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للتوعيـــة  الوطنيـــة  احلملـــة  نظمـــت 
مبـــرض الســـرطان »كان« حملـــة توعويـــة 
عـــن الســـرطان، واســـتضافت خاللهـــا 
ــر  ــة د. عبيـ ــز الصحـ ــرة إدارة تعزيـ مديـ
ـــو  ـــرطان ه ـــدت أن الس ـــي أك ـــوه، الت البح

ــت. ــي الكويـ ــاة فـ ــبب للوفـ ــي سـ ثانـ
نســـب  »ارتفـــاع  إن  البحـــوه  وقالـــت 
يدعونـــا  الســـرطان  بســـبب  الوفيـــات 
بشـــأنه،  التوعيـــة  حمـــالت  لتكثيـــف 
أقســـام:   3 إلـــى  التوعيـــة  وتقســـم 
التوعيـــة للوقايـــة والتوعيـــة بأهميـــة 
الكشـــف املبكـــر وتوعيـــة املصابـــن«، 
مضيفـــة أن مـــن العالمـــات التـــي يجـــب 
أثنـــاء  لهـــا  االنتبـــاه  الســـيدات  علـــى 
الفحـــص الذاتـــي للثـــدي، تغيـــر حجمـــه 
ــل  ــان مييـ ــي بعـــض األحيـ ــه، ففـ أو لونـ
ـــر فـــي  ـــون األســـود، ويحـــدث تغي ـــى الل إل
ـــرورة  ـــى ض ـــددت عل ـــد، وش ـــس اجلل ملم

والتباعـــد بـــن االشـــخاص . وشـــهدت 
ــة  ــاءات حواريـ ــرات ولقـ ــة محاضـ احلملـ
توعويـــة للوقايـــة مـــن ســـرطان الثـــدي 
االدارة  مجلـــس  عضـــو  لقـــاء  ومنهـــا 
)كان(  حلملـــة  التنفيذيـــة  والهيئـــة 
الدكتـــورة حصـــة ماجـــد الشـــاهن  مـــع 
اجلمعيـــة الكويتيـــة فـــي اســـكوتالندا 
عبـــر االنســـتغرام مباشـــر، فضـــال عـــن 
لقائهـــا مـــع شـــركة مستشـــفيات الضمـــان 
الصحـــي واملشـــاركة فـــي نـــدوة اون اليـــن 

ــدي. ــرطان الثـ ــن سـ ــدث عـ للتحـ

برنامج )تدريب مدربني ( 
ــى  ــب علـ ــة التدريـ ــى أهميـ ــا علـ وحرصـ
الفحـــص الذاتـــي للثـــدي للســـيدات فقـــد 
مت عقـــد برنامـــج تدريـــب جديـــد، حيـــث مت 
ترشـــيح عـــدد ســـيدتن مـــن كل جهـــة ومت 
تدريبهـــن ملـــدة 3 أيـــام خضعـــت املتدربـــة 

فحـــص منطقـــة أســـفل االبـــط.
للتوعيـــة  الوطنيـــة  احلملـــة  وكانـــت 
ـــت  ـــت أطلق ـــرطان »كان« كان ـــرض الس مب
ــي  ــى التوالـ ــث علـ ــام الثالـ ــا للعـ حملتهـ
علـــى مـــدى شـــهر كامـــل مـــن التوعيـــة 
بأكثـــر انـــواع الســـرطان انتشـــارا لـــدى 
النســـاء فـــي دولـــة الكويـــت بشـــراكة 
التطوعيـــة  الكويتيـــة  اجلمعيـــة  مـــن 
املجتمـــع  وتنميـــة  النســـائية خلدمـــة 
واســـتمرارا ملســـيرة التوعيـــة بســـرطان 
الثـــدي التـــي أقامتهـــا احلملـــة الوطنيـــة 
»كان«  الســـرطان  مبـــرض  للتوعيـــة 

فـــي نهايـــة التدريـــب الختبـــار ومت بعـــد 
اجتيـــاز الســـيدات االختبـــار حصولهـــن 
احلملـــة،  مـــن  مـــدرب  شـــهادة  علـــى 
وتقـــوم كل ســـيدة اجتـــازت التدريـــب 
ســـيدات   10 عـــدد  بتدريـــب  بدورهـــا 
ــرت  ــد نشـ ــون قـ ــك نكـ ــا بذلـ ــن جهتهـ مـ

