــي معهـــد أبحـــاث الســـرطان فـــي لنـــدن 
ومؤسســـة Royal Marsden NHS Foundation اختبـــارات دم مـــن 
ـــم  ـــم لديه ـــدوا أن 533 منه ـــدي ، ووج 1044 مريضـــة بســـرطان الث
طفـــرات جينيـــة، مت تقســـيمهن إلـــى أربـــع مجموعـــات ، بنـــاًء 
ـــدواء  ـــن ال ـــن، ومت إعطاؤه ـــرطان لديه ـــي للس ـــوع اجلين ـــى الن عل

ـــن. ـــل لعالجه األفض
ـــبة  ـــه بالنس ـــة Lancet Oncology ، أن ـــي مجل ـــج ، ف ـــرت النتائ أظه
ملجموعتـــن ، رأى تســـعة مـــن أصـــل 38 ورمهـــن يتقلـــص أو 
يتوقـــف عـــن النمـــو، وقـــد منحهـــم هـــذا مـــا يصـــل إلـــى 
ســـبعة أشـــهر ونصـــف مـــن العمـــر فـــي املتوســـط   دون أن يـــزداد 
الســـرطان ســـوًءا. وقـــال البروفيســـور بـــول وركمـــان ، مـــن 
ـــى أن  ـــؤدي إل ـــب أن ت ـــج يج ـــرطان ، إن النتائ ـــاث الس ـــد أبح معه
ـــى  ـــة املرض ـــن رعاي ـــًيا م ـــزًءا قياس ـــائلة »ج ـــات الس ـــون اخلزع تك
ـــة  ـــل األدوي ـــى أفض ـــاء إل ـــول النس ـــريع وص ـــي تس ـــاعد ف وتس

ـــة”. ـــة املتاح الدقيق
ـــدة  ـــه ع ـــط ، ولكن ـــًدا فق ـــا واح ـــس مرًض ـــدي لي ـــرطان الث إن س
ـــبيل  ـــى س ـــم، عل ـــي اجلس ـــة ف ـــات مختلف ـــا عملي ـــواع تغذيه أن
املثـــال ، لـــدى بعـــض النســـاء طفـــرات جينيـــة تنتـــج الكثيـــر 

ـــو  ـــى النم ـــاعد األورام عل ـــا يس ـــتروجن ، مم ـــون االس ـــن هرم م
ـــن  ـــن م ـــة متنعه ـــات وراثي ـــر مراوغ ـــض اآلخ ـــدى البع ـــا ل ، بينم
ـــاف  ـــتقبل الكتش ـــل السرطانية.املس ـــة قب ـــا املعيب ـــالح اخلالي إص
ـــيط ،  ـــار دم بس ـــو اختب ـــرطان ه ـــببة للس ـــرات املس ـــذه الطف ه

ـــائلة”. ـــة الس ـــم »اخلزع ـــرف باس ُيع
وذلـــك ألن اخلزعـــات التقليديـــة ، حيـــث يقطـــع الطبيـــب 
األنســـجة مـــن اجلســـم ، ميكـــن أن تفـــوت الطفـــرات إذا لـــم 

تظهـــر بعـــد أو كانـــت فـــي جـــزء مختلـــف مـــن الـــورم.
ـــى  ـــاء إل ـــماة plasmaMATCH ، النس ـــة ، املس ـــمت التجرب وقس
ـــة  ـــع أو إزال ـــا ملن ـــن عالًج ـــت 142 منه ـــات وأعط ـــع مجموع أرب
أربعـــة أنـــواع مـــن الطفـــرات اجلينيـــة، مـــن بـــن أولئـــك 
ـــدي  ـــا الث ـــمح خلالي ـــي تس ـــرة HER2 ، الت ـــم طف ـــن لديه الذي
باالنقســـام بســـرعة كبيـــرة وتصبـــح ســـرطانية ، اســـتجاب 
ــدة أن  ــرأة واحـ ــالج ، ورأت امـ ــل 20 للعـ ــن أصـ ــة مـ خمسـ
أورامهـــا تختفـــي متاًمـــا. اكتســـبت النســـاء فـــي املتوســـط   
ـــر دون أن  ـــن العم ـــف م ـــهر ونص ـــة أش ـــن خمس ـــرب م ـــا يق م
ـــرة  ـــة بطف ـــة املصاب ـــي املجموع ـــرطان، ف ـــرض الس ـــور م يتط
ـــدي  ـــذي ســـرطان الث ـــون االســـتروجن يغ ـــث كان هرم AKT1حي
ـــن  ـــالج ، وحصل ـــرأة للع ـــل 18 ام ـــن أص ـــع م ـــتجابت أرب ، اس
ــط.  ــي املتوسـ ــة فـ ــف إضافيـ ــهر ونصـ ــبعة أشـ ــى سـ علـ
ـــالج  ـــرة للع ـــرات اآلخ ـــي الطف ـــي مجموعت اســـتجابت النســـاء ف
ـــق  ـــم حتق ـــات ل ـــذه املجموع ـــن ه ـــاالت ، لك ـــض احل ـــي بع ف
هـــدف الدراســـة املتمثـــل فـــي مســـاعدة خمـــس املرضـــى 
ـــة ألن  ـــل األدوي ـــد ال تعم ـــاالت ق ـــض احل ـــي بع ـــل، ف ـــى األق عل
هـــؤالء النســـاء قـــد تلقـــن بالفعـــل العديـــد مـــن العالجـــات 
املختلفـــة ، وفـــي 12 حالـــة أدت إلـــى آثـــار جانبيـــة طبيـــة 
ـــرى  ـــات أخ ـــلت عالج ـــاء فش ـــن نس ـــؤالء ه ـــن ه ـــديدة، لك ش
ـــة  ـــرات اجليني ـــى الطف ـــد عل ـــي تعتم ـــة الت ـــت األدوي ـــن ، وكان له

ـــن. ـــبة له ـــل بالنس ـــل األفض ـــي األم ـــة ه الفردي

اختبار الدم يساعد 
فى عالج سرطان الثدى

35



36

اكتشافات
طبية

ســرطان الثــدي هــو أكثــر أنــواع الســرطانات شــيوعًا بــن 
النســاء حــول العالــم؛ حيــث تصــاب امــرأة مــن كل 8 نســاء 
ــًا  ــدت عاج ــدة رص ــة جدي ــة علمي ــن أن دراس ــي ح ــه، ف ب

ــا الســرطانية فــي الثــدي. ــدًا يقتــل اخلاي ــًا جدي طبيعي
توصلــت دراســة حديثــة إلــى أّن ســم نحــل العســل قــد 
يكــون فعــااًل فــي قتــل خايــا ســرطان الثــدي، التــي يصعــب 
ــر مــن النســاء  ــاة عــدد كبي ــذ حي ــذي ينق ــر ال ــا؛ األم عاجه

ــي. ــع DW األملان ــم، بحســب موق حــول العال
فوائــد العســل ال تقــف عنــد حــدود، فهــي متنوعــة وعديــدة، 
ويؤكــد خبــراء التغذيــة أهميــة العســل، خصوصــًا فــي 
محاربــة االلتهابــات فــي اجلســم، لكــن يبــدو أن الفوائــد ال 
تقتصــر علــى العســل وحــده، وإمنــا تنســحب إلــى النحــل 
املنتــج لــه أيضــًا، فقــد كشــف باحثــون فــي غــرب أســتراليا 
عــن أن ســم نحــل العســل األوروبــي ميكــن أن يكــون فّعــااًل 
بشــكل ملحــوظ فــي قتــل خايــا ســرطان الثــدي التــي 

ــا! يصعــب عاجه

واســتخدمت الدراســة، التــي أجراهــا معهــد هــاري بيركينــز 
ــة  ــة منتج ــن 312 نحل ــوذ م ــم املأخ ــة، الس ــاث الطبي لأبح
للعســل ونحلــة طنانــة؛ للتحقــق مــن مــدى خصائصهــا 

ــرطان. ــاّدة للس املض
وخلــص الفريــق إلــى أن ســم النحــل ال يتســبب فقــط فــي 
قتــل خايــا ســرطان الثدي الثاثي الســلبي وخايا ســرطان 
الثــدي املخّصــب، إمنــا يفعــل ذلــك بتركيــز ال يضــرُّ اخلايــا 
الطبيعيــة. علمــًا بــأّن ســرطان الثــدي الثاثــي الســلبي 
يشــكل مــا نســبته 10 - %15 مــن جميــع ســرطانات الثــدي، 
بحســب املعهــد، وال توجــد حاليــًا عاجــات مســتهدفة فّعالــة 

ســريريًا لذلــك النــوع مــن الســرطان.
وفــي هــذا اإلطــار قالــت ســيارا دافــي، الباحثــة الرئيســية، 
فــي منشــور علــى موقــع املعهــد علــى اإلنترنــت: »كان الســم 
قويــًا للغايــة«. وأضافــت: »وجدنــا أن امليلتــن )املوجــود في 
ــا الســرطانية  ــر أغشــية اخلاي ــن أن يدم ســم النحــل( ميك

بالكامــل فــي غضــون 60 دقيقــة”

عالج طبيعي يقتل 
خاليا سرطان الثدي في 60 دقيقة!
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كشــف الدكتــور ألكســندر مياســنيكوف، ظهــور أعــراض غيــر اعتياديــة 
ــة. ألمــراض شــائعة ومعروف

ويشــير الدكتــور، إلــى أنــه علــى ســبيل املثــال، ألــم املفاصــل، ليــس 
بالضــرورة عامــة اللتهــاب املفاصــل، بــل هــو مــن العامــات التقليديــة لســن 
ــكل  ــى ش ــر عل ــن أن يظه ــوي ميك ــي األنث ــون اجلنس ــص الهرم ــأس. ونق الي

ــي املفاصــل. ــم ف ــات ســاخنة وأيضــا أل ــم وهب ــاف الف ــج وجف تهي
ويضيــف، يظهــر ألــم املفاصــل بســبب العديــد مــن األمــراض الفيروســية 
وخاصــة  التهــاب الكبــد B و C. كمــا أن التهابــات األمعــاء مثــل التهــاب 
القولــون التقرحــي ومــرض كــرون، ميكــن أن تســبب بشــكل غيــر متوقــع أمًلــا 

ــل. ــة واملفاص ــي الركب ف
ويشــير الدكتــور، إلــى أن جفــاف الفــم، قــد يظهــر بســبب فقــر الــدم ونقــص 
فيتامــن A، وبصــورة أدق متازمــة شــوغرن، الــذي هــو اضطــراب فــي املناعــة 
الذاتيــة يصيــب النســيج الضــام والغــدد اللعابيــة. وهــذا املــرض يكــون جــزء 

ال يتجــزأ مــن أمــراض الروماتيــزم األخــرى.
وميكــن أن يكــون االكتئــاب مــن عامــات مــرض الغــدة الدرقيــة والســرطان. 
ــة  ــرض الذئب ــى م ــير إل ــم، يش ــاف الف ــه جف ــذي يرافق ــن ال ــب املزم وأن التع
. Lyme disease ــراض داء ــن أع ــون م ــن أن يك ــدوره ميك ــذي ب ــة، ال احلمامي

وأيضــا قــد يكــون الشــعور باحلكــة فــي جميــع انحــاء اجلســم، مــن أعــراض 
مــرض الكبــد، أمــراض الــدم والقصــور الكلــوي والتصلــب املتعــدد. ويجــب أن 

نعلــم بــأن احلكــة الشــديدة قــد تشــير إلــى ســرطان الغــدد اللمفاويــة.
وقــد يكــون ألــم الكتــف مــن أعــراض احتشــاء عضلــة القلــب، أو يشــير إلــى 

وجــود حصــى فــي كيــس الصفــراء.
واســتنادا إلــى هــذا يجــب علــى الطبيــب املعالــج أخــذ هــذه األمــور باالعتبــار 
وطــرح األســئلة الصحيحــة علــى املريــض، ألن نتائــج التحاليــل والتصويــر 
ــى  ــك يجــب عل ــة. لذل ــة الدقيق ــا اإلجاب ــن املغناطيســي، ال تعطــي دائم بالرن
املريــض شــرح حالتــه بوضــوح وبصراحــة ودون حتفــظ، مــن أجل تشــخيص 

املــرض بصــورة صحيحــة.

المصدر: فيستي. رو

أعراض غير اعتيادية 
ألمراض معروفة
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اكتشافات
طبية

األشــخاص  أن  جديــدة  دراســة  كشــفت 
عرضــة  أقــل  الســمينة  األرجــل  ذوي 
ــا  ــدم، وبينم ــط ال ــاع ضغ ــة بارتف لإلصاب
يقــول اخلبــراء إنهــم يعرفــون »بثقــة« أن 
الدهــون حــول خصــرك ضــارة بصحتــك، 
ال ميكــن قــول الشــيء نفســه عــن الدهــون 

ــاقيك. ــول س ح
نيــو  كليــة  فــي  الباحثــون  وفحــص 
معــدل  نيــوارك،  فــي  الطبيــة  جيرســي 
ثاثــة أنــواع مــن ارتفــاع ضغــط الــدم 
ــة  ــجة الدهني ــبة األنس ــق بنس ــا يتعل فيم
فــي الســاقن، وحللــوا حالــة 6000 بالــغ، 

مبتوســط   أعمــار 37 عامــا.
وكان مــا يقــرب مــن نصــف املشــاركن مــن 
ــاع ضغــط  ــّخص 24 % بارتف ــاث، وُش اإلن
ــا بأنــه 80/130  ــدم - وهــذا ُيعــرف طبي ال

ملغــم زئبقــي.
بقيــاس  الســينية  األشــعة  وقامــت 
األنســجة الدهنيــة فــي الســاقن، ثــم تــت 
ــة  ــة الكلي ــجة الدهني ــع األنس ــا م مقارنته

فــي اجلســم.
وُصّنــف املشــاركون علــى أنهــم: لديهــم 
دهــون مرتفعــة أو منخفضــة فــي الســاق، 
العاليــة  الدهــون  نســبة  حتديــد  مــع 
ــور، و%39 أو  ــر للذك ــبة %34 أو أكث بنس

أكثــر لإلنــاث.

ــم  ــن لديه ــك الذي ــل أن أولئ ووجــد التحلي
ــوا  ــاق، كان ــون الس ــن ده ــة م ــب عالي نس
أقــل عرضــة مــن أولئــك الذيــن لديهــم 
الدهــون  مــن  منخفضــة  مســتويات 
ــة  ــت الدراس ــدم، وُقّدم ــط ال ــاع ضغ الرتف
االفتراضيــة  العلميــة  اجللســات  فــي 
الرتفــاع  األمريكيــة،  القلــب  جلمعيــة 

.2020 الــدم  ضغــط 
وقــال الباحــث الرئيســي، آيــوش فيزاريــا، 
حــول  النقــاش  تواصــل  الدراســة  إن 
»مقــدار الدهــون، وأيــن توجــد”، وعلــى 
ــون  ــة أن الده ــم بثق ــا نعل ــن أنن ــم م الرغ
ــن  حــول اخلصــر تضــر بالصحــة، ال ميك
ــول الشــيء نفســه عــن دهــون الســاق.  ق
إذا كان لديــك دهــون حــول ســاقيك، فمــن 
احملتمــل أال يكــون ذلــك شــيئا ســيئا، بــل 
ورمبــا يحميــك مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، 

ــا”. ــا لنتائجن وفق
ووجــد الباحثــون أن األشــخاص الذيــن 
ــاق،  ــون الس ــن ده ــى م ــب أعل ــم نس لديه
كانــوا أقــل عرضــة بنســبة %61 لإلصابــة 
ــل  ــا ميث ــو م ــدم - وه ــط ال ــاع ضغ بارتف
الرقمــن األول والثانــي فــي قــراءة ضغــط 

الــدم.
ــم  ــن لديه ــك الذي ــا أن أولئ ــدوا أيض ووج
ــوا  ــاق، كان ــون الس ــن ده ــى م ــبة أعل نس

لإلصابــة   53% بنســبة  عرضــة  أقــل 
بارتفــاع ضغــط الــدم االنبســاطي، والــذي 
القلــب،  بــن ضربــات  الضغــط  يقيــس 
وهــو الرقــم األول فــي قــراءة ضغــط الــدم.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أولئــك الذيــن 
ــاق،  ــون الس ــن ده ــى م ــبة أعل ــم نس لديه
كانــوا أقــل عرضــة بنســبة %39 لإلصابــة 
 - االنقباضــي  الــدم  ضغــط  بارتفــاع 
القلــب،  وقــت ضربــات  يقيــس  والــذي 

ــراءة. ــي الق ــي ف ــم الثان ــو الرق وه
ــل  ــل مث ــون عوام ــاف الباحث ــا أض وعندم
واجلنــس  والتعليــم  والعــرق  العمــر 
ارتفــاع  خطــر  أن  وجــدوا  والتدخــن، 
بالنســبة  أقــل  يــزال  مــا  الــدم  ضغــط 
لأشــخاص الذيــن لديهــم أرجــل أكبــر.
هــذه  تأكيــد  مت  »إذا  فيزاريــا:  وأضــاف 
النتائــج مــن خــال دراســات أكبــر وأكثــر 
التــي تســتخدم  الدراســات  قــوة، وفــي 
طــرق قيــاس يســهل الوصــول إليهــا مثــل 
محيــط الفخــذ، فمــن احملتمــل أن تؤثــر 

ــى. ــة املرض ــى رعاي عل
ومثلمــا ُيســتخدم محيــط اخلصــر لتقديــر 
دهــون البطــن، قــد يكــون محيــط الفخــذ 
أداة مفيــدة، علــى الرغــم مــن كونــه مرهقــا 
ــى  ــم دراســته عل ــم تت بعــض الشــيء، ول

نطــاق واســع فــي الواليــات املتحــدة”.

