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االفتتاحية

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
وبحكمتــه وقيادتــه الرشــيدة جنــح فــي إدارة دفــة الدولــة لتبتعــد عــن
الصخــور وترســو دائمــا فــي بــر األمــان وعلــى شــواطئ النجــاة ،مهمــة
لــم تكــن ســهلة وحتتــاج إلــى قــدرات خاصــة وهــذا مــا كان ميلكــه الفقيــد
الكبيــر.
إذا بكــت الكويــت أميرهــا فهــي تبكــي قائــدا ناجحــا فــي إدارة دولتــه وخدمة
شعبه .
ونحــن فــي احلملــة الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان كنــا نشــعر دائمــا
ســندا لتوجهنــا فــي التوعيــة فقــد كانــت
أن ســموه  ،رحمــه اهلل  ،كان
ً
كلماتــه للمرحــوم الدكتــور عبدالرحمــن العوضــي ولنــا حــن نلقــاه ،كانــت
كلماتــه مليئــة بالتشــجيع واحلــث الصــادق علــى احملافظــة علــى صحــة
املواطنــن واملقيمــن ألن الصحــة هــي وقــود اإلنســان واإلنســان وقــود
التقــدم والرقــي.
رحــم اهلل ســمو األميــر الراحــل واحلمــد هلل أن جعــل قيادتنــا مــن بعــده
برجــل يســير علــى درب احملبــة للكويــت وشــعبها ســمو األميــر نــواف
االحمــد اجلابــر الصبــاح الــذي كان باألمــس عضيــدا مخلصــا واليــوم هــو
قائــدا مقتــدرا ،وستســتمر حملتنــا بنهجهــا حاملــة لــواء التوعيــة التــي هــي
وصيــة اخلالديــن.

متابعات
«كان» تنعى أمير االنسانية

ً
عاما
ترجل حكيم العرب بعد 65
من العطاء اإلنساني والسياسي
إعداد  -مرفت عبد الدامي

نع ــت احلمل ــة الوطني ــة للتوعي ــة مب ــرض الس ــرطان «كان» وجمي ــع العامل ــن به ــا
رحي ــل املغف ــور ل ــه ب ــإذن اهلل س ــمو االمي ــر الراح ــل الش ــيخ صب ــاح األحم ــد اجلاب ــر
الصب ــاح ،متقدم ــن بخال ــص الع ــزاء إل ــى مق ــام حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمي ــر الب ــاد
الش ــيخ ن ــواف األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح وإل ــى آل الصب ــاح الك ــرام والش ــعب الكويت ــي
بوفـــاة أميـــر اإلنســـانية ،راعـــي حملـــة (كان) فقيـــد األمتـــن العربيـــة واإلســـامية،
داع ــن العل ــي القدي ــر أن يتغم ــد الفقي ــد بواس ــع رحمت ــه ويس ــكنه فس ــيح جنات ــه.
وأكـــدت (كان) إن الكويـــت شـــهدت أثنـــاء حكـــم الشـــيخ صبـــاح األحمـــد ،عـــدة
مش ــاريع تنموي ــة ف ــي ع ــدة مج ــاالت ،ته ــدف لتحوي ــل الكوي ــت إل ــى مرك ــز مال ــي
وجتـــاري عاملـــي وتســـريع عجلـــة االقتصـــاد ،وتعزيـــز دور القطـــاع اخلـــاص فـــي
دع ــم التنمي ــة االقتصادي ــة ،لع ــودة الكوي ــت كم ــا كان ــت «ع ــروس اخللي ــج» ،وق ــد
مت إجنـــاز العديـــد مـــن املشـــاريع العمالقـــة التـــي ترتبـــط مبختلـــف القطاعـــات
اخلدميـــة فـــي البـــاد وحتديـــدا اخلدمـــات الصحيـــة.
قالـــت إن مـــن أبـــرز تلـــك املشـــاريع
مستشـــفى جابـــر األحمـــد (يعـــد
األكب ــر ف ــي الش ــرق األوس ــط وس ــادس
أكبـــر مستشـــفى فـــي العالـــم)،
ومستشـــفى اجلهـــراء اجلديـــد (يعـــد
بـــن أكبـــر املستشـــفيات فـــي الشـــرق
األوســـط) ،ومركـــز صبـــاح األحمـــد
للكل ــى واملس ــالك (أح ــد أب ــرز املراك ــز
الصحيـــة املتخصصـــة).
جائحة كورونا
وم ــع جائح ــة كورون ــا املس ــتجد ،ف ــأن
صاح ــب الس ــمو أمی ــر الب ــاد الش ــیخ
صبـــاح األحمـــد اجلابرالصبـــاح كان
حری ــص عل ــى حمای ــة الصح ــة العام ــة
فــي البــاد ومناشــدة اجلمیــع والطلــب
منهـــم االلتـــزام بتعلیمـــات وزارة
الصحـــة بالبقـــاء باملنـــازل وعـــدم
التجمـــع.

إن صاحـــب الســـمو كان حریـــص
علـــى عـــودة املواطنـــن الكویتیـــن
م ــن اخل ــارج وتوفی ــر كل االحتیاج ــات
مل ــن یقی ــم عل ــى ه ــذه األرض الطیب ــة
مـــن مواطنـــن ومقیمـــن فـــي ســـبل
املعیشـــة .لقـــد حـــرص صاحـــب
الس ــمو الراح ــل عل ــى حمای ــة الصح ــة
العام ــة ف ــي البل ــد ،وتأكی ــد أكث ــر م ــن
مـــرة علـــى التعـــاون مـــع مجلـــس
األم ــة فیم ــا یتعل ــق ف ــي التش ــریعات
املطلوبـــة الســـتكمال كل اإلجـــراءات
لتســـهیل تطبیـــق كل مـــا یتعلـــق
بخطـــة الطـــوارئ وااللتـــزام بتعدیـــل
القوان ــن الت ــي تس ــهل م ــن اإلج ــراءات
ملواجه ــة املس ــتجدات ف ــي ه ــذه األزم ــة
الصحیـــة.
كورونا املستجد
و فـــي إطـــار جهـــود دولـــة الكويـــت
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املبذول ــة ملكافح ــة (كورون ــا املس ــتجد
 كوفيــد  )19علــى املســتويني احمللــيوالدولـــي و دعـــم منظمـــة الصحـــة
العامليــة فــي مواجهــة فيــروس كوفيــد
 19قامــت دولــة الكويــت و بتوجيهــات
س ــامية م ــن حض ــرة صاح ــب الس ــمو
أميـــر البـــاد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد
اجلابـــر الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه
بتقـــدمي تبـــرع مببلـــغ  40مليـــون
دوالر دعمـــا جلهـــود املنظمـــة فـــي
مكافحـــة تفشـــي الوبـــاء.
فـــي إطـــار جهـــود دولـــة الكويـــت
املبذولـــة ملكافحـــة فيـــروس كورونـــا
علـــى
()COVID-19
املســـتجد
املســـتويني احمللـــي والدولـــي و
بتوجيهـــات ســـامية مـــن حضـــرة
صاح ــب الس ــمو أمي ــر الب ــاد الش ــيخ
صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح
حفظـــه اهلل ورعـــاه فقـــد تقدمـــت
دول ــة الكوي ــت بتب ــرع بقيم ــة أربع ــن
مليـــون دوالر ملنظمـــة الصحـــة
العاملي ــة دعمــ ًا جلهوده ــا البن ــاءة ف ــي
مكافحـــة الوبـــاء.
وجـــه ســـموه احلكومـــة منـــذ األيـــام
األولـــى النتشـــار وبـــاء كورونـــا فـــي
العالـــم باتخـــاذ جميـــع التدابيـــر
الوقائيـــة حلمايـــة املواطنـــن
واملقيمـــن ،وتوفيـــر كل املســـتلزمات
له ــم ،معرب ـ ًا ع ــن ش ــكره وتقدي ــره مل ــا
تق ــوم ب ــه وزارة التج ــارة والصناع ــة
والهيئ ــة العام ــة للصناع ــة والش ــركة
الكويتي ــة للتموي ــن وش ــركة مطاح ــن

رؤيته كانت تحويل البالد
مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً
يحاكي الدول المتقدمة

الدقي ــق واملخاب ــز الكويتي ــة م ــن جه ــد ف ــي ه ــذا
الصـــدد.
ورفـــض ســـموه اقتـــراح احلكومـــة بخروجـــه
م ــن الكوي ــت حت ــى ال يصيب ــه الض ــرر م ــن ه ــذا
الوبـــاء ،وآثـــر البقـــاء مـــع أبنائـــه املواطنـــن،
وقــال ـــــ رحمــه اهلل ـــــ خــال ترؤســه االجتمــاع
االس ــتثنائي ملجل ــس ال ــوزراء« :ال يس ــعني ف ــي
بدايـــة هـــذا االجتمـــاع إال أن أســـجل شـــكري
وتقديـــري ألخـــي رئيـــس الـــوزراء وإخوانـــه
الـــوزراء والوزيـــرات علـــى تفضلهـــم باقتـــراح
خوفـــ ًا علـــي أن أخـــرج خـــارج البلـــد وأنضـــر
فـــي كورونـــا ،أقـــدر ذلـــك كل التقديـــر ،وهـــذا
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متابعات

يجعلنـــي أحـــس منكـــم بالـــوالء ألخوكـــم وأبوكـــم ميكـــن الكبيـــر،
احلمــد هلل اآلن نحــن كلنــا مجتمعــون وال يســعني إال أن أقــدم الشــكر
والتقديـــر ألخـــي رئيـــس الـــوزراء والـــوزراء والوزيـــرات علـــى مـــا
قام ــوا ب ــه م ــن جه ــد».
وأضــاف« :احلمــد هلل جنحــت هــذه الفكــرة ،جنحــت بفضــل تعاونهــم
وتعاضدهــم مــع بعضهــم ،ووصلــوا إلــى النتيجــة التــي ترونهــا اآلن،
كل هــذا بفضــل تعــاون الرئيســن مــع بعضهمــا ،وأرجــو أن يتــم هــذا
التعــاون إلــى أن يفرجهــا اهلل».
كمـــا أعـــرب عـــن شـــكره لوزيـــر الصحـــة ،وفريـــق الـــوزارة الطبـــي
م ــن األطب ــاء واملمرض ــن واملس ــاعدين والعامل ــن ،معب ــر ًا ع ــن تقدي ــره
ل ــكل م ــن ق ــدم خدم ــة إل ــى الكوي ــت وس ــاعد بامل ــال أو اجله ــد وس ـ ّ
ـخر
الفن ــادق خلدم ــة املواطن ــن ف ــي ظ ــل ه ــذه الظ ــروف االس ــتثنائية ،إل ــى
جان ــب اجلمعي ــات اخليري ــة.
وفـــي نفـــس الســـياق ،أصـــدر ســـموه توجيهاتـــه بضـــرورة عـــدم
جتاهـــل التداعيـــات االقتصاديـــة والنتائـــج الســـلبية التـــي ترتبـــت
علـــى اإلجـــراءات االســـتثنائية املتخـــذة ملواجهـــة انتشـــار فيـــروس
كورونــا املســتجد ،وكان علــى إثــر هــذه التوجيهــات الســامية ،صــدور
قـــرار مـــن احتـــاد املصـــارف بتأجيـــل مدفوعـــات أقســـاط القـــروض
االســـتهالكية واملقســـطة والبطاقـــات االئتمانيـــة والتســـهيالت مـــن
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املواطنـــن وأصحـــاب الشـــركات
ـداء
الصغيــرة واملتوســطة  6أشــهر ابتـ ً
م ــن أبري ــل املاض ــي م ــع إلغ ــاء الفوائ ــد
واألربـــاح املترتبـــة علـــى ذلـــك.
واستشـــعار ًا حلـــال املواطنـــن فـــي
اخلـــارج فـــي ظـــل إغـــاق املطـــارات
وانتشـــار املـــرض حـــول العالـــم،
وجـــه ســـموه رئيـــس احلكومـــة
بضـــرورة إعادتهـــم ،لتبـــدأ بعدهـــا
خطـــة العـــودة الكبيـــرة ،وتكتمـــل
فرحـــة الكويتيـــن برجـــوع أبنائهـــم
إلـــى أحضـــان الوطـــن وســـط ذويهـــم
فـــي مشـــهد يجســـد تكاتـــف وتعـــاون
اجلهـــات احلكوميـــة واألهليـــة فـــي
تنفيـــذ توجيهـــات ســـموه باإلســـراع
فـــي عـــودة الكويتيـــن قبيـــل حلـــول
شـــهر رمضـــان املبـــارك.
وعلـــى الصعيـــد املالـــي ،أمـــر ســـموه،
نياب ــة ع ــن أس ــرة الصب ــاح ،بالتب ــرع

بخمس ــة مالي ــن دين ــار ملصلح ــة دع ــم
صن ــدوق مس ــاهمات مواجه ــة انتش ــار
في ــروس كورون ــا.
وف ــي إط ــار جه ــود الكوي ــت املبذول ــة
ملكافحـــة الفيـــروس علـــى املســـتويني
احمللـــي والدولـــي ،وبتوجيهـــات مـــن
صاحـــب الســـمو ،تبرعـــت الكويـــت
بـــ  40ملي ــون دوالر ملنظم ــة الصح ــة
العامليـــة ،دعمـــ ًا جلهودهـــا ّ
البنـــاءة
ف ــي مكافح ــة الوب ــاء ،عل ــى أن تتول ــى
املنظمـــة توزيـــع هـــذا التبـــرع لدعـــم
برامجهـــا فـــي هـــذا املجـــال.
وصــدرت توجيهــات مــن ســمو األميــر
الراحـــل بتقـــدمي الدعـــم لفلســـطني
والعـــراق وإيـــران ،ملواجهـــة تفشـــي
هـــذا الوبـــاء ،عبـــر منظمـــة الصحـــة
العامليـــة وأجهزتهـــا املتخصصـــة،
الشـــقيقة
للشـــعوب
متمنيـــ ًا
والصديقـــة الســـامة ،وجتـــاوز هـــذه
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األوضـــاع.
وعلـــى صعيـــد متصـــل وفـــي ضـــوء
إميانهـــا بـــأن التعليـــم باســـتطاعته
أن يحســـن الصحـــة ويزيـــد مـــن
االســـتدامة البيئيـــة ويســـاعد علـــى
القض ــاء عل ــى الفق ــرواجل ــوع دعم ــت
دولـــة الكويـــت مبـــادرة قدمتهـــا
منظمـــة االمم املتحـــدة للتربيـــة
والعل ــم والثقاف ــة (يونس ــكو) لضم ــان
اســـتمرار التعليـــم فـــي الوقـــت الـــذي
واصلـــت فيـــه دول العالـــم تعليـــق
الدراس ــة وتقيي ــد التجمع ــات وإغ ــاق
احل ــدود وف ــرض قي ــود صارم ــة عل ــى
الدخـــول وإجـــراءات احلجـــر الصحـــي
بســـبب انتشـــار الفيـــروس.
دولة القانون
من ــذ أن تو ّل ــى مس ــند اإلم ــارة ،انته ــج
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد سياســـة

متابعات
ُت ّ ِك ــن املواطن ــة والقان ــون م ــن بس ــط
ســيادتها علــى مــا دونهــا مــن الدعــوات
الفئويـــة فـــي املجتمـــع الكويتـــي ،فـــي
إج ــراء وص ــف ّ
بأن ــه ج ــاء لدع ــم دول ــة
القانـــون فـــي الكويـــت ،ولتصحـــن
الكويـــت مـــن الفرقـــة املجتمعيـــة
واالنقســـام الطائفـــي .وفـــي أحـــد
خطاباتـــه أكـــد أن «الوحـــدة الوطنيـــة
اجلامعـــة املانعـــة احلاضنـــة ألبنـــاء
هـــذه األرض ،هـــي الركـــن األساســـي
فـــي متاســـكهم وحرصهـــم علـــى
ثوابتهـــم وتراثهـــم األصيـــل ،وعلـــى
تكريـــس انتمائهـــم لوطـــن ال يعـــرف
التفرقـــة بـــن أبنائـــه ،أو أي تصنيـــف
وتقس ــيم مي ــس نس ــيجه االجتماع ــي،
ً
وطنـــا للجميـــع ،يســـود بـــن
ليبقـــى
أبنائـــه صفـــاء النفـــوس وحســـن
النوايـــا وحـــب العمـــل».
و ّملـــا حـــدث تفجيـــر مســـجد اإلمـــام
الص ــادق ف ــي  26يوني ــو  ،2015س ــارع
أميـــر البـــاد الراحـــل إلـــى احلضـــور
شـــخصيا إلـــى موقـــع احلـــادث الـــذي
ً
وســـجلت
مصليـــا،
قتـــل فيـــه 26
ّ
ً
الصحافـــة والكاميـــرات ّأنـــه رفـــض
االســـتماع إلـــى التحذيـــرات األمنيـــة
الداعي ــة إل ــى منع ــه م ــن زي ــارة موق ــع
ً
قائـــا «هـــذوال عيالـــي»
التفجيـــر
(هــؤالء ِع َيالــي) ،وقــد أشــاد املراقبــون
بتلقائيـــة وعفويـــة األميـــر ،ووصفـــوا
اخلطــوة ّ
لترســخ مفهــوم
بأنهــا جــاءت
ّ
الوح ــدة الوطني ــة ف ــي الكوي ــت ،وتئ ــد
مـــآرب اإلرهـــاب .وعقـــب مراســـم
جنبـــا
العـــزاء التـــي تقدّ مهـــا بنفســـه
ً
إل ــى جن ــب م ــع املواطن ــن الكويتي ــن،
قـــال فـــي كلمـــة لـــه« :إن هـــذه األزمـــة
أبـــرزت بجـــاء حقيقـــة الشـــعب
الكويتـــي وأصالـــة معدنـــه وتكاتفـــه
ف ــي الس ــراء والض ــراء ،أس ــرة كويتي ــة
واحـــدة تســـودها احملبـــة واأللفـــة،
ويجمعهـــا حـــب الوطـــن والـــوالء لـــه
وااللتف ــاف ح ــول قيادت ــه ف ــي مواجه ــة
املتطـــرف.
العنـــف والفكـــر التكفيـــري
ّ

أبرز احملطات في حياة األمير الراحل:
ولد الشيخ صباح في  16يونيو عام .1929
تلقــى تعليمــه فــي مــدارس الكويــت،
واســتكمل دراســته علــى أيــدي أســاتذة
خصو صيــن .
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  ،1963واســتمر فــي هــذا املنصــب فــي
جميــع الــوزارات التــي شــكلت منــذ عهــد
االســتقالل وحتــى  20أبريــل .1991
أصبــح وزيــرا لإلعــام بالوكالــة فــي الفتــرة
مــن  2فبرايــر  1971وحتــى  3فبرايــر 1975
إضافــة إلــى منصبــه وزيــرا للخارجيــة.
عــن نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي 16
فبرايــر  1978إضافــة إلــى منصــب وزيــر
اخلارجيــة.
تولــى مجــددا وزارة اإلعــام بالوكالــة
باإلضافــة إلــى منصبــه نائبــا لرئيــس مجلس
الــوزراء ووزيــرا ً للخارجيــة فــي الفتــرة مــن
 4مــارس  1981وحتــى  9فبرايــر .1982
تولــى منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة فــي  18أكتوبــر
.1992
صــدر مرســوم أميــري بتعيينــه رئيســا
ملجلــس الــوزراء فــي  13يوليــو .2003
متّــت ُمبايعتــه باإلجمــاع مــن قبــل أعضــاء
البرملــان أميــرا ً لدولــة الكويــت فــي  29ينايــر
.2006
 29ســبتمبر  ،2020إعــان وفــاة الشــيخ
صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح
ّ
متــت ُمبايعــة ســموه باإلجمــاع أميــرا ً لدولــة
الكويــت فــي  29ينايــر .2006

أمير اإلنسانية
وعل ــى الصعي ــد اإلنس ــاني ،كان األم ــن
العـــام لـــأمم املتحـــدة حينـــذاك ،بـــان
كــي مــون ،قــد قــال أن «جهــود الشــيخ
صبـــاح األحمـــد ّ
مكنـــت األمم املتحـــدة
مـــن مواجهـــة مـــا شـــهده العالـــم مـــن
معانـــاة وحـــروب وكـــوارث فـــي
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صــدر مرســوم أميــري بتاريــخ  13يوليــو
 2003بتعيينــه رئيســا ملجلــس الــوزراء.
ُولــى منصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء ووزيــر للخارجيــة فــي  18أكتوبــر
.1992
نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــرا
للخارجيــة فــي  3مــارس .1985
وزيــرا لإلعــام بالوكالــة باإلضافــة إلــى
منصبــه نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء
ووزيــرا ً للخارجيــة فــي الفتــرة مــن  4مــارس
 1981وحتــى  9فبرايــر .1982
عــن نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء بتاريــخ
 16فبرايــر  1978إضافــة إلــى منصــب وزيــر
اخلارجيــة.
وزيــرا لإلعــام بالوكالــة فــي الفتــرة مــن 2
فبرايــر  1971وحتــى  3فبرايــر  1975إضافــة
إلــى منصبــه وزيــرا للخارجيــة.
تولــى منصــب وزيــر اخلارجيــة ابتــداء مــن
 28ينايــر  1963واســتمر متقلــدا هــذا املنصب
فــي جميــع الــوزارات التــي شــكلت منــذ عهد
االســتقالل وحتــى  20أبريــل . 1991
وزيرا لإلرشاد واألنباء في  17يناير .1962
رئيســا لدائــرة الشــئون االجتماعيــة والعمــل
ودائــرة املطبوعات والنشــــر .1955
عضــوا فــي الهيئــة التنظيميــة للمجلــس
األعلــى.
عضوا في مجلس اإلنشاء والتعمير.
مت تكــرمي حضــرة صاحــب الســمو اميــر
البــاد الشــيخ صبــاح االحمــد اجلابــر
الصبــاح مــن قبــل االمم املتحــدة بتاريــخ 9
ســبتمبر  2014و تســميته قائــد االنســانية.
منــح الدكتــوراة الفخريــة مــن جامعــة الكويت
تقديــرا جلهــوده العظيمــة علــى الصعيديــن
االنســاني و العاملــي فــي  6مــارس .2017

األعـــوام املاضيـــة».
وأضـــاف فـــي كلمـــة أثنـــاء احتفاليـــة
تك ــرمي األمم املتح ــدة للش ــيخ صب ــاح
األحمـــد طيـــب اهلل ثـــراه ،إن «مقابـــل
حالـــة املـــوت والفوضـــى التـــي
شـــهدها العالـــم ،شـــاهدنا مظاهـــر
كـــرم وإنســـانية مـــن قبـــل جيـــران

س ــوريا قادته ــا دول ــة الكوي ــت أمي ــرا
وشـــعبا».
ً
ً
كرمـــا
مضيفـــا أن «الكويـــت أظهـــرت ً
اســـتثنائيا حتـــت قيـــادة الشـــيخ
ً
صب ــاح ،رغ ــم صغ ــر مس ــاحة الب ــاد،
إال أن قلـــب دولـــة الكويـــت كان أكبـــر
مـــن األزمـــات والفقـــر واألوبئـــة».
وأضـــاف «نحـــن مجتمعـــون اليـــوم
لنشـــكر ســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت
وشــعب الكويــت ،علــى كرمهــم الكبيــر
جت ــاه الس ــوريني والعراقي ــن» .وأك ــد
أن «املب ــادرات الت ــي قام ــت به ــا دول ــة
الكوي ــت دفع ــت املجتم ــع الدول ــي إل ــى
جمـــع املزيـــد مـــن املســـاعدات بفضـــل
جه ــود س ــمو أمي ــر الب ــاد ،م ــا س ــاعد
األمم املتح ــدة عل ــى القي ــام بوظيفته ــا
اإلنســـانية وأن الدعـــم املســـتمر
لس ــمو األمي ــر مكنن ــا م ــن ذل ــك» .وق ــد
علـــق صبـــاح األحمـــد عنـــد تكرميـــه،

قائـــا« :إن أعمـــال البـــر واإلحســـان
قيـــم متأصلـــة فـــي نفـــوس الشـــعب
الكويتـــي تناقلهـــا األبنـــاء واألحفـــاد
مبـــا عـــرف عنـــه مـــن مســـارعة فـــي
إغاث ــة املنك ــوب وإعان ــة احملت ــاج وم ــد
يـــد العـــون لـــكل محتـــاج.
املساعدات اإلنسانية
وشـــهدت دولـــة الكويـــت منـــذ أن
تول ــى حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمي ــر
الب ــاد الراح ــل الش ــيخ صب ــاح األحم ــد
اجلابـــر الصبـــاح طيـــب اهلل ثـــراه
مقالي ــد احلك ــم ف ــي ع ــام  2006تنامي ــا
كبيــرا فــي دعــم املســاعدات اإلنســانية
وتوســـيعها بشـــكل ملحـــوظ إلـــى
مختلـــف أنحـــاء العالـــم.
ودأب ســـموه رحمـــه اهلل علـــى أن
تكـــون دولـــة الكويـــت ســـباقة فـــي
العم ــل اخلي ــري اإلنس ــاني وأن متس ــك
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بزمـــام املبـــادرات العامليـــة فـــي هـــذا
اجلانـــب .
وممــا ال شــك فيــه أن توجيهــات ســمو
األمي ــر الراح ــل بدع ــم مس ــيرة العم ــل
اخلي ــري له ــا أكب ــر األث ــر ف ــي تعزي ــز
مكانـــة الكويـــت وتنميـــة عالقاتهـــا
بش ــعوب العال ــم وأن س ــموه ه ــو األب
واحلاضـــن الكبيـــر للعمـــل اخليـــري
وأهل ــه ف ــي دول ــة الكوي ــت.
وتقديـــرا ملـــا قدمتـــه الكويـــت مـــن
مســـاعدات وأعمـــال خيريـــة وصلـــت
إلـــى جميـــع أصقـــاع العالـــم عمـــدت
األمم املتحـــدة إلـــى تتويـــج تلـــك
اجلهـــود بتســـميتها مركـــزا عامليـــا
للعم ــل اإلنس ــاني وإط ــاق لق ــب قائ ــد
اإلنســـانية علـــى ســـمو األميـــر إذ كان
يحـــرص ســـموه علـــى دعـــم أعمـــال
اخليـــر الكويتيـــة التـــي امتـــدت إلـــى
معظـــم أرجـــاء األرض.

متابعات

األمم المتحدة منحته لقب قائد العمل اإلنساني لجهوده في العمل الخيري والتنموي
رفض في بداية الوباء اقتراح الحكومة خروجه من الكويت وآثر البقاء

العمل اإلنساني
وأرســـى ســـمو أميـــر البـــاد وعلـــى
مـــدى ســـنوات عديـــدة مفهـــوم
دبلوماس ــية العم ــل اإلنس ــاني املثم ــرة
إذ أتـــى هـــذا التكـــرمي األممـــي األبـــرز
مـــن نوعـــه تقديـــرا وعرفانـــا بالـــدور
املهـــم الـــذي جبلـــت عليـــه الكويـــت
وســـموه فـــي دعـــم مســـيرة العمـــل
اخليـــري املمتـــدة إلـــى العديـــد مـــن
دول العالـــم احملتاجـــة للمســـاعدة.
وأكــد ســمو أميــر البــاد الشــيخ صباح
األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح ،رحمـــه
اهلل ،فـــي كلمتـــه خـــال االحتفاليـــة
أن «دولـــة الكويـــت ومنـــذ اســـتقاللها
وانضمامهــا إلــى منظمــة األمم املتحــدة
س ــنت له ــا نهج ــا ثابت ــا ف ــي سياس ــتها
اخلارجيـــة ارتكـــز بشـــكل أساســـي
علـــى ضـــرورة تقـــدمي املســـاعدات
اإلنســـانية لكافـــة البلـــدان احملتاجـــة

بعيـــدا عـــن احملـــددات اجلغرافيـــة
والدينيـــة واإلثنيـــة انطالقـــا مـــن
عقيدته ــا وقناعته ــا بأهمي ــة الش ــراكة
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  2008قـــرارا
يجســـد حرصهـــا علـــى دعـــم الـــدور
اإلنســـاني لـــأمم املتحـــدة عندمـــا
خصصــت مــا قيمتــه  10فــي املائــة مــن
إجمال ــي مس ــاعداتها اإلنس ــانية لل ــدول
املتض ــررة م ــن الك ــوارث الطبيعي ــة أو
احلـــروب وتبعتهـــا بقـــرارات رســـمية
مبضاعفـــة املســـاهمات الطوعيـــة
الس ــنوية الثابت ــة لع ــدد م ــن ال ــوكاالت
واملنظمـــات الدوليـــة.
وممـــا ال يخفـــى علـــى أحـــد دور
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الشـــعب الكويتـــي ومســـاهمته منـــذ
القـــدم بهـــذه اجلهـــود اإلنســـانية مـــن
خ ــال اجلمعي ــات اخليري ــة الكويتي ــة
واللجـــان الشـــعبية مبـــا قدمـــه مـــن
دع ــم متواص ــل للعدي ــد م ــن املش ــاريع
اإلنس ــانية ف ــي قارت ــي آس ــيا وأفريقي ــا
مببـــادرات شـــعبية وأيـــاد خيـــرة
امتـــدت إلـــى الكثيـــر مـــن احملتاجـــن
فـــي أصقـــاع األرض ال ســـيما أثنـــاء
املجاعـــات والكـــوارث الطبيعيـــة.
وأضحـــى العمـــل اخليـــري بفضـــل
توجيهــات ســموه ،رحمــه اهلل ،ركيــزة
مـــن الركائـــز األساســـية للسياســـة
اخلارجي ــة للكوي ــت الت ــي ع ــرف عنه ــا
ومنـــذ مـــا قبـــل اســـتقاللها مبادراتهـــا
اإلنســـانية التـــي اســـتهدفت مناطـــق
عدي ــدة ف ــي العال ــم وتوس ــع نش ــاطها
م ــع تول ــي س ــمو أمي ــر الب ــاد مقالي ــد
احلكـــم عـــام  ،2006إذ ازداد حجـــم

«هذوال عيالي»...