ــيخة  ــعادة الشـ ــن سـ ــة مـ ــت رعايـ وحتـ
الســـالم  اهلل  العبـــد  ســـعد  فاديـــة 
ـــة  ـــاح رئيـــس مجلـــس إدارة اجلمعي الصب
الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة 

وتنميـــة املجتمـــع .
مـــن  التوعيـــة  فعاليـــات  وتتنوعـــت   
أجـــل ايصـــال رســـائل هامـــة للمـــرأة 
مـــن  نفســـها  علـــى  حتـــرص  حتـــى 
اجلانـــب الصحـــي والتغذيـــة والنفســـية 
التوعيـــة  برامـــج  ، وأخـــذت  وغيرهـــا 
ـــدة  ـــرق جدي ـــكار ط ـــر، ومت ابت ـــى آخ منح
للتوعيـــة متاشـــيا مـــع الظـــروف العامليـــة 
الســـائدة بســـبب جائحـــة كورونـــا و 
ومجلـــس  الصحـــة  وزارة  اشـــتراطات 
الـــوزراء، حيـــث مت تنفيـــذ مطبوعـــات 
ــن  ــد 19 مـ ــة مـــن كوفيـ ــادية للوقايـ ارشـ
ـــى ضـــرورة  ـــة باحلـــث عل اجـــراءات وقائي
الكمـــام واســـتخدام املعقمـــات  ارتـــداء 

احلملـــة التوعيـــة بـــدون اللجـــوء لعمـــل 
ـــى  ـــرة حرصـــا عل ـــداد كبي محاضـــرات ألع
التباعـــد الواجـــب فـــي زمـــن الكورونـــا .

املعارض 
صبـــاح  جمعيتـــي  مـــع  وبالتعـــاون 
مت  التعاونيتـــن  واجلابريـــة  الســـالم 
ـــع  ـــيارة )كان( لتوزي ـــرض س ـــم مع تنظي
ــي وإداري  ــور كادر طبـ ــات بحضـ الكتيبـ
ـــارض  ـــة مع ـــن اقام ـــال ع ـــص، فض متخص
ماجـــك  كويـــت  مبجمعـــات  للتوعيـــة 
والبيـــرق، باالضافـــة الـــى طباعـــة كتيبـــات 
وفاليـــرات توعيـــة ، حيـــث مت طباعـــة 
كتيبـــات توعيـــة بأهميـــة الكشـــف الذاتـــي 
ـــرطان  ـــن س ـــة م ـــرق الوقاي ـــهر  وط كل ش
ـــة للكشـــف عـــن  ـــات األولي ـــدي والعالم الث
ـــن  ـــة ع ـــب للتوعي ـــدي، وكتي ـــرطان الث س
ــليمة وفاليـــرات  توعيـــة.  ــة السـ التغذيـ

»كان« حتتفل بشهر سرطان الثدي
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ـــاة  ـــك الفت ـــس« -تل ـــعرت »ألي ـــا ش عندم

ـــن طـــول جلوســـها  ـــل م ـــرة- باملل الصغي

بجـــوار أختهـــا أخـــذت تركـــض وراء 

جحـــرا  للتـــو  يدخـــل  رأتـــه  أرنـــب 

ـــيء  ـــم مل ـــا بعال ـــت بعده ـــا، ففوجئ أمامه

ـــن  ـــرات، لك ـــب واألســـرار واملغام بالعجائ

علـــى مـــا يبـــدو أن رحلـــة أكثـــر إثـــارة 

كانـــت ميكـــن أن تنتظرهـــا لـــو قـــررت 

ـــبر  ـــرية وس ـــة البش ـــى اخللي ـــول إل الدخ
ــا. أغوارهـ

ـــال بعـــد،  ـــا مـــن اخلي ـــك ضرب ـــم يعـــد ذل ل

ــاء  ــا علمـ ــة أجراهـ ــة حديثـ ــي دراسـ ففـ

 University of( فـــي جامعـــة كامبـــردج

فـــي  نتائجهـــا  ونشـــرت   )Cambridge

 Nature( ميثـــودز”  »نيتشـــر  دوريـــة 

Methods( فـــي الــــ12 مـــن أكتوبر/تشـــرين 

ممكنـــا  اآلن  أصبـــح  احلالـــي  األول 

ـــة  ـــر -اخللي ـــز األكب ـــل اللغ ـــول داخ التج

البشـــرية- لكشـــف أســـرارها الدفينـــة.