كيف ينذر شكل الساقين بخطر 
اإلصابة بنوبة قلبية
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استنشاق مزيج 
الهليوم واألكسجين 

يعالج المرضى الروس 
من »كوفيد - 19»

لعــاج  جديــدا  ســبيا  الــروس  العلمــاء  ابتكــر 
ــن أن يحــل  ــد – 19« ميك ــن بـ«كوفي املرضــى املصاب

االصطناعــي. التنفــس  جهــاز  محــل 
ــر  ــاء املناعــة واملدي ــة أطب ــك رئيــس جمعي ــن ذل أعل
العلمــي ملعهــد علــم املناعــة والفيزيولوجيــا فــي 
أكادمييــة العلــوم الروســية ، فاليري تشيريشــنيف. 
ــاج  ــة الع ــي جترب ــاركوا ف ــا ش ــال إن 50 مريض وق
تعافــوا  واألكســجن  الهليــوم  مزيــج  باستنشــاق 
تامــا مــن »كوفيــد – 19«. واســتعان مريــض واحــد 
فقــط منهــم بجهــاز التنفــس االصطناعــي. أمــا بقيــة 

ــه. ــم يســتعينوا ب املرضــى فل
وأضــاف أن التجربــة علــى 50 مريضــا مصابــا بنــوع 
خطيــر مــن مــرض »كوفيــد - 19« أجريــت فــي أحــد 
املستشــفيات بجمهوريــة كومــي الروســية فــي إقليــم 
ــد – 19«،  ــم مــن مــرض »كوفي ــوا كله األورال. وتعاف

مــا يعتبــر نتيجــة إيجابيــة.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا

4 أعراض تصاحب ارتجاع المريء
والشـــراين  القلـــب  استشـــاري  أوضـــح 
الدكتـــور خالـــد النمـــر، تأثيـــر ارجتـــاع 
ــى  ــًا إلـ ــريء، الفتـ ــى املـ ــدة إلـ ــض املعـ حمـ
ـــق  ـــا ضي ـــراض أهمه ـــي 4 أع ـــه يتســـبب ف أن
ـــى  ـــدة عل ـــي تغري ـــر، ف ـــال النم ـــس. وق التنف
ارجتـــاع  إن  حســـابه مبوقـــع “تويتـــر”: 
ـــن أن  ـــن املمك ـــريء م ـــى امل ـــدة إل ـــض املع حم
يســـبب األعـــراض التاليـــة وهـــي: )خفقـــان- 
ـــدر  ـــي الص ـــم ف ـــس- وأل ـــي التنف ـــق ف وضي

– ونغـــزات(.
جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن األعـــراض املميـــزة 
لارجتـــاع امَلِعـــدّي املريئـــّي تشـــمل حرقـــة 

بعـــد تنـــاول الوجبـــات الغذائيـــة.
كمـــا ميكـــن أن تظهـــر، أيضـــا، عامـــات غيـــر 
منوذجيـــة عنـــد إصابـــة أجهـــزة أخـــرى 
فـــي اجلســـم، علـــى ســـبيل املثـــال، الربـــو، 
وآالم  الصـــدر،  وآالم  املزمـــن،  والســـعال 

ــابه. ــا شـ احللـــق، وكثـــرة البلغـــم ومـ

39
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اكتشافات
طبية

توصلــت دراســة جديــدة إلــى أن مرضى 
ــن  ــون م ــن يعان ــة الذي ــات القلبي النوب
الســخرية أو االنفعــال قــد يعرضــون 

ــم للخطــر. صحته
املجلــة  فــي  ُنشــر  لبحــث  ووفقــا 
ــة  ــب واألوعي ــة لتمريــض القل األوروبي
الدمويــة، وهــي مجلــة تابعــة للجمعيــة 
 ،)ESC( القلــب  ألمــراض  األوروبيــة 
ــت  ــي أجري ــدة الت ــة اجلدي ــإن الدراس ف
علــى 2300 مــن الناجــن مــن النوبــات 
القلبيــة فــي الواليــات املتحــدة، وجــدت 
ســمات  أظهــروا  الذيــن  أولئــك  أن 
ذلــك  فــي  مبــا  معاديــة،  شــخصية 
الســخرية أو االســتياء أو نفــاد الصبــر 
أو االنفعــال، كانــوا أكثــر عرضــة خلطــر 
املــوت مــن نوبــة ثانيــة خــال العامــن 

التاليــن.
ــون  ــد يك ــذا ق ــون أن ه ــد الباحث ويعتق
لكــون  العاطفيــة  احلالــة  بســبب 
املريــض ســلبيا باســتمرار مــا يضــع 

صحتهــم. علــى  ضغطــا 
ــم  ــن ه ــادون اآلخري ــن يع ــك الذي وأولئ
أيضــا أقــل عرضــة لاعتنــاء بصحتهــم، 
وشــرب  للتدخــن  عرضــة  وأكثــر 
الكحــول وســوء منــط احليــاة والنظــام 

الغذائــي.
جامعــة  مــن  الباحثــون،  وتتبــع 
تينيســي فــي الواليــات املتحــدة، 2321 
القلبيــة. النوبــات  الناجــن مــن  مــن 

بدايــة  فــي  العــداء  بقيــاس  وقامــوا 
الدراســة باســتخدام قائمــة التحقــق مــن 
تأثيــر الصفــات املتعــددة )MAACL(، ثم 
تــت متابعــة املرضــى ملــدة 24 شــهرا.

كان متوســط   عمــر املشــاركن 67 عامــا 
و%68 منهــم مــن الرجــال. ومت تســجيل 
أكثــر مــن نصــف املرضــى )%57( علــى 

.MAACL أنهــم معــادون وفقــا الختبــار
ة  ـ العامــن، تــت مقارنـ وفــي نهايــة 
قيــد  علــى  املشــاركن  بقــاء  معــدالت 
شــخصياتهم،  بدرجــات  احليــاة 
ــداء  ــتخدام الع ــن اس ــه ميك ــدوا أن ووج

ــخص  ــاة ش ــة وف ــؤ بفرص ــة للتنب بدق
متكــررة. قلبيــة  نوبــة  بســبب  مــا 

وقــال الباحثــون إن شــخصية فــرد مــا 
ميكــن أن تؤثــر علــى القلــب مــن خــال 

اآلليــات الســلوكية والنفســية.
زادت  املعاديــن  »األفــراد  وأضافــوا: 
وســجلوا  التخثــر،  أوقــات  لديهــم 
وكوليســترول  أدرينالــن  مســتويات 
أعلــى،  طبيعيــة  ثاثيــة  ودهــون 

القلــب”. تفاعــل  فــي  وزيــادة 
ــة  ــل االلتهابي ــذه العوام ــؤدي ه ــد ت وق
ــة  ــى وقــوع مشــكات قلبي ــة إل املعروف
وتزيــد مــن النتائج الســريرية الســيئة.

ووجــدت األبحــاث الســابقة أن التفــاؤل 
ــب  ــى صحــة القل ــر مباشــر عل ــه تأثي ل
ــل  ــة، مــن خــال تقلي ــة الدموي واألوعي
النبــض  ومعــدل  التوتــر  هرمونــات 

ــدم. ــط ال وضغ
اإليجابيــة  النظــرة  ذوو  واألشــخاص 
وميارســون  أفضــل  بشــكل  يأكلــون 
املزيــد مــن التماريــن ويقــل احتمــال 

الكحوليــة. للمشــروبات  تناولهــم 
بتصــرف  يتمتعــون  الذيــن  وأولئــك 
إيجابــي هــم أقــل عرضــة للتدخــن، وإذا 

ــل  ــم أفض ــل فإنه ــن بالفع ــوا مدخن كان
ــه. ــي اإلقــاع عن ف

املــزاج  الباحثــون أيضــا أن  ويعتقــد 
ــتويات  ــر مس ــا يغي ــخص م ــام لش الع
فــي  واملفيــدة  الضــارة  الهرمونــات 

اجلســم.
ــل  ــال، يقل ــبيل املث ــى س ــاؤل، عل والتف
مــن هرمونــات التوتــر والقلــق مثــل 
والتــي  والكورتيــزول،  األدرينالــن 
القلــب  علــى  عبئــا  تضــع  أن  ميكــن 

الــدم. وترفــع ضغــط 
تريســي  الدراســة  مؤلفــة  وقالــت 
فيتــوري مــن جامعــة تينيســي فــي 
نوكســفيل: »العــداء ســمة شــخصية 
تشــمل الســخرية أو االســتياء أو نفــاد 
الصبــر أو االنفعــال. إنــه ليــس مجــرد 
حــدث ملــرة واحــدة ولكنــه مييــز كيفيــة 
تفاعــل الشــخص مــع النــاس .. إننــا 
عــادات منــط  فــي  التحكــم  أن  نعلــم 
احليــاة يحســن التوقعــات بالنســبة 
وتشــير  القلبيــة  النوبــات  ملرضــى 
ــى أن حتســن الســلوكيات  دراســتنا إل
العدائيــة ميكــن أن يكــون أيضــا خطــوة 

إيجابيــة”.

العداء يرتبط بزيادة خطر الموت 
بعد النوبة القلبية الثانية
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أثبــت العلمــاء، أن املصابــن بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري، 
الذيــن يتناولــون حتــى جرعــات معتدلة مــن املشــروبات الكحولية، 
ــة  ــا ازدادت الكمي ــدم، وكلم ــاع مســتوى ضغــط ال معرضــون الرتف

تضاعفــت املخاطــر.
وتفيــد دراســة علميــة حديثــة أن اجلميــع يعلــم أن اإلفــراط بتنــاول 
املشــروبات الكحوليــة، يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى ضغــط الــدم. 
ولكــن لــم يحــدد أن تنــاول جرعــات معتدلــة مــن هــذه املشــروبات 

يســفر عــن نفــس النتيجــة.
ومــن جانــب آخــر هنــاك أمــراض معينــة تســبب ارتفــاع مســتوى 
ضغــط الــدم. مــن بــن هــذه األمــراض- النــوع الثانــي من الســكري. 
ــي مســتوى ضغــط  ــة ف ــاول املشــروبات الكحولي ــر تن ــف يؤث فكي

الــدم عنــد املرضــى املصابــن بــه؟
ــق العلمــي مــن جامعــة  ــو ســينغلتون رئيــس الفري ــول ماثي  ويق
ويــك فوريســت، »هــذا أول فريــق علمــي يخصــص دراســته لتحديد 
العاقــة بــن تنــاول املشــروبات الكحوليــة وارتفــاع مســتوى 
ــي  ــوع الثان ــن بالن ــدى األشــخاص البالغــن املصاب ــدم ل ضغــط ال

مــن مــرض الســكري”.
ــدا  ــات املتحــدة وكن ــي الوالي ــذه الدراســة ف ــف، اســتمرت ه ويضي
أعــوام 2001-2005 وشــارك فيهــا أكثــر مــن عشــرة آالف شــخص، 
جميعهــم مصابــون بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري، متوســط 
أعمارهــم 63 ســنة، منهــم %61رجــال. كمــا كانــوا جميعــا معرضــن  
خلطــر ارتفــاع مســتوى ضغــط الــدم. وقــد شــخصت إصابــة 
بعضهــم بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، أو شــخص العلمــاء 

التدخــن والســمنة  مثــل  مــن عوامــل اخلطــر  عندهــم عاملــن 
وارتفــاع مســتوى الكوليســترول. وكان غالبيــة املشــتركن فــي 

ــدم. ــط ال ــتوى ضغ ــض مس ــة لتخفي ــون أدوي ــة يتناول الدراس
ــن  ــة ع ــات كامل ــى معلوم ــترك عل ــن كل مش ــون م ــل الباحث وحص
ــى  ــي األســبوع، عل ــا ف ــي يتناوله ــة الت ــة املشــروبات الكحولي كمي
ــا  ــا مــن اجلعــة أو 140 غرام أســاس كل جرعــة تســاوي 340 غرام
مــن النبيــذ، أو 40 غرامــا مــن املشــروبات الكحوليــة القويــة. 
ويعتبــر تنــاول ســبع جرعــات مــن الكحــول خــال األســبوع أمــرا 

ــا. ــن 14 مفرط ــر م ــدال وأكث ــا، و8-14 معت خفيف
املعاييــر  وفــق  املشــاركن  دم  ضغــط  الباحثــون  صنــف  وقــد 
ــود  ــر عم ــدة: دون 120\80 ملليمت ــات املتح ــي الوالي ــتخدمة ف املس
املرحلــة  و139-130\89  مرتفــع  و129-120\80  طبيعــي  زئبــق 
األولــى الرتفــاع ضغــط الــدم، واألعلــى مــن هــذا املرحلــة الثانيــة.

وبالنتيجــة، لــم يكتشــف الباحثــون وجــود عاقــة بــن تنــاول 
ســبع جرعــات أو أقــل مــن املشــروبات الكحوليــة وارتفــاع مســتوى 
ــدال )8- ــة باعت ــروبات الكحولي ــاول املش ــن تن ــدم. ولك ــط ال ضغ

ــدم بنســبة 79% ،  ــاع مســتوى ضغــط ال ــة( يســبب ارتف 14 جرع
واملرحلــة األولــى الرتفــاع ضغــط الــدم بنســبة %66 واملرحلــة 
الثانيــة بنســبة %62. وأمــا اإلفــراط بتنــاول املشــروبات الكحوليــة 
فيــزداد هــذا اخلطــر بنســبة 91 % . وينصــح األطبــاء اســتنادا إلــى 
هــذه النتائــج جميــع الذيــن يعانــون مــن النــوع الثانــي مــن مــرض 
الســكري باالمتنــاع عــن تنــاول املشــروبات الكحوليــة أو علــى 

األقــل التقليــل مــن الكميــة التــي يتناولونهــا.

من الكحول أيضا خطرة 
على مرضى السكري

الجرعات المعتدلة
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دراسات

ينقذ النساء في العزل المنزلي 
هرمون الصداقة 

ــي أوف  ــونال أكادميـ ــيدنغس أوف ذا ناشـ ــة »بروسـ ــة بدوريـ ــج الدراسـ ــرت نتائـ ــد نشـ قـ
ساينســـز Proceedings of the National Academy of Sciences )PNAS(” وتناولهـــا بيـــان 
 Max صحفـــي منشـــور علـــى موقـــع »معهـــد ماكـــس بانـــك للدراســـات الســـكانية
Planck Institute for Demographic Research” األملانـــي فـــي األول مـــن ســـبتمبر/

أيلـــول اجلـــاري.