كلمات حانية َ
وأ َدت فتنة طائفية
في مهدها

املســـاعدات اإلغاثيـــة بشـــكل ملحـــوظ
وترك ــت بصم ــة أكث ــر واقعي ــة للعم ــل
اإلنســـاني العاملـــي.
منتدى الكويت
وشـــهدت الكويـــت فـــي الســـنوات
املاضيـــة الكثيـــر مـــن الفعاليـــات
الداعمــة للعمــل اإلنســاني فبــدأت منــذ
ع ــام  2014بتنظي ــم فعالي ــات (منت ــدى
الكويـــت الدولـــي للعمـــل اإلنســـاني)
الســـنوي مبشـــاركة جهـــات حكوميـــة
وأهليـــة ودوليـــة وخبـــراء محليـــن
ودوليــن ومتطوعــن لتحقيــق أهــداف
مشـــتركة خلدمـــة العمـــل اإلنســـاني
واســـتكماال ملســـيرتها كمركـــز للعمـــل
اإلنس ــاني ولتعزي ــز ريادته ــا ف ــي ه ــذا
املجـــال.
وجــــــاءت استضافــــــة البـــــــــاد
للمؤمت ــرات الدولي ــة الثالث ــة األول ــى

للمانحـــن لدعـــم الوضـــع اإلنســـاني
فـــي ســـوريا كتأكيـــد جديـــد علـــى
دور السياســـة اخلارجيـــة الكويتيـــة
اإلنســـاني إذ أعلـــن ســـمو أميـــر
البـــاد الراحـــل فـــي املؤمتـــر األول
الـــذي عقـــد فـــي ينايـــر  2013تبـــرع
الكويـــت مببلـــغ  300مليـــون دوالر
أمريكـــي بينمـــا ارتفعـــت قيمـــة
التبرعـــات الكويتيـــة فـــي املؤمتـــر
الثان ــي ال ــذي عق ــد ف ــي يناي ــر 2014
إلـــى  500مليـــون دوالر ومببلـــغ
مماثـــل فـــي املؤمتـــر الثالـــث الـــذي
عقـــد فـــي مـــارس .2015
وشـــاركت الكويـــت أيضـــا فـــي
مؤمتـــر املانحـــن الرابـــع لســـوريا
ال ــذي اس ــتضافته لن ــدن ف ــي فبراي ــر
 2016اذ أعلـــن ســـمو أميـــر البـــاد
خ ــال ت ــرؤس س ــموه وف ــد الكوي ــت
واملشـــاركة فـــي رئاســـة املؤمتـــر
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تقـــدمي الكويـــت مبلـــغ  300مليـــون
دوالر علـــى مـــدى ثـــاث ســـنوات.
ولـــم يقتصـــر دور الكويـــت فقـــط
عل ــى اجلان ــب الرس ــمي واملش ــاركات
ف ــي املؤمت ــرات الدولي ــة ب ــل س ــاهمت
اجلمعيـــات والهيئـــات اخليريـــة
احملليــة فــي دعــم اجلهــود احلكوميــة
فـــي هـــذا اجلانـــب إذ عملـــت علـــى
إطـــاق حمـــات اإلغاثـــة وإيصـــال
املســـاعدات ملتضـــرري الشـــعب
الســـوري كمـــا ســـاهمت جمعيـــة
الهـــال األحمـــر الكويتـــي والهيئـــة
اخليريــة االســامية العاملي ــة بجهــود
كبيـــرة إلغاثـــة النازحـــن فـــي دول
اجلـــوار لســـوريا.
وفـــي العـــراق حرصـــت الكويـــت
علـــى مـــد يـــد العـــون واإلغاثـــة
للنازحـــن والالجئـــن العراقيـــن
حتـــى أصبحـــت حاليـــا مـــن أكبـــر

متابعات
املانحـــن مـــا دفـــع باحلكومـــة
العراقيـــة إلـــى اإلشـــادة باجلهـــود
اإلنســـانية الكويتيـــة الهادفـــة إلـــى
تخفيــف املعانــاة اإلنســانية للشــعب
العراقـــي.
وخــال مشــاركتها فــي مؤمتــر املانحــن
لدعـــم العـــراق الـــذي اســـتضافته
واشـــنطن فـــي يوليـــو  2016تعهـــدت
الكويـــت بتقـــدمي مســـاعدات إنســـانية
إل ــى الع ــراق بقيم ــة  176ملي ــون دوالر
بينمـــا حرصـــت اجلمعيـــات اخليريـــة
الكويتيـــة علـــى مواصلـــة حمالتهـــا
اإلنســـانية التـــي تقـــدم اإلغاثـــة
للمنكوبـــن فـــي ذلـــك البلـــد.
وعقـــب إعـــان احلكومـــة العراقيـــة
حتريـــر مدينـــة املوصـــل ممـــا يســـمى
تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية (داعـــش)
ف ــي يولي ــو  2017اس ــتضافت الكوي ــت
(مؤمتـــر الكويـــت الدولـــي إلعـــادة
إعمـــار وتنميـــة العـــراق) خـــال
الفت ــرة م ــن  12حت ــى  14فبراي ــر 2018
م متاشـــيا مـــع مبادئهـــا فـــي دعـــم
األش ــقاء وترجم ــة حقيقي ــة لتس ــميتها
مـــن قبـــل األمم املتحـــدة ( مركـــزا
للعمـــل اإلنســـاني).
وفـــي اليمـــن لـــم يغـــب االهتمـــام
الكويت ــي سياس ــيا وإنس ــانيا ع ــن ه ــذا
البلـــد الـــذي ال يـــزال يعانـــي أزمـــات
كبيـــرة فعلـــى الصعيـــد اإلنســـاني
أعلنــت الكويــت فــي عــام  2015تبرعهــا
مببلـــغ  100مليـــون دوالر لتخفيـــف
املعانـــاة اإلنســـانية للشـــعب اليمنـــي
ال ســـيما بعـــد انطـــاق عمليتـــي
(عاصفـــة احلـــزم) و(إعـــادة االمـــل)
لدعـــم الشـــرعية.
أمـــا القضيـــة الفلســـطينية فـــا
تـــزال تلقـــى اهتمامـــا كويتيـــا كبيـــرا
وخصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بإغاثـــة
الشـــعب الفلســـطيني منـــذ عشـــرات
الســـنوات ومنهـــا فـــي الســـنوات
األخيــرة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
إع ــان س ــمو أمي ــر الب ــاد ف ــي يناي ــر

عـــام  2009تبـــرع البـــاد مببلـــغ 34
مليـــون دوالر لتغطيـــة احتياجـــات
وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــن
الفلس ــطينيني (أون ــروا) وذل ــك إميان ــا
مــن ســموه بالــدور اإلنســاني للوكالــة
وملواجهــة احلاجــات العاجلــة لألشــقاء
الفلســـطينيني كمـــا قدمـــت الكويـــت
إلـــى الوكالـــة مبلـــغ  15مليـــون دوالر
عـــام .2013
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جهود سموه
في توحيد الصف العربي
الـــدور املتميـــز ،واجلهـــود الدؤوبـــة
املخلصـــة التـــي قـــام بهـــا حضـــرة
صاحـــب الســـمو االميـــر يرحمـــه
اهلل بحكمتـــه املعهـــودة ،بالتعـــاون
مـــع أشـــقائه قـــادة الـــدول العربيـــة،
والت ــي أدت ال ــى جن ــاح س ــموه حفظ ــه
اهلل ورعـــاه فـــي حتقيـــق املصاحلـــة

م ــن تصمي ــم الفري ــق اخل ــاص املك ــون
مـــن أوليـــاء أمـــور ذوي اإلعاقـــات
الذهنـــي باجتـــاه مدينـــة نيويـــورك
حيـــث مقـــر األمم املتحـــدة ثـــم إلـــى
العاصم ــة األمريكي ــة واش ــنطن حي ــث
مق ــر األوملبي ــاد الدول ــي املعن ــي عامليــ ًا
بفئـــة ذوي اإلعاقـــات الذهنيـــة ،و
ســـتقوم بإبـــراز دور دولـــة الكويـــت
اإلنس ــاني ووجهه ــا املش ــرق حضاريــ ًا
أمـــام دول العالـــم و نقـــل جتربـــة
الكويـــت املشـــرقة فـــي مجـــال رعايـــة
املعاقـــن بتوجيهـــات ومباركـــة مـــن
ســـموه رعـــاه اهلل.
حقوق املرأة
أولـــى ســـمو األميـــر املـــرأة الكويتيـــة
رعايـــة خاصـــة منـــذ كان رئيســـ ًا
للـــوزراء ،مســـئوال عـــن متابعـــة
التعديـــات اخلاصـــة بقانـــون
االنتخـــاب عـــام  ،2005التـــي منحـــت
ّ
ومتثـــل
املـــرأة حـــق االنتخـــاب،
اهتمامـــه باملـــرأة فـــي دعـــم حصولهـــا
علـــى حقوقهـــا السياســـية واملدنيـــة
واالجتماعيـــة.

العربية،التاريخيـــة ورأب الصـــدع
العرب ــي ،وجت ــاوز اخلالف ــات الضيق ــة،
وتعزيـــز األجـــواء اإليجابيـــة ،ممـــا
أس ــهم ف ــي إجن ــاح ه ــذه القم ــة ،األم ــر
ال ــذي يعك ــس م ــا يتمت ــع ب ــه س ــموه
حفظــه اهلل ورعــاه فــي نفــوس إخوانــه
أصح ــاب اجلالل ــة والفخام ــة والس ــمو
مـــن مكانـــة عاليـــة ،وتقدير،كبيـــر و
يترجـــم روح املســـؤولية القوميـــة

لديهـــم فـــي مواجهـــة حتديـــات األمـــة
العربيـــة ومعاجلـــة قضاياهـــا.
تك ــرم حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمي ــر
الب ــاد الش ــيخ صب ــاح األحم ــد اجلاب ــر
الصب ــاح يرحم ــه اهلل بالتب ــرع مببل ــغ
مليـــون دينـــار كويتـــي ملشـــروع
رحل ــة األم ــل باس ــم س ــموه واس ــم آل
الصبـــاح الكـــرام ،و ســـتنطلق هـــذه
الرحلـــة مـــن دولـــة الكويـــت بقـــارب
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مركز العمل اإلنساني
تولـــت الكويـــت زمـــام املبـــادرات فـــي
العمــل اخليــري اإلنســاني ،واســتحقت
تكـــرمي األمم املتحـــدة لســـمو أميـــر
الب ــاد بتس ــمية س ــموه «قائ ــد ًا للعم ــل
اإلنســـاني «ودولـــة الكويـــت «مركـــز ًا
للعم ــل اإلنس ــاني» خصوصــ ًا بع ــد أن
اســـتضافت الكويـــت املؤمتـــر الدولـــي
للمانحـــن لدعـــم الوضـــع اإلنســـاني
فـــي ســـوريا لثـــاث دورات متتاليـــة،
وجن ــح س ــمو األمي ــر ف ــي خل ــق حش ــد
دولـــي كبيـــر مـــن تلـــك املؤمتـــرات،
وتبـــرع بســـخاء إلغاثـــة الالجئـــن
الســـوريني ،وتـــرأس ســـموه وفـــد
الكوي ــت ف ــي املؤمت ــر الدول ــي الراب ــع
للمانح ــن ملس ــاعدة الش ــعب الس ــوري
الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن عـــام .2016

متابعات
واشـــاد األمـــن العـــام الســـابق لـــأمم
املتح ــدة ب ــان ك ــي م ــون ب ــدور دول ــة
الكويـــت « الســـباقة دائمـــ ًا» ملـــد يـــد
العـــون إلـــى احملتاجـــن.
وترأســـت الكويـــت ،بالتعـــاون مـــع
االحتـــاد األوروبـــي واألمم املتحـــدة،
مؤمتـــر املانحـــن ملصلحـــة الجئـــي
«الروهينغــا» املقيمــن فــي بنغالديــش
 ،وتبرعـــت بـــــــ  15مليـــون دوالر
للتخفيـــف مـــن حـــدة املأســـاة ،وقـــدم
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة منحـــة
مقدارهـــا مليـــون دوالر أمريكـــي
لإلســـهام فـــي إغاثـــة الالجئـــن
الروهينغـــا ،وال مجـــال حلصـــر
مبـــادرات الكويـــت واملســـاعدات التـــي
قدمتهـــا إلـــى احملتاجـــن فـــي العـــراق
والســـودان والصومـــال ..وغيرهـــا.
بيان كويتي ساطع
عـــاش ســـمو األميـــر القضيـــة
الفلســـطينية بـــكل مخاضاتهـــا وســـاهم
فـــي جناحاتهـــا وانتصاراتهـــا ،وقـــال
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود
عبـــاس« :أعـــرف الشـــيخ صبـــاح منـــذ
الســـبعينات ،ومنـــذ ذلـــك الوقـــت
كان دائمـــا وأبـــدا فعـــاال فـــي القضيـــة
الفلس ــطينية ،وكان دائم ــا عل ــى رأس أي
جلنـــة ..حلـــل أي مشـــكلة حتصـــل مـــع
الفلس ــطينيني» .وال أح ــد ينس ــى الن ــداء
الصـــادق مـــن ســـمو األميـــر ألشـــقائه
العـــرب وكل العالـــم للمســـارعة فـــي
القمـــة العربيـــة االقتصاديـــة فـــي 2009
إلعـــادة اعمـــار غـــزة.
صندوق التنمية والصداقة واإلخاء
كان الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة
االقتصاديـــة العربيـــة أول مؤسســـة
إمنائيـــة فـــي الشـــرق األوســـط تســـهم
فـــي حتقيـــق اجلهـــود اإلمنائيـــة
للـــدول العربيـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول
الناميـــة ،وتتســـم القـــروض التـــي
يقدمهـــا الصنـــدوق بأنهـــا ميســـرة

تســـاعد الـــدول الناميـــة فـــي متويـــل
مشـــاريعها وتنفيـــذ برامـــج التنميـــة،
ويقـــدم الصنـــدوق املســـاعدات لتمويـــل
تكالي ــف إع ــداد دراس ــات اجل ــدوى الفني ــة
واالقتصادي ــة للمش ــروعات اإلمنائي ــة ف ــي
ه ــذه ال ــدول وتدري ــب الك ــوادر الوطني ــة
فيه ــا واألرق ــام التالي ــة أبل ــغ م ــن كل كالم:
عـــدد الـــدول املســـتفيدة مـــن القـــروض:
 106دول  -عـــدد القـــروض 972 :قرضـــا
 قيم ــة الق ــروض 6344 :ملي ــون دين ــاركويتـــي.
سلسلة مبادرات سخية
 : 2007أعل ــن س ــمو األمي ــر ف ــي القم ــة
الثالثـــة ملنظمـــة البلـــدان املصـــدرة
للنفـــط ( أوبـــك) فـــي نوفمبـــر 2007
ع ــن تب ــرع دول ــة الكوي ــت مببل ــغ 150
مليـــون دوالر لدعـــم برنامـــج  ،ميـــول
البحـــوث العلميـــة املتصلـــة بالطاقـــة
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والبيئـــة والتغيـــر املناخـــي .
 :2008أنشـــأت دولـــة الكويـــت صنـــدوق
احليـــاة الكرميـــة ،وســـاهمت مببلـــغ
قـــدره  100مليـــون دوالر فـــي رأســـمال
الصنـــدوق ملواجهـــة انعكاســـات أزمـــة
الغ ــذاء العاملي ــة عل ــى ال ــدول األق ــل من ــو ًا
.
 : 2009أطل ــق س ــموه ف ــي مؤمت ــر القم ــة
العربيـــة – الـــذي عقـــد فـــي الكويـــت
مطلـــع  – 2009مبـــادرة دعـــم وتشـــجيع
املشـــروعات الصغيـــرة واملتوســـطة
احلج ــم ،برأس ــمال ملي ــاري دوالر ،وأم ــر
س ــموه بتق ــدمي مبل ــغ  500ملي ــون دوالر
لتفعي ــل انطالق ــة ه ــذه املب ــادرة ،وتب ــرع
ســـموه خـــال القمـــة مببلـــغ  34مليـــون
دوالر لتغطي ــة احتياج ــات وكال ــة غ ــوث
الالجئـــن الفلســـطينيني ( األونـــروا ).
 :2010خـــال مؤمتـــر املانحـــن إلعمـــار
ش ــرق الس ــودان ،ال ــذي عق ــد ف ــي الكوي ــت

فـــي ديســـمبر  ،2010جـــرى اإلعـــان
عـــن مســـاهو الكويـــت مببلـــغ 500
مليـــون دوالر أمريكـــي ملنطـــق شـــرق
الســـودان  ،علـــى أن يقـــدم املبلـــغ مـــن
خـــال الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة
االقتصاديـــة العربيـــة.
 :2011تبـــرع ســـموه مببلـــغ مليـــون
دينـــار كويتـــي ملشـــروع رحلـــة األمـــل،
الت ــي س ــاهمت ف ــي إب ــراز وج ــه الكوي ــت
اإلنســـاني.
 :2012أعلـــن ســـموه فـــي مؤمتـــر قمـــة
االحتـــاد اإلفريقـــي عـــن تبـــرع دولـــة
الكوي ــت بتكالي ــف جتهي ــز املق ــر اجلدي ــد
للمفوضيـــة العامـــة لالحتـــاد اإلفريقـــي
فـــي العاصمـــة اإلثيوبيـــة.
 : 2012أطلـــق ســـموه مبـــادرة لتنميـــة
الـــدول اآلســـيوية غيـــر العربيـــة األقـــل
من ــو ًا  ،عب ــر برنام ــج م ــن ملي ــاري دوالر
تســـاهم فيـــه دولـــة الكويـــت بــــــــ 300

مليـــون دوالر.
 :2013اســـتضافت الكويـــت املؤمتـــر
الدولـــي األول ملانحـــي ســـوريا ،وأعلـــن
ســـموه عـــن مســـاهمة الكويـــت مببلـــغ
 300مليــون دوالر أمريكــي لدعــم الوضــع
اإلنســـاني للشـــعب الســـوري الشـــقيق .
 : 2013أعل ــن س ــموه ف ــي القم ــة العربي ــة
اإلفريقيـــة الثالثـــة عـــن تقـــدمي قـــروص
ميس ــرة لل ــدول اإلفريقي ــة مببل ــغ ملي ــار
دوالر عل ــى م ــدى خم ــس س ــنوات.
كمـــا أعلـــن ســـموه عـــن عـــزم دولـــة
الكويـــت تخصيـــص جائـــزة ماليـــة
ســـنوية مببلـــغ مليـــون دوالر  ،باســـم
املرحـــوم الدكتـــور عبـــد الرحمـــن
الســـميط ،تختـــص باألبحـــاث التنمويـــة
فـــي إفريقيـــا.
 :2014أعلـــن ســـموه مضاعفـــة مســـاهمة
دولـــة الكويـــت الطوعيـــة الســـنوية
الثابت ــة لصن ــدوق األمم املتح ــدة املرك ــزي
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لالســـتجابة للطـــوارئ اإلنســـانية إلـــى
مليـــون دوالر.
 :2015تبرعـــت دولـــة الكويـــت مببلـــغ
 500مليـــون دوالر أمريكـــي لدعـــم
الوض ــع اإلنس ــاني للش ــعب الس ــوري
الشـــقيق.
 :2016أعل ــن س ــموه ف ــي املؤمت ــر الراب ــع
للمانحــن ملســاعدة ســوريا عــن مســاهمة
الكوي ــت مببل ــغ  300ملي ــون دوالر عل ــى
مـــدى ثـــاث ســـنوات فـــي دعـــم الوضـــع
اإلنســـاني للشـــعب الشـــقيق ،وأعلـــن
س ــموه ع ــن قي ــام األجه ــزة االس ــتثمارية
فـــي دولـــة الكويـــت بتوجيـــه مبلـــغ 4
مليـــارات دوالر أمريكيـــك إلـــى قطاعـــات
االقتصـــاد املصـــري.
 :2018أعلـــن ســـموه أن دولـــة الكويـــت
ســـتلتزم تخصيـــص مليـــار دوالر
قروضـــا ،ومليـــار دوالر لالســـتثمار فـــي
الفـــرص االســـتثمارية فـــي العـــراق.

ملف

العدد

حملة «كان» أسهمت بتقليل نسب اإلصابة

سرطان الثدي في الكويت

ً
إنتشارا بين النساء
 ..األكثر

يأتـــي ســـرطان الثـــدي فـــي مقدمـــة أنـــواع
الس ــرطان الت ــي تصي ــب النس ــاء ف ــي العال ــم
املتقـــدم والعالـــم النامـــي علـــى حـــ ّد ســـواء.
و ُيالحـــظ ارتفـــاع معـــدالت وقـــوع هـــذا
الس ــرطان ف ــي العال ــم النام ــي نتيج ــة زي ــادة
التوســـع
متوســـط العمـــر املأمـــول وزيـــادة
ّ
العمران ــي واعتم ــاد أمن ــاط احلي ــاة الغربي ــة.
وعلـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة إســـهام
االســـتراتيجيات الوقائيـــة فـــي احلـــ ّد مـــن
بعـــض مخاطـــر اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي،
فـــإنّ تلـــك االســـتراتيجيات ال ّ
متكـــن مـــن
التخ ّل ــص م ــن معظ ــم ح ــاالت ذل ــك الس ــرطان
الت ــي تظه ــر ف ــي البل ــدان املنخفض ــة الدخ ــل
والبلـــدان املتوســـطة الدخـــل حيـــث ال يتـــم
تشـــخيص هـــذا املـــرض إ ّال فـــي مراحـــل
ّ
متأخـــرة.
وبن ــاء علي ــه ف ــإنّ الكش ــف ّ
املبك ــر م ــن أج ــل
حتس ــن حصائ ــل س ــرطان الث ــدي وحتس ــن
مع ــدالت بقي ــا مرض ــاه يظ ـ ّـل حج ــر الزاوي ــة
ملكافح ــة ه ــذا امل ــرض.

وإطــاق الشــهر العاملــي للتوعيــة بســرطان
الثــدي والــذي يقــام فــي شــهر أكتوبــر مــن
كل ع ــام يأت ــي ل ــدق ناق ــوس اخلط ــر ح ــول
ه ــذا الن ــوع م ــن األورام ،ألهمي ــة الفح ــص
واالكتشـــاف املبكـــر فـــي العـــاج حيـــث
تصـــل نســـبة الشـــفاء إلـــى  % 90إذا مت
اكتشـــافه مبكـــرا.
وســـرطان الثـــدي هـــو الســـبب الرئيســـي
للوفـــاة بـــن النســـاء الالتـــي تتـــراوح
أعمارهـــن بـــن  40و 55عامـــا ،وعلـــى
الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن النســـاء الالتـــي
تعافـــن أعلـــى بكثيـــر ممـــا كان عليـــه
س ــابقا ويع ــود ه ــذا ال ــى زي ــادة التوعي ــة
بامل ــرض ل ــدى املجتم ــع بش ــكل ع ــام ول ــدى
النس ــاء بش ــكل خ ــاص والتط ــور امللح ــوظ
ف ــي وس ــائل التش ــخيص والع ــاج ف ــي آن
واحـــد.
ً
مجل ــة (حياتن ــا) التق ــت ع ــددا م ــن األطب ــاء
والطبيبـــات املختصـــن إللقـــاء الضـــوء
عل ــى امل ــرض وعوام ــل اخلط ــورة وكيفي ــة
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الوقايـــة مـــن االصابـــة بـــه ،وفيمـــا يلـــي
نـــص املقابـــات.
األكثر انتشارا
بداي ــة أك ــد رئي ــس احلمل ــة الوطني ــة ملكافح ــة
الســـرطان (كان» ،د .خالـــد احمـــد الصالـــح،
ان ســـرطان الثـــدي يعـــد األكثـــر انتشـــار ًا
فـــي العالـــم ،إذ يشـــكل  % 24مـــن مجمـــوع
األورام لـــدى النســـاء حـــول العالـــم ،مبينـــا
ان نســـبة وقـــوع ســـرطان الثـــدي متفاوتـــة
ف ــي العال ــم ،ولك ــن أعل ــى معدالته ــا تق ــع ف ــي
ال ــدول الغربي ــة ،حي ــث تعتب ــر الكوي ــت م ــن
ال ــدول املتوس ــطة ب ــن العالي ــة واملنخفض ــة،
ويعتب ــر س ــرطان الث ــدي ف ــي الكوي ــت األكث ــر
انتشـــار ًا ،حيـــث ميثـــل  % 23مـــن مجمـــوع
الســـرطانات بـــن الرجـــال والنســـاء ،و41
 %مـــن مجمـــوع الســـرطانات لـــدى النســـاء،
ويبل ــغ مع ــدل اإلصاب ــة ف ــي ع ــام  2015ل ــدى
النســـاء الكويتيـــات  66.0لـــكل مئـــة ألـــف
نســمة (أي حوالــي  67لــكل مئــة ألــف نســمة

تقريبــ ًا) (ف ــي بع ــض ال ــدول الغربي ــة يص ــل
مع ــدل اإلصاب ــة إل ــى حوال ــي  109ل ــكل مئ ــة
ألـــف نســـمة).
ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن املالحـــظ أن  % 12مـــن
حـــاالت اإلصابـــة بـــن الكويتيـــات أعمارهـــن
أق ــل م ــن  40س ــنة ،كم ــا بل ــغ مع ــدل الوف ــاة
فـــي الكويـــت  8وفيـــات لـــكل مئـــة ألـــف
نس ــمة ،وق ــال هن ــا يج ــب أن نتوق ــف لنق ــول
أن ســـرطان الثـــدي فـــي الكويـــت يـــزداد ،
حي ــث كان مع ــدل اإلصاب ــة ب ــن األع ــوام 1974
–  1984قـــد وصـــل الـــى  15حالـــة لـــكل مئـــة
ألـــف نســـمة ،وقـــد تضاعـــف هـــذا املعـــدل 4
مــرات ليبلــغ  56حالــة لــكل مئــة ألــف نســمة
مــن الســكان مــا بــن األعــوام  2008ــــ . 2012
وأكـــد د .خالـــد الصالـــح ،مـــن املعلـــوم ان
التق ــدم بع ــاج ح ــاالت الس ــرطان ف ــي العال ــم
ومنهـــا الكويـــت تـــؤدي الـــى حتســـن فـــي
نســـبة الشـــفاء بفضـــل اهلل ،الفتـــا إلـــى أن
الدراســـات أثبتـــت أن الكشـــف املبكـــر عـــن
ســـرطان الثـــدي يرفـــع نســـب الشـــفاء مـــن
امل ــرض إل ــى أكث ــر م ــن  90ف ــي املئ ــة ،فض ـ ً
ـا
عـــن أنـــه يخفـــف احتمـــاالت الوفـــاة بســـبب
املـــرض ،كاشـــفا عـــن إصابـــة  556إمـــرأة
جديـــدة بســـرطان الثـــدي كل عـــام فـــي
الكويـــت.

عليـــه أعبـــاء املـــرض ،ألن مـــرض الســـرطان
ليـــس فقـــط مرضـــا يصيـــب اجلســـد بـــل
يلمـــس احلالـــة النفســـية للمريـــض.

د .خالد الصالح:

 556إصابة جديدة

بـ«سرطان الثدي» سنوياً
في الكويت

وأوضــح الدكتــور الصالــح أن نســبة وصــول
الس ــيدات ف ــي املرحل ــة األخي ــرة م ــن امل ــرض
انخفضـــت لـــ % 35ونســـعى خـــال الفتـــرة
املقبل ــة لتص ــل النس ــبة إل ــى  ،15%مؤك ــد ًا أن
مركـــز الكويـــت ملكافحـــة الســـرطان عريـــق
ويضـــم طاقـــم طبـــي متمـــرس وأن نســـبة
جن ــاح الع ــاج ف ــي الكوي ــت ت ــوازي النس ــب
فـــي املراكـــز األخـــرى املتخصصـــة.
وأك ــد أن ــه يش ــجع الع ــاج ف ــي دول ــة الكوي ــت
بســـبب توفـــر كل املعاجلـــات وبنفـــس
املســتوى العاملــي وأيضــا لوجــود ميــزة بقــاء
املريـــض بـــن أهلـــه واصدقائـــه ممـــا يخفـــف
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خلل االنقسام
م ــن جانبه ــا قال ــت استش ــاري جراح ــة عام ــة
وجراح ــة أورام ف ــي مستش ــفى روي ــال حي ــاة
الدكتـــورة نهـــى الصالـــح ،أن كلمـــة ســـرطان
تعن ــي انقس ــام اخلالي ــا ف ــي العض ــو بطريق ــة
غي ــر طبيعي ــة ومس ــتمرة ،ف ــإذا حص ــل ه ــذا
اخلل ــل ف ــي االنقس ــام بالث ــدي بالتال ــي ي ــؤدي
ال ــى ح ــدوث ت ــورم ف ــي الث ــدي نتيج ــة له ــذا
االنقس ــام الس ــريع وغي ــر املت ــوازن.
ولفتـــت الـــى أن معـــدل ســـرطان الثـــدي فـــي
الكويـــت مماثـــل للمعـــدالت العامليـــة ،حيـــث
يعتبـــر األكثـــر شـــيوعا عنـــد النســـاء ،وكل
أم ــرأة م ــن ثمان ــي س ــيدات تص ــاب بس ــرطان
الثـــدي ،وهـــي نســـبة حدوثـــه عامليـــا
وبالتحديــد فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
إال أن املميـــز فـــي الكويـــت ودول اخلليـــج إن
عمـــر اإلصابـــة يكـــون أصغـــر ب  10ســـنوات
ع ــن بقي ــة ال ــدول ،األكث ــر ش ــيوعا ه ــو عم ــر
مـــن  50الـــى  60عامـــا أمـــا فـــي الكويـــت
واخلليـــج فهـــو مـــن  40إلـــى  50عامـــا.
ولفت ــت ال ــى أن ــه يش ــكل  % 23م ــن أم ــراض

ملف

العدد

د .الشاهني :حمالت «كان» التوعية بسرطان
الثدي حققت جناحا مميزا وتركت بصمة واضحة
أوضحـــت عضـــو مجلـــس إدارة
احلملـــــــة ومســـؤولة املبـــادرة
التوعويـــة ،د .حصـــة الشـــاهني ،ان
حم ــات التوعي ــة بس ــرطان الث ــدي
حققـــــت جناحـــا مميـــزا
وترك ــت بصم ــة واضح ــة،
خاصـــة أنهـــا حملـــت
العديـــد مـــن املفاجـــآت
عبــــــر فعاليـــــات
مختلفـــة تنوعـــت
مـــا بـــن محاضـــرات
ومعـــارض ونـــدوات
جماهيريـــة وأنشـــطة
ترفيهيـــة للتوعيـــة
جـــرى تنظيمهـــا علـــى
مـــدار شـــهر أكتوبـــر
فـــي جميـــع محافظـــات
الب ــاد .وأش ــارت الش ــاهني إل ــى
أن حملـــة «كان» تؤمـــن بـــأن جنـــاح
مســـيرتها لنشـــر التوعيـــة الصحيـــة
حـــول األمـــراض الســـرطانية لـــم
يجـــر إال بتعـــاون وشـــراكة فعليـــة
الس ــرطان ف ــي الكوي ــت بش ــكل ع ــام ،ويش ــكل
 % 40عنــد النســاء و % 2عنــد الرجــال حيــث
تعتب ــر نس ــبة ضئيل ــة.
وحـــول أســـباب اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي
قال ــت الدكت ــورة نه ــى ،الزال ــت األس ــباب غي ــر
معروف ــة ،وهن ــاك عوام ــل تس ــاعد ف ــي ارتف ــاع
خطـــورة حـــدوث ســـرطان الثـــدي ،ولكنهـــا
ليس ــت بأس ــباب وم ــن ه ــذه العوام ــل عوام ــل
وراثيـــة وتشـــكل األصابـــة بهـــا  % 5فقـــط
مـــن حـــاالت ســـرطان الثـــدي ،و 95حـــاالت