أوجه التحديات

يتيـــح الفحـــص املجهـــري فائـــق الدقـــة 

-الـــذي حـــاز مكتشـــفوه علـــى جائـــزة 

ـــول  ـــام -2014 احلص ـــاء ع ـــل للكيمي نوب

ـــى مســـتوى  ـــة تصـــل إل ـــى صـــور بدق عل

النانومتـــر، وذلـــك باســـتخدام حيـــل 

علـــى  لاللتفـــاف  ذكيـــة  فيزيائيـــة 

بعـــض الظواهـــر الفيزيائيـــة املقيـــدة 

ويقـــول ألكســـندر كيتشـــنغ الرئيـــس 

هـــذا  إن  »لـــوم«  لشـــركة  التنفيـــذي 

فـــي  ثـــورة  أصبـــح  »قـــد  البرنامـــج 

لتمكنـــه  وذلـــك  التصويـــر،  مجـــال 

مـــن وضـــع اإلنســـان حتـــت عدســـة 

أن  وأضـــاف  النانويـــة”.  الفحـــص 

ـــة الواقـــع االفتراضـــي  »اســـتخدام منهجي

مكـــن العلمـــاء مـــن تخيـــل األنظمـــة 

التســـاؤالت  وصياغـــة  البيولوجيـــة 

حـــول مـــا يتـــم جمعـــه مـــن بيانـــات 

وذلـــك  األبعـــاد،  ثالثيـــة  بيولوجيـــة 

ـــه  ـــذي حتـــدث ب ـــي ال ـــت الفعل ـــاء الوق أثن

البيولوجيـــة”. العمليـــات  تلـــك 

ويضيـــف كيتشـــنغ »ينتـــج الفحـــص 

املجهـــري فائـــق الدقـــة بيانـــات معقـــدة 

تلـــك  يســـتغرق حتليـــل  إذ  للغايـــة، 

البيانـــات مـــن العلمـــاء أوقاتـــا طويلـــة 

ــل  ــة مثـ ــق الدقـ ــر فائـ ــة التصويـ لعمليـ

ظاهـــرة »حيـــود الضـــوء«، وقـــد مكـــن 

ذلـــك الباحثـــن مـــن مراقبـــة العمليـــات 

ــا  ــي اخلاليـ ــدث فـ ــي حتـ ــة التـ اجلزيئيـ

ــي. ــا الفعلـ ــت حدوثهـ وقـ

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد ظلـــت هنـــاك 

مشـــكلة عصيـــة تتمثـــل فـــي صعوبـــة 

النتائـــج  هـــذه  وحتليـــل  معاجلـــة 

بشـــكل ثالثـــي األبعـــاد، األمـــر الـــذي 

دفـــع باحثـــي جامعـــة كامبـــردج إلـــى 

ــة  ــى تقنيـ ــد علـ ــج معتمـ ــكار برنامـ ابتـ

ـــه اســـم  ـــق علي ـــع االفتراضـــي -أطل الواق

»فـــي لـــوم” )vLUME(- والتـــي تســـمح 

اخلاليـــا  داخـــل  بالســـير  للباحثـــن 

الفرديـــة وحتليلهـــا، لفهـــم املشـــكالت 

األساســـية فـــي علـــم األحيـــاء وتطويـــر 

عالجـــات جديـــدة لألمـــراض.