رسميا أو مجتمعيا
ال يهـــم مـــا إذا كان هـــذا التشـــارك والكـــرم قـــد حـــدث مـــن خـــال نظـــام 
ـــن دافعـــي  ـــة م ـــة الصحي ـــل اســـتحقاقات التقاعـــد والرعاي رســـمي، مث

الضرائـــب، أو بشـــكل خـــاص داخـــل العائـــات.
وقـــال عالـــم الســـكان فانـــي كلـــوج مـــن معهـــد ماكـــس بانـــك »تشـــير 
حتلياتنـــا إلـــى أن إعـــادة التوزيـــع تؤثـــر علـــى معـــدل الوفيـــات 
ـــي  ـــاجت احملل ـــن الن ـــرد م ـــب الف ـــا، بغـــض النظـــر عـــن نصي ـــد م ـــي بل ف
ـــال  ـــن خ ـــدث م ـــرم يح ـــارك والك ـــا إذا كان التش ـــم م ـــي”. ال يه اإلجمال

ـــابي( ـــي )بيكس ـــمي أو مجتمع ـــام رس نظ
 University ـــة غرونينغـــن ـــن جامع ـــاس فوغـــت م ـــن توبي ـــام كل م ـــد ق وق
ـــي  ـــا فـــي بيركل ـــي مـــن جامعـــة كاليفورني ـــد ل ـــوج ورونال of Groningen وكل
يتلقاهـــا  التـــي  املدفوعـــات  بحســـاب   University of California, Berkeley
ـــات  ـــتخدام بيان ـــاة، باس ـــدى احلي ـــه م ـــق بدخل ـــا يتعل ـــخص فيم ـــا كل ش ويعطيه

مـــن مشـــروع حســـابات التحويـــل الوطنيـــة.
ووجـــدوا أن النـــاس فـــي فرنســـا واليابـــان، وهـــي املجتمعـــات ذات معـــدالت الوفيـــات 

إن ميلنا الطبيعي 
كبشر ملساعدة اآلخرين 

احملتاجني أمر عميق للغاية في 
جيناتنا، وهو الكرم السائد عبر الثقافات 

البشرية، وله فوائد نفسية وصحية لنا جميًعا 
كأفراد. وقد وجد الباحثون اآلن أيضا أدلة على أن 
الكرم يساعد الناس في املجتمعات على العيش 
لفترة أطول بغض النظر عن مستويات ثرواتهم. 

فمن خال اختبارات في 34 دولة مختلفة، 
وجد الباحثون أنه كلما زاد عدد األشخاص 

الذين يتشاركون املوارد بني األجيال، 
انخفض معدل الوفيات في 

املجتمع.

أكثر من الرجال
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املنخفضـــة، يتقاســـمون حوالـــي %69 مـــن 
دخلهـــم مـــدى احليـــاة، أمـــا دول مثـــل الصـــن 
ـــن 50%،  ـــل م ـــن تتقاســـمان أق ـــا، اللت وتركي

ـــر. ـــف اخلط ـــة لضع ـــت معرض ـــد كان فق

قوة الشبكات االجتماعية
التـــي  األولـــى  الدراســـة  ليســـت  وهـــي 
ـــال  ـــن األجي ـــوارد )ب ـــل امل ـــى حتوي ـــير إل تش
ــال  ــن خـ ــى مـ ــاس( حتـ ــن النـ ــة مـ املختلفـ
يفيـــد  كمـــا  الرســـمية،  الدعـــم  أنظمـــة 
توفيـــر  عـــن  فضـــا  أيضـــا،  املانحـــون 
ــرت  ــث ذكـ ــن. حيـ ــح للمحتاجـ ــم واضـ دعـ
ـــال  ـــي »جورن ـــام 2013 ونشـــرت ف دراســـة ع
سوشـــيال  آنـــد  برســـوناليتي  أوف 
 Journal of Personality and ســـايكولوجي 
ـــع  ـــي جمي ـــر ف Social Psychology” أن »البش
أنحـــاء العالـــم يجنـــون فوائـــد عاطفيـــة 
مـــن اســـتخدام مواردهـــم املاليـــة ملســـاعدة 
)اإلنفـــاق  بــــ  يعـــرف  فيمـــا  اآلخريـــن 

اإليجابـــي(”. االجتماعـــي 
ــزز  ــعادة ويعـ ــادة السـ ــط بزيـ ــرم مرتبـ الكـ

ــابي( ــي )بيكسـ ــط االجتماعـ الترابـ
وقـــد ثبـــت أن تقـــدمي الدعـــم والرعايـــة 
لهمـــا تأثيـــر وقائـــي ضـــد الوفيـــات ملقـــدم 
بزيـــادة  مرتبـــط  الكـــرم  وأن  الرعايـــة. 
ـــي. ـــط االجتماع ـــزز التراب ـــد يع الســـعادة وق
الدراســـة  هـــذه  فـــي  الفريـــق  وكتـــب 
ـــس  ـــد تعك ـــل ق ـــة التحوي ـــدة أن »كثاف اجلدي
قـــوة الشـــبكات االجتماعيـــة ورأس املـــال 
تعـــزز  أنهـــا  ثبـــت  والتـــي  االجتماعـــي، 
ـــف  ـــدة، تكي ـــتهم اجلدي ـــي دراس ـــة”. ف الصح
فوغـــت وزمـــاؤه مـــع العوامـــل األخـــرى 
ـــى متوســـط العمـــر  ـــر عل ـــا تؤث املعـــروف أنه
ـــي، إال  ـــي اإلجمال ـــاجت احملل ـــل الن ـــع، مث املتوق
أنهـــم حـــذروا مـــن وجـــود بعـــض العوامـــل 
التـــي ال ميكنهـــم تفســـيرها، مثـــل االســـتقرار 

ــي. السياسـ
ويوضحـــون أن »إضفـــاء الدميقراطيـــة أو 
التمكـــن أو عمـــل املجتمـــع املدنـــي قـــد يؤثـــر 
ـــم،  ـــن ث ـــات.. وم ـــرم والوفي ـــى تقاســـم الك عل
ال ميكننـــا أن نســـتنتج أي عاقـــة ســـببية 

ـــاط”. ـــذا االرتب ـــن ه م

ليس باملال وحده
ـــل  ـــم االقتصـــاد جـــون هيليوي ـــق عال ويعل
البريطانيـــة  كولومبيـــا  جامعـــة  مـــن 
والـــذي   ،University of British Colombia
لـــم يشـــارك فـــي الدراســـة، ملوقـــع »ســـي 
إن إن CNN” قائـــا »جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
األبحـــاث الســـابقة، تشـــير هـــذه الورقـــة 
إلـــى أن التحمـــل اجلماعـــي لـــدى البشـــر 
يتعلـــق ببقـــاء املجتمعـــات األكثـــر تعاونـــا، 
بـــدال مـــن بقـــاء األفـــراد األكثـــر لياقـــة”.

تســـببت  التـــي  الفوضـــى  ظـــل  وفـــي 
فيهـــا أحـــداث عـــام 2020 علـــى حياتنـــا، 
أكثـــر  النتائـــج  هـــذه  مثـــل  أصبحـــت 
ـــا  ـــك ألنه ـــة مـــن أي وقـــت مضـــى. وذل أهمي
ـــتقبل  ـــى املس ـــق إل ـــى طري ـــا عل ـــدم دلي تق
أقـــوى،  يجعـــل مجتمعاتنـــا  أن  ميكـــن 
علـــى الرغـــم مـــن اخلســـائر الهائلـــة فـــي 
ـــا اآلن. ـــر من ـــا الكثي ـــي يواجهه ـــوارد الت امل

بعـــض أكثـــر الطـــرق قيمـــة لتحويـــل 
أشـــياء  تتضمـــن  ألحبائـــك  الثـــروة 
بســـيطة مثـــل الطبـــخ والعنايـــة بهـــم 

دراسة علمية حديثة: 
المجتمعات األكثر كرما 

وتعاونا أطول عمرا
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دراسات

)بيكســـابي( لهـــم  والقـــراءة 
نقـــل  أن  بالطبـــع  الباحثـــون  ويوضـــح 
املـــال  يعنـــي  ال  األجيـــال  عبـــر  املـــوارد 
ــازل،  ــا املنـ ــمل أيضـ ــن أن يشـ ــط. وميكـ فقـ
ومشـــاركة الفوائـــد األخـــرى مثـــل املعرفـــة 
بـــن األجيـــال، أو حتـــى وقـــت التطـــوع.
فكمـــا أخبـــر فوغـــت شـــبكة »ســـي إن إن« أن 
بعـــض أكثـــر الطـــرق قيمـــة لتحويـــل الثـــروة 
إلـــى أحبائـــك تتضمـــن أشـــياء بســـيطة مثـــل 

الطبـــخ والعنايـــة بهـــم والقـــراءة لهـــم.

النساء أكثر تأثرا
ــاء  ــرى أن النسـ ــل، نـ ــد مماثـ ــى صعيـ وعلـ
ـــي  ـــا ف ـــا واجتماعي ـــرا عاطفي ـــر تأث ـــّن األكث ه
العـــزل املنزلـــي بســـبب فيـــروس كورونـــا، 
بنفـــس  الرجـــال  يتأثـــر  ال  ملـــاذا  لكـــن 
الدرجـــة؟ هـــل النســـاء كائنـــات اجتماعيـــة 
ــة؟ ــون للعزلـ ــال مييلـ ــن أن الرجـ ــي حـ فـ

رمبـــا تكمـــن اإلجابـــة فـــي نتائـــج العديـــد 
مـــن الدراســـات العلميـــة التـــي تؤكـــد أن 
النســـاء يحصلـــن علـــى احتياجاتهـــن للدعـــم 
ـــا يحصـــل  ـــات، بينم ـــن الصديق واملســـاندة م
عليهـــا الرجـــال مـــن زوجاتهـــم وشـــريكات 

احليـــاة، كمـــا أن النســـاء يفضلـــن احليـــاة 
االجتماعيـــة بينمـــا مييـــل الرجـــال إلـــى 

ــة. العزلـ

الرجال ال يقدمون الدعم
تقـــول الصحفيـــة ميليســـا هيلـــي -فـــي 
مقـــال لهـــا نشـــر علـــى موقـــع »ســـييتل 
تاميـــز«- إن هنـــاك بعـــض األدلـــة علـــى 
ــن أن  ــر، ميكـ ــات التوتـ ــي أوقـ ــزوج فـ أن الـ
يجعـــل األمـــور أســـوأ، لـــذا تلجـــأ النســـاء 
ــن. ــى أزواجهـ ــس إلـ ــن وليـ ــى صديقاتهـ إلـ
فـــي دراســـة نشـــرتها مجلـــة الطـــب النفســـي 
الباحثـــون  اجلســـدي عـــام 1995، وجـــد 
األملـــان أنـــه عندمـــا مت تكليـــف األشـــخاص 
الذيـــن  الرجـــال  أظهـــر  مرهقـــة،  مبهمـــة 
مســـتويات  زوجاتهـــم  إليهـــم  انضمـــت 
ـــن  ـــم يك ـــن ل ـــة مب ـــر مقارن ـــل بكثي ـــط أق ضغ

ــه. ــخص يدعمـ ــه شـ لديـ
بينمـــا العكـــس كان صحيحـــا، فالنســـاء 
الاتـــي انضـــم إليهـــن أزواجهـــن، ارتفعـــت 

ــن. ــر لديهـ ــات التوتـ هرمونـ
ــة فـــي  ــاب االجتماعيـ ــة األعصـ ــد عاملـ تعتقـ
جامعـــة كاليفورنيـــا شـــيلي تيلـــور، أن هـــذه 
النتائـــج قـــد تعكـــس اختافـــا كبيـــرا فـــي 

الطريقـــة التـــي يقـــدم بهـــا الرجـــال والنســـاء 
الدعـــم لبعضهـــم بعضـــا، وتقـــول إن دعـــم 
ــورة،  ــكل املشـ ــذ شـ ــم يأخـ ــال لغيرهـ الرجـ
بينمـــا يأتـــي دعـــم النســـاء فـــي شـــكل 
ـــق  ـــول والتحق ـــجيع والقب ـــن التش ـــرر م متك

ــة. والفاعليـ

الرجال يفضلون العزلة
وبحثـــت دراســـة أخـــرى بعنـــوان »النـــوع 
فـــي  عـــام 2012،  االجتماعيـــة«  والعزلـــة 
العاقـــة بـــن اجلنســـن والدعـــم االجتماعـــي. 
وكشـــفت أن الرجـــال كانـــوا أكثـــر عزلـــة مـــن 
ــبب  ــون السـ ــع الباحثـ ــد أرجـ ــاء، وقـ النسـ
إلـــى أن الرجـــال يحصلـــون بشـــكل عـــام 
علـــى احتياجاتهـــم العاطفيـــة مـــن دعـــم 
حتصـــل  مـــا  غالبـــا  بينمـــا  زوجاتهـــم، 
النســـاء علـــى احتياجاتهـــن العاطفيـــة مـــن 

مســـاندة صديقاتهـــن.
ـــان  ـــي ناث ـــس االجتماع ـــم النف ويتســـاءل عال
موقـــع  علـــى  لـــه  مقـــال  فـــي  هيفليـــك، 
»ســـيكولوجي تـــوداي«: ملـــاذا تكـــون العزلـــة 

أعلـــى بـــن الذكـــور؟
ــاده  ــام 2018 قـ ــر عـ ــا نشـ ــول إن بحثـ ويقـ
بيتـــر هيلـــم فـــي جامعـــة أريزونـــا، هـــدف 
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إلـــى اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال. وقـــد 
مـــا  ملعرفـــة  مســـحا  الباحثـــون  أجـــرى 
إذا كان ميكـــن تفســـير ذلـــك مـــن خـــال 
االختافـــات بـــن اجلنســـن مـــن حيـــث 
اكتشـــفوا  ولكنهـــم  بالوحـــدة،  الشـــعور 
أن كا مـــن اجلنســـن يعانـــي مـــن شـــعور 
الوحـــدة بنفـــس الطريقـــة. يقـــول هيفليـــك 
إن هـــذا يتوافـــق مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن 
ــن  ــور مقيديـ ــن أن الذكـ ــي تبـ ــاث التـ األبحـ
فـــي نطـــاق العواطـــف التـــي تعتبـــر مقبولـــة 
اجتماعيـــا، فكونـــك دافئـــا ولطيفـــا وعاطفيـــا 
ــك  ــا، لذلـ ــرا مرغوبـ ــور أمـ ــره الذكـ ال يعتبـ
يشـــعر الذكـــور بالعزلـــة ألنهـــم ال يقبلـــون 
ـــم  ـــوق قدرته ـــي تع ـــة الت ـــر االجتماعي املعايي

ــا. ــن حقـ ــع اآلخريـ ــل مـ ــى التواصـ علـ

صداقات النساء حتير العلماء
رمبـــا تنـــع العزلـــة احلاليـــة فـــي املنـــزل 
ــن،  ــع صديقاتهـ ــل مـ ــن التواصـ ــاء مـ النسـ
ورمبـــا يؤثـــر ذلـــك عليهـــن أكثـــر ممـــا 
يظـــن اجلميـــع. توضـــح ذلـــك ميليســـا 
ــن  ــاء تقويهـ ــة النسـ ــة »صداقـ ــي قائلـ هيلـ
ــا تخفـــف مـــن صعوبـــات  وحتميهـــن، ألنهـ

احليـــاة وتقلـــل ضغـــط الـــدم وتعـــزز املناعـــة 
والشـــفاء. وقـــد يســـاعد هـــذا فـــي تفســـير 
الســـبب فـــي أن النســـاء -فـــي املتوســـط - 
لديهـــن معـــدالت أقـــل مـــن أمـــراض القلـــب، 
ومتوســـط   عمرهـــن أطـــول مـــن الرجـــال”.
تقـــول هيلـــي إن »النســـاء يحافظـــن علـــى 
أســـرار بعضهـــن بعضـــا، ويعـــززن ثقـــة 
بعضهـــن ببعـــض، مـــن خـــال الضحـــك 
والدمـــوع ونهـــر الـــكام الـــذي ال ينضـــب. 
ــاء  ــدى علمـ ــاؤالت لـ ــار التسـ ــا أثـ ــذا مـ وهـ

الذكـــور”. األنثروبولوجيـــا 
ـــة  ـــر اجتماعي ـــاء أكث ـــور إن »النس ـــول تيل تق
فـــي الطريقـــة التـــي يتعاملـــن بهـــا مـــع 
اإلجهـــاد، فـــي حـــن أن مـــن املرّجـــح أن 
ــاد بـــرد فعـــل  ــال مـــع اإلجهـ يتعامـــل الرجـ
أو  العـــدوان  أو  الهـــروب  أو  كالعـــراك 
أن  حـــن  »فـــي  وتضيـــف  االنســـحاب«، 
العـــدوان واالنســـحاب لهمـــا تأثيـــر نفســـي 
علـــى الرجـــال، فـــإن الصداقـــة جتلـــب الراحـــة 
التـــي تخفـــف مـــن اآلثـــار الســـيئة للتوتـــر 
وحـــده  االختـــاف  هـــذا  النســـاء،  لـــدى 
يســـاهم فـــي اختـــاف طـــول العمـــر”. يعتقـــد 
ـــو  ـــون األوكسيتوســـن ه ـــون أن هرم الباحث