م ــن مختل ــف اجله ــات ف ــي الكوي ــت،
حيـــث حتـــرص علـــى حتقيـــق هـــذا
التعـــاون للوصـــول إلـــى الهـــدف
املنشـــود .وشـــــددت علـــى أن
حملـــة «كان» مستــــــمرة
فـــي نشـــر الوعـــي
بأنشـــطتها ،ليتأمـــل
أفـــراد املجتمـــع
باحلقائـــق العلميـــة
الصحيحـــة حـــول
هـــذه األمـــراض،
وتصحيـــح األفـــكار
اخلاطئـــة بشـــأنها
للوقايـــة منهــــــا،
واحلـــــــث علــــــى
الكشـــف املبكـــر عنهـــا
لرفـــع نســـب الشـــفاء
منهـــا ،علمـــا بـــأن حملـــة
«كان» دربـــت مـــا يقـــارب  112ألـــف
طالبـــة مـــن املرحلـــة الثانويـــة علـــى
الفحـــص الذاتـــي للوقايـــة املبكـــرة
مـــن ســـرطان الثـــدي.
غي ــر معروف ــة الس ــبب .ولفت ــت إل ــى أن م ــن
العوام ــل املؤث ــرة ف ــي ارتف ــاع نس ــبة ح ــدوث
س ــرطان الث ــدي ه ــي التدخ ــن وع ــدم ممارس ــة
الرياضـــة وعـــدم الرضاعـــة وعالجـــات
اشـــعاعية ســـابقة ملنطقـــة الثـــدي وعالجـــات
هرمونيـــة لإلجنـــاب أو النقطـــاع الـــدورة
الشـــهرية (عالجـــات هرمونيـــة تعويضيـــة)
وانقطـــاع الـــدورة بســـن متأخـــرة (عمـــر
متقـــدم فـــوق ال )54وغيرهـــا مـــن العوامـــل.
وعـــن طـــرق العـــاج قالـــت الدكتـــور نهـــى
الصال ــح أنه ــا كثي ــرة وتعتم ــد عل ــى املرحل ــة
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الت ــي يت ــم فيه ــا اكتش ــاف الس ــرطان ،الفت ــة
ال ــى أن االكتش ــاف ف ــي املراح ــل األول ــى م ــن
امل ــرض يعتب ــر الع ــاج اجلراح ــي ه ــو أفض ــل
العالج ــات املتوف ــرة لس ــرطان الث ــدي ،ولك ــن
إذا كانـــت املرحلـــة متقدمـــة (الثالثـــة أو
الرابع ــة) فالع ــاج الكيم ــاوي يعتب ــر األنس ــب
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
وفعـــال جـــدا ،وآثـــاره اجلانبيـــة قليلـــة
ويســـتخدم فـــي حـــاالت معينـــة ،وهنـــاك
العـــاج اإلشـــعاعي وهـــو أيضـــا ســـهل
وبســـيط ،ويعتبـــر عـــاج موضعـــي للثـــدي
فق ــط ،أو ع ــاج للتحك ــم بأع ــراض اإلنتش ــار
فـــي العظـــام أو الدمـــاغ.
وقالـــت الدكتـــورة نهـــى إن أكثـــر النـــاس
عرض ــة لس ــرطان الث ــدي ه ــم م ــن ف ــي عم ــر
اخلمســـينات ونهايـــة األربعينـــات ،لكـــن
خطـــورة اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي يـــزداد
كلمـــا تقدمنـــا بالعمـــر ،اال أن هنـــاك حـــاالت
فـــي الثالثينـــات مـــن العمـــر ونـــادرا مـــا
يحـــدث فـــي ســـن العشـــرينات.
وحـــول عالقـــة البدانـــة وزيـــادة الدهـــون
بتعزيـــز فـــرص االصابـــة بســـرطان الثـــدي
قالـــت الدكتـــورة نهـــى تعتبـــر الســـمنة مـــن
العوامـــل التـــي ترفـــع خطـــورة اإلصابـــة
بســـرطان الثـــدي ،وممارســـة الرياضـــة
واإلهتمـــام بالـــوزن يحمـــي املريضـــة مـــن
حدوثـــه لكنـــه ال مينـــع اإلصابـــة بـــه ،الفتـــة
إلــى أن الدهــون والبدانــة ترفــع مــن خطــورة
ســـرطان الثـــدي.
ولفتـــت الـــى أن الرياضـــة مفيـــدة لصحتنـــا
بشـــكل عـــام لكنهـــا ال تشـــكل وال تســـاهم
بتغييـــر نســـب اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي.
وح ــول األطعم ــة الت ــي تس ــاعد عل ــى مكافح ــة
الســـرطان قالـــت الدكتـــور نهـــى ،األكل
الصح ــي بش ــكل ع ــام يس ــاعد اجلس ــم عل ــى
احلمايــة مــن األمــراض ويســاعد علــى تعزيــز
املناعـــة لـــدى املريـــض ،فنحـــن ال مننـــع أي
مأكـــوالت معينـــة ملرضـــى ســـرطان الثـــدي،
ولكـــن نشـــجعهم باإلكثـــار مـــن اخلضـــروات
والفواكـــه لتعزيـــز املناعـــة لديهـــم.
وعمـــا إذا كان أســـلوب احليـــاة الصحـــي
يحـــد مـــن الســـرطان قالـــت بالطبـــع احليـــاة
الصحي ــة مهم ــة ،ف ــاألكل الصح ــي وممارس ــة
الرياض ــة يقل ــل م ــن خط ــر اإلصاب ــة بس ــرطان
الثـــدي ،لكـــن ال مينعـــه وكذلـــك الرضاعـــة

الطبيعي ــة حتم ــي امل ــرأة م ــن س ــرطان الث ــدي
فـــي املســـتقبل.
وقالـــت ال أحـــد يعـــرف كيـــف تؤثـــر هـــذه
األمـــور بحمايتنـــا مـــن ســـرطان الثـــدي،
لكنن ــا نعل ــم أن ه ــذه العوام ــل تؤث ــر ايجاب ــا
بالتقليـــل مـــن حدوثـــه فـــي املســـتقبل.
وحـــول تفســـير االختالفـــات القائمـــة فـــي
معـــدالت اإلصابـــة بـــن البلـــدان املتقدمـــة
والناميـــة ،قالـــت الدكتـــورة نهـــى الصالـــح،
برام ــج الكش ــف املبك ــر لس ــرطان الث ــدي ف ــي
الـــدول املتقدمـــة متمكنـــة ومتطـــورة ،وهـــذه
الـــدول لهـــا نظـــام صحـــي متكامـــل ودقيـــق،
أم ــا نح ــن ف ــي ال ــدول النامي ــة فه ــذه البرام ــج
قـــد بـــدأت حديثـــا جـــدا وليســـت متكاملـــة
وبهــا نواقــص عديــدة ونحتــاج إلــى اإلهتمــام
األكب ــر به ــذه البرام ــج م ــع توعي ــة املواطن ــن
واملقيمـــن بضـــرورة الفحـــص املبكـــر...
لألســـف الكثيـــر مـــن النســـاء فـــي الكويـــت
علـــى الرغـــم مـــن إهتمـــام وزارة الصحـــة
بهـــذا املوضـــوع اال انهـــم ال يزالـــون فـــي
مرحل ــة خ ــوف ورهيب ــة م ــن الكش ــف املبك ــر
لســـرطان الثـــدي وهـــذا يؤثـــر علـــى نســـبة
حدوثـــه بصـــورة متقدمـــة فـــي الكويـــت.
ولفت ــت إل ــى أن احل ــاالت ف ــي ال ــدول املتقدم ــة
تكتشــف عــادة فــي مراحلهــا األولــى وبالتالــي
العالج ــات الوقائي ــة للمريض ــة تك ــون س ــهلة
وبس ــيطة لك ــن لألس ــف ف ــي الكوي ــت تك ــون
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كثيـــر مـــن احلـــاالت مبراحلهـــا األخيـــرة
واملتقدم ــة وعالجاته ــا تك ــون أصع ــب بكثي ــر.
وعـــن عوامـــل اخلطـــورة وحتديـــدا العامـــل
الوراثـــي قالـــت ،العامـــل الوراثـــي يشـــكل
 % 5فقـــط مـــن حـــاالت اإلصابـــة بســـرطان
الثـــدي ويكـــون لـــه عالقـــة بخلـــل جينـــي،
ع ــادة اجلين ــات املعروف ــة ( )BRCA,2وهن ــاك
جينـــات غيـــر مكتشـــفة حاليـــا واأل[حـــاث
مســـتمرة فـــي اكتشـــافها وعنـــد اكتشـــاف
هـــذا اخللـــل اجلينـــي فـــي املريضـــة يتطلـــب
منهـــا القيـــام بإجـــراءات طبيـــة وفحوصـــات
طبي ــة خاص ــة ودقيق ــة ف ــي ه ــذا املوض ــوع.
وحـــول أهـــم اســـتراتيجيات الكشـــف املبكـــر
املتبع ــة ف ــي الكوي ــت قال ــت ،لدين ــا البرنام ــج
الوطن ــي للكش ــف املبك ــر ع ــن س ــرطان الث ــدي

19

فـــي الكويـــت ،والـــذي يقـــوم بعمـــل أشـــعة
املاموجـــرام لـــكل امـــرأة كويتيـــة فـــوق ســـن
األربعــن ســنويا ،وفــي حالــة وجــود اشــتباه
بوجـــود شـــئ بأشـــعة املاموجـــرام يتـــم
اســـتدعاء املريضـــة الســـتكمال فحوصاتهـــا
مـــن ســـونار أو أخـــذ خزعـــة (عينـــة)
لتحليلهـــا.
وقالـــت إن علـــى جميـــع النســـاء فـــوق ســـن
األربعــن القيــام بإجــراء الفحــص اإلكلينيكــي
وعمـــل املاموغـــرام ســـنويا ،وعلـــى جميـــع
النســـاء بكافـــة األعمـــار والرجـــال أيضـــا
عنـــد اإلحســـاس بـــأي شـــئ غريـــب كـــورم
أو إفـــرازات مـــن الثـــدي ،عليهـــم بالكشـــف
ومراجع ــة الطبي ــب املخت ــص ب ــأورام الث ــدي.
وح ــول نس ــب الش ــفاء وف ــق مرحل ــة الق ــدوم
قال ــت ،ف ــي حال ــة اكتش ــاف س ــرطان الث ــدي
باملرحلـــة األولـــى يكـــون عالجـــه ســـهال
وبســـيطا ونســـبة جناحـــه تفـــوق ال ،95%
وبالتالـــي الكشـــف املبكـــر لســـرطان الثـــدي
يعتب ــر مبثاب ــة احلماي ــة حي ــث ان ــه ال يوج ــد
لدينـــا حمايـــة منـــه عـــدا الكشـــف املبكـــر
والعـــاج الســـريع.
مـــن جانبهـــا قالـــت استشـــاري طـــب عائلـــة
عضـــو فـــي الفريـــق املســـاند حلملـــة كان
(مســـؤولة عيـــادة التوعيـــة التابعـــة لـــكان)
ورئي ــس قس ــم التوعي ــة ف ــي وزارة الصح ــة
ســـابقا الدكتـــورة ناديـــة احملمـــود ،تشـــارك

ملف

العدد
ظروف استثنائية
يط ــل علين ــا ش ــهر أكتوب ــر له ــذا الع ــام
فـــي ظـــروف اســـتثنائية ،ملـــا يشـــهده
العالـــم أجمـــع مـــن تداعيـــات تفشـــي
الوبـــاء كفانـــا اهلل وإياكـــم شـــره وشـــر
األمـــراض.
وإن حالـــت الظـــروف مـــن أن نلتقـــي
بك ــن أخواتن ــا الس ــيدات األفاض ــل كم ــا
جـــرت العـــادة فـــي أنشـــطتنا التوعويـــة
الســـنوية املصاحبـــة لهـــذا الشـــهر،
فإنه ــا ل ــن متنعن ــا م ــن ممارس ــة دورن ــا
كأطبـــاء فـــي تذكيركـــن وتوعيتكـــن
بســـرطان الثـــدي والـــذي يعـــد
أكثـــر أنـــواع الســـرطان
شـــيوعا بـــن النســـاء
فـــي العالـــم حيـــث
يبلـــغ عـــدد احلـــاالت
 2.1مليـــون إصابـــة
ســـنويا.
محليـــا بلـــغ عـــدد
حـــاالت اإلصابـــة
بســـرطان الثـــدي 614
حالـــة بنـــاء علـــى آخـــر
إحصـــاء ملركـــز الكويـــت
ملكافحـــة الســـرطان لتصـــل
نســـبة اإلصابـــة بســـرطان
الثـــدي مقارنـــة بأنـــواع الســـرطان
األخـــرى التـــي تصيـــب الســـيدات إلـــى
 .40.9%بفضـــل اهلل تعالـــى ثـــم بســـبب
انتشـــار الوعـــي وتوفيـــر وســـائل
الكش ــف املبك ــر ،بلغ ــت نس ــبة احل ــاالت
التـــي مت تشـــخيصها مبكـــرا  % 40فـــي
حـــن وصلـــت نســـبة احلـــاالت فـــي
مراحــل متأخــرة الــى  % 14ويرجــع ذلــك

لطبيعـــة الـــورم نفســـه والتـــي تختلـــف
م ــن ش ــخص آلخ ــر وق ــد تك ــون أيض ــا
بس ــبب ت ــردد الس ــيدات وتأخره ــن ف ــي
مراجعـــة الطبيـــب املختـــص خوفـــا مـــن
معرفـــة حقيقـــة التشـــخيص أو خوفـــا
مـــن اخلضـــوع للعـــاج ومضاعفاتـــه.
وبهـــذه املناســـبة أود أن أذكـــر أخواتـــي
وأخـــص بالذكـــر الســـيدات دون 40
ســـنة بـــأن نســـبة اإلصابـــة لهـــذه
الفئـــة العمريـــة محليـــا تتـــراوح مـــا
بـــن  10%للســـيدات الكويتيـــات و19.3%
لغيـــر الكويتيـــات وتســـتحوذ
هـــذه الفئـــة علـــى اهتمامنـــا
مـــن الناحيـــة التوعويـــة
ألنهـــا غيـــر مشـــمولة
بوســـائل الفحـــص
املبكـــر اإلعتياديـــة
التـــي تشـــمل مـــن
هـــم فـــي ســـن
األربعـــن فمـــا فـــوق.
لذلـــك يبقـــى الفحـــص
الذاتـــي الشــــــــهري
للثـــدي الوســـيلة املتاحـــة
ملعرفـــة وجـــود عالمـــات أو
أورام وتســـاعد علـــى اكتشـــافها
مبكـــرا ومراجعـــة الطبيـــب املختـــص
للوص ــول للتش ــخيص والب ــدء بالع ــاج.
ختامـــا ..وإن لـــم نلتـــق بكـــن هـــذا
العـــام ،فنحـــن علـــى ثقـــة تامـــة بـــأن
نصائحن ــا س ــتصلكن ألنه ــا نابع ــة م ــن
القلـــب كمـــا هـــو حـــال دعائنـــا لكـــن
بـــأن يحفظكـــن العزيـــز القديـــر مـــن
شـــر األمـــراض.

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

الكويــت مــع جميــع دول العالــم ومــع منظمــة
الصحـــة العامليـــة االحتفـــال بشـــهر اكتوبـــر
لعـــام  2020الـــذي يعتبـــر شـــهر التوعيـــة
العامل ــي ع ــن س ــرطان الث ــدي وط ــرق الوقاي ــة
منـــه ،لتوعيـــة املجتمـــع كافـــة والســـيدات
خاصـــة .
وأكـــدت أهميـــة توعيـــة املجتمـــع بأهميـــة
الوقايـــة مـــن هـــذا املـــرض وأهميـــة الكشـــف
املبكـــر لتشـــخيص املـــرض فـــي مراحلـــه
األولـــى لزيـــادة نســـبة الشـــفاء منـــه .

واســـتعرضت الدكتـــورة احملمـــود عـــدد
مـــن احصائيـــات مـــرض ســـرطان الثـــدي
محليـــا وعامليـــا ،الفتـــة إلـــى إنـــه بنـــاءا
عل ــى احصائي ــة منظم ــة الصح ــة العاملي ــة
يعتبـــر ســـرطان الثـــدي مـــن أكثـــر أنـــواع
الســـرطانات انتشـــارا بـــن الســـيدات فـــي
العالـــم  ،وإن هنـــاك امـــرأة مـــن بـــن كل 8
ســـيدات تصـــاب بســـرطان الثـــدي ،وأن
نســـبة انتشـــاره حـــول العالـــم بلغـــت 24
 ،.%واحصائيـــة الكويـــت فـــي عـــام 2015
وصلـــت معـــدل االصابـــة لـــدى النســـاء

20

د .نادية المحمود:
امرأة من بين

كل  8سيدات تصاب
بسرطان الثدي

الكويتيـــات  66ســـيده لـــكل مئـــة ألـــف
نســـمة.
وقالـــت متوقـــع اســـتمرار زيـــادة الســـرطان
فـــي الكويـــت ليبلـــغ معـــدل اإلصابـــات 75
حال ــة ل ــكل مئ ــة أل ــف نس ــمة ف ــي ع ــام ،2029
الفت ــة إل ــى أن نس ــبة االنتش ــار ل ــدى النس ــاء
مـــن مجمـــوع الســـرطانات بلغـــت  % 41و
 % 12مـــن حـــاالت اإلصابـــة بـــن الكويتيـــات
أعمارهـــن أقـــل مـــن  40ســـنة .
وأوضح ــت أن دول ــة الكوي ــت قام ــت بوض ــع
خط ــط اس ــتراتيجية وحم ــات توعوي ــة م ــن
قبـــل حملـــة كان ووزارة الصحـــة لزيـــادة
الوع ــي وزي ــادة نس ــبة الش ــفاء م ــن امل ــرض
 ،وبلغـــت نســـبة الشـــفاء مـــن األمـــراض
الســـرطانية فـــي الكويـــت  % 60والعالـــم
يأمـــل بزيـــادة نســـبة الشـــفاء بنســـبة % 75
فــي عــام  ، 2025الفتــة الــى أن زيــادة الوعــي
باألم ــراض الس ــرطانية ف ــي الكوي ــت مبع ــدل
 % 50 - % 20بفض ــل حم ــات التوعي ــة م ــن
قبـــل حملـــة كان .
ماهو سرطان الثدي ؟
وقالـــت إن ســـرطان الثـــدي ،هـــو منـــو غيـــر
طبيعــي للخاليــا املبطنــة لقنــوات احلليــب أو
فص ــوص الث ــدي  .ه ــذا النم ــو ي ــؤدي لظه ــور
ال ــورم الس ــرطاني ال ــذي ينتش ــر م ــن خ ــال
اجلهـــاز الليمفـــاوي فـــي الصـــدر وأعضـــاء
اجلســـم االخـــرى عـــن طريـــق االوعيـــة
اللمفاويـــة والدمويـــة .
وأوضحـــت الدكتـــورة احملمـــود إن عوامـــل
اخلطـــورة لالصابـــة بســـرطان الثـــدي
تتمثـــل فـــي الســـمنه ،وتقـــدم العمـــر (بعـــد
 50ســـنة) والتدخـــن والكحـــول  ،واخلمـــول
قلـــة النشـــاط البدنـــي ،والبلـــوغ املبكـــر
وتأخـــر ســـن اليـــأس ،والعامـــل الوراثـــي،

تحت رعاية الشيخة فادية
انطلقت حملة التوعية بسرطان الثدي اكتوبر 2020
تحت شعار «بدي نفسك»

تحت رعاية
سعادة الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية

جدول جديد -لفعاليات التوعية بسرطان الثدي 2020

لخدمة وتنمية المجتمع
تقيم الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (

10لقاء مع د .حصة
ماجد الشاهني /

)

وبشراكة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع

السبت

مع اجلمعية الكويتية
في اسكتلندا-
بث مباشر على
االنستغرام الساعه 8م

17

24

31

للتحدث عن سرطان
الثدي
11
لقاء مع د .حصة
ماجد الشاهني /عضو
مجلس االدارة والهيئة
التنفيذية حلملة
(كان)
األحد

4

18
ندوة اون الين
التغذية وعالقتها
بالسمنة

25
برنامج توك شو
الساعة 8 6-م

1/11
ندوة اون الين
أهمية رفع احلالة
النفسية للناجيات من
السرطان

مع شركة مستشفيات
الضمان الصحي–
بث مياشر على
املتعافيات :
اختصاصي تغذية –
االنستغرام
مراقب تعزيز تغذية مبشاركة حملة (كان)
د .نادية احملمود
الساعة  8م -للتحدث املجتمع – الهيئة
في ستوديو معرض
العامة للغذاء و
والسيدة حنان اخلالدي
فولفو للسيارات في
عن سرطان الثدي
التغذية
مجمع اخلليجية الدور
الساعة  7-6م
معرض سيارة (كان)
الساعة  7-6م
األرضي
برنامج TEAMS
لتوزيع الكتيبات
برنامج TEAMS
السيدة وجد العثمان

تنظيم مستشفى
الكويت

جمعية صباح السالم
التعاونية
االثنني

5

الثالثاء

6

12

االربعاء

7

13

20

27

دورة

دورة

(تدريب مدربات)

(تدريب مدربات )

(تدريب مدربات)

10-11ص

10-11ص

10-11ص
28

سيارة (كان)
للتوعية والتدريب
جمعية اجلابرية
التعاونية
 4-7م
15

1

اجلمعة

2

8

19

26

دورة

14

اخلميس

وتاريـــخ االصابـــة فـــي العائلـــة بســـبب
اجلين ــات املس ــببة للم ــرض  BRCA1و BRCA2
نس ــبة العام ــل الوراث ــي قلي ــل  ،% 5وع ــاج
الهرمون ــات البديل ــة لفت ــرة طويل ــة (حب ــوب
منـــع احلمـــل وهرمـــون االســـتروجني )
واإلجنـــاب فـــي ســـن متؤخـــر ،والضغـــوط
النفســـية .
وأوضح ــت أن أألع ــراض تتمث ــل ف ــي وج ــود
كتلـــة فـــي الثـــدي ،وتغيـــر فـــي شـــكل أو
حجـــم الثـــدي نتـــوءات أو انخفاضـــات،
وتغيـــر فـــي لـــون اجللـــد ،وانقـــاب احللمـــة
للداخـــل  ،وافـــرازات مـــن احللمـــة (دمويـــة)،
وكتل ــة ف ــي االب ــط .وح ــول كيفي ــة الوقاي ــة
قالـــت الدكتـــورة احملمـــود مـــرض ســـرطان
الثـــدي ميكـــن الوقايـــة مـــن اإلصابـــة بـــه
لذلـــك اهتمـــت حملـــة كان بنشـــر التوعيـــة
ع ــن طري ــق فت ــح عي ــادة توعوي ــة ف ــي مرك ــز
الصق ــر التخصص ــي م ــن ع ــام 2020 - 2018
ولفتـــت إلـــى أن الهـــدف مـــن العيـــادة هـــو
أهمي ــة تش ــجيع من ــط احلي ــاة الصح ــي م ــن
تغذي ــة صحي ــة وتش ــجيع ممارس ــة النش ــاط
البدن ــي وجتن ــب التدخ ــن ،وأهمي ــة الكش ــف
املبكـــر والفحوصـــات االوليـــة ( فحـــص
املاموغـــرام بصـــورة دوريـــة لتشـــخيص
امل ــرض ف ــي مراحل ــه االول ــى بنس ــبة % 90
وتقليـــل نســـبة الوفيـــات  ،)% 30وتدريـــب
املراجع ــات وتثقيفه ــن عل ــى الفح ــص الذات ــي
للثـــدي ،وتصحيـــح املفاهيـــم اخلاطئـــة،
وتقليـــل معـــدل االصابـــة باملـــرض وحتســـن
معـــدل الشـــفاء .
وأختتم ــت الدكت ــورة احملم ــود حديثه ــا ب ــأن
كل ســـيدة بعـــد عمـــر  40ســـنة عليهـــا أن
تك ــون قوي ــة وتق ــاوم امل ــرض باتب ــاع من ــط
احلي ــاة الصح ــي واملب ــادرة بالكش ــف املبك ــر
لتنعـــم بالصحـــة مـــدى احليـــاة.

3

عضو مجلس االدارة
والهيئة التنفيذية
حلملة (كان)

معرض مبجمع كويت
ماجك
الساعة
5-7م
16

9

21

 21ندوة اون الين
التوعية بسرطان
الثدي .د .عبير
البحوه /مدير ادارة
تعزيز الصحة
الساعة 7-6

امللتقى االول للحماية
من السرطان
معهد نيو وورلد
فندق كوستا ديل
سول – قاعة غرناطة

برنامج TEAMS

( )5-8مساء

معرض مبجمع
البيرق

29

22

معرض مجمع الفنار

5-7م

5/11سيارة (كان)
للتوعية والتدريب
جمعية كيفان
التعاونية

5-7م

 4-7م
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30

الساعة

الساعة

ملف

العدد

بجميع المناطق التعليمية بدولة الكويت

برنامج تدريبي على الفحص الذاتي
واالكتشاف المبكر لسرطان الثدي
ق ــال رئي ــس مجل ــس إدارة اجلمعي ــة
الكويتـــــية ملكافحــــــة التدخــــــن
والس ــرطان رئي ــس احلمل ــة الوطني ــة
للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان «كان»
الدكت ــور خال ــد أحم ــد الصال ــح ،أن ــه
وبالرغ ــم م ــن الظ ــروف الت ــي نتج ــت
عـــن انتشـــــــار جائحـــة كورونـــا
املس ــتجد فق ــد متكن ــت حمل ــة «كان»
مـــن تنفيـــذ برنامـــج التدريـــب قبـــل
الغلـــق بســـبب اجلائحـــة.
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 الالتــي حصلــن علــى
شــهادة مــدرب مــن منظمــة الصحــة
العامليــة والالتــي تقــوم حملــة «كان»

كل عــام بــدورات تنشــيطية لهــن
للوقــوف علــى مــدى اســتعداداتهن
لبرنامــج تدريــب الطالبـــــــات مــن
ناحيــة التواصــل الناجــح إليصــال
املعلومــة باإلضافــة إلبقائهــن علــى
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اطــاع مبــا يســتجد فــي مجــال
الكشــف وعــاج ســرطان الثــدي.
وأكــد استمــــــرارا للنجــاح الــذي
حققتــه مبــادرة احلملــة الوطنيــة
للتوعيــة مبــرض الســرطان «كان»

بتدريــب طالبــات الثانويــة العامــة
بجميــع مــدارس الكويــت بكافــة
املناطــق التعليميــة علــى االكتشــاف
املبكــر لســرطان الثــدي ،الفتــا إلــى أن
هــذه املبــادرة أقيمــت بالتعــاون مــع
املكتــب اإلقليمــي لشــرق املتوســط
مبنظمــة الصحــة العامليــة وبشــراكة
مــع وزارتــي التربيــة والصحــة
بدولــة الكويــت والتــي انطلقــت منــذ
العــام  ،2010هــذا وقــد بلــغ مجمــوع
الطالبــات الالتــي مت تدريبهــن علــى
مــدى  9ســنوات منــذ تطبيــق هــذه

الــدورات مــع وزارة التربيــة 127
ألــف طالبــة ثانويــة عامــة باإلضافــة
لتأهيــل  200مدربــة (معلمــة تربيــة
بدنيــة ) حصلــن علــى شــهادة مــدرب
مــن منظمــة الصحــة العامليــة.
وأشــار إلــى إنــه مت تنفيــذ العــام
التاســع  2020/2019مــن هــذه
املبــادرة بالتعــاون مــع وزارة التربية
وقــد اهتــم مســؤولو وزارة التربيــة
بهــذه املبــادرة موعزيــن للقائمــن
علــى هــذا املشــروع بالــوزارة (إدارة
التوجيــه الفنــي العــام للتربيــة
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البدنيــة (بنــات) بالتعــاون مــع
احلملــة الســتمراره.
ولفــت إلــة إنــه مت تكويــن فــرق مــن
الطالبــات قامــت بتنفيــذ عــدد مــن
األنشــطة واملبــادرات لنشــر التوعيــة
داخــل وخــارج املــدارس بالتنســيق
مــع حملــة «كان « وبإشــراف مــن
املدربــات املســؤوالت عــن هــذه
األنشــطة ،ومت فــي العــام الدراســي
 2020/2019االنتهــاء مــن تدريــب
أكثــر مــن  14ألــف طالبــة ليصبــح
عــدد مــن مت تدريبهــن علــى مــدى
تســعة أعــوام  127ألــف طالبــة.
وأوضــح د .الصالــح أنــه بانتهــاء هــذه
اجلائحــة ســيتم االحتفــال مبــرور 10
أعــوام علــى انطــاق هــذه املبــادرة
املتمثلــة ببرنامــج تدريبــي يعــد منوذجـ ًا
فــي مجــال العمــل التطوعــي وقــد مت
تكرميــه كمشــروع رائــد فــي مجــال العمل
االجتماعــي التطوعــي على مســتوى دول
مجلــس التعــاون وذلــك فــي االحتفــال
الــذي أقيــم فــي ســلطنة عمــان علــى
هامــش اجتمــاع وزراء االلعمل والشــئون
االجتماعيــة لــدول مجلــس التعــاون
وذلــك فــي ســبتمبر . 2019
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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 العالج ً
أمل
في النجاة من مرض ،ما زال في أذهان
الكثيرين ،مقتر ًنا باملوت.

تجارب رائعة لنساء كافحن المرض

ناجيات من السرطان يروين
قصصهن في مواجهة المرض
سرطـــان الثــدي عبــارة لهــا واقــع مخيــف
علــى النفــس حتمــل بــن طياتهــا األلــم
واألوجــاع التــي تصاحــب كل مــن ســيطر
عليــه ذلــك املــرض كونــه يأتــي دون ســابق
إنــذار ،فينتشــر فــي جســم اإلنســان ويصــل
إلــى مراحــل متعــددة إن لــم يتــم اكتشــافه
مبكــر ًا.
أن اإلحصائيــات والدراســات تؤكــد أن نســبة
اإلصابــة بســرطان الثــدي تزيــد عامــ ًا تلــو
اآلخــر ،وتعــود أســباب تلــك الزيــادة لعــدة
عوامــل ،مــن أهمهــا :أن الكشــف املبكــر
أصبــح يكتشــف حــاالت جديــدة مصابــة
باملــرض ،كذلــك بســبب تزايــد أعمــار
الســيدات ،باإلضافــة إلــى اإلصابــة بالســمنة،

وعــدم ممارســة الرياضــة.
وكل عــام تولــد معنــا بطــات محاربــات
للســرطان واجهــن هــذا املــرض بــكل
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
لهــن إعجابــا بهــذه اإلرادة وقــوة العزميــة،
واتخذنــا معهــن شــعارنا الدائــم «بالفحــص
املبكــر ننتصــر» ،فكلمــا بدأنــا بالفحــص
املبكــر واكتشــاف املــرض ،أصبــح لدينــا
الوقــت الكافــي حملاربتــه والتغلــب عليــه.
وتتحلــى مجموعــة ناجيــات مــن ســرطان
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الثــدي ،باإلصــرار علــى احليــاة واحلــرص
علــى اقتنــاص اللحظــات اجلميلــة فــي ظــل
توفــر العــاج ودعــم األســرة ،خاصــة الــزوج
الــذي يلعــب دور ًا كبيــر ًا فــي جتــاوز احملنــة،
وســردت مجموعــة مــن الناجيــات قصصهــن
امللهمــة ورحلتهــن مــع العــاج ،التــي أكــدن
فيهــا قــدرة املصابــة بســرطان الثــدي علــى
التغلــب علــى املــرض ال ســيما مــع الكشــف
املبكــر واســتدامة الدعــم والرعايــة الصحيــة
املطلوبــة ،كمــا اشــدن ًا بــدور حملــة «كان»
ومــا تقــوم بــه فــي التوعيــة باملــرض ومــا
تقدمــه مــن دعــم ،خاصــة خــال أكتوبــر،
الــذي أقرتــه منظمــة الصحــة العامليــة شــهر ًا
للتوعيــة مــن ســرطان الثــدي.

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

األمل واإلبتسامة

ونلتقـــي مـــع الناجيـــة الشـــجاعة حنـــان
اخلالـــدي التـــي ســـردت قصتهـــا مـــن
مواجهـــة الســـرطان بـــكل شـــجاعة وقـــوة
وزه ــو باالنتص ــار علي ــه بجس ــارة وتق ــول،
بســنه  2012كنــت فــي بدايــه الثالثــن مــن
العمــر ،اكتشــفت حينهــا تغيــرات بالثــدي
جهـــه اليســـار وراجعـــت أقـــرب مستشـــفى
وم ــع اإلخت ــاف الواض ــح والفح ــص بالي ــد
مت حتويلـــي إلجـــراء الرنـــن املغناطيســـي
وتبـــن هنـــاك شـــيء غريـــب فـــي منطقـــه
الثـــدي وتأكـــد انـــه الـــورم  ..كـــم كانـــت
فت ــره صعب ــة وحم ــل ثقي ــل عل ــى اكتاف ــي،
دعـــوت ربـــي ان ميـــد فـــي عمـــري واقـــوم
بتربي ــه ابنائ ــي الذي ــن فق ــدوا والده ــم م ــن
مـــرض ســـرطان الـــدم  .. ..ورددت االيـــه
(وعَ َس ــى َأنْ َتكْ َرهُ ــوا َش ـ ْـي ًئا َوهُ ـ َـو
الكرمي ــة َ
ـــم.)...
ـــر َل ُك ْ
َخ ْي ٌ
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
وابــوي ،اســتمديت قوتــي منهــم.