هرمـــون خـــاص بالنســـاء، وهـــو أكســـير 
ــن. ــاص بهـ ــة اخلـ ــة والصحـ الصداقـ

مجلـــة  فـــي  نشـــرت  لدراســـة  ووفقـــا 
»نيتشـــر« عـــام 2005، فـــإن »هرمـــون 
ــال  ــدى الرجـ ــد لـ ــن يتواجـ األوكسيتوسـ
والنســـاء، إال أنـــه يزيـــد لـــدى اإلنـــاث 
الرضاعـــة. كمـــا  الـــوالدة وعنـــد  بعـــد 
ترتفـــع مســـتوياته أيضـــا فـــي أوقـــات 
يتفاعـــل  وعندمـــا  واإلجهـــاد.  العزلـــة 
األوكسيتوســـن مـــع هرمون األســـتروجن، 
ـــى  ـــاث إل ـــع اإلن ـــه يدف ـــات أن ـــر الدراس تظه

التمـــاس رفقـــة اآلخريـــن”.
ــون  ــذا الهرمـ ــمي هـ ــور »نسـ ــول تايلـ تقـ
ـــي، إذ  ـــم االجتماع ـــتات، أو املنظ بالثرموس
يتابـــع الدعـــم االجتماعـــي لـــدى اإلنـــاث، 
لـــدى  اآلليـــة  نفـــس  نـــرى  ال  ولكننـــا 
مســـتويات  تكـــون  عندمـــا  الرجـــال”. 
ردود  تخـــّف  عاليـــة،  األوكسيتوســـن 
الفعـــل الناجتـــة عـــن اإلجهـــاد. ووفقـــا 
لتايلـــور، فـــإن مـــا ال يقـــل عـــن 22 دراســـة 
خلصـــت إلـــى أن احلصـــول علـــى الدعـــم 
االجتماعـــي يقلـــل مـــن اســـتجابات تســـريع 
ــدم. ــط الـ ــادة ضغـ ــب وزيـ ــات القلـ ضربـ
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طبيعة كل سيدة حامل 
تختلف عن األخرى 

كل ما ميكن معرفته عن الوالدة الطبيعية

مرأة

تختلف طبيعة كل سيدة حامل 
عن األخرى، كما تتمتع النساء بتجارب 

مختلفة متامًا مع كل مخاض أو والدة جديد، 
الوالدة هي حدث يغير حياتك ويترك انطباعًا 

عنك لبقية حياتك، بالطبع، سترغبني في أن تكون 
هذه جتربة إيجابية ومعرفة ما ميكن توقعه، إليك 

بعض املعلومات حول ما يحدث أثناء والدة 
طفلك، الدكتورة هند محمد استشاري 

النساء تكشف عن ما يحدث أثناء 
الوالدة الطبيعية.
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خطة الوالدة:
عندمـــا تقتـــرب مـــن اجلـــزء األخيـــر مـــن 
ـــة  ـــة خط ـــي كتاب ـــب ف ـــد ترغ ـــل، ق احلم
والدة، فكـــر جيـــدًا فيمـــا يهمـــك، الهـــدف 
العـــام هـــو صحـــة األم والطفـــل، حتـــدد 
ــد  ــي، قـ ــة الـــوالدة ميـــادك املثالـ خطـ
ــة الـــوالدة وموضوعـــات  تشـــمل خطـ
أخـــرى مثـــل تخفيـــف األلـــم أثنـــاء 
املخـــاض، ومواقـــع الـــوالدة، وأكثـــر 

ـــك. ـــن ذل م

املراحل املبكرة من املخاض:
الغشـــاء  هـــو  األمينوســـي  الكيـــس 
اململـــوء بالســـوائل احمليطـــة بطفلـــك، 
ــًا  ــس دائمـ ــذا الكيـ ــزق هـ ــوف يتمـ سـ
قبـــل والدة الطفـــل، رغـــم أنـــه فـــي 
بعـــض احلـــاالت يظـــل ســـليمًا حتـــى 
ــا  ــًا مـ ــر، غالبـ ــا تنفجـ ــوالدة. عندمـ الـ
توصـــف بأنهـــا »كســـر املـــاء«، فـــي 

ينفجـــر  ســـوف  احلـــاالت،  معظـــم 
كيـــس امليـــاه األمينوســـي قبـــل أو 
بعـــد املخـــاض، يجـــب أن تكـــون امليـــاه 
ـــت  واضحـــة وعدميـــة الرائحـــة، إذا كان
صفـــراء أو خضـــراء أو بنيـــة، فاتصـــل 

ــور. ــى الفـ ــك علـ بطبيبـ

تقلصات الطلق:
االنقباضـــات هـــي تشـــديد وإطـــاق 
الرحـــم، ستســـاعد هـــذه االقتراحـــات 
ـــق  ـــع عن ـــى دف ـــة عل ـــي النهاي ـــك ف طفل
االنقباضـــات  تشـــعر  قـــد  الرحـــم، 
ـــدأ  ـــط يب ـــديد أو ضغ ـــنج ش ـــا تش بأنه
فـــي ظهـــرك ويتحـــرك إلـــى األمـــام، 
القاعـــدة العامـــة هـــي أنـــه عندمـــا 
ـــدة  ـــتمر مل ـــات تس ـــن انقباض ـــي م تعان
دقيقـــة، تفصـــل بينهـــا خمـــس دقائـــق، 
ـــي  ـــت ف ـــاعة، فأن ـــدة س ـــك مل ـــد مت ذل وق

ــواٍن. ــد ثـ ــة بعـ ــة والدة طبيعيـ حالـ

متدد عنق الرحم:
عنـــق الرحـــم هـــو اجلـــزء األدنـــى 
ـــل،  ـــي املهب ـــح ف ـــذي يفت ـــم ال ـــن الرح م
عنـــق الرحـــم هـــو هيـــكل أنبوبـــي 
ــنتيمترات  ــى 4 سـ ــو 3 إلـ ــه نحـ طولـ
ــم  ــف الرحـ ــط جتويـ ــرور يربـ ــع مـ مـ
يجـــب  املخـــاض،  أثنـــاء  باملهبـــل، 
أن يتغيـــر دور عنـــق الرحـــم مـــن 
ــاظ علـــى احلمـــل )عـــن طريـــق  احلفـ
ــهيل  ــى تسـ ــًا( إلـ ــم مغلقـ ــاء الرحـ إبقـ
ـــدد، أو  ـــق التم ـــل )عـــن طري والدة الطف
الفتـــح، مبـــا يكفـــي للســـماح للطفـــل 

باملـــرور(.
التغييـــرات األساســـية التـــي حتـــدث 
ــؤدي  ــل تـ ــة احلمـ ــن نهايـ ــرب مـ بالقـ
إلـــى تليـــن أنســـجة عنـــق الرحـــم 
وتخفيـــف عنـــق الرحـــم، وكاهمـــا 
ـــم،  ـــق الرح ـــر عن ـــى حتضي ـــاعد عل يس
ــر  ــط يعتبـ ــل النشـ ــح أن العمـ صحيـ

تشنج شديد 

أو ضغط يبدأ في ظهرك 

ويتحرك إلى األمام
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مرأة--

قيـــد التنفيـــذ عندمـــا يتـــم توســـيع 
ــر. ــم أو أكثـ ــم 3 سـ ــق الرحـ عنـ

الوقت احلاسم للوالدة:
فـــي نهايـــة املطـــاف، يجـــب أن تفتـــح 
ـــر  ـــل قط ـــى يص ـــم حت ـــق الرح ـــاة عن قن
الفتحـــة نفســـها إلـــى 10 ســـنتيمترات، 
ويكـــون الطفـــل قـــادرًا علـــى املـــرور إلـــى 
قنـــاة الـــوالدة، عندمـــا يدخـــل الطفـــل 
وعضاتـــك.  جلـــدك  ميتـــد  املهبـــل، 
ــة  ــان )املنطقـ ــفافة والعجـ ــل الشـ تصـ
ـــي  ـــتقيم( ف ـــل واملس ـــن املهب ـــة ب الواقع
ـــى أقصـــى  ـــد إل ـــى نقطـــة تت ـــة إل النهاي
حـــد. عنـــد هـــذه النقطـــة، قـــد يشـــعر 

اجللـــد وكأنـــه يحتـــرق.

ظهور رأس اجلنني 
في الوالدة الطبيعية:

مـــع ظهـــور رأس الطفـــل، هنـــاك ارتيـــاح 
ـــع  ـــم م ـــى الرغ ـــط، عل ـــن الضغ ـــر م كبي
أنـــك رمبـــا ال تزالـــن تشـــعرين بعـــدم 
ــك أو  ــك ممرضـ ــيطلب منـ ــة، سـ الراحـ

ـــات  ـــع حلظ ـــن الدف ـــف ع ـــك التوق طبيب
ـــل  ـــف الطف ـــم وأن ـــفط ف ـــم ش ـــا يت بينم
ـــاط،  ـــة الســـائل األمنيوســـي واملخ إلزال
ـــدأ  ـــل أن يب ـــك قب ـــام بذل ـــم القي ـــن امله م

ـــكاء. ـــس والب ـــي التنف ـــل ف الطف
عـــادة مـــا يقـــوم الطبيـــب بتدويـــر رأس 
الطفـــل ربـــع دورة ليكـــون فـــي محـــاذاة 
مـــع جســـم الطفـــل، الـــذي ال يـــزال 
ــك  ــد ذلـ ــك بعـ ــُيطلب منـ ــك. سـ بداخلـ
البـــدء فـــي الدفـــع مـــرة أخـــرى لتســـليم 
الكتفـــن، الكتـــف العلـــوي يأتـــي أواًل 
ثـــم الكتـــف الســـفلي، ثـــم، مـــع دفعـــة 

أخيـــرة، أنـــت تقدمـــن طفلـــك!

تقدمي املشيمة:
ال تـــزال املشـــيمة والكيـــس األمينوســـي 
ــدة  ــه ملـ ــل ويحميـ ــم الطفـ ــذي يدعـ الـ
بعـــد  الرحـــم  فـــي  أشـــهر  تســـعة 
وقـــد  تســـليمها،  يجـــب  الـــوالدة، 
ـــد يســـتغرق  ـــًا أو ق ـــذا تلقائي يحـــدث ه
ـــة  ـــن ملمرض ـــاعة، ميك ـــف س ـــر نص األم
التوليـــد أو الطبيـــب أن يفـــرك بطنـــك 

ـــي شـــد  أســـفل زر البطـــن للمســـاعدة ف
ــيمة. ــف املشـ ــم وتخفيـ الرحـ

الوالدة القيصرية
ـــاع  ـــرار ق ـــة بأض ـــر اإلصاب ـــاع خط ارتف
ــاء  ــد النسـ ــًا عنـ ــوض وخصوصـ احلـ
اللواتـــي جتـــاوزن الثاثـــن عامـــا- قـــد 
يجعـــل مـــن األفضـــل أن تلـــد احلامـــل 
عبـــر عمليـــة قيصريـــة. ولكـــن ملـــاذا؟

كاتيـــا جونســـون )اســـم مســـتعار( 
أن  قبـــل  األطبـــاء،  كلمـــات  تتذكـــر 
شـــفط  جهـــاز  معهـــا  يســـتخدموا 
اجلنـــن »ليـــس هـــذا جيـــدًا كثيـــرًا 
للعالـــم  آنـــذاك  جـــاء طفلهـــا  اآلن«. 
ـــن األم  ـــرة ســـليما. ولك ـــة األخي بالدقيق
ـــزال  ـــًا، ال ت البالغـــة مـــن العمـــر 39 عام
تعانـــي حتـــى بعـــد تســـع ســـنوات مـــن 
ـــاع  ـــث تضـــرر ق ـــوالدة، حي ـــات ال تداعي
احلـــوض لديهـــا. إنهـــا مصابـــة بســـلس 
ـــر شـــعورها  ـــا تغي ـــول، كم ـــراز والب الب
ـــح كل  ـــد أصب ـــية »فلق ـــة اجلنس بالرغب

ــًا”. ــيء صامتـ شـ

ارتفاع خطر أضرار قاع احلوض قد يتطلب الوالدة القيصرية
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ــام  ــكل عـ ــة بشـ ــوالدة املهبليـ ــر الـ تعتبـ
الطريقـــة املثلـــى ألنهـــا الشـــكل الطبيعـــي 
ـــرون  ـــراء ي ـــض اخلب ـــن بع ـــوالدة. ولك لل
أن الـــوالدة القيصريـــة ميكـــن أن تنـــع 
إصابـــة بعـــض النســـاء بأضـــرار فـــي 
ذوو  يعلـــم  وقلمـــا  احلـــوض.  قـــاع 
ـــة بشـــأن  ـــر، ألن التوعي ـــذا األم الشـــأن به
تداعيـــات الـــوالدات الطبيعيـــة ال تـــزال 
ــرى  ــبما يـ ــا -حسـ ــة بأملانيـ ــر كافيـ غيـ
اخلبـــراء- وقلمـــا يكـــون هنـــاك حديـــث 
ـــي  ـــاء ف ـــدى النس ـــة إح ـــن رغب ـــح ع صري

ــة. ــوالدة القيصريـ الـ
ـــارة عـــن  ـــاع احلـــوض، وهـــو عب يعمـــل ق
أليـــاف عضليـــة وعضـــات عصعصيـــة 
ونســـيج ضـــام، علـــى احلفـــاظ علـــى 

األعضـــاء داخـــل احلـــوض.
ـــاء  ـــن أن تشـــد هـــذه العضـــات أثن ميك
ـــبب  ـــا يتس ـــزق، مم ـــل وتتم ـــوالدة، ب ال
ـــل  ـــودة داخ ـــاء املوج ـــي األعض ـــي تدل ف
احلـــوض »حيـــث تتســـبب 10 إلـــى 
20 %مـــن الـــوالدات فـــي تـــزق قـــاع 
بيســـلر  كافـــن  حســـب  احلـــوض« 

ـــراض  ـــاج أم ـــن لع ـــز برل ـــة مرك رئيس
والتـــي  والســـلس  احلـــوض  قـــاع 
إصـــاح  ميكـــن  ال  أنـــه  أوضحـــت 
األضـــرار الناجمـــة عـــن ذلـــك »حيـــث 
ال ميكـــن إعـــادة ربـــط هـــذه العضلـــة 

امللســـاء بعظمـــة العانـــة”.
طبيـــب  ديتـــز  بيتـــر  هانـــز  قـــال 
فـــي  النســـائية  البوليـــة  املســـالك 
تقـــدم  »كلمـــا  بأســـتراليا  ســـيدني 
ـــن  ـــال إصابته ـــر النســـاء ازداد احتم عم
بتمـــزق قـــاع احلـــوض أو التمـــزق 
ـــذي يفصـــل  ـــي )العجـــان هـــو ال العجان
ــث  ــرج( حيـ ــة الشـ ــن فتحـ ــل عـ املهبـ
تتراجـــع درجـــة مرونـــة األنســـجة 

لـــدى النســـاء مـــع تقـــدم الســـن”.
يضـــاف إلـــى ذلـــك -حســـب ديتـــز- 
أن التوليـــد بامللقـــط ميكـــن أن يكـــون 
شـــديد اخلطـــورة، حيـــث ميكـــن أن 
لإلجهـــاد  احلـــوض  قـــاع  يتعـــرض 
وقـــوة  الســـرعة  بســـبب  كثيـــرًا 
عنـــد  امللقـــط  ويســـتخدم  اجلـــذب، 
حـــدوث تعقيـــدات أثنـــاء الـــوالدة.