حنان :انتصرت على املرض
وأرسم األمل واإلبتسامة
على وجوه املريضات
وتقــول حنــان ،بعــد الكيمــاوي مت اجــراء
عمليــه اســتئصال للثــدي كامــا مــع الــورم
الســرطاني وبعــد شــهر مــن اجــراء اجلراحة،
خضعــت لـــ  25جلســة إشــعاعية عــن طريق
جهــاز كجهــاز االشــعه ولكــن يصــدر عنــه
اشــعاع يركــز علــى منطقــه الثــدي وكانــت
مــدة اجللســة  10دقائــق.
وتواصــل حنــان ســرد قصتهــا مــع املــرض
فتقــول ،مت صــرف عــاج هرمونــي لــي بعــد
ذلــك وحقــن زولدكــس لتنظيــم هرمــون
اجلســم مابعــد العــاج وبعــد  6شــهور مت
حجــز موعــد فــي مستشــفى البابطــن
الجراءعمليــه ترميــم الثــدي وبعــد
التأكيــد مــن رجــوع لــون اجللــد وســماكته
الطبيعيــة ومت اجــراء عمليــة ترميــم الثــدي
وكان ذلــك فــي العــام  2013وكانــت امــوري
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جتــري بســام طــوال اربــع ســنوات ولكــن
فــي ســنه  2016بعــد اجــراء الفحوصــات
الشــامله ســنويا مت اكتشــاف ورم صغيــر
فــي الثــدي اليمــن.
وتضيــف ،خضعــت مرة اخرى الى الســونار
والرنــن املغناطيســي ومت اخــذ خزعــه مــن
الــورم الصغيــر وقــرر الدكتــور ضــرورة
التدخــل اجلراحــي اجــراء عملية الســتئصال
الــورم فقــط ،وبعدهــا واحلمــدهلل مت
ازالتــه مــن الثــدي وايضــا مت االتفــاق بعــد
فحــص الــورم تنــاول عــاج كيمــاوي ولكــن
بأقــل جرعــات وايضــا جلســات العــاج
االشــعاعي التــي بلغــت  25جلســة عالجيــة
بقــوة أكبــر مــن املــرة األولــى ،واحلمــدهلل
حتديــت املــرض وانتصــرت عليــه وانــا االن
ناشــطه اجتماعيــة ملــرض الســرطان وأرســم
األمــل واإلبتســامة فــي وجــوه املريضــات
واملتعافيــات وهــذا بفضــل رب العاملــن
وبفضــل األهــل واألصدقــاء.

قوة إرادة

ونلتقــي مــن محاربــة اخــرى ال تقــل
جســارة عــن حنــان ،بــل انهــا اعطــت مثــال
لقــوة اإلرادة والعزميــة علــى مواجهــة هــذا
املــرض ،انهــا املتعافيــة ليلــى جمــال الناجية
مــن ســرطان الثــدي والغــدد الليمفاويــة
متطوعــة فــي احلملــة الوطنيــة للتوعيــة
مبــرض الســرطان (كان).
وتقــول ليلــى ،فــي ليلــة مــن ليالــي شــهر
اكتوبــر 2010احسســت بالــورم حتــت االبــط
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االيســر ،توجهــت فــورا للمستشــفى ليتــم
حتويلــي الــي عيــادة اجلراحــة فــي اليــوم
الثانــي ،فــكان لســرعه اتخــاذ قــراري
بالذهــاب للمستشــفى اثــر فــي اجــراءات
العــاج.
وتضيــف ،الــورم كان كبيــر ًا ومنتشــر ًا
فــي الغــدد الليمفاويــة وكنــت فــي املرحلــة
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
القــرار الصــح حلالتــي.
وقالــت ،النــي كنــت احلالــة األولــى فــي
عائلتــي فكانــت صدمــة مؤملــة لهــم جميعــا،
إال أن وقوفهــم بجانبــي كان لــه أثــر معنــوي
كبيــر فــي نفســي ،خاصــة أن القــرار كان
صعــب واملعادلــة كان صعبــ ًا ،وهــي
اســتئصال جــزء مــن جســمي مقابــل أن أكون
بخيــر ومــع عيالــي ،اختــرت االســتئصال
والعــاج الكامــل الكــون مــع عائلتــي.
وتضيــف ليلــى ،مرحلــة مابعــد العمليــة
كانــت مؤملــة جــدا  ،والعــاج الكيمــاوي
كان صعبــ ًا 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
وامنــا بــاء مــن رحمــن يعلمنــي أنــه
يحبنــي.
وتقــول ليلــى ،كنــت أجهــل أمــور كثيــرة
تخــص مرحلــة العــاج االشــعاعي لقلــة
الوعــي فــي هــذه الفتــرة ،لــذا تعلمــت

ليلى :السرطان
بالنسبة لي أصبح أمل وحياة
لونها وردي
ضــرورة أن اكــون مثقفــة مبرضــي ،فقمــت
باستشــارة األطبــاء حتــي مــن خــارج
الكويــت ألعــرف مــاذا أحتــاج فــي مراحــل
عالجــي ؟ ومــاذا افعــل ألجتــاز الصعوبــة
فــي العــاج؟
وتضيــف ،الســرطان بالنســبة لــي أصبــح
أمــل وحيــاة لونهــا وردي ،جتربتــي
واملعلومــات التــي عرفتهــا وتعلمتهــا كانــت
فــي بالــي دائمــا وكان يجــب ان توثــق
بطريقــة مــا ،ولتحقيــق ذلــك الهــدف تعاونت
مــع شــركة الســاير(كاريبو مافي)علــي نشــر
قصتــي فــي  2012وتوزيعهــا علــي الــرواد
واجلامعــات واملــدارس ( ..قصــة ليلــى )
اعطتنــي الدافــع لإلســتمرار ،واصبــح هدفــي
هــو توعيــة النــاس عــن الســرطان عامــة
وســرطان الثــدي خاصــة.
عملــت ملتقيــات توعويــة حاضــر فيهــا
إخصائيــن ودكاتــرة واستشــاريني فــي كل
مجــاالت الطــب والصحــة النفســية وكثيــرا
مــا كان يتداخــل الترفيــه مــع املعلومــات
الطبيــة التــي كانــت تقــدم ،وكان لــي شــرف
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نقــل جتربتــي الــي د.زينــب الســويج
رئيــس الكونغــرس االســامى فــي امريــكا،ونقلتهــا أيضــا الدارة (بيــت عبــداهلل)
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  23ملتقــى ،وحتــي فــي زمــن كوفيــد
 19اســتمريت بعمــل مقابــات ولقــاءات مــع
االطبــاء لنشــر التوعيــة ،وعمــل فالشــات
توعويــة ومت نشــرها فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي.

حبوا أنفسكم

ونلتقــي مــع الناجيــة والناشــطة
االجتماعيــة ملرضــى الســرطان مــي عبــد
الكــرمي العلــي التــي قالــت ،لــكل منــا قصــة
البــد أن يكــون بطلهــا ،وأنــا قصتــي كانــت
صعبــة وصراعــي كان مــع مرضــي ومــرض
مــن اســمه بنخــاف ،وكان حتــدي بينــي
وبــن نفســي ومــع املــرض نفســه.
وتضيــف ،كنــت اعالــج بحقــن هرمــون
حتــى يرزقنــي اهلل بطفــل أو طفلــة ،ومــن
أول حقنــه ظهــر معــي املــرض اال انــي كنــت
جبانــة وخائفــة ،ففكــرة مــرض الســرطان لم
تكــن واردة ببالــي أصــا ،وكنــت اخشــى مــن
انــه يوقــف عالجــي الهرمونــي وانــا راغبــة
فــي أخ البنــي ،لــذا أهملــت نفســي ملــدة
ســنتني حتــى فشــلت العمليــة ،وحتولــت
الــى مراجعــة نفســي وتيقنــت ان هــذا بيــد

مي :نصيحة لكل

ماجدة :حملة (كان)

رجل وامرأة  ..كونوا أقوياء

ال تقصر وتقوم بجهود كبيرة

وحبوا أنفسكم

في التوعية

رب العاملــن ،لــذا فــي يــوم قــررت التوجــه
للطبيــب ملعرفــة كتلــة كالكــرة ظاهــرة فــي
الثــدي وغيــرت الشــكل العــام.
وتقــول مــي ،عرفــت وانــا عمــري  38ســنة
عــام  2017وكان ذلــك فــي شــهر اكتوبــر
الــوردي والــذي لــم أكــن أعــرف حينهــا
انــه شــهر ســرطان الثــدي ،وقمــت بعمــل
أشــعة ماموغــرام وســونار وانتظــرت 10
أيــام ملعرفــة النتيجــة ،وفــي اليــوم املوعــود
توجهــت ألجــد الطبيــب وقــد حولنــي إلــى
مستشــفى مكــي اجلمعــة ،وكنــت أول
واحــدة بالعائلــة التــي تصــاب باملــرض فــي
الــرأس ،واحلمــد هلل عديــت منــه اال انــه بعــد
مــرور  20ســنة أصــاب بنفــس املــرض فــي
الثــدي ،وقتهــا شــعرت باأللــم وكنــت عاجــزة
للوصــول إلــى الســيارة ،شــعرت ان فتــرة
اخلمــس دقائــق مــا بــن اســتالمي للظــرف
وحتــى وصولــي لســيارتي وكأنهــم كل
ســنني عمــري.
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
واخبرهــا عــن مرضــي ،بــل يظــل قلــب األم
يشــعر حتــى لــو مريضــة ،فبمجــرد أن رأت
شــعري وأثــر العــاج عليــه نزلــت دموعهــا
دون أن تتكلــم.
هلل احلمــد عملــت مســح نــووي وطمنــي
الطبيــب انــه ال يوجــد أي خاليــا ســرطانية
فــي أماكــن اخــري ،وخضعــت للعــاج حتــى
شــهر  2019/ 6يعنــي اســتمر العــاج ســنة

وثــاث شــهور ،وأول ســنة كنــت أراجــع
الطبيــب كل ثــاث أشــهر ،وبعــد ســنة كل
ســتة أشــهر ،ومــع كورونــا وقفــت مراجعــة
الطبيــب ولكــن كنــت أتابــع معــه عبــر
وســائل التواصــل ،واحلمــد هلل حتــى اآلن
األمــور متــام وال توجــد أي مضاعفــات.
وقالــت نصيحــة لــكل رجــل وامــرأة هــي
أن نكــون أقويــاء ونحــب أنفســنا ،وأن ال
نتهــاون مــع أي ألــم نشــعر بــه والتوجــه
فــورا للطبيــب ،ومــن املهــم مراجعــة
الطبيــب لعمــل فحــص دوري كل  6شــهور
أو كل ســنة علــى األقــل للفحــص لــكل
أنــواع األمــراض ،ألن لنــا حــق علــى أنفســنا
وعلينــا أن نحافــظ علــى صحتنــا ،الفتــة
أن أي جتربــة أمــا انهــا تضعفنــا وتكســرنا
ونخســر أمــور كثيــرة أولهــا أنفســنا ،وإمــا
تقوينــا ،علينــا أن نثــق بأنفســنا وبــاهلل رب
العاملــن.
وأضافــت ،علينــا أن نعلــم أن أي ألــم
نتعــرض لــه فســيعوضنا عنــه اهلل إمــا
فــي الدنيــا وإمــا فــي اآلخــرة ،وهــي رســالة
لــكل مرضــى الســرطان أو أي انســان يقــراء
هــذه القصــص ،الســرطان ليــس هــو املــوت،
فبعــد الســرطان نعيــش أجمــل حيــاة
ألننــا تعلمنــا أن نخــاف علــى أنفســنا ،لــذا
الســرطان حــرب مســتمرة مــا بــن انســان
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
ان الــورم كان 5ر 6علــى 5ر 3ســم ،اال انــه
خــال  25يــوم ظهــر ورم آخــر بنفــس
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الثــدي اال انــه صغيــر فتقــرر العــاج
الكيمــاوي لتحجيمــه ،فهيــأت نفســي لألمــر
وتوجهــت ملركــز الســدرة للتهئــة النفســية
فــي بدريــة العوضــي فــكان أصعــب موقــف
أمــام أهلــي ،وانهــرت فأنخفضــت مناعتــي،
ومت تأجيــل اجللســة الثانيــة ملــدة أســبوع،
لــذا قــررت املقاومــة حتــى ارفــع مــن مناعتــي
ومعنويتــي للحصــول علــى اجلرعــات،
وحولــت حياتــي الــى حــب وســعادة.

معاناة ثالثية

قصتنــا الرابعــة مــع املتعافيــة ماجــدة
شمســاه التــي عانــت كثيــرا مــن انتشــار
املــرض بــدء مــن الغــدة الدرقيــة الــى الكلــي
فالرئــة اال انهــا التــزال مؤمنــة بقضــاء اهلل
وتتحلــي بالقــوة فــي مواجهــة هــذا املــرض.
تقــول ماجــدة ،اكتشــفت املــرض فــي العــام
 2003بالغــدة الدرقيــة ،كان ورم بســيط
ومت اســتئصال الغــدة كاملــة ،وكان ذلــك
فــي مستشــغى العــدان ،وبعــد االســتئصال
مت حتويلــي الــى مستشــفى مكــي اجلمعــة،
واســتمريت فــي املتابعــة حتــى العــام ،2016
اكتشــف األطبــاء وجــود املــرض فــي الكلــى
اليســار التــي ظهــر بهــا تضخــم كبيــر،
ليصــل حكــم الكلــى  17ســم ،توجهــت الــى
أمريــكا الجــراء االســتئصال ،ولــم احصــل
علــى أي عــاج كيمــاوي وال اشــعاعي،
وبعــد اســتئصال الكلــى بثــاث ســنوات
تقريبــا وحتديــدا العــام املاضــي مت اكتشــاف
املــرض بالرئــة اليمــن ،ومنــذ ذلــك مســتمرة
فــي تنــاول عالجــات كيماويــة علــى شــكل
حبــوب اال إنهــا قويــة جــدا وتؤثــر حتــى
علــى األحبــال الصوتيــة.

ملف

العدد
األكثر شيوعا بني فئة النساء في جميع أنحاء العالم

سرطان الثدي:
الوقاية والعالج
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا
بني فئة النساء في جميع أنحاء العالم،
وهو في ارتفاع في البلدان النامية خصوص ًا،
حيث ال يتم تشخيص معظم احلاالت
إ ّال في مراحل املرض
ّ
املتأخرة.

جي ــد ،توثي ــق ع ــدة عوام ــل
لق ــد مت بش ــكل ّ
اختطـــار مرتبطـــة بســـرطان الثـــدي ،غيـــر
ّأن ــه يتع ـ ّـذر فيم ــا يخ ــص غالبي ــة املصاب ــات
بهـــذا الســـرطان ،الكشـــف عـــن عوامـــل
اختطــار محــدّ دة (الوكالــة الدوليــة لبحــوث
الســـرطان ،الســـي وزمـــاؤه.)2009 ،
ّ
ّ
املبكـــر
وتتمثـــل اســـتراتيجيات الكشـــف
التـــي توصـــى البلـــدان املنخفضـــة الدخـــل
والبلــدان املتوســطة الدخــل بانتهاجهمــا فــي
ّ
التفط ــن إل ــى العالم ــات واألع ــراض األول ــى
وفحـــص الثـــدي بالطـــرق الســـريرية فـــي
املخصص ــة له ــذا الغ ــرض.
أماك ــن الع ــرض
ّ
ّأم ــا تصوي ــر الث ــدي الش ــعاعي فه ــو مك ّل ــف
للغايـــة وال يوصـــى باللجـــوء إليـــه ســـوى
فـــي البلـــدان التـــي متتلـــك بنيـــة حتتيـــة
حتمـــل
جيـــدة والتـــي ميكنهـــا
صحيـــة ّ
ّ
تكاليـــف تنفيـــذ برنامـــج علـــى املـــدى
البعيـــد.
ويج ــب عل ــى كثي ــر م ــن البل ــدان املنخفض ــة
الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة الدخـــل التـــي
ّ
املتمثـــل فـــي
تواجـــه العـــبء املـــزدوج
ســـرطان عنـــق الرحـــم وســـرطان الثـــدي
االضطـــاع بتدخـــات توليفيـــة عاليـــة
املـــردود وزهيـــدة التكلفـــة مـــن أجـــل
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من الصعب الكشف عن عوامل خطورة محددة لغالبية املصابات
التصـــدي لهذيـــن املرضـــن الـــذي ميكـــن
توقيهمـــا إلـــى حـــدّ كبيـــر.
وتســـعى منظمـــة الصحـــة العامليـــة
إلـــى تعزيـــز مكافحـــة ســـرطان الثـــدي
فـــي إطـــار البرامـــج الوطنيـــة ملكافحـــة
الســـرطان والبرامـــج املتكاملـــة لتوقـــي
ومكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـارية.
وجتـــري املنظمـــة حاليـــ ًا ،بدعـــم مـــن
مؤسســـة كومـــن ،دراســـة علـــى مـــدى
خمســة أعــوام لتحديــد مردوديــة مكافحــة
ســرطان الثــدي فــي  10بلــدان مــن البلــدان
املنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة
الدخـــل .ويشـــمل هـــذا املشـــروع أداة مـــن
أدوات حتدي ــد تكالي ــف البرام ــج ألغ ــراض
حتمـــل التكلفـــة .ومـــن
تقديـــر إمكانيـــة
ّ
ّ
املتوقـــع أن تســـهم نتائـــج هـــذا املشـــروع
بينـــات ّ
متكـــن مـــن رســـم
فـــي توفيـــر ّ
سياســـات مناســـبة فـــي مجـــال مكافحـــة
س ــرطان الث ــدي ف ــي البل ــدان األق ـ ّ
ـل من ــو ًا.

مكافحة سرطان الثدي

تســـعى منظمـــة الصحـــة العامليـــة إلـــى
تعزيـــز مكافحـــة ســـرطان الثـــدي فـــي
إط ــار البرام ــج الوطني ــة الش ــاملة ملكافح ــة

الس ــرطان املندرج ــة ف ــي برام ــج مكافح ــة
األمـــراض غيـــر الســـارية واملشـــكالت
األخ ــرى ذات الصل ــة .وتنط ــوي مكافح ــة
الســـرطان الشـــاملة علـــى الوقايـــة
ّ
املبكـــر والتشـــخيص والعـــاج
والكشـــف
والتأهيـــل والرعايـــة امللطفـــة.
أهـــم االســـتراتيجيات الســـكانية
ومـــن
ّ
ملكافحـــة ســـرطان الثـــدي إذكاء الوعـــي
العـــام باملشـــكلة التـــي يطرحهـــا هـــذا
امل ــرض وبآلي ــات مكافحت ــه والدع ــوة إل ــى
وضــع السياســات والبرامــج املناســبة فــي
ه ــذا املج ــال .وتواج ــه كثي ــر م ــن البل ــدان
املنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة
ّ
املتمث ــل
الدخ ــل ،حاليــ ًا ،الع ــبء امل ــزدوج
فـــي ســـرطان الثـــدي وســـرطان عنـــق
الرحــم ،ال ّلذيــن يأتيــان فــي مقدمــة أنــواع
الســـرطان التـــي تفتـــك بالنســـاء الالئـــي
جتـــاوزن ســـنّ الثالثـــن ســـنة .وال بـــدّ
لتل ــك البل ــدان م ــن تنفي ــذ اس ــتراتيجيات
توليفيـــة ّ
متكـــن مـــن التصـــدي لكلتـــا
املشـــكلتني الصحيتـــن العموميتـــن
بفعاليـــة وكفـــاءة.
مكافحـــة بعـــض عوامـــل االختطـــار
احملـــدّ دة القابلـــة للتغييـــر مـــن ضمـــن
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عوامـــل االختطـــار املتصلـــة بســـرطان
الث ــدي وانته ــاج اس ــتراتيجية فعال ــة ف ــي
مجـــال الوقايـــة املتكاملـــة مـــن األمـــراض
غيــر الســارية تســعى إلــى تعزيــز النظــام
الغذائـــي الصحـــي والنشـــاط البدنـــي
ّ
والتحكـــم فـــي الكميـــة املســـتهلكة مـــن
الكح ــول وف ــي ف ــرط ال ــوزن والس ــمنة م ــن
األم ــور الت ــي ميكنه ــا اإلس ــهام ف ــي احل ــدّ
م ــن مع ــدالت وق ــوع س ــرطان الث ــدي عل ــى
املـــدى البعيـــد.

ّ
املبكر عن املرض
الكشف

علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة إســـهام
االســـتراتيجيات الوقائيـــة فـــي احلـــدّ
مـــن بعـــض مخاطـــر اإلصابـــة بســـرطان
الثـــدي ،فـــإنّ تلـــك االســـتراتيجيات ال
ّ
متك ــن م ــن التخ ّل ــص م ــن معظ ــم ح ــاالت
س ــرطان الث ــدي الت ــي تظه ــر ف ــي البل ــدان
املنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان املتوســـطة
ّ
املبك ــر
الدخ ــل .وبن ــاء علي ــه ف ــإنّ الكش ــف
مـــن أجـــل حتســـن حصائـــل ســـرطان
الثـــدي وحتســـن معـــدالت بقيـــا مرضـــاه
يظـ ّ
ـل حجــر الزاويــة ملكافحــة هــذا املــرض
(آندرســـون وزمـــاؤه.)2008 ،

ملف

العدد

«الصحة العاملية» تسعى إلى تعزيز مكافحة سرطان الثدي في إطار البرامج الوطنية
ّ
املبكـــر عـــن
هنـــاك أســـلوبان للكشـــف
املـــرض همـــا:
ّ
ّ
ّ
املبك ــر إل ــى
التفط ــن
املبك ــر أو
التش ــخيص
العالم ــات واألع ــراض ل ــدى الفئ ــات الت ــي
تظهـــر عليهـــا أعـــراض املـــرض مـــن أجـــل
تيس ــير التش ــخيص والع ــاج ف ــي املراح ــل
ّ
املبك ــرة.
ّ
املتمثـــل فـــي تطبيـــق اختبـــار
الفحـــص
منهج ــي عل ــى فئ ــة ُيفت ــرض ّأنه ــا عدمي ــة
األعـــراض .والغـــرض مـــن هـــذا الفحـــص
ه ــو حتدي ــد األش ــخاص احلامل ــن لش ــذوذ
يوحـــي بإصابتهـــم بالســـرطان.
واجلديـــر بالذكـــر أنّ تنفيـــذ برنامـــج مـــن
برامـــج الفحـــص ّ
ميثـــل عمليـــة أكثـــر
تعقيـــد ًا بكثيـــر مـــن تنفيـــذ برنامـــج
ّ
املبكـــر( .منظمـــة الصحـــة
للتشـــخيص
العامليـــة.)2007 ،
ومـــن العوامـــل األساســـية لنجـــاح
ّ
املبك ــر
االس ــتراتيجية الس ــكانية للكش ــف
ع ــن احل ــاالتّ ،أي ــا كان األس ــلوب املنته ــج،
وضـــع خطـــط دقيقـــة وتنفيـــذ برنامـــج
مســـتدام ومحكـــم التنظيـــم يســـتهدف
الفئـــة الســـكانية املناســـبة ويضمـــن
تنســيق اإلجــراءات واســتدامتها وجودته ــا

عل ــى جمي ــع مس ــتويات الرعاي ــة .ذل ــك أنّ
اس ــتهداف الفئ ــة العمري ــة غي ــر املناس ــبة،
املعرضـــات بشـــدّ ة
مثـــل الفتيـــات غيـــر
ّ
ملخاطـــر اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي،
مـــن األمـــور التـــي ميكـــن أن تـــؤدي إلـــى
انخفـــاض عـــدد حـــاالت ســـرطان الثـــدي
التـــي ُتكتشـــف لـــدى النســـاء الالئـــي
يخضعـــن للفحـــص وتـــؤدي ،بالتالـــي،
إلـــى خفـــض مردوديـــة ذلـــك الفحـــص.
وم ــن احملتم ــل أيض ـ ًا أن ي ــؤدي اس ــتهداف
الفئ ــة غي ــر املناس ــبة إل ــى تقيي ــم املزي ــد
يتســـبب فـــي
ممـــا
ّ
مـــن األورام احلميـــدةّ ،
إجهـــاد مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة بـــدون
داع نظ ــر ًا الس ــتخدام م ــوارد التش ــخيص
اإلضافيـــة( .إيـــب وزمـــاؤه.)2008 ،

ّ
املبكر
التشخيص

ّ
ّ
أهـــم
املبكـــر مـــن
يظـــل التشـــخيص
ّ
ّ
املبكـــر عـــن
اســـتراتيجيات الكشـــف
امل ــرض ،الس ــيما ف ــي البل ــدان املنخفض ــة
الدخ ــل والبل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل حي ــث
ـح امل ــوارد وال يت ــم تش ــخيص امل ــرض
تش ـ ّ
ّ
املتأخ ــرة .وهن ــاك بع ــض
إ ّال ف ــي املراح ــل
البينـــات علـــى إمكانيـــة إســـهام هـــذه
ّ
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االســـتراتيجية فـــي «تراجـــع» (زيـــادة
نســـبة حـــاالت ســـرطان الثـــدي التـــي
ّ
املبكـــرة) املـــرض
ُتكتشـــف فـــي مراحلهـــا
إلـــى مراحـــل أكثـــر قابليـــة للشـــفاء عـــن
طريـــق العـــاج (إيـــب وزمـــاؤه.)2008 ،

تصوير الثدي الشعاعي

ّ
ميثـــل تصويـــر الثـــدي الشـــعاعي
أســـلوب الفحـــص الوحيـــد الـــذي أثبـــت
فعاليتـــه .فهـــو كفيـــل بخفـــض معـــدالت
الوفيـــات الناجمـــة عـــن ســـرطان الثـــدي
بنحـــو  20%إلـــى  30%لـــدى النســـاء
الالئـــي جتـــاوزن ســـنّ اخلمســـن ســـنة
فـــي البلـــدان املرتفعـــة الدخـــل عندمـــا
تفـــوق نســـبة التغطيـــة بخدمـــات ذلـــك
الفح ــص ( 70%الوكال ــة الدولي ــة لبح ــوث
الســـرطان .)2008 ،واجلديـــر بالذكـــر أنّ
تصوي ــر الث ــدي الش ــعاعي م ــن العملي ــات
املعقـــدة للغايـــة التـــي تســـتهلك الكثيـــر
م ــن امل ــوارد والت ــي ل ــم تخض ــع فعاليته ــا
أليـــة بحـــوث.
ّ

الفحص الذاتي للثدي

بينــات علــى أثــر الفحــص
ال توجــد ّأيــة ّ

الذاتــي للثــدي .غيــر أنّ هنــاك مــن يــرى
أنّ هـــذه املمارســـة تســـهم فـــي متكـــن
املـــرأة ومتنحهـــا مســـؤولية االعتنـــاء
بصحتهـــا .وعليـــه يوصـــى بانتهـــاج
هـــذه املمارســـة إلذكاء وعـــي النســـاء
به ــذا امل ــرض ب ــد ًال م ــن انتهاجه ــا كأح ــد
أســـاليب الفحـــص.

العبء الناجم عن سرطان الثدي

ســـرطان الثـــدي هـــو أشـــيع أنـــواع
الســـرطان بـــن فئـــة النســـاء فـــي
جميـــع أنحـــاء العالـــم ،إذ ّ
ميثـــل 16%
م ــن جمي ــع الس ــرطانات الت ــي تصي ــب
تلــك الفئــة .وتشــير التقديــرات إلــى ّ
أن
ع ــام  2004ش ــهد وف ــاة  519000ام ــرأة
بس ــبب ذل ــك الس ــرطان ،وعل ــى الرغ ــم
مــن اعتقــاد البعــض ّ
أن ذلــك الســرطان
ه ــو م ــن أم ــراض العال ــم املتق ــدّ م ،ف ـ ّ
ـإن
معظ ــم ( )69%الوفي ــات الناجم ــة عن ــه
حتـــدث فـــي البلـــدان الناميـــة (تقريـــر
منظمـــة الصحـــة العامليـــة عـــن عـــبء
املـــرض العاملـــي.)2004 ،
وتتبايـــن معـــدالت وقـــوع هـــذا
املـــرض بشـــكل كبيـــر بـــن مختلـــف

ـجل ارتف ــاع
أنح ــاء العال ــم ،حي ــث ُيس ـ ّ
املعـــدالت املوحـــدة األعمـــار إلـــى
نحـــو  99.4لـــكل  100000نســـمة فـــي
ويالحـــظ وقـــوع
أمريـــكا الشـــماليةُ .
املـــرض مبعـــدالت متوســـطة فـــي
أوروبـــا الشـــرقية وأمريـــكا اجلنوبيـــة
واجلنـــوب األفريقـــي وغـــرب آســـيا،
ولك ـ ّ
أم ــا
ـن تل ــك املع ــدالت ف ــي ارتف ــاعّ .
ً
ُ
ـجل ف ــي
ـ
س
فت
ا
ـ
ـ
انخفاض
ـدالت
ـ
املع
أش ــدّ
ّ
معظ ــم البل ــدان األفريقي ــة ،ولك ـ ّ
ـن تل ــك
املعـــدالت فـــي ارتفـــاع كذلـــك.
وهنـــاك أيضـــ ًا تبايـــن كبيـــر بـــن
مختلـــف أنحـــاء العالـــم فيمـــا يخـــص
معـــدالت بقيـــا مرضـــى ســـرطان
الث ــدي ،إذ تت ــراوح تل ــك املع ــدالت ب ــن
 % 80أو أكثـــر فـــي أمريـــكا الشـــمالية
والســـويد واليابـــان إلـــى  % 60فـــي
البل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل وإل ــى أق ـ ّ
ـل
مـــن  % 40فـــي البلـــدان املنخفضـــة
الدخـــل (كوملـــان وزمـــاؤه.)2008 ،
وميكـــن تفســـير انخفـــاض معـــدالت
البقي ــا ف ــي البل ــدان األق ـ ّ
ـل من ــو ًا بع ــدة
أمـــور منهـــا ،أساســـ ًا ،انعـــدام برامـــج
ّ
ممـــا يـــؤدي إلـــى
الكشـــف
املبكـــرّ ،
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ارتف ــاع ع ــدد النس ــاء الالئ ــي يلتمس ــن
ّ
وهـــن فـــي مراحـــل
خدمـــات الرعايـــة
ّ
املتأخـــرة ،وكذلـــك انعـــدام
املـــرض
مراف ــق لتش ــخيص والع ــاج املناس ــبة.
ووجـــود خلفيـــة أســـرية لســـرطان
الثـــدي مـــن األمـــور التـــي تزيـــد
مـــن مخاطـــر اإلصابـــة بـــه بنســـبة
الضعـــف أو ثالثـــة أضعـــاف .وتـــؤدي
بعـــض الطفـــرات ،والســـيما الطفـــرات
التـــي حتـــدث فـــي  BRCA1و BRCA2و
 ،p53إلـــى ارتفـــاع مخاطـــر اإلصابـــة
بســـرطان الثـــدي بشـــكل كبيـــر.
غيـــر ّ
أن تلـــك الطفـــرات نـــادرة
ّ
ّ
احل ــدوث وال متث ــل إال نس ــبة ضئيل ــة
مـــن العـــبء اإلجمالـــي الناجـــم عـــن
هـــذا املـــرض.
ـم عوام ــل االختط ــار املرتبط ــة
وم ــن أه ـ ّ
بســـرطان الثـــدي العوامـــل اإلجنابيـــة
املطـــول
التعـــرض
الناجمـــة عـــن
ّ
ّ
لألســـتروجينات الداخليـــة ،نتيجـــة
ً
مثـــا ،بـــدء
أســـباب عـــدة منهـــا،
ّ
ّ
ّ
ســـن مبكـــرة وتأخـــر
اإلحاضـــة فـــي
ّ
ّ
ّ
ســـن اإلجنـــاب
وتأخـــر
ســـن اليـــأس
األو ل.
ّ

ملف

العدد
توصلت دراسة ،أجريت لفترة طويلة ،إلى أن جلسة واحدة من العالج اإلشعاعي ميكن أن تكون
فعالة في عالج سرطان الثدي متاما مثل عدة جلسات من العالج اإلشعاعي التقليدية طويلة األمد.
وقال الباحثون إن النساء الالتي تلقني عالجا لفترة أقصر كن أقل عرضة للوفاة بسبب أنواع أخرى
من السرطان وأمراض القلب في السنوات اخلمس الالحقة.

سرطان الثدي
والعالج اإلشعاعي
لكــن خبــراء أمــراض الســرطان أثاروا
مخــاوف بشــأن منهجيــة الدراســة
البحثيــة.
حيــث تلقــــــت املريضــات اخلمــس
الالتــي أجريــت عليهــن الدراســة،
جلســـــــات إضـــــــافية مــن العــاج
اإلشــعاعي.
وقــال رئيــس فريــق الباحثــن،
البروفيســــــور جايانــت فيديــا ،إنــه
توقــع أن حتتاج نســبة من املريضات
إلــى عــاج إشــعاعي إضافــي ،ألن
اختبــارات مــا بعــد اجلراحــة ميكــن
أن تكشــف أن األورام كانــت أكبــر أو
أكثــر تأثيــرا مــن املتوقــع.
وأضــاف فيديــا أنــه علــى الرغــم مــن
ذلــك إال أن  80فــي املئــة من املريضات
يســتفدن مــن دورة العــاج القصيــرة
وتكــون آثــاره اجلانبيــة أقــل.
ويتضمــن العــاج اإلشــعاعي
 TARGIT-Aاملســتخدم أثنــاء اجلراحة
جلســة واحــدة مــن اإلشــعاع داخــل

الثــدي ،فــور إزالــة الــورم.
ويقــدم هــذا النــوع مــن العــاج
اإلشــعاعي ،الــذي طــوره األطبــاء
فــي جامعــة يــو ســي إل ( )UCLفــي
لنــدن ،باســتخدام جهــاز صغيــر
يوضــع داخــل الثــدي مباشــرة فــي
موقــع الســرطان.
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  15إلــى  30جلســة
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فــي املستشــفى بالنســبة لألشــخاص
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
جلســات العــاج اإلشــعاعي التــي
حتتاجهــا املريضــات بعــد اجلراحــة
إلــى حوالــي خمــس جلســات.
وأجريــت الدراســة علــى  2298امــرأة
مصابــة بســرطان الثــدي فــي 10
دول ،تلقــى بعضهــن جلســة عــاج
إشــعاعي أثنــاء اجلراحــة فيمــا
تلقــى البعــض اآلخــر جلســات عــاج
إشــعاعي تقليديــة بــن عامــي 2000
و.2012
وذكـــــــرت الدراســـــــة فــي الســنة
العاشـــــــرة لهــــا متامــا أن جلســة

واحــدة مــن اإلشــعاع أثنــاء اجلراحــة
كانــت فعالــة مثــل عــدة جلســات مــن
العــاج اإلشــعاعي التقليديــة طويلــة
األمــد.
وقــال الباحثــــــون إن هــذه الدراســة
األخيــرة ،التــي تابعــت النســاء
املصابــات بســرطان الثــدي ملــدة
خمــس ســنوات بعــد تلقــي العــاج،
أكــدت هــذا االستــــــنتاج.
ووجــدت الدراســة أن عــددا أقــل
فــي املجموعــة التــي تلقــت العــاج
بجلســة واحــدة توفــن ألســباب
أخــرى ،مبــا فــي ذلــك أمــراض
القلــب والرئــة وأنــواع أخــرى مــن
الســرطان.
وقالــت جامعــة يو ســي إل ( )UCLإن
الدراســات الســابقة أظهــرت أيضــا أن
اآلثــار اجلانبيــة املتعلقــة باإلشــعاع
لهــذا النــوع مــن العــاج قليلــة،
مبــا فــي ذلــك األلــم والتغيــرات فــي
مظهــر الثــدي.

خالية من السرطان

خضــــــعت الــــــكاتبة مارســـــــيل
بيرنشــتاين جللســة عــاج إشــعاعي
واحــدة أثنــاء اجلراحــة منــذ ثمانــي
ســنوات ،وقــد تعافــت متامــا وتتمتع
بصحــة جيــدة منــذ ذلــك احلــن.
تقــول بيرنشــتاين «فــي غضــون
شــهرين مــن التشــخيص أصبحــت
خاليــة مــن الســرطان”.
مارســيل بيرنشــتاين «لقــد أحببــت
فكــرة وجــود شــيء يعالــج املنطقــة
الصغيــرة املصابــة فقــط وال يالمــس
بقيــة اجلســم” وألن والدتــي ماتــت
بســرطان الثــدي قبــل  25عامــا،
شــعرت أنــه مــن املهــم جــدا أال
«تســتمر إصابتــي بالســرطان لفتــرة
أطــول مــن الــازم”.
وتضيــف «لقــد أحببــت فكــرة وجــود
شــيء يعالــج املنطقــة الصغيــرة املصابــة
فقــط وال يالمــس بقيــة اجلســم”.

طريقة جديدة لتقليل
فرص اإلصابة بالسرطان
قدمـــت خبيـــرة أملانيـــة نصيحـــة ثمينـــة لتقليـــل اإلصابـــة مبـــرض الســـرطان،
مشـــددة علـــى ضـــرورة االعتمـــاد علـــى منـــط حيـــاة صحـــي.
وقالـــت مديـــرة خدمـــة معلومـــات الســـرطان باملركـــز األملانـــي ألبحـــاث الســـرطان،
ســـوزانه فيغ-رميـــرز ،فـــي تصريحـــات لوكالـــة األنبـــاء األملانيـــة ،إن حوالـــي 40%
مـــن حـــاالت اإلصابـــة بالســـرطان فـــي البـــاد ترجـــع إلـــى منـــط احليـــاة غيـــر
الصح ــي .وأضاف ــت «الكثي ــرون غي ــر مدرك ــن أن التغذي ــة غي ــر الس ــليمة مس ــؤولة
عم ــا يت ــراوح ب ــن  5و 8%م ــن اإلصاب ــات اجلدي ــدة” .مؤك ــدة أن ــه عب ــر اتب ــاع نظ ــام
غذائـــي صحـــي متـــوازن -ميكـــن خفـــض احتماليـــة اإلصابـــة بأحـــد الســـرطانات
األكثـــر انتشـــارا ،مثـــل ســـرطان الثـــدي أو القولـــون.
وأوضح ــت مبناس ــبة «األس ــبوع الوطن ــي للوقاي ــة م ــن الس ــرطان» ،ال ــذي يب ــدأ م ــن
 14حتـــى 18ســـبتمبر /أيلـــول اجلـــاري بغـــرض لفـــت االنتبـــاه إلـــى أهميـــة الوقايـــة
مـــن الســـرطان ،أن الســـمنة علـــى وجـــه اخلصـــوص تتســـبب فـــي منـــو اخلاليـــا
بس ــبب االلتهاب ــات ف ــي اجلس ــم ،مضيف ــة أن ــه ينش ــأ خ ــال ذل ــك خط ــر تده ــور
اخلاليـــا .وذكـــرت فيغ-رميـــرز أن التغذيـــة متثـــل عامـــل خطـــورة فـــي اإلصابـــة
علـــى وجـــه اخلصـــوص بســـرطان الثـــدي والقولـــون .وبحســـب البيانـــات ،فـــإن
ســـرطان الثـــدي األكثـــر شـــيوعا فـــي أملانيـــا ،حيـــث تصـــاب بـــه نحـــو  69ألـــف
ام ــرأة س ــنويا .كم ــا يع ــد س ــرطان القول ــون م ــن الس ــرطانات األكث ــر ش ــيوعا ف ــي
البـــاد أيضـــا ،بعـــدد إصابـــات يبلـــغ نحـــو  58ألفـــا ســـنويا.
ووفقـــا للبيانـــات ،فإنـــه إلـــى جانـــب زيـــادة الســـعرات املتناولـــة ،يعـــزز اســـتهالك
اللح ــوم وط ــرق إعداده ــا املض ــرة بالصح ــة م ــن ف ــرص اإلصاب ــة بالس ــرطان ،كم ــا
أن تن ــاول اللح ــوم احلم ــراء يزي ــد م ــن خط ــر اإلصاب ــة بالس ــرطان ،خاص ــة عندم ــا
يتـــم متليحهـــا أو تدخينهـــا .وحتتـــوي اللحـــوم احملمـــرة بشـــدة أو املشـــوية علـــى
الفحـــم مـــواد مثيـــرة للســـرطانات.
وقالـــت فيغ-رميـــرز «مـــن األفضـــل شـــوي اللحـــوم حتـــى تكتســـب لونـــا ذهبيـــا
وملمســـا طريـــا ،بـــدال مـــن اكتســـابها اللـــون البنـــي الغامـــق» مشـــيرة إلـــى أن
اســـتهالك اللحـــوم احلمـــراء واملصنعـــة ال ينبغـــي أن يزيـــد علـــى  500غـــرام
أســـبوعيا ،مضيفـــة أن حلـــوم الدواجـــن واألســـماك ال بـــأس بهـــا.
كم ــا ح ــذرت اخلبي ــرة م ــن أن الس ــعرات املفرط ــة ال توج ــد فق ــط ف ــي املش ــروبات
الغازي ــة ،ب ــل أيض ــا ف ــي عصائ ــر الفاكه ــة ،وقال ــت «م ــن األفض ــل ش ــرب امل ــاء أو
الش ــاي أو املي ــاه الف ــوارة”.

ومــع ذلــك ،فــإن  20فــي املئــة مــن مخاوف

النســاء املشــاركات فــي الدراســة،
اللواتــي تلقني جلســة عالج إشــعاعي
واحــدة أثنــاء اجلراحــة ،خضعــن
ملزيــد مــن العــاج اإلشــعاعي،
عندمــا كشــفت االختبــارات «عوامــل
خطــورة أعلــى غيــر متوقعــة”.
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أثــارت جــوان هافيالنــد مــن معهــد
أبحــاث الســرطان مخــاوف بشــأن
بعــض التعريفــات التــي اســتخدمها
الباحثــون فــي دراســتهم.
“لقــد تطــور العــاج اإلشــعاعي
التقليــدي بشــكل كبيــر منــذ تصميــم

ملف

العدد

دراسة طبية
تكشف طريقة جديدة
أسرع وأقل تكلفة
لعالجه
جتربــة ( ، )TARGIT-Aمبــا فــي ذلــك
جــداول العــاج األقصــر والكميــات
األقــل مــن األثــداء املعاجلــة ،مــع
حتســن كبيــر فــي جتربــة املرضــى
ومســتويات عاليــة للغايــة مــن
العــاج الســريري بتكلفــة منخفضــة
جــدا لـــخدمة الصحــة الوطنيــة”.
وقــال مارتــن ليدويــك مــن مركــز
أبحــاث الســرطان في اململكــة املتحدة
«نظــرا ألن النســاء املشــاركات فــي
الدراســة تلقــن عالجــا إشــعاعيا فــي
نفــس الوقــت الــذي خضعــن فيــه
لعمليــة اســتئصال الكتلــة الورميــة،
لــم يكــن األطبــاء قادريــن علــى
حتليــل أورامهــن مســبقا ملعرفــة مــا
إذا كــن بحاجــة إلــى دورة أطــول
مــن العــاج اإلشــعاعي حتــى بعــد
العمليــة.
وأضــاف أنــه «فــي حــن أن  20فــي
املئــة مــن النســاء فــي هــذه الدراســة
احتجــن بعــد ذلــك إلــى عــاج
إضافــي ،إال أن  80فــي املئــة منهــن
جنــن مــن ذلــك”.

النساء في األربعينات

وعلــى صعيــد مماثــل ،توصلــت
دراســة بريطانيــة إلــى أن إجــراء
فحــص ســرطان الثــدي للنســاء
فــي األربعينــات مــن العمــر بــدال
مــن اخلمســينات ميكــن أن ينقــذ
حيا تهــن .
وشــمل البحــث  160ألــف امــرأة مــن
إجنلتــرا واســكتلندا وويلــز ،خضعن
للمتابعــة ملــدة  23عامــا تقريبــا.
ويضيــف العلمــاء أن خفــض ســن
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الفحـــــص ميكـــــن أن ينقــذ حيــاة
واحــــــدة مــن كل  1000امــرأة يتـــــم
فحصـــــها.
لكــن اخلبــراء يحــذرون مــن وجــود
العديــد مــن االعتبــارات األخــرى ،مبــا
فــي ذلــك التكلفــة املاديــة.
وتقــول مؤسســة أبحــاث الســرطان
فــي بريطانيــا إنــه مــا يــزال «غيــر
واضــح إذا مــا كان تقليــل ســن فحص
الثــدي ســيعطي أي فائــدة إضافيــة
مقارنــة ببرنامــج الفحــص احلالــي».

اختبار الدم يساعد

فى عالج سرطان الثدى
هنـــاك حوالـــي  35000امـــرأة فـــي اململكـــة املتحـــدة مصابـــات
بس ــرطان الث ــدي املتق ــدم ،ال ــذي ع ــاد بع ــد الع ــاج أو االنتش ــار،
حيـــث صرحـــت مغنيـــة  ، Girls Aloudســـارة هاردينـــغ ،مؤخـــ ًرا
أنهـــا واحـــدة منهـــن ،مـــا يقـــرب مـــن نصـــف هـــؤالء النســـاء
لديهـــن طفـــرات جينيـــة مختلفـــة تغـــذي أورامهـــن وميكـــن
إيقافهـــا عـــن طريـــق األدويـــة املناســـبة.
وحس ــب جري ــدة ديل ــى مي ــل البريطاني ــة وج ــدت أكب ــر دراس ــة
اآلن لفحـــص الـــدم تســـمى اخلزعـــات الســـائلة أنهـــا التقطـــت
بشـــكل صحيـــح  93فـــي املائـــة مـــن املرضـــى الذيـــن يعانـــون
مـــن طفـــرات جينيـــة .ويقـــول اخلبـــراء إن الدقـــة تُظهـــر أن
التكنولوجيـــا قريبـــة مـــن االســـتعداد الســـتخدام .NHS
أجـــرى باحثـــون فـــي معهـــد أبحـــاث الســـرطان فـــي لنـــدن
ومؤسســـة  Royal Marsden NHS Foundationاختبـــارات دم مـــن
 1044مريض ــة بس ــرطان الث ــدي  ،ووج ــدوا أن  533منه ــم لديه ــم
طفـــرات جينيـــة ،مت تقســـيمهن إلـــى أربـــع مجموعـــات  ،بنـــا ًء
عل ــى الن ــوع اجلين ــي للس ــرطان لديه ــن ،ومت إعطاؤه ــن ال ــدواء
األفضـــل لعالجهـــن.
أظهـــرت النتائـــج  ،فـــي مجلـــة  ، Lancet Oncologyأنـــه بالنســـبة
ملجموعتـــن  ،رأى تســـعة مـــن أصـــل  38ورمهـــن يتقلـــص أو
يتوقـــف عـــن النمـــو ،وقـــد منحهـــم هـــذا مـــا يصـــل إلـــى
س ــبعة أش ــهر ونص ــف م ــن العم ــر ف ــي املتوس ــطدون أن ي ــزداد
الســـرطان ســـو ًءا .وقـــال البروفيســـور بـــول وركمـــان  ،مـــن
معه ــد أبح ــاث الس ــرطان  ،إن النتائ ــج يج ــب أن ت ــؤدي إل ــى أن
تك ــون اخلزع ــات الس ــائلة «ج ــز ًءا قياســ ًيا م ــن رعاي ــة املرض ــى
وتســـاعد فـــي تســـريع وصـــول النســـاء إلـــى أفضـــل األدويـــة
الدقيقـــة املتاحـــة”.
إن ســـرطان الثـــدي ليـــس ً
مرضـــا واحـــدًا فقـــط  ،ولكنـــه عـــدة
أنـــواع تغذيهـــا عمليـــات مختلفـــة فـــي اجلســـم ،علـــى ســـبيل
املثـــال  ،لـــدى بعـــض النســـاء طفـــرات جينيـــة تنتـــج الكثيـــر

م ــن هرم ــون االس ــتروجني  ،مم ــا يس ــاعد األورام عل ــى النم ــو
 ،بينم ــا ل ــدى البع ــض اآلخ ــر مراوغ ــات وراثي ــة متنعه ــن م ــن
إصـــاح اخلاليـــا املعيبـــة قبـــل السرطانية.املســـتقبل الكتشـــاف
هـــذه الطفـــرات املســـببة للســـرطان هـــو اختبـــار دم بســـيط ،
ُيعـــرف باســـم «اخلزعـــة الســـائلة”.
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.
وقســـمت التجربـــة  ،املســـماة  ، plasmaMATCHالنســـاء إلـــى
عالجـــا ملنـــع أو إزالـــة
أربـــع مجموعـــات وأعطـــت  142منهـــن
ً
أربعـــة أنـــواع مـــن الطفـــرات اجلينيـــة ،مـــن بـــن أولئـــك
الذيـــن لديهـــم طفـــرة  ، HER2التـــي تســـمح خلاليـــا الثـــدي
باالنقســـام بســـرعة كبيـــرة وتصبـــح ســـرطانية  ،اســـتجاب
خمســـة مـــن أصـــل  20للعـــاج  ،ورأت امـــرأة واحـــدة أن
أورامهـــا تختفـــي متا ًمـــا .اكتســـبت النســـاء فـــي املتوســـط
م ــا يق ــرب م ــن خمس ــة أش ــهر ونص ــف م ــن العم ــر دون أن
يتطـــور مـــرض الســـرطان ،فـــي املجموعـــة املصابـــة بطفـــرة
AKT1حي ــث كان هرم ــون االس ــتروجني يغ ــذي س ــرطان الث ــدي
 ،اســـتجابت أربـــع مـــن أصـــل  18امـــرأة للعـــاج  ،وحصلـــن
علـــى ســـبعة أشـــهر ونصـــف إضافيـــة فـــي املتوســـط.
اس ــتجابت النس ــاء ف ــي مجموعت ــي الطف ــرات اآلخ ــرة للع ــاج
فـــي بعـــض احلـــاالت  ،لكـــن هـــذه املجموعـــات لـــم حتقـــق
هـــدف الدراســـة املتمثـــل فـــي مســـاعدة خمـــس املرضـــى
عل ــى األق ــل ،ف ــي بع ــض احل ــاالت ق ــد ال تعم ــل األدوي ــة ألن
هـــؤالء النســـاء قـــد تلقـــن بالفعـــل العديـــد مـــن العالجـــات
املختلفـــة  ،وفـــي  12حالـــة أدت إلـــى آثـــار جانبيـــة طبيـــة
شـــديدة ،لكـــن هـــؤالء هـــن نســـاء فشـــلت عالجـــات أخـــرى
له ــن  ،وكان ــت األدوي ــة الت ــي تعتم ــد عل ــى الطف ــرات اجليني ــة
الفرديـــة هـــي األمـــل األفضـــل بالنســـبة لهـــن.
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عالج طبيعي يقتل

خاليا سرطان الثدي في  60دقيقة!
ســرطان الثــدي هــو أكثــر أنــواع الســرطانات شــيوع ًا بــن
النســاء حــول العالــم؛ حيــث تصــاب امــرأة مــن كل  8نســاء
بــه ،فــي حــن أن دراســة علميــة جديــدة رصــدت عالجــ ًا
طبيعي ـ ًا جديــد ًا يقتــل اخلاليــا الســرطانية فــي الثــدي.
توصلــت دراســة حديثــة إلــى أنّ ســم نحــل العســل قــد
يكــون فعــا ًال فــي قتــل خاليــا ســرطان الثــدي ،التــي يصعــب
عالجهــا؛ األمــر الــذي ينقــذ حيــاة عــدد كبيــر مــن النســاء
حــول العالــم ،بحســب موقــع  DWاألملانــي.
فوائــد العســل ال تقــف عنــد حــدود ،فهــي متنوعــة وعديــدة،
ويؤكــد خبــراء التغذيــة أهميــة العســل ،خصوصــ ًا فــي
محاربــة االلتهابــات فــي اجلســم ،لكــن يبــدو أن الفوائــد ال
تقتصــر علــى العســل وحــده ،وإمنــا تنســحب إلــى النحــل
املنتــج لــه أيضـ ًا ،فقــد كشــف باحثــون فــي غــرب أســتراليا
فعــا ًال
عــن أن ســم نحــل العســل األوروبــي ميكــن أن يكــون ّ
بشــكل ملحــوظ فــي قتــل خاليــا ســرطان الثــدي التــي
يصعــب عالجهــا!
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واســتخدمت الدراســة ،التــي أجراهــا معهــد هــاري بيركينــز
لألبحــاث الطبيــة ،الســم املأخــوذ مــن  312نحلــة منتجــة
للعســل ونحلــة طنانــة؛ للتحقــق مــن مــدى خصائصهــا
املضــادّ ة للســرطان.
وخلــص الفريــق إلــى أن ســم النحــل ال يتســبب فقــط فــي
قتــل خاليــا ســرطان الثدي الثالثي الســلبي وخاليا ســرطان
املخصــب ،إمنــا يفعــل ذلــك بتركيــز ال يضـ ُّـر اخلاليــا
الثــدي
ّ
الطبيعيــة .علمــ ًا بــأنّ ســرطان الثــدي الثالثــي الســلبي
يشــكل مــا نســبته  15% - 10مــن جميــع ســرطانات الثــدي،
فعالــة
بحســب املعهــد ،وال توجــد حاليـ ًا عالجــات مســتهدفة ّ
ســريري ًا لذلــك النــوع مــن الســرطان.
وفــي هــذا اإلطــار قالــت ســيارا دافــي ،الباحثــة الرئيســية،
فــي منشــور علــى موقــع املعهــد علــى اإلنترنــت« :كان الســم
قويـ ًا للغايــة» .وأضافــت« :وجدنــا أن امليلتــن (املوجــود في
ســم النحــل) ميكــن أن يدمــر أغشــية اخلاليــا الســرطانية
بالكامــل فــي غضــون  60دقيقــة”

أعراض غير اعتيادية
ألمراض معروفة

كشــف الدكتــور ألكســندر مياســنيكوف ،ظهــور أعــراض غيــر اعتياديــة
ألمــراض شــائعة ومعروفــة.
ويشــير الدكتــور ،إلــى أنــه علــى ســبيل املثــال ،ألــم املفاصــل ،ليــس
بالضــرورة عالمــة اللتهــاب املفاصــل ،بــل هــو مــن العالمــات التقليديــة لســن
اليــأس .ونقــص الهرمــون اجلنســي األنثــوي ميكــن أن يظهــر علــى شــكل
تهيــج وجفــاف الفــم وهبــات ســاخنة وأيضــا ألــم فــي املفاصــل.
ويضيــف ،يظهــر ألــم املفاصــل بســبب العديــد مــن األمــراض الفيروســية
وخاصــة التهــاب الكبــد  Bو  .Cكمــا أن التهابــات األمعــاء مثــل التهــاب
القولــون التقرحــي ومــرض كــرون ،ميكــن أن تســبب بشــكل غيــر متوقــع أ ًملــا
فــي الركبــة واملفاصــل.
ويشــير الدكتــور ،إلــى أن جفــاف الفــم ،قــد يظهــر بســبب فقــر الــدم ونقــص
فيتامــن  ،Aوبصــورة أدق متالزمــة 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 عالمــات مــرض الغــدة الدرقيــة والســرطان.
وأن التعــب املزمــن الــذي يرافقــه جفــاف الفــم ،يشــير إلــى مــرض الذئبــة
احلماميــة ،الــذي بــدوره ميكــن أن يكــون مــن أعــراض داء . Lyme disease
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
بالرنــن املغناطيســي ،ال تعطــي دائمــا اإلجابــة الدقيقــة .لذلــك يجــب علــى
املريــض شــرح حالتــه بوضــوح وبصراحــة ودون حتفــظ ،مــن أجل تشــخيص
املــرض بصــورة صحيحــة.
المصدر :فيستي .رو
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كيف ينذر شكل الساقين بخطر
اإلصابة بنوبة قلبية

كشــفت دراســة جديــدة أن األشــخاص
ذوي األرجــل الســمينة أقــل عرضــة
لإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم ،وبينمــا
يقــول اخلبــراء إنهــم يعرفــون «بثقــة» أن
الدهــون حــول خصــرك ضــارة بصحتــك،
ال ميكــن قــول الشــيء نفســه عــن الدهــون
حــول ســاقيك.
وفحــص الباحثــون فــي كليــة نيــو
جيرســي الطبيــة فــي نيــوارك ،معــدل
ثالثــة أنــواع مــن ارتفــاع ضغــط الــدم
فيمــا يتعلــق بنســبة األنســجة الدهنيــة
فــي الســاقني ،وحللــوا حالــة  6000بالــغ،
مبتوســط أعمــار  37عامــا.
وكان مــا يقــرب مــن نصــف املشــاركني مــن
اإلنــاثُ ،
وش ّ
ــخص  % 24بارتفــاع ضغــط
الــدم  -وهــذا ُيعــرف طبيــا بأنــه 80/130
ملغــم زئبقــي.
وقامــت األشــعة الســينية بقيــاس
األنســجة الدهنيــة فــي الســاقني ،ثــم متــت
مقارنتهــا مــع األنســجة الدهنيــة الكليــة
فــي اجلســم.
وص ّنــف املشــاركون علــى أنهــم :لديهــم
ُ
دهــون مرتفعــة أو منخفضــة فــي الســاق،
مــع حتديــد نســبة الدهــون العاليــة
بنســبة  34%أو أكثــر للذكــور ،و 39%أو
أكثــر لإلنــاث.

ووجــد التحليــل أن أولئــك الذيــن لديهــم
نســب عاليــة مــن دهــون الســاق ،كانــوا
أقــل عرضــة مــن أولئــك الذيــن لديهــم
مســتويات منخفضــة مــن الدهــون
الرتفــاع ضغــط الــدم ،و ُقدّ مــت الدراســة
فــي اجللســات العلميــة االفتراضيــة
جلمعيــة القلــب األمريكيــة ،الرتفــاع
ضغــط الــدم .2020
وقــال الباحــث الرئيســي ،آيــوش فيزاريــا،
إن الدراســة تواصــل النقــاش حــول
«مقــدار الدهــون ،وأيــن توجــد” ،وعلــى
الرغــم مــن أننــا نعلــم بثقــة أن الدهــون
حــول اخلصــر تضــر بالصحــة ،ال ميكــن
قــول الشــيء نفســه عــن دهــون الســاق.
إذا كان لديــك دهــون حــول ســاقيك ،فمــن
احملتمــل أال يكــون ذلــك شــيئا ســيئا ،بــل
ورمبــا يحميــك مــن ارتفــاع ضغــط الــدم،
وفقــا لنتائجنــا”.
ووجــد الباحثــون أن األشــخاص الذيــن
لديهــم نســب أعلــى مــن دهــون الســاق،
كانــوا أقــل عرضــة بنســبة  61%لإلصابــة
بارتفــاع ضغــط الــدم  -وهــو مــا ميثــل
الرقمــن األول والثانــي فــي قــراءة ضغــط
الــدم.
ووجــدوا أيضــا أن أولئــك الذيــن لديهــم
نســبة أعلــى مــن دهــون الســاق ،كانــوا
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أقــل عرضــة بنســبة  53%لإلصابــة
بارتفــاع ضغــط الــدم االنبســاطي ،والــذي
يقيــس الضغــط بــن ضربــات القلــب،
وهــو الرقــم األول فــي قــراءة ضغــط الــدم.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أولئــك الذيــن
لديهــم نســبة أعلــى مــن دهــون الســاق،
كانــوا أقــل عرضــة بنســبة  39%لإلصابــة
بارتفــاع ضغــط الــدم االنقباضــي -
والــذي يقيــس وقــت ضربــات القلــب،
وهــو الرقــم الثانــي فــي القــراءة.
وعندمــا أضــاف الباحثــون عوامــل مثــل
العمــر والعــرق والتعليــم واجلنــس
والتدخــن ،وجــدوا أن خطــر ارتفــاع
ضغــط الــدم مــا يــزال أقــل بالنســبة
لألشــخاص الذيــن لديهــم أرجــل أكبــر.
وأضــاف فيزاريــا« :إذا مت تأكيــد هــذه
النتائــج مــن خــال دراســات أكبــر وأكثــر
قــوة ،وفــي الدراســات التــي تســتخدم
طــرق قيــاس يســهل الوصــول إليهــا مثــل
محيــط الفخــذ ،فمــن احملتمــل أن تؤثــر
علــى رعايــة املرضــى.
ومثلمــا ُيســتخدم محيــط اخلصــر لتقديــر
دهــون البطــن ،قــد يكــون محيــط الفخــذ
أداة مفيــدة ،علــى الرغــم مــن كونــه مرهقــا
بعــض الشــيء ،ولــم تتــم دراســته علــى
نطــاق واســع فــي الواليــات املتحــدة”.

ابتكــر العلمــاء الــروس ســبيال جديــدا لعــاج
املرضــى املصابــن بـ»كوفيــد –  »19ميكــن أن يحــل
محــل جهــاز التنفــس االصطناعــي.
أعلــن ذلــك رئيــس جمعيــة أطبــاء املناعــة واملديــر
العلمــي ملعهــد علــم املناعــة والفيزيولوجيــا فــي
أكادمييــة العلــوم الروســية  ،فاليري تشيريشــنيف.
وقــال إن  50مريضــا شــاركوا فــي جتربــة العــاج
باستنشــاق مزيــج الهليــوم واألكســجني تعافــوا
متامــا مــن «كوفيــد –  .»19واســتعان مريــض واحــد
فقــط منهــم بجهــاز التنفــس االصطناعــي .أمــا بقيــة
املرضــى فلــم يســتعينوا بــه.
وأضــاف أن التجربــة علــى  50مريضــا مصابــا بنــوع
خطيــر مــن مــرض «كوفيــد  »19 -أجريــت فــي أحــد
املستشــفيات بجمهوريــة كومــي الروســية فــي إقليــم
األورال .وتعافــوا كلهــم مــن مــرض «كوفيــد – ،»19
مــا يعتبــر نتيجــة إيجابيــة.