حاسوب لتقدير اخلطورة
ــوبًا  ــويد حاسـ ــن السـ ــاء مـ ــّور أطبـ وطـ
اإلصابـــة  خطـــر  تقديـــر  يســـتطيع 
بأضـــرار قـــاع احلـــوض عقـــب الـــوالدة. 
وتســـتخدمه الطبيبـــة بيســـلر فـــي تقـــدمي 
النصـــح للمرضـــى. ولكـــن هـــذا احلاســـوب 
ليـــس منتشـــرًا كثيـــرًا بأملانيـــا -وفقـــًا 
ـــد  ـــر املزي لبيســـلر- التـــي تأمـــل فـــي توف
ـــاء النســـاء  ـــن خـــال أطب ـــة م ـــن التوعي م

ــوالدة. والـ
ويشـــير فولفغانـــغ هينريـــش مديـــر 
برلـــن  مبستشـــفى  الـــوالدة  قســـم 
ـــه  ـــي حـــد ذات ـــل ف ـــى أن احلم شـــاريتيه إل
ميكـــن أن يســـبب مشـــاكل ســـلس. أوضـــح 
ـــح  ـــن أن تصب ـــة ميك ـــوالدة الطبيعي أن ال
ــة  ــد املقارنـ ــة بعـ ــن القيصريـ ــل مـ أفضـ
ــة  ــر احملتملـ ــل اخلطـ ــع عوامـ ــن جميـ بـ
حيـــث تظـــل الـــوالدة القيصريـــة جراحـــة 
ـــي أجـــد  ـــًا »ولكن فـــي كل األحـــوال، مضيف
ــذا  أنـــه ليـــس مـــن العـــدل اســـتبعاد هـ
اجلـــزء مـــن التوعيـــة لـــدى الاتـــي بلغـــن 
ـــوالدة«. ـــط لل ـــد التخطي ـــد عن ـــن الرش س

ارتياح 

كبير من الضغط 

مع ظهور رأس

 الطفل
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كيف نحمي أطفالنا من فيروس كورونا في ظل العودة إلى المدارس؟

ونشـــر املكتـــب اإلقليمـــي ملنظمـــة 
منطقـــة  فـــي  العامليـــة  الصحـــة 
حســـابه  عبـــر  األوســـط،  الشـــرق 
الرســـمي، علـــى موقـــع »تويتـــر«، 
مجموعـــة مـــن النصائـــح للحفـــاظ 
ــذه  ــال هـ ــدارس خـ ــامة املـ ــى سـ علـ

العامليـــة. اجلائحـــة 

> مراعـــاة البقـــاء فـــي املنـــزل عنـــد 
ــرض. ــة باملـ اإلصابـ

> الســـعال أو العطـــس فـــي الكـــوع 
ـــص  ـــع التخل ـــل، م ـــي أو املندي املثن

ـــورًا . ـــه ف من
> غســـل اليديـــن بالصابـــون واملـــاء 

أو فركهمـــا مبطهـــر كحولـــي.
ـــي  ـــف األســـطح واألشـــياء الت > تنظي

ـــس باســـتمرار. تلم
> االبتعـــاد عـــن اآلخريـــن مبســـافة ال 

ـــر واحـــد. ـــل عـــن مت تق
> ارتـــداء الكمامـــة عنـــد اللـــزوم أو إذا 

تعـــّذر احلفـــاظ علـــى التباعـــد.
> حتيـــة النـــاس بتلويـــح اليـــد أو 

ـــى  ـــد عل ـــع الي ـــرأس أو وض ـــاء ال إمي
القلـــب.

> عـــدم وصـــم األطفـــال الذيـــن أصيبـــوا 
بفيـــروس كورونـــا املســـتجد.

مـــن  الكثيـــر  يـــــــراود  وبالطبــــــع، 
األشـــخاص عــــــددًا مـــن األسئـــــــلة 
حـــول الفئـــات العمريـــة املختلفـــة مـــن 
ـــم وضـــع  ـــن ينبغـــي عليه ـــال، الذي األطف

أقنعـــة الوجـــه.
ونصحـــت منظمتـــا الصحـــة العامليـــة 
ســـابقًا  للطفولـــة  املتحـــدة  واألمم 
ــغ  ــن تبلـ ــال، الذيـ ــدي األطفـ ــأن يرتـ بـ
مـــع  الكمامـــات  أعمارهـــم 12 عامـــًا، 
ـــى  ـــة عل ـــروط املطبق ـــس الش ـــاع نف اتب

البالغـــن.
أصدرتـــه  الـــذي  البيـــان  وبحســـب 
الصحـــة العامليـــة، ال ينبغـــي إلـــزام 
 5 العمـــر  مـــن  البالغـــن  األطفـــال 
كمامـــة.  بارتـــداء  أقـــل  أو  ســـنوات 
ـــاس  ـــى أس ـــة عل ـــذه النصيح ـــوم ه وتق
ــة،  ــه العامـ ــل، ومصلحتـ ســـامة الطفـ

الكمامـــة  اســـتخدام  علـــى  وقدرتـــه 
بشـــكل مائـــم.

الكمامـــات  وضـــع  قـــرار  ويســـتند 
ـــوام والــــ11  ـــن الــــ6 أع ـــا ب ـــال، م لأطف
عامـــًا، علـــى عـــدد مـــن العوامـــل أبرزهـــا: 
مـــدى تفشـــي الفيـــروس فـــي املنطقـــة 
التـــي يقيـــم بهـــا الطفـــل، وقدرتـــه 
علـــى اســـتخدام القنـــاع بشـــكل آمـــن، 

ــات. ــر الكمامـ ــدى توفـ ومـ
وأخيـــرًا، تنصـــح منظمـــة الصحـــة 
العامليـــة باستشـــارة الســـلطات احملليـــة 
دومـــًا والتقيـــد باملمارســـات املوصـــى 
بهـــا فـــي منطقتهـــم. فـــي ظـــل تفشـــي 
ــراود  ــتجد، يـ ــا املسـ ــروس كورونـ فيـ
الكثيـــر مـــن األشـــخاص عـــددًا مـــن 
العمريـــة  الفئـــات  حـــول  األســـئلة 
ـــال، الذيـــن ينبغـــي  ـــة مـــن األطف املختلف

ــه. ــة الوجـ ــداء أقنعـ ــم ارتـ عليهـ
وتنصـــح منظمتـــي الصحـــة العامليـــة 
ـــدي  ـــأن يرت ـــة ب واألمم املتحـــدة للطفول
األطفـــال، الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 12 
عامـــًا، الكمامـــات مـــع اتبـــاع نفـــس 

ــن. ــى البالغـ ــة علـ ــروط املطبقـ الشـ
أصدرتـــه  الـــذي  البيـــان  وبحســـب 
الصحـــة العامليـــة، ال ينبغـــي إلـــزام 
 5 العمـــر  مـــن  البالغـــن  األطفـــال 
كمامـــة.  بارتـــداء  أقـــل  أو  ســـنوات 
ـــاس  ـــى أس ـــة عل ـــذه النصيح ـــوم ه وتق
ســـامة الطفـــل ومصلحتـــه العامـــة 
الكمامـــة  اســـتخدام  علـــى  وقدرتـــه 

بشـــكل مائـــم.
الكمامـــات  وضـــع  قـــرار  ويســـتند 

الصحة العالمية ُتصدر نصائح حول سالمة 
األطفال في المدارس في ظل كورونا

تتســـم ظـــروف احليـــاة أثنـــاء جائحـــة كوفيـــد19- بالصعوبـــة للوالديـــن واألطفـــال 
علـــى حـــٍد ســـواء، ومتّثـــل العـــودة إلـــى املـــدارس خطـــوة مهمـــة ونأمـــل 
ـــك  ـــدى أطفال ـــك ول ـــح أن لدي ـــن املرج ـــن م ـــب، ولك ـــع ترحي ـــي موض ـــا ف أنه
ـــي  ـــذي ينبغ ـــا ال ـــات حـــول م ـــي آخـــر املعلوم ـــا يل ـــن األســـئلة، وفيم ـــد م العدي
ـــى  ـــودة إل ـــل الع ـــي ظ ـــاب. ف ـــك الط ـــم أطفال ـــك دع ـــف ميكن ـــه، وكي توقع
ـــى  ـــوف عل ـــق واخل ـــاعر القل ـــور مش ـــاء األم ـــن أولي ـــر م ـــراود الكثي ـــدارس، ي امل
أطفالهـــم وســـط تفشـــي فيـــروس كورونـــا املســـتجد، ورمبـــا يستفســـرون 

ـــدوى. ـــال الع ـــر انتق ـــن مخاط ـــد م ـــة للح ـــرق الوقاي ـــل ط ـــول أفض ح
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لأطفـــال، مـــا بـــن الــــ6 أعـــوام والــــ11 
عامـــًا، علـــى العوامـــل التاليـــة:

فـــي  الفيـــروس  تفشـــي  مـــدى 
ــل ــا الطفـ ــم بهـ ــي يقيـ ــة التـ املنطقـ
اســـتخدام  علـــى  الطفـــل  قـــدرة 
ومناســـب آمـــن  بشـــكل  القنـــاع 
ـــن  ـــًا ع ـــات فض ـــر الكمام ـــدى توف م
إمكانيـــة غســـلها واســـتبدالها فـــي 

أماكـــن معينـــة.
إشـــراف البالغـــن علـــى األطفـــال 
وتقـــدمي إرشـــادات حـــول كيفيـــة 
ــان ــا بأمـ ــات ونزعهـ ــداء الكمامـ ارتـ
ــاع  ــداء القنـ ــل الرتـ ــر احملتمـ التأثيـ
النفســـي  التعلـــم والنمـــو  علـــى 

واالجتماعـــي.
مـــدى تفاعــــــل األطفـــــــــال مـــع 
ــن  ــن معرضـ ــاص آخريــــ أشخــــــ

ــرة. ــة بأمـــــراض خطيـــ لإلصابــ
وأخيـــرًا، تنصـــح منظمـــة الصحـــة 
الســـلطات  باستشـــارة  العامليـــة 
احملليـــة دومـــًا والتقيـــد باملمارســـات 

املوصـــى بهـــا فـــي منطقتهـــم.

هل من اآلمن لطفلي 
أن يعود إلى املدرسة؟

ينبغـــي أال ُيعـــاد فتـــح املـــدارس إال 
ــن  ــاب، ومـ ــة للطـ ــون آمنـ ــا تكـ عندمـ
املرجـــح أن تبـــدو العـــودة إلـــى املـــدارس 
مختلفـــة قليـــًا عمـــا اعتـــدَت عليـــه ومـــا 
اعتـــاد عليـــه طفلـــك فـــي الســـابق. ومـــن 
احملتمـــل أن تفتـــح املـــدارس لفتـــرة مـــن 
ـــا مـــن  ـــرار بإغاقه ـــم يصـــدر ق الوقـــت ث
ــى  ــادًا علـ ــك اعتمـ ــًا، وذلـ ــد مؤقتـ جديـ
الســـياق احمللـــي. وبســـبب التطـــور 
علـــى  ســـيتعن  للوضـــع،  املســـتمر 
الســـلطات أن تتحلـــى باملرونـــة وأن 
ــل  ــن أجـ ــف مـ ــتعدة للتكّيـ ــون مسـ تكـ

ــل. ــامة كل طفـ ــن سـ ــق مـ التحقـ
وحتـــى لـــو كان القـــادة فـــي منطقتـــك 
لـــم يقـــرروا بعـــد إعـــادة فتـــح املـــدارس، 
فمـــن األهميـــة احلاســـمة أن يبـــدؤوا 
للمســـاعدة  اآلن،  لذلـــك  بالتخطيـــط 

الطـــاب  ســـامة  ضمـــان  علـــى 
ــم  ــد عودتهـ ــن عنـ ــن واملوظفـ واملعلمـ
وضمـــان اقتنـــاع املجتمعـــات احملليـــة 

ــدارس. ــى املـ ــال إلـ ــادة األطفـ بإعـ

ما االحتياطات التي يتعني على املدارس 
اتخاذها ملنع انتشار فيروس كوفيد- 19 ؟

ـــدارس  ـــح امل ـــادة فت ـــون إع ـــب أن تك يج
الصحيـــة  االســـتجابة  مـــع  متســـقة 
العامـــة لكوفيـــد19- فـــي البلـــد املعنـــي، 
وذلـــك حلمايـــة الطـــاب واملوظفـــن 

ــرهم. ــن وأسـ واملعلمـ
ومـــن بـــن اإلجـــراءات العمليـــة التـــي 

ــا: ــدارس اتخاذهـ ــع املـ بوسـ
التـــدّرج فـــي بـــدء اليـــوم الدراســـي 
ــدأ وينتهـــي فـــي  ــه، بحيـــث يبـ وإنهائـ
أوقـــات مختلفـــة ملجموعـــات مختلفـــة 

ــاب. ــن الطـ مـ
التدّرج في أوقات تناول الوجبات.

ـــة أو  ـــن مؤقت ـــى أماك ـــوف إل ـــل الصف نق
ـــى. ـــارج املبن ـــى خ إل
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ـــع  ـــل م ـــك ســـوف يتعام ـــر أن طفل تذكَّ
التوتـــر الناجـــم عـــن األزمـــة اجلاريـــة 
علـــى نحـــو مختلـــف مـــن تعاملـــك أنـــت 
مـــع التوتـــر. ينبغـــي عليـــك تهيئـــة 
بيئـــة داعمـــة وراعيـــة، واالســـتجابة 
وتعبيراتـــه  طفلـــك  أســـئلة  إلـــى 
بإيجابيـــة. وعليـــك إظهـــار الدعـــم وأن 
جتعـــل طفلـــك يعلـــم بأنـــه ال بـــأس 
ـــق فـــي  ـــاط والقل مـــن الشـــعور باإلحب
مثـــل هـــذه األوقـــات، بـــل أن      هـــذه 

املشـــاعر هـــي أمـــر طبيعـــي.
ســـاِعد طفلـــك علـــى االلتـــزام بالروتـــن 
ــن  ــًا مـ ــم مرحـ ــل التّعلـ ــي، واجَعـ اليومـ
ـــن  ـــة م خـــال إدماجـــه باألنشـــطة اليومي
ـــة  ـــراءة العائلي ـــت الق ـــخ ووق ـــل الطب قبي
أو األلعـــاب. وثمـــة خيـــار آخـــر يتمثـــل 
فـــي االنضمـــام إلـــى مجموعـــة مجتمعيـــة 
والديـــن  مـــع  للتواصـــل  للوالديـــن 
ـــا،  ـــة ذاته ـــن ممـــن ميـــرون بالتجرب آخري
وذلـــك ملشـــاطرة النصائـــح واحلصـــول 

علـــى الدعـــم.

سياســـات  مـــن  أي  ســـتتغير  هـــل 
الوقايـــة  مجـــال  فـــي  املدرســـة 
تفتـــح  حاملـــا  التنمـــر  وبخصـــوص 

جديـــد؟ مـــن  أبوابهـــا 
جهـــود  أدعـــم  أن  ميكننـــي  كيـــف 
املدرســـة فـــي احملافظـــة علـــى الســـامة، 
ـــاء  ـــن خـــال جلـــان اآلب ـــك م ـــي ذل مبـــا ف
واملعلمـــن، أو عبـــر شـــبكات أخـــرى؟
ــف  ــه إذا تخّلـ ــي أن أفعلـ ــذي علـ ــا الـ مـ

ــة؟ ــي الدراسـ ــن الركـــب فـ طفلـــي عـ
ــاء  ــع أنحـ ــي جميـ ــاب فـ ــر الطـ ــد أظهـ لقـ
مواصلـــة  فـــي  رغبتهـــم  مـــدى  العالـــم 
التعّلـــم، فقـــد واظبـــوا علـــى دروســـهم 
ــن  ــم مـ ــة، وبدعـ ــروف صعبـ ــل ظـ ــي ظـ فـ
ــن. ــم امللتزمـ ــم وأمهاتهـ ــم وآبائهـ معلميهـ

عديـــدون  أطفـــال  ســـيحتاج  ولكـــن 
ــم  ــدارك تعليمهـ ــة لتـ ــاعدة إضافيـ ملسـ
عندمـــا تعيـــد املـــدارس فتـــح أبوابهـــا.
مـــا الـــذي علـــي أن أفعلـــه إذا كان طفلـــي 
يواجـــه صعوبـــة فـــي العـــودة إلـــى 

»املـــزاج الدراســـي«؟

ــرات،  ــى فتـ ــدارس علـ ــم دوام املـ تنظيـ
بغيـــة تقليـــص عـــدد الطـــاب فـــي 

الصفـــوف.