استنشاق مزيج

الهليوم واألكسجين

يعالج المرضى الروس
من «كوفيد «19 -

المصدر :كومسومولسكايا برافدا

 4أعراض تصاحب ارتجاع المريء

أوضـــح استشـــاري القلـــب والشـــرايني
الدكتـــور خالـــد النمـــر ،تأثيـــر ارجتـــاع
حمـــض املعـــدة إلـــى املـــريء ،الفتـــ ًا إلـــى
أن ــه يتس ــبب ف ــي  4أع ــراض أهمه ــا ضي ــق
التنف ــس .وق ــال النم ــر ،ف ــي تغري ــدة عل ــى
حســـابه مبوقـــع “تويتـــر” :إن ارجتـــاع
حم ــض املع ــدة إل ــى امل ــريء م ــن املمك ــن أن
يســبب األعــراض التاليــة وهــي( :خفقــان-
وضي ــق ف ــي التنف ــس -وأل ــم ف ــي الص ــدر
– ونغـــزات).
جت ــدر اإلش ــارة إل ــى أن األع ــراض املمي ــزة
ـي تش ــمل حرق ــة
لالرجت ــاع ا َمل ِع ـ ّ
ـدي املريئ ـ ّ
بع ــد تن ــاول الوجب ــات الغذائي ــة.
كم ــا ميك ــن أن تظه ــر ،أيض ــا ،عالم ــات غي ــر
منوذجيـــة عنـــد إصابـــة أجهـــزة أخـــرى
ف ــي اجلس ــم ،عل ــى س ــبيل املث ــال ،الرب ــو،
والســـعال املزمـــن ،وآالم الصـــدر ،وآالم
احللـــق ،وكثـــرة البلغـــم ومـــا شـــابه.
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اكتشافات

طبية

العداء يرتبط بزيادة خطر الموت
بعد النوبة القلبية الثانية

توصلــت دراســة جديــدة إلــى أن مرضى
النوبــات القلبيــة الذيــن يعانــون مــن
الســخرية أو االنفعــال قــد يعرضــون
صحتهــم للخطــر.
ووفقــا لبحــث ُنشــر فــي املجلــة
األوروبيــة لتمريــض القلــب واألوعيــة
الدمويــة ،وهــي مجلــة تابعــة للجمعيــة
األوروبيــة ألمــراض القلــب (،)ESC
فــإن الدراســة اجلديــدة التــي أجريــت
علــى  2300مــن الناجــن مــن النوبــات
القلبيــة فــي الواليــات املتحــدة ،وجــدت
أن أولئــك الذيــن أظهــروا ســمات
شــخصية معاديــة ،مبــا فــي ذلــك
الســخرية أو االســتياء أو نفــاد الصبــر
أو االنفعــال ،كانــوا أكثــر عرضــة خلطــر
املــوت مــن نوبــة ثانيــة خــال العامــن
التاليــن.
ويعتقــد الباحثــون أن هــذا قــد يكــون
بســبب احلالــة العاطفيــة لكــون
املريــض ســلبيا باســتمرار مــا يضــع
ضغطــا علــى صحتهــم.
وأولئــك الذيــن يعــادون اآلخريــن هــم
أيضــا أقــل عرضــة لالعتنــاء بصحتهــم،
وأكثــر عرضــة للتدخــن وشــرب
الكحــول وســوء منــط احليــاة والنظــام
الغذائــي.
وتتبــع الباحثــون ،مــن جامعــة
تينيســي فــي الواليــات املتحــدة2321 ،
مــن الناجــن مــن النوبــات القلبيــة.
وقامــوا بقيــاس العــداء فــي بدايــة
الدراســة باســتخدام قائمــة التحقــق مــن
تأثيــر الصفــات املتعــددة ( ،)MAACLثم
متــت متابعــة املرضــى ملــدة  24شــهرا.
كان متوســطعمــر املشــاركني  67عامــا
و 68%منهــم مــن الرجــال .ومت تســجيل
أكثــر مــن نصــف املرضــى ( )57%علــى
أنهــم معــادون وفقــا الختبــار .MAACL
وفــي نهايــة العامــن ،متــت مقارنــة
معــدالت بقــاء املشــاركني علــى قيــد
احليــاة بدرجــات شــخصياتهم،
ووجــدوا أنــه ميكــن اســتخدام العــداء

بدقــة للتنبــؤ بفرصــة وفــاة شــخص
مــا بســبب نوبــة قلبيــة متكــررة.
وقــال الباحثــون إن شــخصية فــرد مــا
ميكــن أن تؤثــر علــى القلــب مــن خــال
اآلليــات الســلوكية والنفســية.
وأضافــوا« :األفــراد املعاديــن زادت
لديهــم أوقــات التخثــر ،وســجلوا
مســتويات أدرينالــن وكوليســترول
ودهــون ثالثيــة طبيعيــة أعلــى،
وزيــادة فــي تفاعــل القلــب”.
وقــد تــؤدي هــذه العوامــل االلتهابيــة
املعروفــة إلــى وقــوع مشــكالت قلبيــة
وتزيــد مــن النتائج الســريرية الســيئة.
ووجــدت األبحــاث الســابقة أن التفــاؤل
لــه تأثيــر مباشــر علــى صحــة القلــب
واألوعيــة الدمويــة ،مــن خــال تقليــل
هرمونــات التوتــر ومعــدل النبــض
وضغــط الــدم.
واألشــخاص ذوو النظــرة اإليجابيــة
يأكلــون بشــكل أفضــل وميارســون
املزيــد مــن التماريــن ويقــل احتمــال
تناولهــم للمشــروبات الكحوليــة.
وأولئــك الذيــن يتمتعــون بتصــرف
إيجابــي هــم أقــل عرضــة للتدخــن ،وإذا
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كانــوا مدخنــن بالفعــل فإنهــم أفضــل
فــي اإلقــاع عنــه.
ويعتقــد الباحثــون أيضــا أن املــزاج
العــام لشــخص مــا يغيــر مســتويات
الهرمونــات الضــارة واملفيــدة فــي
اجلســم.
والتفــاؤل ،علــى ســبيل املثــال ،يقلــل
مــن هرمونــات التوتــر والقلــق مثــل
األدرينالــن والكورتيــزول ،والتــي
ميكــن أن تضــع عبئــا علــى القلــب
وترفــع ضغــط الــدم.
وقالــت مؤلفــة الدراســة تريســي
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
نعلــم أن التحكــم فــي عــادات منــط
احليــاة يحســن التوقعــات بالنســبة
ملرضــى النوبــات القلبيــة وتشــير
دراســتنا إلــى أن حتســن الســلوكيات
العدائيــة ميكــن أن يكــون أيضــا خطــوة
إيجابيــة”.

الجرعات المعتدلة

من الكحول أيضا خطرة
على مرضى السكري
أثبــت العلمــاء ،أن املصابــن بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري،
الذيــن يتناولــون حتــى جرعــات معتدلة مــن املشــروبات الكحولية،
معرضــون الرتفــاع مســتوى ضغــط الــدم ،وكلمــا ازدادت الكميــة
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.
فكيــف يؤثــر تنــاول املشــروبات الكحوليــة فــي مســتوى ضغــط
الــدم عنــد املرضــى املصابــن بــه؟
ويقــول ماثيــو ســينغلتون رئيــس الفريــق العلمــي مــن جامعــة
ويــك فوريســت« ،هــذا أول فريــق علمــي يخصــص دراســته لتحديد
العالقــة بــن تنــاول املشــروبات الكحوليــة وارتفــاع مســتوى
ضغــط الــدم لــدى األشــخاص البالغــن املصابــن بالنــوع الثانــي
مــن مــرض الســكري”.
ويضيــف ،اســتمرت هــذه الدراســة فــي الواليــات املتحــدة وكنــدا
أعــوام  2005-2001وشــارك فيهــا أكثــر مــن عشــرة آالف شــخص،
جميعهــم مصابــون بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري ،متوســط
أعمارهــم  63ســنة ،منهــم 61%رجــال .كمــا كانــوا جميعــا معرضــن
خلطــر ارتفــاع مســتوى ضغــط الــدم .وقــد شــخصت إصابــة
بعضهــم بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،أو شــخص العلمــاء

عندهــم عاملــن مــن عوامــل اخلطــر مثــل التدخــن والســمنة
وارتفــاع مســتوى الكوليســترول .وكان غالبيــة املشــتركني فــي
الدراســة يتناولــون أدويــة لتخفيــض مســتوى ضغــط الــدم.
وحصــل الباحثــون مــن كل مشــترك علــى معلومــات كاملــة عــن
كميــة املشــروبات الكحوليــة التــي يتناولهــا فــي األســبوع ،علــى
أســاس كل جرعــة تســاوي  340غرامــا مــن اجلعــة أو  140غرامــا
مــن النبيــذ ،أو  40غرامــا مــن املشــروبات الكحوليــة القويــة.
ويعتبــر تنــاول ســبع جرعــات مــن الكحــول خــال األســبوع أمــرا
خفيفــا ،و 14-8معتــدال وأكثــر مــن  14مفرطــا.
وقــد صنــف الباحثــون ضغــط دم املشــاركني وفــق املعاييــر
املســتخدمة فــي الواليــات املتحــدة :دون  80\120ملليمتــر عمــود
زئبــق طبيعــي و 80\129-120مرتفــع و 89\139-130املرحلــة
األولــى الرتفــاع ضغــط الــدم ،واألعلــى مــن هــذا املرحلــة الثانيــة.
وبالنتيجــة ،لــم يكتشــف الباحثــون وجــود عالقــة بــن تنــاول
ســبع جرعــات أو أقــل مــن املشــروبات الكحوليــة وارتفــاع مســتوى
ضغــط الــدم .ولكــن تنــاول املشــروبات الكحوليــة باعتــدال (-8
 14جرعــة) يســبب ارتفــاع مســتوى ضغــط الــدم بنســبة ، 79%
واملرحلــة األولــى الرتفــاع ضغــط الــدم بنســبة  66%واملرحلــة
الثانيــة بنســبة  .62%وأمــا اإلفــراط بتنــاول املشــروبات الكحوليــة
فيــزداد هــذا اخلطــر بنســبة  . % 91وينصــح 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.
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دراسات

هرمون الصداقة

ينقذ النساء في العزل المنزلي

أكثر من الرجال

قـــد نشـــرت نتائـــج الدراســـة بدوريـــة «بروســـيدنغس أوف ذا ناشـــونال أكادميـــي أوف
ساينســـز  ”)Proceedings of the National Academy of Sciences (PNASوتناولهـــا بيـــان
صحف ــي منش ــور عل ــى موق ــع «معه ــد ماك ــس بالن ــك للدراس ــات الس ــكانية Max
 ”Planck Institute for Demographic Researchاألملانــي فــي األول مــن ســبتمبر/
أيلــول اجلــاري.

إن ميلنا الطبيعي
كبشر ملساعدة اآلخرين
احملتاجني أمر عميق للغاية في
جيناتنا ،وهو الكرم السائد عبر الثقافات
جميعا
البشرية ،وله فوائد نفسية وصحية لنا
ً
كأفراد .وقد وجد الباحثون اآلن أيضا أدلة على أن
الكرم يساعد الناس في املجتمعات على العيش
لفترة أطول بغض النظر عن مستويات ثرواتهم.
فمن خالل اختبارات في  34دولة مختلفة،
وجد الباحثون أنه كلما زاد عدد األشخاص
الذين يتشاركون املوارد بني األجيال،
انخفض معدل الوفيات في
املجتمع.

رسميا أو مجتمعيا

ال يه ــم م ــا إذا كان ه ــذا التش ــارك والك ــرم ق ــد ح ــدث م ــن خ ــال نظ ــام
رس ــمي ،مث ــل اس ــتحقاقات التقاع ــد والرعاي ــة الصحي ــة م ــن دافع ــي
الضرائ ــب ،أو بش ــكل خ ــاص داخ ــل العائ ــات.
وقــال عالــم الســكان فانــي كلــوج مــن معهــد ماكــس بالنــك «تشــير
حتليالتنـــا إلـــى أن إعـــادة التوزيـــع تؤثـــر علـــى معـــدل الوفيـــات
ف ــي بل ــد م ــا ،بغ ــض النظ ــر ع ــن نصي ــب الف ــرد م ــن الن ــاجت احملل ــي
اإلجمال ــي” .ال يه ــم م ــا إذا كان التش ــارك والك ــرم يح ــدث م ــن خ ــال
نظ ــام رس ــمي أو مجتمع ــي (بيكس ــابي)
وق ــد ق ــام كل م ــن توبي ــاس فوغ ــت م ــن جامع ــة غرونينغ ــن University
 of Groningenوكل ــوج ورونال ــد ل ــي م ــن جامع ــة كاليفورني ــا ف ــي بيركل ــي
 University of California, Berkeleyبحســـاب املدفوعـــات التـــي يتلقاهـــا
ويعطيه ــا كل ش ــخص فيم ــا يتعل ــق بدخل ــه م ــدى احلي ــاة ،باس ــتخدام بيان ــات
م ــن مش ــروع حس ــابات التحوي ــل الوطني ــة.
ووجـــدوا أن النـــاس فـــي فرنســـا واليابـــان ،وهـــي املجتمعـــات ذات معـــدالت الوفيـــات
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دراسة علمية حديثة:

المجتمعات األكثر كرما
وتعاونا أطول عمرا

املنخفضـــة ،يتقاســـمون حوالـــي  69%مـــن
دخلهــم مــدى احليــاة ،أمــا دول مثــل الصــن
وتركي ــا ،اللت ــن تتقاس ــمان أق ــل م ــن ،50%
فق ــد كان ــت معرض ــة لضع ــف اخلط ــر.

قوة الشبكات االجتماعية

وهـــي ليســـت الدراســـة األولـــى التـــي
تش ــير إل ــى حتوي ــل امل ــوارد (ب ــن األجي ــال
املختلفـــة مـــن النـــاس) حتـــى مـــن خـــال
أنظمـــة الدعـــم الرســـمية ،كمـــا يفيـــد
املانحـــون أيضـــا ،فضـــا عـــن توفيـــر
دعـــم واضـــح للمحتاجـــن .حيـــث ذكـــرت
دراس ــة ع ــام  2013ونش ــرت ف ــي «جورن ــال
أوف برســـوناليتي آنـــد سوشـــيال
ســـايكولوجي Journal of Personality and
 ”Social Psychologyأن «البش ــر ف ــي جمي ــع
أنحـــاء العالـــم يجنـــون فوائـــد عاطفيـــة
مـــن اســـتخدام مواردهـــم املاليـــة ملســـاعدة
اآلخريـــن فيمـــا يعـــرف بـــ (اإلنفـــاق
االجتماعـــي اإليجابـــي)”.
الكـــرم مرتبـــط بزيـــادة الســـعادة ويعـــزز

الترابـــط االجتماعـــي (بيكســـابي)
وقـــد ثبـــت أن تقـــدمي الدعـــم والرعايـــة
لهمـــا تأثيـــر وقائـــي ضـــد الوفيـــات ملقـــدم
الرعايـــة .وأن الكـــرم مرتبـــط بزيـــادة
الس ــعادة وق ــد يع ــزز التراب ــط االجتماع ــي.
وكتـــب الفريـــق فـــي هـــذه الدراســـة
اجلدي ــدة أن «كثاف ــة التحوي ــل ق ــد تعك ــس
قـــوة الشـــبكات االجتماعيـــة ورأس املـــال
االجتماعـــي ،والتـــي ثبـــت أنهـــا تعـــزز
الصح ــة” .ف ــي دراس ــتهم اجلدي ــدة ،تكي ــف
فوغـــت وزمـــاؤه مـــع العوامـــل األخـــرى
املع ــروف أنه ــا تؤث ــر عل ــى متوس ــط العم ــر
املتوق ــع ،مث ــل الن ــاجت احملل ــي اإلجمال ــي ،إال
أنه ــم ح ــذروا م ــن وج ــود بع ــض العوام ــل
التــي ال ميكنهــم تفســيرها ،مثــل االســتقرار
السياســـي.
ويوضحـــون أن «إضفـــاء الدميقراطيـــة أو
التمك ــن أو عم ــل املجتم ــع املدن ــي ق ــد يؤث ــر
عل ــى تقاس ــم الك ــرم والوفي ــات ..وم ــن ث ــم،
ال ميكننـــا أن نســـتنتج أي عالقـــة ســـببية
م ــن ه ــذا االرتب ــاط”.

43

ليس باملال وحده

ويعل ــق عال ــم االقتص ــاد ج ــون هيليوي ــل
مـــن جامعـــة كولومبيـــا البريطانيـــة
 ،University of British Colombiaوالـــذي
ل ــم يش ــارك ف ــي الدراس ــة ،ملوق ــع «س ــي
إن إن  ”CNNقائ ــا «جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع
األبحـــاث الســـابقة ،تشـــير هـــذه الورقـــة
إلـــى أن التحمـــل اجلماعـــي لـــدى البشـــر
يتعلــق ببقــاء املجتمعــات األكثــر تعاونــا،
بـــدال مـــن بقـــاء األفـــراد األكثـــر لياقـــة”.
وفـــي ظـــل الفوضـــى التـــي تســـببت
فيهـــا أحـــداث عـــام  2020علـــى حياتنـــا،
أصبحـــت مثـــل هـــذه النتائـــج أكثـــر
أهمي ــة م ــن أي وق ــت مض ــى .وذل ــك ألنه ــا
تق ــدم دلي ــا عل ــى طري ــق إل ــى املس ــتقبل
ميكـــن أن يجعـــل مجتمعاتنـــا أقـــوى،
عل ــى الرغ ــم م ــن اخلس ــائر الهائل ــة ف ــي
امل ــوارد الت ــي يواجهه ــا الكثي ــر من ــا اآلن.
بعـــض أكثـــر الطـــرق قيمـــة لتحويـــل
الثـــروة ألحبائـــك تتضمـــن أشـــياء
بســـيطة مثـــل الطبـــخ والعنايـــة بهـــم

دراسات

والقـــراءة لهـــم (بيكســـابي)
ويوضـــح الباحثـــون بالطبـــع أن نقـــل
املـــوارد عبـــر األجيـــال ال يعنـــي املـــال
فقـــط .وميكـــن أن يشـــمل أيضـــا املنـــازل،
ومشـــاركة الفوائـــد األخـــرى مثـــل املعرفـــة
بـــن األجيـــال ،أو حتـــى وقـــت التطـــوع.
فكم ــا أخب ــر فوغ ــت ش ــبكة «س ــي إن إن» أن
بعــض أكثــر الطــرق قيمــة لتحويــل الثــروة
إل ــى أحبائ ــك تتضم ــن أش ــياء بس ــيطة مث ــل
الطبــخ والعنايــة بهــم والقــراءة لهــم.

النساء أكثر تأثرا

وعلـــى صعيـــد مماثـــل ،نـــرى أن النســـاء
ه ــنّ األكث ــر تأث ــرا عاطفي ــا واجتماعي ــا ف ــي
الع ــزل املنزل ــي بس ــبب في ــروس كورون ــا،
لكـــن ملـــاذا ال يتأثـــر الرجـــال بنفـــس
الدرجـــة؟ هـــل النســـاء كائنـــات اجتماعيـــة
فـــي حـــن أن الرجـــال مييلـــون للعزلـــة؟
رمبـــا تكمـــن اإلجابـــة فـــي نتائـــج العديـــد
مـــن الدراســـات العلميـــة التـــي تؤكـــد أن
النســاء يحصلــن علــى احتياجاتهــن للدعــم
واملس ــاندة م ــن الصديق ــات ،بينم ــا يحص ــل
عليهـــا الرجـــال مـــن زوجاتهـــم وشـــريكات

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

الرجال ال يقدمون الدعم

تقـــول الصحفيـــة ميليســـا هيلـــي -فـــي
مقـــال لهـــا نشـــر علـــى موقـــع «ســـييتل
تاميـــز» -إن هنـــاك بعـــض األدلـــة علـــى
أن الـــزوج فـــي أوقـــات التوتـــر ،ميكـــن أن
يجعـــل األمـــور أســـوأ ،لـــذا تلجـــأ النســـاء
إلـــى صديقاتهـــن وليـــس إلـــى أزواجهـــن.
ف ــي دراس ــة نش ــرتها مجل ــة الط ــب النفس ــي
اجلســـدي عـــام  ،1995وجـــد الباحثـــون
األملـــان أنـــه عندمـــا مت تكليـــف األشـــخاص
مبهمـــة مرهقـــة ،أظهـــر الرجـــال الذيـــن
انضمـــت إليهـــم زوجاتهـــم مســـتويات
ضغ ــط أق ــل بكثي ــر مقارن ــة مب ــن ل ــم يك ــن
لديـــه شـــخص يدعمـــه.
بينمـــا العكـــس كان صحيحـــا ،فالنســـاء
الالتـــي انضـــم إليهـــن أزواجهـــن ،ارتفعـــت
هرمونـــات التوتـــر لديهـــن.
تعتقـــد عاملـــة األعصـــاب االجتماعيـــة فـــي
جامعــة كاليفورنيــا شــيلي تيلــور ،أن هــذه
النتائـــج قـــد تعكـــس اختالفـــا كبيـــرا فـــي
44

الطريق ــة الت ــي يق ــدم به ــا الرج ــال والنس ــاء
الدعـــم لبعضهـــم بعضـــا ،وتقـــول إن دعـــم
الرجـــال لغيرهـــم يأخـــذ شـــكل املشـــورة،
بينمـــا يأتـــي دعـــم النســـاء فـــي شـــكل
متك ــرر م ــن التش ــجيع والقب ــول والتحق ــق
والفاعليـــة.

الرجال يفضلون العزلة

وبحثـــت دراســـة أخـــرى بعنـــوان «النـــوع
والعزلـــة االجتماعيـــة» عـــام  ،2012فـــي
العالقــة بــن اجلنســن والدعــم االجتماعــي.
وكش ــفت أن الرج ــال كان ــوا أكث ــر عزل ــة م ــن
النســـاء ،وقـــد أرجـــع الباحثـــون الســـبب
إلـــى أن الرجـــال يحصلـــون بشـــكل عـــام
علـــى احتياجاتهـــم العاطفيـــة مـــن دعـــم
زوجاتهـــم ،بينمـــا غالبـــا مـــا حتصـــل
النس ــاء عل ــى احتياجاته ــن العاطفي ــة م ــن
مســـاندة صديقاتهـــن.
ويتس ــاءل عال ــم النف ــس االجتماع ــي ناث ــان
هيفليـــك ،فـــي مقـــال لـــه علـــى موقـــع
«ســيكولوجي تــوداي» :ملــاذا تكــون العزلــة
أعلـــى بـــن الذكـــور؟
ويقـــول إن بحثـــا نشـــر عـــام  2018قـــاده
بيتـــر هيلـــم فـــي جامعـــة أريزونـــا ،هـــدف

إلـــى اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال .وقـــد
أجـــرى الباحثـــون مســـحا ملعرفـــة مـــا
إذا كان ميكـــن تفســـير ذلـــك مـــن خـــال
االختالفـــات بـــن اجلنســـن مـــن حيـــث
الشـــعور بالوحـــدة ،ولكنهـــم اكتشـــفوا
أن كال مـــن اجلنســـن يعانـــي مـــن شـــعور
الوح ــدة بنف ــس الطريق ــة .يق ــول هيفلي ــك
إن ه ــذا يتواف ــق م ــع مجموع ــة واس ــعة م ــن
األبحـــاث التـــي تبـــن أن الذكـــور مقيديـــن
ف ــي نط ــاق العواط ــف الت ــي تعتب ــر مقبول ــة
اجتماعي ــا ،فكون ــك دافئ ــا ولطيف ــا وعاطفي ــا
ال يعتبـــره الذكـــور أمـــرا مرغوبـــا ،لذلـــك
يش ــعر الذك ــور بالعزل ــة ألنه ــم ال يقبل ــون
املعايي ــر االجتماعي ــة الت ــي تع ــوق قدرته ــم
علـــى التواصـــل مـــع اآلخريـــن حقـــا.

صداقات النساء حتير العلماء

رمبـــا متنـــع العزلـــة احلاليـــة فـــي املنـــزل
النســـاء مـــن التواصـــل مـــع صديقاتهـــن،
ورمبـــا يؤثـــر ذلـــك عليهـــن أكثـــر ممـــا
يظـــن اجلميـــع .توضـــح ذلـــك ميليســـا
هيلـــي قائلـــة «صداقـــة النســـاء تقويهـــن
وحتميهـــن ،ألنهـــا تخفـــف مـــن صعوبـــات

احليــاة وتقلــل ضغــط الــدم وتعــزز املناعــة
والشـــفاء .وقـــد يســـاعد هـــذا فـــي تفســـير
الســـبب فـــي أن النســـاء -فـــي املتوســـط-
لديه ــن مع ــدالت أق ــل م ــن أم ــراض القل ــب،
ومتوســـطعمرهـــن أطـــول مـــن الرجـــال”.
تقـــول هيلـــي إن «النســـاء يحافظـــن علـــى
أســـرار بعضهـــن بعضـــا ،ويعـــززن ثقـــة
بعضهـــن ببعـــض ،مـــن خـــال الضحـــك
والدمـــوع ونهـــر الـــكالم الـــذي ال ينضـــب.
وهـــذا مـــا أثـــار التســـاؤالت لـــدى علمـــاء
األنثروبولوجيـــا الذكـــور”.
تق ــول تيل ــور إن «النس ــاء أكث ــر اجتماعي ــة
فـــي الطريقـــة التـــي يتعاملـــن بهـــا مـــع
املرجـــح أن
اإلجهـــاد ،فـــي حـــن أن مـــن
ّ
يتعامـــل الرجـــال مـــع اإلجهـــاد بـــرد فعـــل
كالعـــراك أو الهـــروب أو العـــدوان أو
االنســـحاب» ،وتضيـــف «فـــي حـــن أن
الع ــدوان واالنس ــحاب لهم ــا تأثي ــر نفس ــي
علــى الرجــال ،فــإن الصداقــة جتلــب الراحــة
الت ــي تخف ــف م ــن اآلث ــار الس ــيئة للتوت ــر
لـــدى النســـاء ،هـــذا االختـــاف وحـــده
يســاهم فــي اختــاف طــول العمــر” .يعتقــد
الباحث ــون أن هرم ــون األوكسيتوس ــن ه ــو
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هرمـــون خـــاص بالنســـاء ،وهـــو أكســـير
الصداقـــة والصحـــة اخلـــاص بهـــن.
ووفقـــا لدراســـة نشـــرت فـــي مجلـــة
«نيتشـــر» عـــام  ،2005فـــإن «هرمـــون
األوكسيتوســـن يتواجـــد لـــدى الرجـــال
والنســـاء ،إال أنـــه يزيـــد لـــدى اإلنـــاث
بعـــد الـــوالدة وعنـــد الرضاعـــة .كمـــا
ترتفـــع مســـتوياته أيضـــا فـــي أوقـــات
العزلـــة واإلجهـــاد .وعندمـــا يتفاعـــل
األوكسيتوســن مــع هرمون األســتروجني،
تظه ــر الدراس ــات أن ــه يدف ــع اإلن ــاث إل ــى
التمـــاس رفقـــة اآلخريـــن”.
تقـــول تايلـــور «نســـمي هـــذا الهرمـــون
بالثرموس ــتات ،أو املنظ ــم االجتماع ــي ،إذ
يتابـــع الدعـــم االجتماعـــي لـــدى اإلنـــاث،
ولكننـــا ال نـــرى نفـــس اآلليـــة لـــدى
الرجـــال” .عندمـــا تكـــون مســـتويات
ّ
تخـــف ردود
األوكسيتوســـن عاليـــة،
الفعـــل الناجتـــة عـــن اإلجهـــاد .ووفقـــا
لتايل ــور ،ف ــإن م ــا ال يق ــل ع ــن  22دراس ــة
خلصـــت إلـــى أن احلصـــول علـــى الدعـــم
االجتماعــي يقلــل مــن اســتجابات تســريع
ضربـــات القلـــب وزيـــادة ضغـــط الـــدم.

مرأة

تختلف طبيعة كل سيدة حامل
عن األخرى ،كما تتمتع النساء بتجارب
مختلفة متام ًا مع كل مخاض أو والدة جديد،
الوالدة هي حدث يغير حياتك ويترك انطباع ًا
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.

كل ما ميكن معرفته عن الوالدة الطبيعية

طبيعة كل سيدة حامل
تختلف عن األخرى
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خطة الوالدة:
عندمــا تقتــرب مــن اجلــزء األخيــر مــن
احلم ــل ،ق ــد ترغ ــب ف ــي كتاب ــة خط ــة
والدة ،فكــر جيــد ًا فيمــا يهمــك ،الهــدف
العــام هــو صحــة األم والطفــل ،حتــدد
خطـــة الـــوالدة ميـــادك املثالـــي ،قـــد
تشـــمل خطـــة الـــوالدة وموضوعـــات
أخـــرى مثـــل تخفيـــف األلـــم أثنـــاء
املخـــاض ،ومواقـــع الـــوالدة ،وأكثـــر
م ــن ذل ــك.
املراحل املبكرة من املخاض:
الكيـــس األمينوســـي هـــو الغشـــاء
اململ ــوء بالس ــوائل احمليط ــة بطفل ــك،
ســـوف يتمـــزق هـــذا الكيـــس دائمـــ ًا
قبـــل والدة الطفـــل ،رغـــم أنـــه فـــي
بعـــض احلـــاالت يظـــل ســـليم ًا حتـــى
الـــوالدة .عندمـــا تنفجـــر ،غالبـــ ًا مـــا
توصـــف بأنهـــا «كســـر املـــاء» ،فـــي

معظـــم احلـــاالت ،ســـوف ينفجـــر
كيـــس امليـــاه األمينوســـي قبـــل أو
بع ــد املخ ــاض ،يج ــب أن تك ــون املي ــاه
واضح ــة وعدمي ــة الرائح ــة ،إذا كان ــت
صف ــراء أو خض ــراء أو بني ــة ،فاتص ــل
بطبيبـــك علـــى الفـــور.
تقلصات الطلق:
االنقباضـــات هـــي تشـــديد وإطـــاق
الرحـــم ،ستســـاعد هـــذه االقتراحـــات
طفل ــك ف ــي النهاي ــة عل ــى دف ــع عن ــق
الرحـــم ،قـــد تشـــعر االنقباضـــات
بأنه ــا تش ــنج ش ــديد أو ضغ ــط يب ــدأ
فـــي ظهـــرك ويتحـــرك إلـــى األمـــام،
القاعـــدة العامـــة هـــي أنـــه عندمـــا
تعان ــي م ــن انقباض ــات تس ــتمر مل ــدة
دقيق ــة ،تفص ــل بينه ــا خم ــس دقائ ــق،
وق ــد مت ذل ــك مل ــدة س ــاعة ،فأن ــت ف ــي
حالـــة والدة طبيعيـــة بعـــد ثـــوانٍ .
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متدد عنق الرحم:
عنـــق الرحـــم هـــو اجلـــزء األدنـــى
م ــن الرح ــم ال ــذي يفت ــح ف ــي املهب ــل،
عنـــق الرحـــم هـــو هيـــكل أنبوبـــي
طولـــه نحـــو  3إلـــى  4ســـنتيمترات
مـــع مـــرور يربـــط جتويـــف الرحـــم
باملهبـــل ،أثنـــاء املخـــاض ،يجـــب
أن يتغيـــر دور عنـــق الرحـــم مـــن
احلفـــاظ علـــى احلمـــل (عـــن طريـــق
إبقـــاء الرحـــم مغلقـــ ًا) إلـــى تســـهيل
والدة الطف ــل (ع ــن طري ــق التم ــدد ،أو
الفتـــح ،مبـــا يكفـــي للســـماح للطفـــل
باملـــرور).
التغييـــرات األساســـية التـــي حتـــدث
بالقـــرب مـــن نهايـــة احلمـــل تـــؤدي
إلـــى تليـــن أنســـجة عنـــق الرحـــم
وتخفيـــف عنـــق الرحـــم ،وكالهمـــا
يس ــاعد عل ــى حتضي ــر عن ــق الرح ــم،
صحيـــح أن العمـــل النشـــط يعتبـــر

مرأة
--

ارتفاع خطر أضرار قاع احلوض قد يتطلب الوالدة القيصرية
قيـــد التنفيـــذ عندمـــا يتـــم توســـيع
عنـــق الرحـــم  3ســـم أو أكثـــر.
الوقت احلاسم للوالدة:
فـــي نهايـــة املطـــاف ،يجـــب أن تفتـــح
قن ــاة عن ــق الرح ــم حت ــى يص ــل قط ــر
الفتح ــة نفس ــها إل ــى  10س ــنتيمترات،
ويكــون الطفــل قــادر ًا علــى املــرور إلــى
قنـــاة الـــوالدة ،عندمـــا يدخـــل الطفـــل
املهبـــل ،ميتـــد جلـــدك وعضالتـــك.
تصـــل الشـــفافة والعجـــان (املنطقـــة
الواقع ــة ب ــن املهب ــل واملس ــتقيم) ف ــي
النهاي ــة إل ــى نقط ــة متت ــد إل ــى أقص ــى
حـــد .عنـــد هـــذه النقطـــة ،قـــد يشـــعر
اجللـــد وكأنـــه يحتـــرق.
ظهور رأس اجلنني
في الوالدة الطبيعية:
مــع ظهــور رأس الطفــل ،هنــاك ارتيــاح
كبي ــر م ــن الضغ ــط ،عل ــى الرغ ــم م ــع
أن ــك رمب ــا ال تزال ــن تش ــعرين بع ــدم
الراحـــة ،ســـيطلب منـــك ممرضـــك أو

طبيب ــك التوق ــف ع ــن الدف ــع حلظ ــات
بينم ــا يت ــم ش ــفط ف ــم وأن ــف الطف ــل
إلزال ــة الس ــائل األمنيوس ــي واملخ ــاط،
م ــن امله ــم القي ــام بذل ــك قب ــل أن يب ــدأ
الطف ــل ف ــي التنف ــس والب ــكاء.
عــادة مــا يقــوم الطبيــب بتدويــر رأس
الطفــل ربــع دورة ليكــون فــي محــاذاة
مـــع جســـم الطفـــل ،الـــذي ال يـــزال
بداخلـــك .ســـ ُيطلب منـــك بعـــد ذلـــك
البــدء فــي الدفــع مــرة أخــرى لتســليم
الكتفـــن ،الكتـــف العلـــوي يأتـــي أو ًال
ث ــم الكت ــف الس ــفلي ،ث ــم ،م ــع دفع ــة
أخيـــرة ،أنـــت تقدمـــن طفلـــك!
تقدمي املشيمة:
ال تــزال املشــيمة والكيــس األمينوســي
الـــذي يدعـــم الطفـــل ويحميـــه ملـــدة
تســـعة أشـــهر فـــي الرحـــم بعـــد
الـــوالدة ،يجـــب تســـليمها ،وقـــد
يح ــدث ه ــذا تلقائيــ ًا أو ق ــد يس ــتغرق
األم ــر نص ــف س ــاعة ،ميك ــن ملمرض ــة
التولي ــد أو الطبي ــب أن يف ــرك بطن ــك
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أس ــفل زر البط ــن للمس ــاعدة ف ــي ش ــد
الرحـــم وتخفيـــف املشـــيمة.
الوالدة القيصرية
ارتف ــاع خط ــر اإلصاب ــة بأض ــرار ق ــاع
احلـــوض وخصوصـــ ًا عنـــد النســـاء
اللوات ــي جت ــاوزن الثالث ــن عام ــا -ق ــد
يجع ــل م ــن األفض ــل أن تل ــد احلام ــل
عب ــر عملي ــة قيصري ــة .ولك ــن مل ــاذا؟
كاتيـــا جونســـون (اســـم مســـتعار)
تتذكـــر كلمـــات األطبـــاء ،قبـــل أن
يســـتخدموا معهـــا جهـــاز شـــفط
اجلنـــن «ليـــس هـــذا جيـــد ًا كثيـــر ًا
اآلن» .جـــاء طفلهـــا آنـــذاك للعالـــم
بالدقيق ــة األخي ــرة س ــليما .ولك ــن األم
البالغ ــة م ــن العم ــر  39عام ـ ًا ،ال ت ــزال
تعان ــي حت ــى بع ــد تس ــع س ــنوات م ــن
تداعي ــات ال ــوالدة ،حي ــث تض ــرر ق ــاع
احلــوض لديهــا .إنهــا مصابــة بســلس
الب ــراز والب ــول ،كم ــا تغي ــر ش ــعورها
بالرغب ــة اجلنس ــية «فلق ــد أصب ــح كل
شـــيء صامتـــ ًا”.
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تعتبـــر الـــوالدة املهبليـــة بشـــكل عـــام
الطريقــة املثلــى ألنهــا الشــكل الطبيعــي
لل ــوالدة .ولك ــن بع ــض اخلب ــراء ي ــرون
أن الـــوالدة القيصريـــة ميكـــن أن متنـــع
إصابـــة بعـــض النســـاء بأضـــرار فـــي
قـــاع احلـــوض .وقلمـــا يعلـــم ذوو
الش ــأن به ــذا األم ــر ،ألن التوعي ــة بش ــأن
تداعيـــات الـــوالدات الطبيعيـــة ال تـــزال
غيـــر كافيـــة بأملانيـــا -حســـبما يـــرى
اخلب ــراء -وقلم ــا يك ــون هن ــاك حدي ــث
صري ــح ع ــن رغب ــة إح ــدى النس ــاء ف ــي
الـــوالدة القيصريـــة.
يعم ــل ق ــاع احل ــوض ،وه ــو عب ــارة ع ــن
أليـــاف عضليـــة وعضـــات عصعصيـــة
ونســـيج ضـــام ،علـــى احلفـــاظ علـــى
األعضـــاء داخـــل احلـــوض.
ميك ــن أن تش ــد ه ــذه العض ــات أثن ــاء
ال ــوالدة ،ب ــل وتتم ــزق ،مم ــا يتس ــبب
ف ــي تدل ــي األعض ــاء املوج ــودة داخ ــل
احلـــوض «حيـــث تتســـبب  10إلـــى
% 20مـــن الـــوالدات فـــي متـــزق قـــاع
احلـــوض» حســـب كافـــن بيســـلر

رئيس ــة مرك ــز برل ــن لع ــاج أم ــراض
قـــاع احلـــوض والســـلس والتـــي
أوضحـــت أنـــه ال ميكـــن إصـــاح
األضـــرار الناجمـــة عـــن ذلـــك «حيـــث
ال ميكـــن إعـــادة ربـــط هـــذه العضلـــة
امللســـاء بعظمـــة العانـــة”.
قـــال هانـــز بيتـــر ديتـــز طبيـــب
املســـالك البوليـــة النســـائية فـــي
ســـيدني بأســـتراليا «كلمـــا تقـــدم
عم ــر النس ــاء ازداد احتم ــال إصابته ــن
بتمـــزق قـــاع احلـــوض أو التمـــزق
العجان ــي (العج ــان ه ــو ال ــذي يفص ــل
املهبـــل عـــن فتحـــة الشـــرج) حيـــث
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
يتعـــرض قـــاع احلـــوض لإلجهـــاد
كثيـــر ًا بســـبب الســـرعة وقـــوة
اجلـــذب ،ويســـتخدم امللقـــط عنـــد
حـــدوث تعقيـــدات أثنـــاء الـــوالدة.
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حاسوب لتقدير اخلطورة
وطـــور أطبـــاء مـــن الســـويد حاســـوب ًا
ّ
يســـتطيع تقديـــر خطـــر اإلصابـــة
بأض ــرار ق ــاع احل ــوض عق ــب ال ــوالدة.
وتســتخدمه الطبيبــة بيســلر فــي تقــدمي
النصــح للمرضــى .ولكــن هــذا احلاســوب
ليـــس منتشـــر ًا كثيـــر ًا بأملانيـــا -وفقـــ ًا
لبيس ــلر -الت ــي تأم ــل ف ــي توف ــر املزي ــد
م ــن التوعي ــة م ــن خ ــال أطب ــاء النس ــاء
والـــوالدة.
ويشـــير فولفغانـــغ هينريـــش مديـــر
قســـم الـــوالدة مبستشـــفى برلـــن
ش ــاريتيه إل ــى أن احلم ــل ف ــي ح ــد ذات ــه
ميكــن أن يســبب مشــاكل ســلس .أوضــح
أن ال ــوالدة الطبيعي ــة ميك ــن أن تصب ــح
أفضـــل مـــن القيصريـــة بعـــد املقارنـــة
بـــن جميـــع عوامـــل اخلطـــر احملتملـــة
حيــث تظــل الــوالدة القيصريــة جراحــة
ف ــي كل األح ــوال ،مضيف ـ ًا «ولكن ــي أج ــد
أنـــه ليـــس مـــن العـــدل اســـتبعاد هـــذا
اجلــزء مــن التوعيــة لــدى الالتــي بلغــن
س ــن الرش ــد عن ــد التخطي ــط لل ــوالدة».

صحة

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

الصحة العالمية تُ صدر نصائح حول سالمة
األطفال في المدارس في ظل كورونا
تتســم ظــروف احليــاة أثنــاء جائحــة كوفيــد -19بالصعوبــة للوالديــن واألطفــال
علـــى حـــ ٍد ســـواءّ ،
ومتثـــل العـــودة إلـــى املـــدارس خطـــوة مهمـــة ونأمـــل
أنه ــا ف ــي موض ــع ترحي ــب ،ولك ــن م ــن املرج ــح أن لدي ــك ول ــدى أطفال ــك
العدي ــد م ــن األس ــئلة ،وفيم ــا يل ــي آخ ــر املعلوم ــات ح ــول م ــا ال ــذي ينبغ ــي
توقع ــه ،وكي ــف ميكن ــك دع ــم أطفال ــك الط ــاب .ف ــي ظ ــل الع ــودة إل ــى
امل ــدارس ،ي ــراود الكثي ــر م ــن أولي ــاء األم ــور مش ــاعر القل ــق واخل ــوف عل ــى
أطفالهـــم وســـط تفشـــي فيـــروس كورونـــا املســـتجد ،ورمبـــا يستفســـرون
ح ــول أفض ــل ط ــرق الوقاي ــة للح ــد م ــن مخاط ــر انتق ــال الع ــدوى.
إمي ــاء ال ــرأس أو وض ــع الي ــد عل ــى
القلـــب.
< عــدم وصــم األطفــال الذيــن أصيبــوا
بفيــروس كورونــا املســتجد.

ونشـــر املكتـــب اإلقليمـــي ملنظمـــة
الصحـــة العامليـــة فـــي منطقـــة
الشـــرق األوســـط ،عبـــر حســـابه
الرســـمي ،علـــى موقـــع «تويتـــر»،
مجموعـــة مـــن النصائـــح للحفـــاظ
علـــى ســـامة املـــدارس خـــال هـــذه وبالطبــــــع ،يـــــــراود الكثيـــر مـــن
األشـــخاص عــــــدد ًا مـــن األسئـــــــلة
اجلائحـــة العامليـــة.
ح ــول الفئ ــات العمري ــة املختلف ــة م ــن
< مراعـــاة البقـــاء فـــي املنـــزل عنـــد األطف ــال ،الذي ــن ينبغ ــي عليه ــم وض ــع
أقنعـــة الوجـــه.
اإلصابـــة باملـــرض.
< الســـعال أو العطـــس فـــي الكـــوع ونصحـــت منظمتـــا الصحـــة العامليـــة
املثن ــي أو املندي ــل ،م ــع التخل ــص واألمم املتحـــدة للطفولـــة ســـابق ًا
بـــأن يرتـــدي األطفـــال ،الذيـــن تبلـــغ
من ــه ف ــور ًا .
< غســـل اليديـــن بالصابـــون واملـــاء أعمارهـــم  12عامـــ ًا ،الكمامـــات مـــع
اتب ــاع نف ــس الش ــروط املطبق ــة عل ــى
أو فركهمـــا مبطهـــر كحولـــي.
< تنظي ــف األس ــطح واألش ــياء الت ــي البالغـــن.
وبحســـب البيـــان الـــذي أصدرتـــه
تلم ــس باس ــتمرار.
< االبتع ــاد ع ــن اآلخري ــن مبس ــافة ال الصحـــة العامليـــة ،ال ينبغـــي إلـــزام
األطفـــال البالغـــن مـــن العمـــر 5
تق ــل ع ــن مت ــر واح ــد.
< ارتــداء الكمامــة عنــد اللــزوم أو إذا ســـنوات أو أقـــل بارتـــداء كمامـــة.
وتق ــوم ه ــذه النصيح ــة عل ــى أس ــاس
تعـ ّـذر احلفــاظ علــى التباعــد.
< حتيـــة النـــاس بتلويـــح اليـــد أو ســـامة الطفـــل ،ومصلحتـــه العامـــة،
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وقدرتـــه علـــى اســـتخدام الكمامـــة
بشـــكل مالئـــم.
ويســـتند قـــرار وضـــع الكمامـــات
لألطف ــال ،م ــا ب ــن الـــ 6أع ــوام والـــ11
عامـ ًا ،علــى عــدد مــن العوامــل أبرزهــا:
م ــدى تفش ــي الفي ــروس ف ــي املنطق ــة
التـــي يقيـــم بهـــا الطفـــل ،وقدرتـــه
علـــى اســـتخدام القنـــاع بشـــكل آمـــن،
ومـــدى توفـــر الكمامـــات.
وأخيـــر ًا ،تنصـــح منظمـــة الصحـــة
العامليــة باستشــارة الســلطات احملليــة
دومـــ ًا والتقيـــد باملمارســـات املوصـــى
به ــا ف ــي منطقته ــم .ف ــي ظ ــل تفش ــي
فيـــروس كورونـــا املســـتجد ،يـــراود
الكثيـــر مـــن األشـــخاص عـــدد ًا مـــن
األســـئلة حـــول الفئـــات العمريـــة
املختلف ــة م ــن األطف ــال ،الذي ــن ينبغ ــي
عليهـــم ارتـــداء أقنعـــة الوجـــه.
وتنصـــح منظمتـــي الصحـــة العامليـــة
واألمم املتح ــدة للطفول ــة ب ــأن يرت ــدي
األطفـــال ،الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 12
عامـــ ًا ،الكمامـــات مـــع اتبـــاع نفـــس
الشـــروط املطبقـــة علـــى البالغـــن.
وبحســـب البيـــان الـــذي أصدرتـــه
الصحـــة العامليـــة ،ال ينبغـــي إلـــزام
األطفـــال البالغـــن مـــن العمـــر 5
ســـنوات أو أقـــل بارتـــداء كمامـــة.
وتق ــوم ه ــذه النصيح ــة عل ــى أس ــاس
ســـامة الطفـــل ومصلحتـــه العامـــة
وقدرتـــه علـــى اســـتخدام الكمامـــة
بشـــكل مالئـــم.
ويســـتند قـــرار وضـــع الكمامـــات

إرشادات
ارتداء األطفال
للكمامات للفئات
العمرية المختلفة
غسل اليدين
بالصابون والماء
أو فركهما بمطهر
كحولي
تنظيف
األسطح واألشياء
التي تلمس
باستمرار
مراعاة
البقاء في المنزل
عند اإلصابة
بالمرض
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صحة

طفلك

لألطفــال ،مــا بــن الـــ 6أعــوام والـــ11
عامـــ ًا ،علـــى العوامـــل التاليـــة:
مـــدى تفشـــي الفيـــروس فـــي
املنطقـــة التـــي يقيـــم بهـــا الطفـــل
قـــدرة الطفـــل علـــى اســـتخدام
القنـــاع بشـــكل آمـــن ومناســـب
م ــدى توف ــر الكمام ــات فض ـ ً
ـا ع ــن
إمكانيـــة غســـلها واســـتبدالها فـــي
أماكـــن معينـــة.
إشـــراف البالغـــن علـــى األطفـــال
وتقـــدمي إرشـــادات حـــول كيفيـــة
ارتـــداء الكمامـــات ونزعهـــا بأمـــان
التأثيـــر احملتمـــل الرتـــداء القنـــاع
علـــى التعلـــم والنمـــو النفســـي
واالجتماعـــي.
مـــدى تفاعــــــل األطفـــــــــال مـــع
أشخــــــــاص آخريــــــن معرضـــن
لإلصابــــة بأمـــــراض خطيـــــرة.
وأخي ــر ًا ،تنص ــح منظم ــة الصح ــة
العامليـــة باستشـــارة الســـلطات
احملليــة دوم ـ ًا والتقيــد باملمارســات

املوصـــى بهـــا فـــي منطقتهـــم.
هل من اآلمن لطفلي
أن يعود إلى املدرسة؟
ينبغـــي أال ُيعـــاد فتـــح املـــدارس إال
عندمـــا تكـــون آمنـــة للطـــاب ،ومـــن
املرجــح أن تبــدو العــودة إلــى املــدارس
مختلفــة قليـ ً
ـدت عليــه ومــا
ـا عمــا اعتـ َ
اعتــاد عليــه طفلــك فــي الســابق .ومــن
احملتمــل أن تفتــح املــدارس لفتــرة مــن
الوق ــت ث ــم يص ــدر ق ــرار بإغالقه ــا م ــن
جديـــد مؤقتـــ ًا ،وذلـــك اعتمـــاد ًا علـــى
الســـياق احمللـــي .وبســـبب التطـــور
املســـتمر للوضـــع ،ســـيتعني علـــى
الســـلطات أن تتحلـــى باملرونـــة وأن
للتكيـــف مـــن أجـــل
تكـــون مســـتعدة
ّ
التحقـــق مـــن ســـامة كل طفـــل.
وحتـــى لـــو كان القـــادة فـــي منطقتـــك
لــم يقــرروا بعــد إعــادة فتــح املــدارس،
فمـــن األهميـــة احلاســـمة أن يبـــدؤوا
بالتخطيـــط لذلـــك اآلن ،للمســـاعدة
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علـــى ضمـــان ســـامة الطـــاب
واملعلمـــن واملوظفـــن عنـــد عودتهـــم
وضمـــان اقتنـــاع املجتمعـــات احملليـــة
بإعـــادة األطفـــال إلـــى املـــدارس.
ما االحتياطات التي يتعني على املدارس
اتخاذها ملنع انتشار فيروس كوفيد 19 -؟
يج ــب أن تك ــون إع ــادة فت ــح امل ــدارس
متســـقة مـــع االســـتجابة الصحيـــة
العام ــة لكوفي ــد -19ف ــي البل ــد املعن ــي،
وذلـــك حلمايـــة الطـــاب واملوظفـــن
واملعلمـــن وأســـرهم.
ومـــن بـــن اإلجـــراءات العمليـــة التـــي
بوســـع املـــدارس اتخاذهـــا:
التـــدرج فـــي بـــدء اليـــوم الدراســـي
ّ
وإنهائـــه ،بحيـــث يبـــدأ وينتهـــي فـــي
أوقـــات مختلفـــة ملجموعـــات مختلفـــة
مـــن الطـــاب.
التدرج في أوقات تناول الوجبات.
ّ
نق ــل الصف ــوف إل ــى أماك ــن مؤقت ــة أو
إل ــى خ ــارج املبن ــى.

تنظيـــم دوام املـــدارس علـــى فتـــرات،
بغيـــة تقليـــص عـــدد الطـــاب فـــي
الصفـــوف.
أوجهها إلى
ما هي األسئلة التي ينبغي أن ّ
مع ّلم طفلي أو إدارة املدرسة؟
م ــن الطبيع ــي أن يك ــون ل ــدى الن ــاس
أســـئلة كثيـــرة أثنـــاء هـــذه الفتـــرة
احلافلـــة بالقلـــق والتعطيـــل .ومـــن
بـــن األســـئلة املفيـــدة التـــي بوســـعك
توجيههـــا:
َ
اتخذتهـــا
مـــا هـــي اخلطـــوات التـــي
املدرســـة للمســـاعدة فـــي ضمـــان
ســـامة الطـــاب؟
كيـــف ســـتدعم املدرســـة الصحـــة
العقليـــة للطـــاب وتكافـــح الوصـــم
ضـــد األشـــخاص الذيـــن أصيبـــوا
باملـــرض؟
كيـــف ســـ ُتحيل املدرســـة األطفـــال
الذيـــن قـــد يحتاجـــون إلـــى إحالـــة
للحصـــول علـــى دعـــم متخصـــص؟

هـــل ســـتتغير أي مـــن سياســـات
املدرســـة فـــي مجـــال الوقايـــة
وبخصـــوص التنمـــر حاملـــا تفتـــح
أبوابهـــا مـــن جديـــد؟
كيـــف ميكننـــي أن أدعـــم جهـــود
املدرس ــة ف ــي احملافظ ــة عل ــى الس ــامة،
مب ــا ف ــي ذل ــك م ــن خ ــال جل ــان اآلب ــاء
واملعلمـــن ،أو عبـــر شـــبكات أخـــرى؟
مـــا الـــذي علـــي أن أفعلـــه إذا تخ ّلـــف
طفلـــي عـــن الركـــب فـــي الدراســـة؟
لقـــد أظهـــر الطـــاب فـــي جميـــع أنحـــاء
العالـــم مـــدى رغبتهـــم فـــي مواصلـــة
التع ّلـــم ،فقـــد واظبـــوا علـــى دروســـهم
فـــي ظـــل ظـــروف صعبـــة ،وبدعـــم مـــن
معلميهـــم وآبائهـــم وأمهاتهـــم امللتزمـــن.
ولكـــن ســـيحتاج أطفـــال عديـــدون
ملســـاعدة إضافيـــة لتـــدارك تعليمهـــم
عندمـــا تعيـــد املـــدارس فتـــح أبوابهـــا.
مــا الــذي علــي أن أفعلــه إذا كان طفلــي
يواجـــه صعوبـــة فـــي العـــودة إلـــى
«املـــزاج الدراســـي»؟
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تذكَّ ــر أن طفل ــك س ــوف يتعام ــل م ــع
التوت ــر الناج ــم ع ــن األزم ــة اجلاري ــة
علــى نحــو مختلــف مــن تعاملــك أنــت
مـــع التوتـــر .ينبغـــي عليـــك تهيئـــة
بيئـــة داعمـــة وراعيـــة ،واالســـتجابة
إلـــى أســـئلة طفلـــك وتعبيراتـــه
بإيجابيــة .وعليــك إظهــار الدعــم وأن
جتعـــل طفلـــك يعلـــم بأنـــه ال بـــأس
م ــن الش ــعور باإلحب ــاط والقل ــق ف ــي
مثـــل هـــذه األوقـــات ،بـــل أن هـــذه
املشـــاعر هـــي أمـــر طبيعـــي.
س ــا ِعد طفل ــك عل ــى االلت ــزام بالروت ــن
التعلـــم مرحـــ ًا مـــن
اليومـــي،
واجعـــل ّ
َ
خ ــال إدماج ــه باألنش ــطة اليومي ــة م ــن
قبي ــل الطب ــخ ووق ــت الق ــراءة العائلي ــة
أو األلع ــاب .وثم ــة خي ــار آخ ــر يتمث ــل
فــي االنضمــام إلــى مجموعــة مجتمعيــة
للوالديـــن للتواصـــل مـــع والديـــن
آخري ــن مم ــن مي ــرون بالتجرب ــة ذاته ــا،
وذل ــك ملش ــاطرة النصائ ــح واحلص ــول
عل ــى الدع ــم.

تغذية

اجلهاز املناعي خط الدفاع األول للجسم

التغذية الصحية

لزيادة مناعة الجسم في زمن كورونا
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تعد التغذية أساس ًا لصحة
اجلسم وتقوية مناعته لتقوم بدورها
التام في مكافحة الفيروسات ،وال تعتمد
التغذية الصحية على صنف من الطعام
فقط إمنا يجب أن تتضمن نظام ًا صحي ًا
متكام ًال يشتمل على بعض األصناف.
تعتبر التغذية الصحية واحدة من أهم
األساليب التي من شأنها تقوية
املناعة من أجل التغلب على
فيروس كورونا

االستهالك العالي من الدهنيات والسكريات أسباب سوء التغذية
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا التـــي
اجتاحـــت العالـــم أصبـــح مـــن
الضـــروري تســـليط الضـــوء علـــى
التغذيـــة الصحيـــة لتقويـــة مناعـــة
اجلس ــم ودعمه ــا ،خاص ــة ف ــي الوق ــت
الـــذي تتزايـــد فيـــه أخبـــار توصـــي
بنصائـــح وأطعمـــة يعـــد بعضهـــا
صحيحـــ ًا والبعـــض اآلخـــر ال أســـاس
لـــه مـــن الصحـــة ،حتـــت عناويـــن
مضللـــة مثـــل أن تنـــاول البصـــل
وحـــده يعتبـــر عالجـــ ًا تامـــ ًا مـــن
الفيـــروس.
يعـــد اجلهـــاز املناعـــي خـــط الدفـــاع
األول للجســـم ،وال تكمـــن أهميتـــه
فق ــط ف ــي من ــع اإلصاب ــة بامل ــرض ب ــل
فـــي املســـاهمة فـــي فاعليـــة العـــاج
وتســـريعه بعـــد اإلصابـــة.
مين ــع اجله ــاز املناع ــي ب ــدوره دخ ــول
األجســـام الغريبـــة إلـــى اجلســـم إذ

يحاربهـــا ويقضـــي عليهـــا ،ولهـــذا
ً
خاصـــة فـــي
يعـــد ذا أهميـــة بالغـــة
حالـــة االلتهابـــات الفيروســـية التـــي
ال يت ــم عالجه ــا باملض ــادات احليوي ــة
علميـــ ًا ،ويعتمـــد عالجهـــا علـــى
الصحـــة العامـــة للجســـم وكفـــاءة
اجلهـــاز املناعـــي.
تعــد التغذيــة أساس ـ ًا لصحــة اجلســم
وتقويـــة مناعتـــه لتقـــوم بدورهـــا
التـــام فـــي مكافحـــة الفيروســـات،
وال تعتمـــد التغذيـــة الصحيـــة علـــى
صن ــف م ــن الطع ــام فق ــط إمن ــا يج ــب
ً
متكامـــا
أن تتضمـــن نظامـــ ًا صحيـــ ًا
يشـــتمل علـــى بعـــض األصنـــاف.
والتب ــاع نظ ــام صح ــي يج ــب التقي ــد
مبمارســـات تشـــمل العديـــد مـــن
ً
فمثـــا يعـــد النـــوم
نواحـــي احليـــاة،
ً
ليـــا
املتواصـــل ملـــدة  7-8ســـاعات
للش ــخص البال ــغ وجتن ُب ــه للس ــهر ذا
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دور كبي ــر ف ــي احلف ــاظ عل ــى صح ــة
اجلســـم ،وتشـــير دراســـات عديـــدة
إل ــى أن الن ــوم املتقط ــع والس ــهر لهم ــا
تأثيـــر كبيـــر علـــى صحـــة اجلســـم
ســـلب ًا ،بحيـــث جتعـــل الشـــخص
عرضـــة لإلصابـــة باألمـــراض مثـــل
نــزالت البــرد ،كمــا أن اإلرهــاق واألرق
يســـببان انخفـــاض كريـــات الـــدم
البيضـــاء التـــي تعـــد خـــط الدفـــاع
األول فـــي اجلســـم.
وكنقطـــة أساســـية فـــي احلفـــاظ
عل ــى الصح ــة العام ــة للجس ــم يج ــب
ممارســـة نشـــاط بدنـــي وجتنـــب
اخلمـــول احلركـــي ،إذ تســـاعد
الرياضـــة علـــى تقويـــة اجلســـم
وتنش ــيط اجله ــاز الدوران ــي وال ــدورة
الدمويـــة فـــي الشـــرايني ،وتعـــد
أساســـية للحفـــاظ علـــى مســـتويات
األي ــض ف ــي اجلس ــم س ــليمة ،ومتث ــل

تغذية

عمليـــات األيـــض عمليـــات الهـــدم
والبنـــاء املســـؤولة عـــن جتديـــد
اخلاليـــا اجلســـمية.
يعتبـــر ســـوء التغذيـــة شـــائع ًا فـــي
عصرنـــا احلالـــي نظـــر ًا للتغيـــرات
البيئيــة واملجتمعيــة املتعــددة ،وميثــل
س ــوء التغذي ــة وج ــود نق ــص متع ــدد
فـــي مخـــازن الفيتامينـــات واملعـــادن
مم ــا يع ــرض الش ــخص
ف ــي اجلس ــمَّ ،
لإلصابـــة بعـــدة ظـــروف صحيـــة
تضـــر بالصحـــة العامـــة للجســـم
كأمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي ،ومـــن
أمثلتهـــا القرحـــة املعديـــة وقرحـــة
االثنـــي عشـــر والقولـــون العصبـــي.

وتتمث ــل أس ــباب س ــوء التغذي ــة ف ــي
مجتمعاتنـــا فـــي االســـتهالك العالـــي
مـــن الدهنيـــات والســـكريات علـــى
حســاب املجموعــات الغذائيــة األخــرى
كاخلضـــراوات والفاكهـــة والبروتـــن
اخلالـــي مـــن الدهـــون ،إضافـــة إلـــى
االســـتهالك الكبيـــر للمـــواد احلافظـــة
وامللونـــات الصناعيـــة واملنكهـــات
التـــي تعتبـــر مؤثـــر ًا ســـلبي ًا علـــى
صحـــة اجلســـم ومناعتـــه.
وتبعـــ ًا ملـــا ســـبق فـــإن احلـــرص
علـــى تغذيـــة صحيـــة وســـليمة
يكـــون باتبـــاع منـــط حيـــاة صحـــي،
بحيـــث حتـــرص فيـــه علـــى تنـــاول
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غـــذاء متنـــوع ومتـــوازن يضمـــن
اســـتهالك أصنـــاف متنوعـــة مـــن
املجموعـــات الغذائيـــة األساســـية،
وهـــي اخلضـــراوات والفاكهـــة
واللحوم(تشـــمل اللحـــم األحمـــر
والطيـــور واملأكـــوالت البحريـــة
والبقوليـــات والبيـــض) ،ومجموعـــة
احلليـــب ومشـــتقاته ،ومجموعـــة
النشـــويات التـــي تتكـــون مـــن
الســـكريات واحلبـــوب.
ولتحافـــظ علـــى نشـــاط بدنـــي
معتـــدل يجـــب ممارســـة التماريـــن
الرياضيـــة بجهـــد بدنـــي متوســـط
ملـــدة  45دقيقـــة فـــي  3-5أيـــام
أس ــبوعي ًا ،وم ــن النش ــاطات البدني ــة
الت ــي أثبت ــت الدراس ــات أهميته ــا ف ــي
حتســـن الصحـــة العامـــة والوقايـــة
مـــن األمـــراض املشـــي الســـريع،
والس ــباحة ،ومتاري ــن الكاردي ــو كن ــط
احلبـــل.

ـس دائمــ ًا أن أس ــاس أجس ــامنا
وال نن ـ َ
هـــو املـــاء ،لهـــذا فـــإن احلفـــاظ علـــى
ت ــوازن اجلس ــم وترطيب ــه يع ــد هامــ ًا
جـــد ًا ،ويتـــم مـــن خـــال شـــرب مـــا ال
يق ــل ع ــن  3لت ــرات م ــن امل ــاء يوميــ ًا،
أي مـــا يســـاوي 12كوبـــ ًا كل كـــوب
بســـعة 240مـــل.
وكمـــا ذكرنـــا فـــي بدايـــة املقـــال
فـــإن ثمـــة أصنافـــ ًا مـــن األطعمـــة
واملشـــروبات تســـاهم فـــي تقويـــة
جه ــاز املناع ــة ضم ــن برنام ــج صح ــي
متكامـــل ،ومـــن هـــذه األصنـــاف:
< الشـــاي األخضـــر الـــذي يعـــد مـــن
أغن ــى املش ــروبات مبض ــادات األكس ــدة
التـــي حتـــارب اجلـــذور احلـــرة فـــي
اجلســـم وتنقيـــه مـــن الســـموم.
< الث ــوم ال ــذي يع ــد غنيــ ًا بالكبري ــت
والســـلينيوم ومضـــادات األكســـدة،
ويعـــد مـــن املضـــادات احليويـــة
الطبيعيـــة.

< اللـــن الـــذي يعـــد مصـــدر ًا
للبكتيريـــا النافعـــة التـــي متنـــع
تكاثـــر البكتيريـــا الضـــارة فـــي
ممـــا يحســـن
املعـــدة واألمعـــاءَّ ،
ويعـــزز عمـــل اجلهـــاز الهضمـــي ،إذ
تع ــد املع ــدة بي ــت ال ــداء وس ــامتها
تنعكـــس علـــى اجلســـم وصحتـــه
بشـــكل كامـــل.
< الســـمك واملأكـــوالت البحريـــة
التـــي تـــزود اجلســـم باحلمـــض
الدهنـــي أوميجـــا  3الـــذي يعمـــل
عل ــى تقوي ــة كري ــات ال ــدم البيض ــاء،
ومـــن أغنـــى املأكـــوالت البحريـــة
باألوميجـــا  3ســـمك املاكريـــل
والســـلمون والســـردين.
< األغذيـــة الغنيـــة بالبيتاكاروتـــن
الـــذي يســـاهم فـــي تقويـــة اجلهـــاز
املناعـــي وكريـــات الـــدم البيضـــاء
مثـــل اجلـــزر والبطاطـــا احللـــوة
واملشـــمش والبنـــدورة.
< العس ــل ال ــذي يع ــد غ ــذاء مقويــ ًا
للجس ــم ومص ــدر ًا للطاق ــة وبدي ـ ً
ـا
هامــ ًا للس ــكر األبي ــض املض ــر
بالصح ــة.