ما هي األسئلة التي ينبغي أن أوّجهها إلى 
معّلم طفلي أو إدارة املدرسة؟

ـــاس  ـــدى الن ـــون ل ـــي أن يك ـــن الطبيع م
أســـئلة كثيـــرة أثنـــاء هـــذه الفتـــرة 
احلافلـــة بالقلـــق والتعطيـــل. ومـــن 
بـــن األســـئلة املفيـــدة التـــي بوســـعك 

توجيههـــا:
مـــا هـــي اخلطـــوات التـــي اتخَذتهـــا 
ضمـــان  فـــي  للمســـاعدة  املدرســـة 

الطـــاب؟ ســـامة 
الصحـــة  املدرســـة  ســـتدعم  كيـــف 
العقليـــة للطـــاب وتكافـــح الوصـــم 
أصيبـــوا  الذيـــن  األشـــخاص  ضـــد 

باملـــرض؟
األطفـــال  املدرســـة  ســـُتحيل  كيـــف 
الذيـــن قـــد يحتاجـــون إلـــى إحالـــة 
للحصـــول علـــى دعـــم متخصـــص؟
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التـــي  كورونـــا  جائحـــة  ظـــل  فـــي 
مـــن  أصبـــح  العالـــم  اجتاحـــت 
الضـــروري تســـليط الضـــوء علـــى 
التغذيـــة الصحيـــة لتقويـــة مناعـــة 
ـــت  ـــي الوق ـــا، خاصـــة ف اجلســـم ودعمه
ــي  ــار توصـ ــه أخبـ ــد فيـ ــذي تتزايـ الـ
بعضهـــا  يعـــد  وأطعمـــة  بنصائـــح 
صحيحـــًا والبعـــض اآلخـــر ال أســـاس 
لـــه مـــن الصحـــة، حتـــت عناويـــن 
البصـــل  تنـــاول  أن  مثـــل  مضللـــة 
مـــن  تامـــًا  عاجـــًا  يعتبـــر  وحـــده 

الفيـــروس.
ــاع  ــط الدفـ ــي خـ ــاز املناعـ ــد اجلهـ يعـ
أهميتـــه  تكمـــن  وال  للجســـم،  األول 
ـــل  ـــرض ب ـــة بامل ـــع اإلصاب ـــي من ـــط ف فق
ــاج  ــة العـ ــي فاعليـ ــاهمة فـ ــي املسـ فـ

ــة. ــد اإلصابـ ــريعه بعـ وتسـ
ـــدوره دخـــول  ـــي ب ـــاز املناع ـــع اجله مين
األجســـام الغريبـــة إلـــى اجلســـم إذ 

ولهـــذا  عليهـــا،  ويقضـــي  يحاربهـــا 
ــي  ــًة فـ ــة خاصـ ــة بالغـ ــد ذا أهميـ يعـ
ــي  ــية التـ ــات الفيروسـ ــة االلتهابـ حالـ
ـــة  ـــادات احليوي ـــا باملض ـــم عاجه ال يت
علـــى  عاجهـــا  ويعتمـــد  علميـــًا، 
للجســـم وكفـــاءة  العامـــة  الصحـــة 

اجلهـــاز املناعـــي.
تعـــد التغذيـــة أساســـًا لصحـــة اجلســـم 
بدورهـــا  لتقـــوم  مناعتـــه  وتقويـــة 
الفيروســـات،  مكافحـــة  فـــي  التـــام 
ــى  ــة علـ ــة الصحيـ ــد التغذيـ وال تعتمـ
ـــط إمنـــا يجـــب  صنـــف مـــن الطعـــام فق
ــًا  ــًا متكامـ ــًا صحيـ أن تتضمـــن نظامـ

ــاف. ــى بعـــض األصنـ ــتمل علـ يشـ
ـــد  ـــب التقي ـــي يج ـــام صح ـــاع نظ والتب
مـــن  العديـــد  تشـــمل  مبمارســـات 
نواحـــي احليـــاة، فمثـــًا يعـــد النـــوم 
املتواصـــل ملـــدة 8-7 ســـاعات ليـــًا 
ـــهر ذا  ـــه للس ـــغ وجتنُب ـــخص البال للش

ـــة  ـــى صح ـــاظ عل ـــي احلف ـــر ف دور كبي
اجلســـم، وتشـــير دراســـات عديـــدة 
ـــا  ـــى أن النـــوم املتقطـــع والســـهر لهم إل
ــم  ــة اجلسـ ــى صحـ ــر علـ ــر كبيـ تأثيـ
الشـــخص  جتعـــل  بحيـــث  ســـلبًا، 
عرضـــة لإلصابـــة باألمـــراض مثـــل 
نـــزالت البـــرد، كمـــا أن اإلرهـــاق واألرق 
الـــدم  كريـــات  انخفـــاض  يســـببان 
البيضـــاء التـــي تعـــد خـــط الدفـــاع 

األول فـــي اجلســـم.
احلفـــاظ  فـــي  أساســـية  وكنقطـــة 
ـــب  ـــم يج ـــة للجس ـــة العام ـــى الصح عل
وجتنـــب  بدنـــي  نشـــاط  ممارســـة 
تســـاعد  إذ  احلركـــي،  اخلمـــول 
اجلســـم  تقويـــة  علـــى  الرياضـــة 
ـــدورة  ـــاز الدورانـــي وال وتنشـــيط اجله
وتعـــد  الشـــراين،  فـــي  الدمويـــة 
ــتويات  ــى مسـ ــاظ علـ ــية للحفـ أساسـ
ـــل  ـــليمة، وتث ـــم س ـــي اجلس ـــض ف األي

االستهاك العالي من الدهنيات والسكريات أسباب سوء التغذية 

تعد التغذية أساسًا لصحة 
اجلسم وتقوية مناعته لتقوم بدورها 

التام في مكافحة الفيروسات، وال تعتمد 
التغذية الصحية على صنف من الطعام 
فقط إمنا يجب أن تتضمن نظامًا صحيًا 

متكامًا يشتمل على بعض األصناف.
تعتبر التغذية الصحية واحدة من أهم 

األساليب التي من شأنها تقوية 
املناعة من أجل التغلب على 

فيروس كورونا
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الهـــدم  عمليـــات  األيـــض  عمليـــات 
جتديـــد  عـــن  املســـؤولة  والبنـــاء 

اجلســـمية. اخلايـــا 
ــي  ــائعًا فـ ــة شـ ــوء التغذيـ ــر سـ يعتبـ
عصرنـــا احلالـــي نظـــرًا للتغيـــرات 
البيئيـــة واملجتمعيـــة املتعـــددة، وميثـــل 
ـــدد  ـــص متع ـــود نق ـــة وج ـــوء التغذي س
ــادن  ــات واملعـ ــازن الفيتامينـ ــي مخـ فـ
ـــخص  ـــرض الش ـــا يع ـــم، مَمّ ـــي اجلس ف
صحيـــة  ظـــروف  بعـــدة  لإلصابـــة 
للجســـم  العامـــة  بالصحـــة  تضـــر 
كأمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي، ومـــن 
املعديـــة وقرحـــة  القرحـــة  أمثلتهـــا 
ــي. ــون العصبـ ــر والقولـ ــي عشـ االثنـ

وتتمثـــل أســـباب ســـوء التغذيـــة فـــي 
ــي  ــتهاك العالـ ــي االسـ ــا فـ مجتمعاتنـ
علـــى  والســـكريات  الدهنيـــات  مـــن 
حســـاب املجموعـــات الغذائيـــة األخـــرى 
كاخلضـــراوات والفاكهـــة والبروتـــن 
ــى  ــة إلـ ــون، إضافـ ــن الدهـ ــي مـ اخلالـ
االســـتهاك الكبيـــر للمـــواد احلافظـــة 
واملنكهـــات  الصناعيـــة  وامللونـــات 
التـــي تعتبـــر مؤثـــرًا ســـلبيًا علـــى 

ــه. ــم ومناعتـ ــة اجلسـ صحـ
احلـــرص  فـــإن  ســـبق  ملـــا  وتبعـــًا 
وســـليمة  صحيـــة  تغذيـــة  علـــى 
ــاة صحـــي،  ــاع منـــط حيـ يكـــون باتبـ
ــاول  ــى تنـ ــه علـ ــرص فيـ ــث حتـ بحيـ

يضمـــن  ومتـــوازن  متنـــوع  غـــذاء 
مـــن  متنوعـــة  أصنـــاف  اســـتهاك 
األساســـية،  الغذائيـــة  املجموعـــات 
والفاكهـــة  اخلضـــراوات  وهـــي 
األحمـــر  اللحـــم  واللحوم)تشـــمل 
البحريـــة  واملأكـــوالت  والطيـــور 
ــة  ــض(، ومجموعـ ــات والبيـ والبقوليـ
ومجموعـــة  ومشـــتقاته،  احلليـــب 
مـــن  تتكـــون  التـــي  النشـــويات 

واحلبـــوب. الســـكريات 
بدنـــي  نشـــاط  علـــى  ولتحافـــظ 
معتـــدل يجـــب ممارســـة التماريـــن 
الرياضيـــة بجهـــد بدنـــي متوســـط 
أيـــام   3-5 فـــي  دقيقـــة   45 ملـــدة 
أســـبوعيًا، ومـــن النشـــاطات البدنيـــة 
ـــي  ـــا ف ـــت الدراســـات أهميته ـــي أثبت الت
ــة  ــة والوقايـ ــة العامـ ــن الصحـ حتسـ
الســـريع،  املشـــي  األمـــراض  مـــن 
والســـباحة، وتاريـــن الكارديـــو كنـــط 

احلبـــل.

التغذية الصحية 

ال تعتمد على صنف من الطعام 
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وال ننـــَس دائمـــًا أن أســـاس أجســـامنا 
هـــو املـــاء، لهـــذا فـــإن احلفـــاظ علـــى 
ـــًا  ـــد هام ـــه يع ـــم وترطيب ـــوازن اجلس ت
جـــدًا، ويتـــم مـــن خـــال شـــرب مـــا ال 
ـــًا،  ـــاء يومي ـــن امل ـــرات م ـــن 3 لت ـــل ع يق
أي مـــا يســـاوي 12كوبـــًا كل كـــوب 

بســـعة 240مـــل.
املقـــال  بدايـــة  فـــي  ذكرنـــا  وكمـــا 
األطعمـــة  مـــن  أصنافـــًا  ثمـــة  فـــإن 
تقويـــة  فـــي  تســـاهم  واملشـــروبات 
ـــج صحـــي  ـــن برنام ـــة ضم ـــاز املناع جه

متكامـــل، ومـــن هـــذه األصنـــاف:
> الشـــاي األخضـــر الـــذي يعـــد مـــن 
أغنـــى املشـــروبات مبضـــادات األكســـدة 
ــي  ــرة فـ ــذور احلـ ــارب اجلـ ــي حتـ التـ

اجلســـم وتنقيـــه مـــن الســـموم.
ـــت  ـــًا بالكبري ـــذي يعـــد غني ـــوم ال > الث
األكســـدة،  ومضـــادات  والســـلينيوم 
احليويـــة  املضـــادات  مـــن  ويعـــد 

الطبيعيـــة.

مصـــدرًا  يعـــد  الـــذي  اللـــن   <
التـــي تنـــع  النافعـــة  للبكتيريـــا 
فـــي  الضـــارة  البكتيريـــا  تكاثـــر 
يحســـن  ـــا  مَمّ واألمعـــاء،  املعـــدة 
ويعـــزز عمـــل اجلهـــاز الهضمـــي، إذ 
تعـــد املعـــدة بيـــت الـــداء وســـامتها 
تنعكـــس علـــى اجلســـم وصحتـــه 

بشـــكل كامـــل.
البحريـــة  واملأكـــوالت  الســـمك   <
باحلمـــض  اجلســـم  تـــزود  التـــي 
الدهنـــي أوميجـــا 3 الـــذي يعمـــل 
علـــى تقويـــة كريـــات الـــدم البيضـــاء، 
ومـــن أغنـــى املأكـــوالت البحريـــة 
املاكريـــل  ســـمك   3 باألوميجـــا 

والســـردين. والســـلمون 
> األغذيـــة الغنيـــة بالبيتاكاروتـــن 
الـــذي يســـاهم فـــي تقويـــة اجلهـــاز 
املناعـــي وكريـــات الـــدم البيضـــاء 
احللـــوة  والبطاطـــا  اجلـــزر  مثـــل 

واملشـــمش والبنـــدورة.
ـــًا  ـــذاء مقوي ـــد غ ـــذي يع ـــل ال > العس
ـــًا  ـــة وبدي للجســـم ومصـــدرًا للطاق
هامـــًا للســـكر األبيـــض املضـــر 

ـــة. بالصح

ـــن  ـــة بفيتام ـــة الغني ـــد األغذي > وتع
ج أحـــد أهـــم العناصـــر لتنشـــيط 
ـــدورة الدمويـــة وتنشـــيط اجلســـم،  ال
إضافـــة إلـــى دورهـــا الكبيـــر فـــي 
ـــم  ـــن أه ـــي، وم ـــاز املناع ـــة اجله تقوي
كالليمـــون  احلمضيـــات  أمثلتهـــا 
ــل  ــرى مثـ ــاف أخـ ــال وأصنـ والبرتقـ

ــة. ــوي والفراولـ الكيـ
ال يرتبـــط احلفـــاظ علـــى تغذيـــة 
صحيـــة وســـليمة بوجـــود جائحـــة 
فـــي  خاصـــة  منتشـــر،  وبـــاء  أو 
تنتشـــر  حيـــث  احلالـــي  العصـــر 
إننـــا  وحيـــث  بكثـــرة،  األمـــراض 
ـــات  ـــة بااللتهاب ـــًا لإلصاب عرضـــة دائم
ـــون هـــدف  الفيروســـية فيجـــب أن يك
علـــى  احلفـــاظ  هـــو  شـــخص  كل 
التغذيـــة الصحيـــة، وااللتـــزام بنمـــط 
ـــة  ـــى مناع ـــاظ عل ـــدف للحف ـــاة يه حي
كفـــاءة ممكنـــة،  بأفضـــل  اجلســـم 
ولتكـــن جائحـــة كورونـــا حافـــزًا 
ــول  ــات للتحـ ــخاص واملجتمعـ لأشـ
ــذي  ــي الـ ــاة الصحـ إلـــى منـــط احليـ
ــل  ــة املراحـ ــي كافـ ــه فـ ــب اتباعـ يجـ

العمريـــة.