< وتع ــد األغذي ــة الغني ــة بفيتام ــن
ج أحـــد أهـــم العناصـــر لتنشـــيط
ال ــدورة الدموي ــة وتنش ــيط اجلس ــم،
إضافـــة إلـــى دورهـــا الكبيـــر فـــي
تقوي ــة اجله ــاز املناع ــي ،وم ــن أه ــم
أمثلتهـــا احلمضيـــات كالليمـــون
والبرتقـــال وأصنـــاف أخـــرى مثـــل
الكيـــوي والفراولـــة.
ال يرتبـــط احلفـــاظ علـــى تغذيـــة
صحيـــة وســـليمة بوجـــود جائحـــة
أو وبـــاء منتشـــر ،خاصـــة فـــي
العصـــر احلالـــي حيـــث تنتشـــر
األمـــراض بكثـــرة ،وحيـــث إننـــا
عرض ــة دائمــ ًا لإلصاب ــة بااللتهاب ــات
الفيروس ــية فيج ــب أن يك ــون ه ــدف
كل شـــخص هـــو احلفـــاظ علـــى
التغذي ــة الصحي ــة ،وااللت ــزام بنم ــط
حي ــاة يه ــدف للحف ــاظ عل ــى مناع ــة
اجلســـم بأفضـــل كفـــاءة ممكنـــة،
ولتكـــن جائحـــة كورونـــا حافـــز ًا
لألشـــخاص واملجتمعـــات للتحـــول
إلـــى منـــط احليـــاة الصحـــي الـــذي
يجـــب اتباعـــه فـــي كافـــة املراحـــل
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
التماريـــن الرياضيـــة
تزيـــــــد مـــن إفـــــــراز مضـــاد
األكســــــدة الـــذي يقـــي مـــن أمـــراض
الرئـــة التماريـــن الرياضيـــة تزيـــد مـــن إفـــراز
مض ــاد األكس ــدة ال ــذي يق ــي م ــن أم ــراض الرئ ــة.
بـــات مـــن املعـــروف جيـــدا اآلن بعـــض األمـــور
األساســية حلمايــة الــذات مــن التقــاط عــدوى كورونــا
املســـتجد؛ مثـــل البقـــاء فـــي املنـــزل ،واحلفـــاظ
علــى مســافة  6أقـــــدام علــى األقــل بينــك وبــن
األش ــخاص اآلخري ــن عن ــد االضط ــرار للخ ــروج،
وغســــل اليديـــن ،وتطهيـــر األســـطح
التـــي يتـــم ملســـها بصفـــة
متكررة.

التمارين الرياضية تعزز إفراد «سوبر أكسيد ديسميوتاز»
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من تداعيات كورونا
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لكـــن فـــي اســـتعراض حديـــث لدراســـة قدميـــة ،اقتـــرح
زه ــن ي ــان ،أس ــتاذ ط ــب القل ــب واألوعي ــة الدموي ــة ،ال ــذي
يديـــر مختبـــر فســـيولوجيا التماريـــن اجلزيئيـــة فـــي
جامعـــة فيرجينيـــا ،إضافـــة ســـلوك رئيســـي آخـــر إلـــى
قائم ــة اإلج ــراءات الوقائي ــة ،وه ــي التماري ــن الرياضي ــة،
وذلـــك لفوائدهـــا للرئتـــن واجلهـــاز املناعـــي واملـــزاج.
وبحس ــب موق ــع «بيزن ــس إنس ــايدر» األمريك ــي ،توص ــل
الباح ــث إل ــى أن التماري ــن الرياضي ــة تع ــزز إف ــراد مض ــاد
األكســـدة «ســـوبر أكســـيد ديســـميوتاز» الـــذي يقـــي مـــن
أم ــراض الرئ ــة احل ــادة ،وأم ــراض أخ ــرى.
وأشـــار «يـــان» إلـــى أن مضـــاد األكســـدة هـــذا ميكنـــه
أن يقـــي مـــن متالزمـــة الضائقـــة التنفســـية احلـــادة أو
“ ،”ARDSالتـــي تتســـبب فـــي وفـــاة  45%مـــن اإلصابـــات
بكورونـــا املســـتجد.
وقـــال «يـــان» إن هـــذه املتالزمـــة تصيـــب مـــا يصـــل إلـــى
 85%مـــن املرضـــى املصابـــن بـ»كوفيـــد ،»19 -الذيـــن
يتلقـــون عالجهـــم داخـــل وحـــدات الرعايـــة املركـــزة.
وشـــدد علـــى أن الرياضـــة اســـتراتيجية مهمـــة لتجنـــب
التعقيـــدات اخلطيـــرة لـ»كوفيـــد ،»-19حـــال اإلصابـــة
ب ــه .الفت ــا إل ــى أن الرياض ــة له ــا فوائ ــد صحي ــة عدي ــدة،
وجتن ــب اإلصاب ــة مبتالزم ــة الضائق ــة التنفس ــية احل ــادة

م ــا ه ــي إال مث ــال .وف ــي دراس ــتهما ،ق ــام «ي ــان» مبش ــاركة
زمي ــل ل ــه مبراجع ــة  120دراس ــة س ــابقة ،معظمه ــا أج ــري
عل ــى احليوان ــات ،وبعضه ــا ج ــرى ف ــي مختب ــره اخل ــاص،
ملعرف ــة عل ــى املس ــتوى اجلزيئ ــي ،كيفي ــة إف ــراز الرياض ــة
ملضـــاد األكســـدة « ،”EcSODالـــذي يحمـــي األنســـجة مـــن
التوتـــر التأكســـدي ،الـــذي يســـاهم فـــي اإلصابـــة بكثيـــر
م ــن األم ــراض.
ووجـــدا أن ممارســـة الرياضـــة جتنـــب -أو علـــى األقـــل
تقلـــل -مـــن خطـــورة متالزمـــة الضائقـــة التنفســـية
احلــادة ،التــي تصاحــب عــادة احلــاالت اخلطيــرة املصابــة
بـ»كوفي ــد.”19 -
كمـــا توصـــا إلـــى أن األيروبكـــس هـــو أكثـــر التماريـــن
ً
فضـــا عـــن
الرياضيـــة احملفـــزة ملضـــاد األكســـدة،
تدريبـــات األوزان ورفـــع األثقـــال ،ألن اكتســـاب عضـــات
أكثـــر يـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن إفـــراز مضـــاد األكســـدة.
وأوصـــى «يـــان» مبمارســـة الرياضـــة  30دقيقـــة يوميـــا
عل ــى األق ــل ،لالس ــتفادة مبض ــاد األكس ــدة ف ــي حال ــة ع ــدم
اإلصابـــة بـ»كوفيـــد »19 -بعـــد ،أمـــا الذيـــن أصيبـــوا بـــه
بالفع ــل فعليه ــم التح ــرك بخف ــة وباعت ــدال ،إذ إن البق ــاء
فتــرة طويلــة فــي الســرير ميكــن أن يفاقــم عــدوى الرئــة،
ويـــؤدي إلـــى تعقيـــدات مرضيـــة أخـــرى.
المصدر :وكاالت
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تلوث الهواء

يجعل كورونا «أكثر فتكا»

منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونـــا شـــهد العالـــم انخفـــاض شـــديد فـــي تلـــوث الهـــواء
وحتديـــد ًا اول اكســـيد الكربـــون وثانـــي اكســـيد النيتروجـــن ،حيـــث ان معظـــم
املصان ــع وقط ــاع النق ــل اغلق ــت بس ــبب اجلائح ــة ولذل ــك حص ــل ه ــذا االنخف ــاض
امللم ــوس .والتوقع ــات ان الفي ــروس ل ــن يختف ــى إال بوج ــود لق ــاح ،وه ــذا يحت ــاج
ألش ــهر! أمنيتن ــا أن تك ــون الفت ــرة املاضي ــة فرص ــة لل ــدول ولألف ــراد لتقيي ــم عالقته ــم
م ــع البيئ ــة ،وأن تك ــون ه ــذه فرص ــة للتخطي ــط املس ــتدام املبن ــي عل ــى االقتص ــاد
األخض ــر مل ــا بع ــد اجلائح ــة ،وأن ال نرج ــع كس ــابق عهدن ــا!
مب ــوت سنــــ ــويا  ٧مالي ــن شخــــ ــص
بســـبب تلـــوث الهـــواء ،وبســـــــبب
االمـــراض التنفســـية املزمنـــة وغيرهـــا
مـــن االمـــراض املتعلقـــة بتلـــوث
اله ــواء ،أصب ــح االنس ــان أكث ــر عرض ــة
وبنـــاء
لفيـــروس كورونـــا وملخاطـــره!
ً
علــى دراســات ،أكثــر عــدد مــن الوفيــات
بكورون ــا كان بامل ــدن االوروبي ــة األكث ــر
تلوث ــا ،أملاني ــا قلل ــت انبعاثاته ــا بش ــكل
كبيـــر ،ولكـــن تخوفنـــا ان يكـــون
ذلـــك مجـــرد تغييـــر حلظـــي! االحتـــاد
االوروب ــي كان م ــن املفت ــرض أن يق ــوم
بعـــدد مـــن االجـــراءات للوصـــول الـــى
صفـــر كبـــون بحلـــول منتصـــف هـــذا
القـــرن ،لكـــن التخـــوف انـــه وبســـبب
اجلائحـــة ســـوف يتغيـــر ســـلم
األولويـــات.

فريق بحثي

واكتشـــف فريـــق مـــن الباحثـــن
بجامعـــة آرهـــوس فـــي الدمنـــارك،
وجامع ــة س ــيينا ف ــي إيطالي ــا ،الصل ــة
احملتمل ــة ب ــن تل ــوث اله ــواء وفي ــروس
كورونـــا املســـتجد «كوفيـــد.”19 -
ووجـــدت الدراســـة التـــي نشـــرت فـــي
العـــدد األخيـــر مـــن دوريـــة «التلـــوث
البيئـــي» ،عالقـــة واضحـــة بـــن تلـــوث

الهـــواء ومعـــدالت الوفيـــات مـــن
الفيـــروس فـــي إيطاليـــا ،كمـــا قدمـــت
بعـــض األســـباب حلـــدوث ذلـــك.
وتس ــبب االنتش ــار الس ــريع للفي ــروس
ف ــي أن ــه ل ــم يك ــن ل ــدى العلم ــاء الوق ــت
الكاف ــي لتحدي ــد م ــا يؤث ــر عل ــى س ــرعة
انتقالـــه ،وكيـــف ميكـــن أن تكـــون
إصاباتـــه قاتلـــة.
ومـــع ذلـــك ،حـــدد العلمـــاء بالفعـــل
بع ــض العوام ــل الت ــي ق ــد تؤث ــر عل ــى
جعـــل الفيـــروس فتـــاك ًا ،وتتضمـــن
هـــذه العوامـــل الظـــروف الصحيـــة
األساســـية ،وعمـــر الشـــخص.
وقـــد اســـتندوا فـــي هـــذه املعلومـــات
إل ــى البيان ــات املس ــتنتجة م ــن أم ــراض
اجلهــاز التنفســي الفيروســية الســابقة،
أو مـــن دول مثـــل إيطاليـــا أو الصـــن،
التـــي تعرضـــت مبكـــر ًا للفيـــروس.
واكتشـــف مؤلفـــو الورقـــة البحثيـــة
اجلديـــدة عالقـــة محتملـــة لـــم يتطـــرق
لهـــا العلمـــاء مـــن قبـــل ،وهـــي الصلـــة
بـــن تلـــوث الهـــواء وعـــدد الوفيـــات
بالفيـــروس ،وأصبـــح هـــذا االرتبـــاط
واضحـــ ًا عندمـــا نظـــروا إلـــى الوضـــع
فـــي إيطاليـــا.
وتظهــــــــر األرقـــــــام الرسمــــــية مـــن
احلكومـــة اإليطاليـــة اختالفـــ ًا كبيـــر ًا
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فـــي مـــدى فتـــك الفيـــروس ،اعتمـــاد ًا
علـــى املناطـــق اجلغرافيـــة ،إذ شـــهدت
املناط ــق الش ــمالية م ــن إيطالي ــا ،مث ــل
لومب ــاردي أو إمييلي ــا روماجن ــا ،مع ــدل
فت ــك يبل ــغ  ،% 12بينم ــا كان ــت نس ــبة
الفتــك حوالــي  % 4.5فــي بقيــة البــاد.
والحــظ املؤلفــون أنــه قــد يكــون هنــاك
مجموعــــــة مـــن التفســـــــيرات لهـــذه
االختالفــات ،بأنــه قــد تكــون االختالفــات
بســـبب الطريقـــة التـــي تســـجل بهـــا
كل منطقـــة الوفيـــات واإلصابـــات ،أو
حقيق ــة أن هات ــن املنطقت ــن كان بهم ــا
ســـكان كبـــار الســـن نســـبي ًا.
ويقتـــرح الباحثـــون أن تلـــوث الهـــواء
هـــو عامـــل محتمـــل آخـــر ميكـــن أن
يفســـر هـــذا االختـــاف.
وباإلضاف ــة إل ــى وج ــود مع ــدل وفي ــات
مرتفــع بـ»كوفيــد ،»-19فــإن لومبــاردي
أو إمييليـــا روماجنـــا ،لديهـــم أيضـــ ًا
أس ــوأ مس ــتويات تل ــوث اله ــواء ،لي ــس
فق ــط ف ــي إيطالي ــا ،ولك ــن ف ــي جمي ــع
أنحــاء أوروبــا .واســتند الباحثــون إلــى
بيانـــات مـــن القمـــر الصناعـــي “NASA
 ،”Auraومؤشـــر جـــودة الهـــواء التابـــع
لوكالـــة البيئـــة األوروبيـــة ،وتوفـــر
مجموعـــة البيانـــات صـــورة واضحـــة
ودقيقـــة لتلـــوث الهـــواء النســـبي فـــي
مناط ــق جغرافي ــة مختلف ــة ف ــي جمي ــع
أنحـــاء أوروبـــا.
وباإلضافــة إلــى كونهــا مراكــز رئيســية
لإلنتـــاج الصناعـــي ،والتـــي تعـــد
س ــبب ًا رئيس ــي ًا لتل ــوث اله ــواء ،يش ــير
املؤلف ــون إل ــى أن الظ ــروف اجلغرافي ــة
واملناخيـــة لشـــمال إيطاليـــا تـــؤدي
أيضـــ ًا إلـــى تفاقـــم تلـــوث الهـــواء.
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اإلعجاز

العلمي

ذكر الله

عالج لألمراض النفسية
ذكـــر اهلل أكبـــر مـــن أي شـــيء فـــي هـــذه الدنيـــا ،وهـــذه
دراســـة تؤكـــد أن الـــذي يبتعـــد عـــن ذكـــر اهلل ســـيكون
فريس ــة ســـهلة لألمـــراض والهمـــوم واالكتئـــاب… لنق ــرأ
ونذكـــر اهلل تعالـــى ذكـــر ًا كثيـــر ًا….
دراسة إسالمية
أكـــدت دراســـة علميـــة أن اإلميـــان بـــاهلل عـــز وجـــل
واحملافظــة علــى الصــاة وأداء الــزكاة والصدقــات وصــوم
رمض ــان والعم ــرة واحل ــج وق ــراءة الق ــرآن الك ــرمي ،ع ــاج
فاعــل لــكل األمــراض النفســية التــي قــد تصيــب اإلنســان.
وأوضحـــت الدراســـة بعنـــوان «الوقايـــة والعـــاج مـــن
األم ــراض النفس ــية ف ــي ض ــوء الس ــنة النبوي ــة» أن أب ــرز
األمـــراض النفســـية هـــي :القلـــق ،االكتئـــاب ،الوســـواس
القهـــري ،الصـــداع ،اخلـــوف مـــن املـــرض ،األرق.
وأكـــدت الدراســـة أن اإلميـــان بـــاهلل عـــز وجـــل هـــو أول
وس ــيلة لتحقي ــق الوقاي ــة والع ــاج م ــن امل ــرض النفس ــي:
فـــأول وســـيلة تؤمـــن لإلنســـان أعلـــى مســـتوى مـــن
الصحــة النفســية هــي حتقيقــه الكامــل للتوحيــد ومعنــى
الشـــهادتني وابتعـــاده عـــن كل أبـــواب الشـــرك واجتنابـــه
الب ــدع واخلراف ــات .فاإلمي ــان ب ــاهلل إذا م ــا ب ـ َّ
ـث ف ــي نف ــس
اإلنســان منــذ الصغــر فإنــه يعــزز ثقتــه بنفســه ومينحــه
الثب ــات ويحمي ــه م ــن احلي ــرة والتخب ــط ويكس ــبه مناع ــة
ووقاي ــة م ــن اإلصاب ــة باألم ــراض النفس ــية.
كان عليــه الصــاة والســام يقــول لبــال بــن ربــاح رضــي
اهلل عنـــه( :يـــا بـــال أقـــم الصـــاة أرحنـــا بهـــا) .ويعـــدّ
الوضـــوء وســـيلة مماثلـــة للوســـائل التـــي يســـتخدمها
أطب ــاء الع ــاج النفس ــي لع ــاج مرضاه ــم ،بامل ــاء فغس ــل
األعضـــاء بشـــكل مســـتمر يســـاهم فـــي التخفيـــف مـــن
حـــدة التوتـــر والتقليـــل مـــن وطـــأة األحـــزان والهمـــوم
فجس ــم اإلنس ــان تنتش ــر ف ــي أجزائ ــه ش ــعيرات عصبي ــة
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تتأث ــر ب ــكل م ــا يتلق ــاه العق ــل واجلس ــد م ــن انفع ــاالت،
وتعريـــض هـــذه الشـــعيرات للمـــاء يـــؤدي لبرودهـــا
وتهدئتهـــا.
وأك ــدت الدراس ــة أن احملافظ ــة عل ــى أداء الص ــاة خم ــس
م ــرات -م ــع التس ــبيح والدع ــاء وذك ــر اهلل بع ــد الف ــراغ
منه ــا -متدن ــا بأحس ــن نظ ــام للتدري ــب عل ــى االس ــترخاء
والهـــدوء النفســـي ممـــا يســـاهم فـــي التخلـــص مـــن
القلـــق والتوتـــر العصبـــي والتـــي متتـــد وتســـتمر مـــع
املســـلم إلـــى مـــا بعـــد الصـــاة فتـــرة مـــن الوقـــت ،وقـــد
يواجـــه -وهـــو فـــي حالـــة االســـترخاء -بعـــض األمـــور
أو املواقـــف املثيـــرة للمـــرض النفســـي أو قـــد يتذكرهـــا
وتك ــرار تع ــرض الف ــرد له ــذه املواق ــف وه ــو ف ــي حال ــة
اســترخاء ،والهــدوء النفســي عقــب الصلــوات يــؤدي إلــى
“االنطف ــاء” التدريج ــي للقل ــق والتوت ــر ،وبذل ــك يتخل ــص
م ــن القل ــق ال ــذي كان ــت تثي ــره ه ــذه األم ــور أو املواق ــف.
ب َّين ــت الدراس ــة أن لقي ــام اللي ــل ش ــأن عظي ــم ف ــي تفري ــج
الهم ــوم وتفري ــغ األح ــزان ف ــي أوق ــات األس ــحار وس ــاعة
ن ــزول اهلل تعال ــى إل ــى الس ــماء الدني ــا حي ــث يس ــتفيق
املســـلم مـــن فراشـــه ليقـــف مصليـــ ًا مناجيـــ ًا هلل يبثـــه
شـــكواه وينفـــس عـــن همـــوم أثقلـــت صـــدره وأرقـــت
مضجعـــه ويســـأله اللطـــف والشـــفاء مـــن كل داء.
أكثر كلمة تكررت في القرآن هي كلمة (اهلل)!!!!
هنـــاك مالحظـــة غريبـــة وعجيبـــة جـــد ًا فـــي كتـــاب اهلل
تعالـــى ،وهـــي أن أكثـــر كلمـــة تكـــررت فـــي القـــرآن هـــي
اســـم منـــزل القـــرآن عـــز وجـــل :اهلل!
وعل ــى الرغ ــم م ــن تالوتن ــا له ــذا الكت ــاب م ــرات وم ــرات،
ال نشـــعر بـــأي خلـــل أو تك ّلـــف أو ركاكـــة لغويـــة أو
بالغيـــة ،ولك ــن إذا جـــاء أح ــد األدب ــاء وك ــرر اس ــمه ف ــي
كتاب ــه ول ــو م ــرات قليل ــة نش ــعر ف ــور ًا بوج ــود ش ــذوذ
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وركاك ــة ف ــي التألي ــف والصياغ ــة .تخيل ــوا مث ـ ً
ـا ش ــاعر ًا
مث ــل املتنب ــي وه ــو م ــن أعظ ــم ش ــعراء عص ــره ،تخيل ــوا
ل ــو أن ــه ف ــي إح ــدى قصائ ــده يذك ــر اس ــمه (املتنب ــي) ث ــم
يك ــرره وف ــي كل بي ــت م ــن بي ــوت ه ــذه القصي ــدة ..م ــاذا
ســـتكون النتيجـــة؟ ســـتكون هـــذه القصيـــدة مـــن أســـوأ
أنـــواع األدب.
وســـبحان اهلل! هـــل شـــعر أحدكـــم بـــأي مشـــكلة أثنـــاء
قراءت ــه للق ــرآن؟ حت ــى غي ــر املس ــلمني وحت ــى امللحدي ــن
واملستشـــرقني واملشـــككني ،لـــم يالحظـــوا أي خلـــل فـــي
البن ــاء البالغ ــي للق ــرآن نتيج ــة تك ــرار اس ــم (اهلل) به ــذا
الش ــكل الكبي ــر.
واهلل إن ه ــذه احلقيق ــة الرقمي ــة الدامغ ــة أكب ــر وأوض ــح
حت ــدي ل ــكل م ــن يش ــك به ــذا الق ــرآن ،ونس ــتطيع الق ــول
وبثق ــة تام ــة :إنن ــا نتح ــدى علم ــاء العال ــم وأدب ــاءه وكل
امللحديــن واملشــككني أن يأتــوا بكتــاب تكــون فيــه الكلمــة
األكث ــر تك ــرار ًا ه ــي اس ــم مؤل ــف ه ــذا الكت ــاب!
ملاذا ال نشجع مثل هذه الدراسات العلمية؟!
أحبتـــي فـــي اهلل! مـــا أحوجنـــا فـــي هـــذا العصـــر ملثـــل
هـــذه الدراســـات العلميـــة التـــي تزيـــد املؤمـــن إميانـــ ًا
وتســـليم ًا هلل عـــز وجـــل ،وبنفـــس الوقـــت تقـــدم لغيـــر
املســـلمني برهانـــ ًا علـــى صـــدق تعاليـــم اإلســـام ،وذلـــك
نحــن بحاجــة إلجــراء دراســات تتعلــق بالعــاج بالقــرآن،
ودراس ــات تتعل ــق بتأثي ــر حف ــظ الق ــرآن عل ــى األم ــراض،
ودراس ــات تتعل ــق بتأثي ــر اخلش ــوع… وغي ــر ذل ــك مم ــا
أمرنـــا بـــه ديننـــا احلنيـــف.
فاألم ــراض النفس ــية تفت ــك باملجتمع ــات غي ــر اإلس ــامية
الي ــوم ،ومنه ــا م ــا تس ـ َّـرب إل ــى مجتمعاتن ــا بس ــبب البع ــد
(و َم ــنْ
ع ــن اهلل وكتاب ــه وأوام ــره .ف ــاهلل تعال ــى يق ــولَ :
ُ
ض َع ــنْ ذ ِْكــ ِري َفــإ ِنَّ َل ــهُ َم ِع َ
يش ـ ًـة َ
َأ ْع ـ َـر َ
ض ْن ـ ًـكا َو َن ْحش ـ ُـر ُه

ام ـ ِة َأ ْع َم ــى * َق ـ َ
ـال َر ِّب لِ ـ َـم َح َش ـ ْـر َت ِني َأ ْع َم ــى َو َق ـ ْـد
َي ـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َ
ـيت َها َو َك َذلِ ــكَ
ـك َأ َت ْتـ َ
ـال َك َذلِ ـ َ
صي ـ ًـرا * َقـ َ
ـك َآ َيا ُت َن ــا َف َن ِسـ َ
ـت َب ِ
ُك ْنـ ُ
ـك َ ْ
ـو َم ُت ْن َس ــى * َو َك َذلِ ـ َ
نــ ِزي َم ــنْ َأ ْس ـ َـر َف َو َل ـ ْـم ُي ْؤ ِم ــنْ
ا ْل َي ـ ْ
َ
ْ
اب ال ِخ ـ َـر ِة َأ َش ـ ُّـد َو َأ ْب َق ــى) [ط ــه124- :
ِب َآ َي ــاتِ َر ِّبــ ِه َو َل َع ـ َـذ ُ
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هـــذه اآليـــات واضحـــة وصريحـــة ال لبـــس فيهـــا ،فـــكل
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
األمــراض اجلنســية عنــا ،وهكــذا كل مــا جــاء بــه اإلســام
ه ــو اخلي ــر والنف ــع ل ــكل مؤم ــن رض ــي باإلس ــام دينــ ًا
ومبحمـــد صلـــى اهلل عليـــه وســـلم نبيـــ ًا.
وأدعـــو طـــاب املســـلمني وعلماءهـــم لإلكثـــار مـــن مثـــل
هـــذه الدراســـات ،كل حســـب اختصاصـــه ،فطالـــب
علـــم النفـــس ميكنـــه أن يـــدرس تأثيـــر تعاليـــم القـــرآن
علـــى احلالـــة النفســـية للمؤمـــن ،ونتائـــج االبتعـــاد
عنه ــا .وطال ــب الط ــب ميكن ــه أن ي ــدرس تأثي ــر األوام ــر
والنواه ــي عل ــى صح ــة الف ــرد واملجتم ــع ،وه ــذه أفض ــل
وس ــيلة ف ــي عصرن ــا ه ــذا لنص ــرة الرس ــول صل ــى اهلل
عليـــه وســـلم.
ولك ــن م ــا ه ــي نتائ ــج الذك ــر الكثي ــر ،الرحم ــة والهداي ــة
والشـــفاء مـــن األمـــراض فـــي الدنيـــا ،واجلنـــة والنعيـــم
(ي ــا
والرض ــا ي ــوم القيام ــة ،لنق ــرأ ه ــذا الن ــص القرآن ــيَ :
َأ ُّي َه ــا ا َّلذِي ــنَ َآ َم ُن ــوا ْاذ ُك ـ ُـروا َّ َ
وه
الل ذ ِْك ـ ًـرا َك ِثي ـ ًـرا * َو َس ـ ِّـب ُح ُ
ص ً
ـــر ًة َو َأ ِ
ـــم َو َم َل ِئ َك ُتـــهُ
ـــو ا َّلـــذِي ُي َ
يـــا * هُ َ
ص ِّلـــي َع َل ْي ُك ْ
ُب ْك َ
النـــو ِر َو َكانَ ِب ْ ُ
الظ ُل َمـــاتِ إ ِ َلـــى ُّ
ـــم مِـــنَ ُّ
ال ْؤ ِم ِن َ
ـــن
لِ ُي ْخ ِر َج ُك ْ
يم ــا * َ ِ
ـو َم َي ْل َق ْو َن ــهُ َس ـ َـا ٌم َو َأ َعــ َّد َلهُ ـ ْـم َأ ْج ـ ًـرا
ت َّي ُتهُ ـ ْـم َي ـ ْ
َر ِح ً
ميـــا) [األحـــزاب.]41-44 :
َك ِر ً
بقلم عبد الدائم الكحيل
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مع تحياتي

حتي نلتقي

تلقين ــا الفاجع ــة ي ــوم الثالث ــاء  29أكتوب ــر  2020املواف ــق
 13صف ــر  ،1442بقل ــوب مؤمن ــة ،وعق ــول متفك ــرة ب ــإرادة
اهلل ،ف ــكل مول ــود مق ــدر ل ــه العم ــر! وكل حي ــاة محاط ــة
بعم ــل!

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 ســـباق ًا 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 املؤمتـــرات الدولية للدول املانحـــة لتقدمي العون
واملســـاعدات لكل دولة محتاجـــة وحتت مظلـــة االمم املتحدة ..
وآخر وســـام شـــرف تقلـــده كان من رئيـــس الواليـــات املتحدة
ا ال مر يكية .
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 حمالتنـــا التوعويـــة اخلاصةمبكافحـــة التدخـــن حتت
رعايتـــه  ..وكذلك تشـــرفت بحضوره الكثر مـــن برنامج توعوي
للجنة مكافحـــة التدخني...
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 االمني ســـمو الشـــيخ مشـــعل االحمد
الصبـــاح اللهم امني .

فـــي صبـــاح الثالثـــاء غـــاب عنـــا الصبـــاح ..إن وفـــاة
األميـــر األب الشـــيخ صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح
حاكــم دولــة الكويــت اخلامــس عشــر ،الفاجعــة قــد أملــت
وحـــزن لفنـــا ..ودعـــاء لهثـــت بـــه أفئدتنـــا ،إن هـــذا
ٌ
بنـــا
املصـــاب اجللـــل الـــذي ألـــم بنـــا جميعـــ ًا وهـــذا احلـــزن
العميـــق يجعلنـــا مســـتذكرين بعـــض مآثـــره التـــي ال
ُتص ــى لي ــس لن ــا فق ــط وإمن ــا للكثي ــر م ــن دول العال ــم
العرب ــي واإلس ــامي والعال ــم أجم ــع ...إن ــه قائ ــد عظي ــم
ومدرســـة فـــي احلكمـــة والدبلوماســـية والتواضـــع..
التقيـــت بـــه رحمـــه اهلل عـــدة مـــرات ...لتقـــدمي الشـــكر
والعرفـــان لوقوفـــه ودعمـــه لنـــا نحـــن اجلمعيـــات
التطوعيـــة والنفـــع العـــام ،لـــم تفارقـــه ابتســـامته
املشـــجعة وال عباراتـــه التـــي تزيدنـــا حماســـ ًا وتفانيـــ ًا
فـــي خدمـــة فئـــات املجتمـــع املختلفـــة  ،كان رحمـــه اهلل
يزي ــل عن ــا كل رهب ــة وح ــرج ملم ـ ًا ب ــكل قضايان ــا س ــائال
ع ــن كل صغي ــرة وكبي ــرة تخ ــص موص ــوع زياراتن ــا ،
حكيمـــ ًا فـــي وصايـــاه لنـــا  ..مؤمنـــا بالعمـــل التطوعـــي
ومفتخ ــر ًا بإجن ــازات ه ــذا املجتم ــع الصغي ــر الكبي ــر ف ــي
تأثيـــره..
فقـــد وصلـــت أيـــادي أميـــر اإلنســـانية إلـــى كل بقـــاع
العال ــم مم ــا كان له ــا أكب ــر األث ــر ف ــي كثي ــر م ــن املواق ــف
واألزمــات التــي أملــت بدولــة الكويــت .رحمــه ا هلل رحمــة
واســـعة وأســـكنه فســـيح جناتـــه.
ونـــود أن نرفـــع حلضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ
نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويـــت
أســـمى التهانـــي والتبريـــكات لتوليـــه منصـــب اإلمـــارة،
داعـــن اهلل عـــز وجـــل أن يدميـــه ذخـــر ًا للوطـــن
فهو خير خلف خلير سلف.

انور بورحمه

د .حصة الشاهين
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رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﲔ واﻟﺴﺮﻃﺎن

نﺎﻃﺮﺴﻟاو ﲔﺧﺪﺘﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﳌ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟا ﺔﻴﻌﻤﳉا

واﳊﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﲟﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن »ﻛﺎن«

«نﺎﻛ» نﺎﻃﺮﺴﻟا ضﺮﲟ ﺔﻴﻋﻮﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻠﻤﳊاو

وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء إﻟﻲ
ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ /ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
وإﻟﻰ آل اﻟﺼﺒﺎح واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺑﻮﻓﺎة أﻣﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ راﻋﻲ ﺣﻤﻠﺔ »ﻛﺎن«
ﻓﻘﻴﺪ اﻻﻣﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ /ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
داﻋﲔ اﷲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ان ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ
وﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ
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