الشاى األخضر والثوم واللنب والسمك 
والعسل لتقوية جهاز املناعة

أن النوم املتقطع والسهر لهما 
تأثير كبير على صحة اجلسم سلباً

المصدر: TRT عربي
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رياضة

الرياضة تقي 
من تداعيات كورونا

التمارين الرياضية تعزز إفراد »سوبر أكسيد ديسميوتاز« 

الرياضيـــة  التماريـــن 
تزيـــــــد مـــن إفـــــــراز مضـــاد 

ــراض  ــن أمـ ــي مـ ــذي يقـ ــدة الـ األكســــ
ــراز  ــن إفـ ــد مـ ــة تزيـ ــن الرياضيـ ــة التماريـ الرئـ
ـــة. ـــراض الرئ ـــن أم ـــي م ـــذي يق ـــدة ال ـــاد األكس مض

بـــات مـــن املعـــروف جيـــدا اآلن بعـــض األمـــور 
األساســـية حلمايـــة الـــذات مـــن التقـــاط عـــدوى كورونـــا 
ــاظ  ــزل، واحلفـ ــاء فـــي املنـ ــل البقـ ــتجد؛ مثـ املسـ
علـــى مســـافة 6 أقــــــدام علـــى األقـــل بينـــك وبـــني 

ـــروج،  ـــرار للخ ـــد االضط ـــن عن األشـــخاص اآلخري
وغســــل اليديـــن، وتطهيـــر األســـطح 

بصفـــة  يتـــم ملســـها  التـــي 
متكررة.
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ــرح  ــة، اقتـ ــة قدميـ ــث لدراسـ ــتعراض حديـ ــي اسـ ــن فـ لكـ
ـــذي  زهـــن يـــان، أســـتاذ طـــب القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، ال
يديـــر مختبـــر فســـيولوجيا التماريـــن اجلزيئيـــة فـــي 
ــى  ــر إلـ ــي آخـ ــلوك رئيسـ ــة سـ ــا، إضافـ ــة فيرجينيـ جامعـ
قائمـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة، وهـــي التماريـــن الرياضيـــة، 

وذلـــك لفوائدهـــا للرئتـــن واجلهـــاز املناعـــي واملـــزاج.
وبحســـب موقـــع »بيزنـــس إنســـايدر« األمريكـــي، توصـــل 
ـــراد مضـــاد  ـــزز إف ـــة تع ـــن الرياضي ـــى أن التماري الباحـــث إل
األكســـدة »ســـوبر أكســـيد ديســـميوتاز« الـــذي يقـــي مـــن 

ـــرى. ـــراض أخ ـــادة، وأم ـــة احل ـــراض الرئ أم
وأشـــار »يـــان« إلـــى أن مضـــاد األكســـدة هـــذا ميكنـــه 
أن يقـــي مـــن متازمـــة الضائقـــة التنفســـية احلـــادة أو 
“ARDS”، التـــي تتســـبب فـــي وفـــاة %45 مـــن اإلصابـــات 

بكورونـــا املســـتجد.
وقـــال »يـــان« إن هـــذه املتازمـــة تصيـــب مـــا يصـــل إلـــى 
%85 مـــن املرضـــى املصابـــن بـ«كوفيـــد- 19«، الذيـــن 

ــزة. ــة املركـ ــدات الرعايـ ــل وحـ ــم داخـ ــون عاجهـ يتلقـ
ــب  ــة لتجنـ ــتراتيجية مهمـ ــة اسـ ــى أن الرياضـ ــدد علـ وشـ
التعقيـــدات اخلطيـــرة لـ«كوفيـــد19-«، حـــال اإلصابـــة 
بـــه. الفتـــا إلـــى أن الرياضـــة لهـــا فوائـــد صحيـــة عديـــدة، 
ـــادة  ـــية احل ـــة التنفس ـــة الضائق ـــة مبتازم ـــب اإلصاب وجتن

ـــان« مبشـــاركة  ـــام »ي ـــي دراســـتهما، ق ـــال. وف ـــا هـــي إال مث م
ـــا أجـــري  ـــه مبراجعـــة 120 دراســـة ســـابقة، معظمه ـــل ل زمي
علـــى احليوانـــات، وبعضهـــا جـــرى فـــي مختبـــره اخلـــاص، 
ـــراز الرياضـــة  ـــة إف ـــي، كيفي ـــى املســـتوى اجلزيئ ـــة عل ملعرف
ملضـــاد األكســـدة »EcSOD”، الـــذي يحمـــي األنســـجة مـــن 
التوتـــر التأكســـدي، الـــذي يســـاهم فـــي اإلصابـــة بكثيـــر 

ـــراض. ـــن األم م
ــل  ــى األقـ ــب -أو علـ ــة جتنـ ــة الرياضـ ــدا أن ممارسـ ووجـ
تقلـــل- مـــن خطـــورة متازمـــة الضائقـــة التنفســـية 
احلـــادة، التـــي تصاحـــب عـــادة احلـــاالت اخلطيـــرة املصابـــة 

ـــد- 19”. بـ«كوفي
ــن  ــر التماريـ ــو أكثـ ــس هـ ــى أن األيروبكـ ــا إلـ ــا توصـ كمـ
عـــن  فضـــًا  األكســـدة،  ملضـــاد  احملفـــزة  الرياضيـــة 
تدريبـــات األوزان ورفـــع األثقـــال، ألن اكتســـاب عضـــات 
ــدة.  ــاد األكسـ ــراز مضـ ــن إفـ ــد مـ ــى مزيـ ــؤدي إلـ ــر يـ أكثـ
ــا  وأوصـــى »يـــان« مبمارســـة الرياضـــة 30 دقيقـــة يوميـ
ـــة عـــدم  ـــي حال ـــل، لاســـتفادة مبضـــاد األكســـدة ف ـــى األق عل
اإلصابـــة بـ«كوفيـــد- 19« بعـــد، أمـــا الذيـــن أصيبـــوا بـــه 
بالفعـــل فعليهـــم التحـــرك بخفـــة وباعتـــدال، إذ إن البقـــاء 
فتـــرة طويلـــة فـــي الســـرير ميكـــن أن يفاقـــم عـــدوى الرئـــة، 

ويـــؤدي إلـــى تعقيـــدات مرضيـــة أخـــرى.
المصدر: وكاالت
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بيئة

ـــص  ـــن شخــــ ـــويا ٧ ماي ـــوت سنــــ مب
وبســـــــبب  الهـــواء،  تلـــوث  بســـبب 
االمـــراض التنفســـية املزمنـــة وغيرهـــا 
بتلـــوث  املتعلقـــة  االمـــراض  مـــن 
ـــة  ـــر عرض ـــان أكث ـــح االنس ـــواء، أصب اله
ــاًء  ــا وملخاطـــره! وبنـ لفيـــروس كورونـ
علـــى دراســـات، أكثـــر عـــدد مـــن الوفيـــات 
ـــر  ـــة األكث ـــدن االوروبي ـــا كان بامل بكورون
تلوثـــا، أملانيـــا قللـــت انبعاثاتهـــا بشـــكل 
يكـــون  ان  تخوفنـــا  ولكـــن  كبيـــر، 
ــاد  ــرد تغييـــر حلظـــي! االحتـ ذلـــك مجـ
ـــوم  ـــرض أن يق ـــن املفت ـــي كان م االوروب
ــراءات للوصـــول الـــى  ــدد مـــن االجـ بعـ
ــذا  ــف هـ ــول منتصـ ــون بحلـ ــر كبـ صفـ
ــبب  ــه وبسـ ــوف انـ ــن التخـ ــرن، لكـ القـ
ســـلم  يتغيـــر  ســـوف  اجلائحـــة 

األولويـــات.

فريق بحثي
الباحثـــن  مـــن  فريـــق  واكتشـــف 
الدمنـــارك،  فـــي  آرهـــوس  بجامعـــة 
ـــة  ـــا، الصل ـــي إيطالي ـــيينا ف ـــة س وجامع
ـــروس  ـــواء وفي ـــوث اله ـــن تل ـــة ب احملتمل

.”19 »كوفيـــد-  املســـتجد  كورونـــا 
ــة التـــي نشـــرت فـــي  ووجـــدت الدراسـ
ــوث  ــة »التلـ ــن دوريـ ــر مـ ــدد األخيـ العـ
البيئـــي«، عاقـــة واضحـــة بـــن تلـــوث 

مـــن  الوفيـــات  ومعـــدالت  الهـــواء 
ــت  ــا قدمـ ــا، كمـ ــي إيطاليـ ــروس فـ الفيـ

ذلـــك. حلـــدوث  األســـباب  بعـــض 
ـــروس  وتســـبب االنتشـــار الســـريع للفي
فـــي أنـــه لـــم يكـــن لـــدى العلمـــاء الوقـــت 
الكافـــي لتحديـــد مـــا يؤثـــر علـــى ســـرعة 
تكـــون  أن  ميكـــن  وكيـــف  انتقالـــه، 

إصاباتـــه قاتلـــة.
ومـــع ذلـــك، حـــدد العلمـــاء بالفعـــل 
ـــى  ـــر عل ـــد تؤث ـــي ق ـــل الت ـــض العوام بع
فتـــاكًا، وتتضمـــن  الفيـــروس  جعـــل 
الصحيـــة  الظـــروف  العوامـــل  هـــذه 

الشـــخص. وعمـــر  األساســـية، 
وقـــد اســـتندوا فـــي هـــذه املعلومـــات 
ـــراض  ـــن أم ـــات املســـتنتجة م ـــى البيان إل
اجلهـــاز التنفســـي الفيروســـية الســـابقة، 
ــن،  ــا أو الصـ ــل إيطاليـ ــن دول مثـ أو مـ

التـــي تعرضـــت مبكـــرًا للفيـــروس.
واكتشـــف مؤلفـــو الورقـــة البحثيـــة 
اجلديـــدة عاقـــة محتملـــة لـــم يتطـــرق 
لهـــا العلمـــاء مـــن قبـــل، وهـــي الصلـــة 
بـــن تلـــوث الهـــواء وعـــدد الوفيـــات 
بالفيـــروس، وأصبـــح هـــذا االرتبـــاط 
ــا نظـــروا إلـــى الوضـــع  ــًا عندمـ واضحـ

ــا. ــي إيطاليـ فـ
وتظهــــــــر األرقـــــــام الرسمــــــية مـــن 
احلكومـــة اإليطاليـــة اختافـــًا كبيـــرًا 

فـــي مـــدى فتـــك الفيـــروس، اعتمـــادًا 
ــهدت  ــة، إذ شـ ــق اجلغرافيـ ــى املناطـ علـ
املناطـــق الشـــمالية مـــن إيطاليـــا، مثـــل 
لومبـــاردي أو إمييليـــا روماجنـــا، معـــدل 
ـــبة  ـــت نس ـــا كان ـــغ 12 %، بينم ـــك يبل فت
الفتـــك حوالـــي 4.5 % فـــي بقيـــة البـــاد.

والحـــظ املؤلفـــون أنـــه قـــد يكـــون هنـــاك 
ــذه  ــيرات لهـ ــن التفســـــ ــة مـ مجموعــــ
االختافـــات، بأنـــه قـــد تكـــون االختافـــات 
بســـبب الطريقـــة التـــي تســـجل بهـــا 
كل منطقـــة الوفيـــات واإلصابـــات، أو 
حقيقـــة أن هاتـــن املنطقتـــن كان بهمـــا 

ســـكان كبـــار الســـن نســـبيًا.
ويقتـــرح الباحثـــون أن تلـــوث الهـــواء 
هـــو عامـــل محتمـــل آخـــر ميكـــن أن 

يفســـر هـــذا االختـــاف.
ـــات  ـــدل وفي ـــود مع ـــى وج ـــة إل وباإلضاف
مرتفـــع بـ«كوفيـــد19-«، فـــإن لومبـــاردي 
أو إمييليـــا روماجنـــا، لديهـــم أيضـــًا 
ـــس  ـــواء، لي ـــوث اله أســـوأ مســـتويات تل
فقـــط فـــي إيطاليـــا، ولكـــن فـــي جميـــع 
أنحـــاء أوروبـــا. واســـتند الباحثـــون إلـــى 
 NASA“ بيانـــات مـــن القمـــر الصناعـــي
Aura”، ومؤشـــر جـــودة الهـــواء التابـــع 
البيئـــة األوروبيـــة، وتوفـــر  لوكالـــة 
ــة  ــورة واضحـ ــات صـ ــة البيانـ مجموعـ
ودقيقـــة لتلـــوث الهـــواء النســـبي فـــي 
ـــع  ـــي جمي ـــة ف ـــة مختلف مناطـــق جغرافي

أنحـــاء أوروبـــا.
وباإلضافـــة إلـــى كونهـــا مراكـــز رئيســـية 
تعـــد  والتـــي  الصناعـــي،  لإلنتـــاج 
ـــير  ـــواء، يش ـــوث اله ـــيًا لتل ـــببًا رئيس س
ـــة  ـــروف اجلغرافي ـــى أن الظ ـــون إل املؤلف
تـــؤدي  إيطاليـــا  لشـــمال  واملناخيـــة 

ــًا إلـــى تفاقـــم تلـــوث الهـــواء. أيضـ

تلوث الهواء 
يجعل كورونا »أكثر فتكا«

يزيد 
معدل 
الوفاة

منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونـــا شـــهد العالـــم انخفـــاض شـــديد فـــي تلـــوث الهـــواء 
ــم  ــيد النيتروجـــني، حيـــث ان معظـ ــي اكسـ ــون وثانـ ــيد الكربـ ــدًا اول اكسـ وحتديـ
ـــاض  ـــذا االنخف ـــك حصـــل ه ـــة ولذل ـــت بســـبب اجلائح ـــل اغلق ـــاع النق ـــع وقط املصان
ـــاج  ـــذا يحت ـــاح، وه ـــود لق ـــى إال بوج ـــن يختف ـــروس ل ـــات ان الفي ـــوس. والتوقع امللم
ـــا أن تكـــون الفتـــرة املاضيـــة فرصـــة للـــدول ولألفـــراد لتقييـــم عاقتهـــم  ألشـــهر! أمنيتن
ـــاد  ـــى االقتص ـــي عل ـــتدام املبن ـــط املس ـــة للتخطي ـــذه فرص ـــون ه ـــة، وأن تك ـــع البيئ م

ـــا! ـــابق عهدن ـــع كس ـــة، وأن ال نرج ـــد اجلائح ـــا بع ـــر مل األخض
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ذكـــر اهلل أكبـــر مـــن أي شـــيء فـــي هـــذه الدنيـــا، وهـــذه 
دراســـة تؤكـــد أن الـــذي يبتعـــد عـــن ذكـــر اهلل ســـيكون 
فريســـة ســـهلة لأمـــراض والهمـــوم واالكتئـــاب… لنقـــرأ 

ونذكـــر اهلل تعالـــى ذكـــرًا كثيـــرًا….
دراسة إسامية

أكـــدت دراســـة علميـــة أن اإلميـــان بـــاهلل عـــز وجـــل 
واحملافظـــة علـــى الصـــاة وأداء الـــزكاة والصدقـــات وصـــوم 
ـــرآن الكـــرمي، عـــاج  ـــراءة الق رمضـــان والعمـــرة واحلـــج وق
فاعـــل لـــكل األمـــراض النفســـية التـــي قـــد تصيـــب اإلنســـان.

ــن  ــاج مـ ــة والعـ ــوان »الوقايـ ــة  بعنـ ــت الدراسـ وأوضحـ
ـــرز  ـــة« أن أب ـــي ضـــوء الســـنة النبوي ـــراض النفســـية ف األم
األمـــراض النفســـية هـــي: القلـــق، االكتئـــاب، الوســـواس 

القهـــري، الصـــداع، اخلـــوف مـــن املـــرض، األرق.
وأكـــدت الدراســـة أن اإلميـــان بـــاهلل عـــز وجـــل هـــو أول 
وســـيلة لتحقيـــق الوقايـــة والعـــاج مـــن املـــرض النفســـي: 
فـــأول وســـيلة تؤمـــن لإلنســـان أعلـــى مســـتوى مـــن 
الصحـــة النفســـية هـــي حتقيقـــه الكامـــل للتوحيـــد ومعنـــى 
الشـــهادتن وابتعـــاده عـــن كل أبـــواب الشـــرك واجتنابـــه 
ـــثَّ فـــي نفـــس  ـــا ب ـــاهلل إذا م ـــات. فاإلميـــان ب البـــدع واخلراف
اإلنســـان منـــذ الصغـــر فإنـــه يعـــزز ثقتـــه بنفســـه ومينحـــه 
الثبـــات ويحميـــه مـــن احليـــرة والتخبـــط ويكســـبه مناعـــة 

ـــية. ـــراض النفس ـــة باألم ـــن اإلصاب ـــة م ووقاي
كان عليـــه الصـــاة والســـام يقـــول لبـــال بـــن ربـــاح رضـــي 
اهلل عنـــه: )يـــا بـــال أقـــم الصـــاة أرحنـــا بهـــا(. ويعـــّد 
ــتخدمها  ــي يسـ ــائل التـ ــة للوسـ ــيلة مماثلـ ــوء وسـ الوضـ
ـــل  ـــاء فغس ـــم، بامل ـــاج مرضاه ـــي لع ـــاج النفس ـــاء الع أطب
ــن  ــف مـ ــي التخفيـ ــاهم فـ ــتمر يسـ ــكل مسـ ــاء بشـ األعضـ
ــوم  ــزان والهمـ ــأة األحـ ــن وطـ ــل مـ ــر والتقليـ ــدة التوتـ حـ
ـــة  ـــه شـــعيرات عصبي ـــي أجزائ فجســـم اإلنســـان تنتشـــر ف

تتأثـــر بـــكل مـــا يتلقـــاه العقـــل واجلســـد مـــن انفعـــاالت، 
وتعريـــض هـــذه الشـــعيرات للمـــاء يـــؤدي لبرودهـــا 

وتهدئتهـــا.
ـــس  ـــاة خم ـــى أداء الص ـــة عل ـــة أن احملافظ ـــدت الدراس وأك
ـــراغ  ـــد الف ـــر اهلل بع ـــاء وذك ـــبيح والدع ـــع التس ـــرات -م م
ـــى االســـترخاء  ـــب عل ـــا بأحســـن نظـــام للتدري ـــا- تدن منه
والهـــدوء النفســـي ممـــا يســـاهم فـــي التخلـــص مـــن 
ــع  ــتمر مـ ــد وتسـ ــي والتـــي تتـ ــر العصبـ القلـــق والتوتـ
املســـلم إلـــى مـــا بعـــد الصـــاة فتـــرة مـــن الوقـــت، وقـــد 
يواجـــه -وهـــو فـــي حالـــة االســـترخاء- بعـــض األمـــور 
ــا  ــد يتذكرهـ ــي أو قـ ــرض النفسـ ــرة للمـ ــف املثيـ أو املواقـ
وتكـــرار تعـــرض الفـــرد لهـــذه املواقـــف وهـــو فـــي حالـــة 
اســـترخاء، والهـــدوء النفســـي عقـــب الصلـــوات يـــؤدي إلـــى 
“االنطفـــاء” التدريجـــي للقلـــق والتوتـــر، وبذلـــك يتخلـــص 
ـــف. ـــور أو املواق ـــذه األم ـــره ه ـــت تثي ـــذي كان ـــق ال ـــن القل م
نـــت الدراســـة أن لقيـــام الليـــل شـــأن عظيـــم فـــي تفريـــج  بيَّ
ـــاعة  ـــحار وس ـــات األس ـــي أوق ـــزان ف ـــغ األح ـــوم وتفري الهم
نـــزول اهلل تعالـــى إلـــى الســـماء الدنيـــا حيـــث يســـتفيق 
ــه  ــًا هلل يبثـ ــًا مناجيـ ــف مصليـ ــه ليقـ ــن فراشـ ــلم مـ املسـ
ــت  ــدره وأرقـ ــت صـ ــوم أثقلـ ــن همـ ــس عـ ــكواه وينفـ شـ

ــفاء مـــن كل داء. ــأله اللطـــف والشـ ــه ويسـ مضجعـ
أكثر كلمة تكررت في القرآن هي كلمة )اهلل(!!!!

هنـــاك ماحظـــة غريبـــة وعجيبـــة جـــدًا فـــي كتـــاب اهلل 
تعالـــى، وهـــي أن أكثـــر كلمـــة تكـــررت فـــي القـــرآن هـــي 

اســـم منـــزل القـــرآن عـــز وجـــل: اهلل!
ـــرات،  ـــرات وم ـــاب م ـــذا الكت ـــا له ـــن تاوتن ـــم م ـــى الرغ وعل
ال نشـــعر بـــأي خلـــل أو تكّلـــف أو ركاكـــة لغويـــة أو 
باغيـــة، ولكـــن إذا جـــاء أحـــد األدبـــاء وكـــرر اســـمه فـــي 
كتابـــه ولـــو مـــرات قليلـــة نشـــعر فـــورًا بوجـــود شـــذوذ 

اإلعجاز
العلمي

ذكر الله 
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ـــاعرًا  ـــًا ش ـــوا مث ـــة. تخيل ـــف والصياغ ـــي التألي ـــة ف وركاك
ـــوا  ـــره، تخيل ـــعراء عص ـــم ش ـــن أعظ ـــو م ـــي وه ـــل املتنب مث
ـــم  ـــي( ث ـــر اســـمه )املتنب ـــده يذك ـــي إحـــدى قصائ ـــه ف ـــو أن ل
ـــاذا  ـــدة.. م ـــذه القصي ـــوت ه ـــن بي ـــت م ـــي كل بي ـــرره وف يك
ســـتكون النتيجـــة؟ ســـتكون هـــذه القصيـــدة مـــن أســـوأ 

أنـــواع األدب.
وســـبحان اهلل! هـــل شـــعر أحدكـــم بـــأي مشـــكلة أثنـــاء 
ـــن  ـــى امللحدي ـــلمن وحت ـــر املس ـــى غي ـــرآن؟ حت ـــه للق قراءت
ــي  ــل فـ ــوا أي خلـ ــم ياحظـ ــككن، لـ ــرقن واملشـ واملستشـ
ـــذا  ـــم )اهلل( به ـــرار اس ـــة تك ـــرآن نتيج ـــي للق ـــاء الباغ البن

الشـــكل الكبيـــر.
ـــح  ـــر وأوض ـــة أكب ـــة الدامغ ـــة الرقمي ـــذه احلقيق واهلل إن ه
ـــول  ـــتطيع الق ـــرآن، ونس ـــذا الق ـــك به ـــن يش ـــكل م ـــدي ل حت
وبثقـــة تامـــة: إننـــا نتحـــدى علمـــاء العالـــم وأدبـــاءه وكل 
امللحديـــن واملشـــككن أن يأتـــوا بكتـــاب تكـــون فيـــه الكلمـــة 

ـــاب! ـــذا الكت ـــف ه ـــي اســـم مؤل ـــرارًا ه ـــر تك األكث
ملاذا ال نشجع مثل هذه الدراسات العلمية؟!

ــر ملثـــل  ــذا العصـ ــا فـــي هـ ــا أحوجنـ أحبتـــي فـــي اهلل! مـ
هـــذه الدراســـات العلميـــة التـــي تزيـــد املؤمـــن إميانـــًا 
وتســـليمًا هلل عـــز وجـــل، وبنفـــس الوقـــت تقـــدم لغيـــر 
املســـلمن برهانـــًا علـــى صـــدق تعاليـــم اإلســـام، وذلـــك 
نحـــن بحاجـــة إلجـــراء دراســـات تتعلـــق بالعـــاج بالقـــرآن، 
ـــراض،  ـــى األم ـــرآن عل ـــظ الق ـــر حف ـــق بتأثي ودراســـات تتعل
ـــا  ـــك مم ـــر ذل ـــوع… وغي ـــر اخلش ـــق بتأثي ـــات تتعل ودراس

أمرنـــا بـــه ديننـــا احلنيـــف.
ـــامية  ـــر اإلس ـــات غي ـــك باملجتمع ـــية تفت ـــراض النفس فاألم
ب إلـــى مجتمعاتنـــا بســـبب البعـــد  اليـــوم، ومنهـــا مـــا تســـرَّ
عـــن اهلل وكتابـــه وأوامـــره. فـــاهلل تعالـــى يقـــول: )َوَمـــْن 
َأْعـــَرَض َعـــْن ِذْكـــِري َفـــإِنَّ َلـــُه َمِعيَشـــًة َضْنـــًكا َوَنْحُشـــُرُه 

ـــْد  ـــى َوَق ـــْرَتِني َأْعَم ـــَم َحَش ـــاَل َربِّ لِ ـــى * َق ـــِة َأْعَم ـــْوَم اْلِقَياَم َي
ـــَك  ـــا َفَنِســـيَتَها َوَكَذلِ ـــَك َآَياُتَن ـــَك َأَتْت ـــاَل َكَذلِ ـــُت َبِصيـــًرا * َق ُكْن
ـــْن  ـــْم ُيْؤِم ـــَرَف َوَل ـــْن َأْس ـــِزي َم ـــَك جَنْ ـــى * َوَكَذلِ ـــْوَم ُتْنَس اْلَي
ِخـــَرِة َأَشـــدُّ َوَأْبَقـــى( ]طـــه: -124 ـــِه َوَلَعـــَذاُب اآْلَ ِبَآَيـــاِت َربِّ
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ــكل  ــا، فـ ــة ال لبـــس فيهـ ــة وصريحـ ــات واضحـ ــذه اآليـ هـ
مـــن يبتعـــد عـــن اهلل وذكـــره البـــد أن تتلبســـه الهمـــوم 
واملشـــاكل واألحـــزان، فاإلســـام عندمـــا أمرنـــا بالطهـــارة 
كان هـــذا األمـــر ملصلحتنـــا وإلبعـــاد األمـــراض عنـــا، 
وعندمـــا نهانـــا عـــن الفواحـــش كان هـــذا النهـــي إلبعـــاد 
األمـــراض اجلنســـية عنـــا، وهكـــذا كل مـــا جـــاء بـــه اإلســـام 
هـــو اخليـــر والنفـــع لـــكل مؤمـــن رضـــي باإلســـام دينـــًا 

ــًا. ومبحمـــد صلـــى اهلل عليـــه وســـلم نبيـ
وأدعـــو طـــاب املســـلمن وعلماءهـــم لإلكثـــار مـــن مثـــل 
فطالـــب  اختصاصـــه،  حســـب  كل  الدراســـات،  هـــذه 
علـــم النفـــس ميكنـــه أن يـــدرس تأثيـــر تعاليـــم القـــرآن 
النفســـية للمؤمـــن، ونتائـــج االبتعـــاد  علـــى احلالـــة 
عنهـــا. وطالـــب الطـــب ميكنـــه أن يـــدرس تأثيـــر األوامـــر 
والنواهـــي علـــى صحـــة الفـــرد واملجتمـــع، وهـــذه أفضـــل 
وســـيلة فـــي عصرنـــا هـــذا لنصـــرة الرســـول صلـــى اهلل 

ــلم. عليـــه وسـ
ـــة  ـــة والهداي ـــر، الرحم ـــر الكثي ـــج الذك ـــي نتائ ـــا ه ـــن م ولك
والشـــفاء مـــن األمـــراض فـــي الدنيـــا، واجلنـــة والنعيـــم 
ـــا  ـــي: )َي ـــص القرآن ـــذا الن ـــرأ ه ـــة، لنق ـــوم القيام ـــا ي والرض
ُحوُه  ـــبِّ ـــًرا * َوَس ـــًرا َكِثي َ ِذْك ـــُروا اهللَّ ـــوا اْذُك ـــَن َآَمُن ِذي ـــا الَّ َه َأيُّ
ــُه  ــْم َوَمَاِئَكُتـ ـــي َعَلْيُكـ ـــِذي ُيَصلِّ ــَو الَّ ــَرًة َوَأِصيـــًا * ُهـ ُبْكـ
ــَن  ــوِر َوَكاَن ِبامْلُْؤِمِنـ ـ ــى النُّ ــاِت إَِلـ ُلَمـ ــَن الظُّ ــْم ِمـ لُِيْخِرَجُكـ
ـــًرا  ـــْم َأْج ـــدَّ َلُه ـــَاٌم َوَأَع ـــُه َس ـــْوَم َيْلَقْوَن ـــْم َي ُتُه يَّ ـــا * حَتِ َرِحيًم

ــزاب: 41-44[. ــا( ]األحـ َكِرمًيـ

لقيام الليل شأن عظيم في تفريج 
الهموم وتفريغ األحزان

بقلم عبد الدائم الكحيل
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غـــاب عنـــا صبـــاح الكويـــت .. ترجل عـــن هـــذه الدنيـــا امير 
االنســـانية وحكيـــم العـــرب ..

فجعت الكويـــت واالمة العربية واالســـامية والعالم اجمع بخبر 
وفـــاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشـــيخ صبـــاح االحمد اجلابر 
الصبـــاح .. فقد كانـــت له بصمات اخلير في شـــتى بقاع االرض.. 

وعندما نســـتذكر مناقب اخليـــر الميرنا الراحل ..
جنـــده ســـباقًا لتقدمي يـــد العون ألي بلـــد بالعالم فـــي الكوارث 
و االزمـــات .. ممـــا جعل هيئـــة االمم املتحدة تقلـــد االمير الراحل 

لقب امير االنســـانية في عـــام 2014 .
وحـــن نتكلم عـــن املســـاعدات الدوليـــة فقد حـــرص املغفور له 
بـــإذن اهلل لعقد املؤتـــرات الدولية للدول املانحـــة لتقدمي العون 

واملســـاعدات لكل دولة محتاجـــة وحتت مظلـــة االمم املتحدة ..
وآخر وســـام شـــرف تقلـــده كان من رئيـــس الواليـــات املتحدة 

. المريكية ا
امـــا علـــي الصعيد احمللـــي فقـــد كان عهـــده مزدهـــر بالعمران 

واالجنـــازات وعلـــي ســـبيل املثال
جســـر جابـــر وهـــو يعتبر مـــن اجلســـور العامليـــة بخدماته - 
مستشـــفي جابـــر والذي يعـــد من اكبر املستشـــفيات بالشـــرق 
االوســـط - املطار اجلديـــد والذي مت اعداده علـــي افضل املعايير 
العامليـــة - حديقة الشـــهيد والتي حصلت علـــي تقييم عاملي من 
حيـــث التصميـــم - مركـــز جابر االحمـــد الثقافـــي والذي حصل 
علـــي افضل تصميـــم عاملي .. والكثيـــر  الكثير مـــن االجنازات..

كما  تشـــرفت بلقـــاء  االمير الراحـــل ألكثر من مـــره .. فقد كانت 
احـــدى حماتنـــا التوعويـــة اخلاصةمبكافحـــة التدخـــن حتت 
رعايتـــه .. وكذلك تشـــرفت بحضوره الكثر مـــن برنامج توعوي 

التدخن... مكافحـــة  للجنة 
رحـــم اهلل فقيـــد الكويـــت واالمـــة العربيـــة ونصيـــر الفقـــراء 

واحملتاجـــن علـــي مســـتوي العالـــم
واسكنه فسيح جناته ..

و يحفـــظ اميـــر التواضع حضرة صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
االحمد الصباح و ولي عهده االمن ســـمو الشـــيخ مشـــعل االحمد 

الصبـــاح اللهم امن .

تلقينـــا الفاجعـــة يـــوم الثاثـــاء 29 أكتوبـــر 2020 املوافـــق 
13 صفـــر 1442، بقلـــوب مؤمنـــة، وعقـــول متفكـــرة بـــإرادة 
ـــاة محاطـــة  ـــر! وكل حي ـــه العم ـــدر ل ـــود مق ـــكل مول اهلل، ف

بعمـــل!
ــاة  ــاح.. إن وفـ ــا الصبـ ــاب عنـ ــاء غـ ــاح الثاثـ ــي صبـ فـ
ــاح  ــر الصبـ ــد اجلابـ ــاح األحمـ ــيخ صبـ ــر األب الشـ األميـ
حاكـــم دولـــة الكويـــت اخلامـــس عشـــر، الفاجعـــة قـــد أملـــت 
بنـــا وحـــزٌن لفنـــا.. ودعـــاء لهثـــت بـــه أفئدتنـــا، إن هـــذا 
املصـــاب اجللـــل الـــذي ألـــم بنـــا جميعـــًا وهـــذا احلـــزن 
ــي ال  ــره التـ ــض مآثـ ــتذكرين بعـ ــا مسـ ــق يجعلنـ العميـ
ـــم  حُتصـــى ليـــس لنـــا فقـــط وإمنـــا للكثيـــر مـــن دول العال
ـــم  ـــد عظي ـــه قائ ـــع... إن ـــم أجم ـــامي والعال ـــي واإلس العرب

ومدرســـة فـــي احلكمـــة والدبلوماســـية والتواضـــع.. 
التقيـــت بـــه رحمـــه اهلل عـــدة مـــرات... لتقـــدمي الشـــكر 
لنـــا نحـــن اجلمعيـــات  والعرفـــان لوقوفـــه ودعمـــه 
ابتســـامته  تفارقـــه  لـــم  العـــام،  والنفـــع  التطوعيـــة 
املشـــجعة وال عباراتـــه التـــي تزيدنـــا حماســـًا وتفانيـــًا 
فـــي خدمـــة فئـــات املجتمـــع املختلفـــة ، كان رحمـــه اهلل 
يزيـــل عنـــا كل رهبـــة وحـــرج ملمـــًا بـــكل قضايانـــا ســـائا 
عـــن كل صغيـــرة وكبيـــرة تخـــص موصـــوع زياراتنـــا ، 
حكيمـــًا فـــي وصايـــاه لنـــا .. مؤمنـــا بالعمـــل التطوعـــي 
ـــر فـــي  ـــر الكبي ومفتخـــرًا بإجنـــازات هـــذا املجتمـــع الصغي

تأثيـــره..
ــاع  ــى كل بقـ ــانية إلـ ــر اإلنسـ ــادي أميـ ــت أيـ ــد وصلـ فقـ
ـــر األثـــر فـــي كثيـــر مـــن املواقـــف  ـــا أكب ـــم ممـــا كان له العال
واألزمـــات التـــي أملـــت بدولـــة الكويـــت. رحمـــه ا هلل رحمـــة 

واســـعة وأســـكنه فســـيح جناتـــه.
ونـــود أن نرفـــع حلضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويـــت 
أســـمى التهانـــي والتبريـــكات لتوليـــه منصـــب اإلمـــارة، 
للوطـــن  ذخـــرًا  يدميـــه  أن  وجـــل  عـــز  اهلل   داعـــن 

فهو خير خلف خلير سلف.

حتي نلتقي مع تحياتي 

انور بورحمه د. حصة الشاهين
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اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان 
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