ــة  ــا العصبيـ ــدى اخلاليـ ــاف إحـ استكشـ

ـــي  ـــع االفتراض ـــج الواق ـــتخدام برنام باس

»فـــي لـــوم« )يوريـــك ألـــرت(

يقـــول الدكتـــور ســـتيفن لـــي -قائـــد 

هـــذه الدراســـة فـــي قســـم الكيميـــاء 

البيـــان  فـــي  كامبـــردج-  بجامعـــة 

ــة إن  ــرته اجلامعـ ــذي نشـ ــي الـ الصحفـ

»العمليـــات احليويـــة حتـــدث داخـــل 

ــاد،  ــة األبعـ ــا ثالثيـ ــامنا بصورتهـ أجسـ

إال أننـــا حتـــى اآلن نواجـــه صعوبـــة 

فـــي التعامـــل مـــع هـــذه البيانـــات علـــى 

ــوم«  ــي لـ ــج »فـ ــإن برنامـ ــذا فـ ــدا، لـ جـ

ــالزم  ــت الـ ــل الوقـ ــن تقليـ ــيمكننا مـ سـ

ـــول  ـــم احلص ـــات، ث ـــك البيان ـــل تل لتحلي

علـــى إجابـــات لألســـئلة البيولوجيـــة 
ــرع”. ــكل أسـ بشـ

 
آفاق جديدة

بهـــذه  البيانـــات  عـــرض  ســـيؤدي 

إلهـــام  إلـــى  االفتراضيـــة  الطريقـــة 

الباحثـــن باألفـــكار اجلديـــدة وتشـــجيع 

املبتكـــرة. املبـــادرات 

اســـتخدمت  املثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 

ـــة دكتـــوراه  ـــدا -وهـــي طالب أنوشـــكا هان

ـــة- البرنامـــج  ـــي البحثي ـــي مجموعـــة ل ف

للتجـــول داخـــل خليـــة مناعيـــة مأخـــوذة 

مـــن دمهـــا، ثـــم وقفـــت داخـــل خليتهـــا 

ــي. ــع االفتراضـ ــتخدام الواقـ باسـ

شاشـــة احلاســـوب ثنائيـــة البعـــد”.

ـــم يكـــن األمـــر كذلـــك بعدمـــا  ويضيـــف »ل

شـــرعنا فـــي حتليـــل البيانـــات التـــي 

الواقـــع  باســـتخدام  عليهـــا  حصلنـــا 

االفتراضـــي، إذ بـــدا كل شـــيء فـــي مكانـــه 
ــح”. الصحيـ

تعاون أكادميي صناعي

ــاون  ــج بالتعـ ــذا البرنامـ ــم هـ مت تصميـ

مـــع شـــركة »لـــوم فـــي آر احملـــدودة” 

)Lume VR Ltd( واملتخصصـــة بتصميـــم 

ثالثيـــة  الصـــور  حتليـــل  برمجيـــات 

األبعـــاد، فبينمـــا عمـــل فريـــق لـــي مبـــا 

لديـــه مـــن خبـــرة فـــي مجـــال الفحـــص 

الدقـــة علـــى جمـــع  فائـــق  املجهـــري 

ـــوم«  ـــق شـــركة »ل ـــات انشـــغل فري البيان

بعمليـــات احلوســـبة املكانيـــة وحتليـــل 
ــات. ــك البيانـ تلـ

أداة  ابتـــكار  عـــن  التعـــاون  وأثمـــر 

ـــاء مـــن استكشـــاف  ـــت العلم ـــدة مكن جدي

إذ  املعقـــدة،  البيانـــات  مجموعـــات 

بتحليـــل  البرنامـــج  هـــذا  يســـمح 

ـــة  ـــق الدق ـــري فائ ـــات الفحـــص املجه بيان

باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي، مبـــا 

ميكننـــا فـــي النهايـــة مـــن تتبـــع كل 

ــات  ــن البروتينـ ــدءا مـ ــا بـ ــيء تقريبـ شـ

املفـــردة داخـــل اخلليـــة وصـــوال إلـــى 

استكشـــاف وحتليـــل اخلليـــة بأكملهـــا.

وتعقـــب هانـــدا علـــى تلـــك التجربـــة 

ـــك  ـــر ال يصـــدق، إذ مينحـــك ذل ـــا »أم بأنه

ـــك”. ـــدا عـــن عمل البرنامـــج منظـــورا جدي

مكـــن برنامـــج »فـــي لـــوم« الباحثـــن 

ــا  ــا وتتبعهـ ــل اخلاليـ ــير داخـ ــن السـ مـ

ـــرت( ـــك أل ـــاد )يوري ـــي األبع ـــكل ثالث بش

علـــى  حاليـــا  لـــي  فريـــق  يعكـــف 

اســـتخدام هـــذا البرنامـــج لتتبـــع عـــدد 

ــوذة  ــة املأخـ ــات البيولوجيـ ــن البيانـ مـ

واخلاليـــا  العصبيـــة  اخلاليـــا  مـــن 

والســـرطانية. املناعيـــة 

وقـــد مكنتهـــم تقنيـــة الواقـــع االفتراضـــي 

مـــن اســـتبعاد إحـــدى الفرضيـــات ســـريعا 

-والتـــي تخـــص عملهـــم- ثـــم اقتـــراح 

فرضيـــات جديـــدة، دون فقـــد املزيـــد 

ــاف  ــي استكشـ ــد فـ ــت واجلهـ ــن الوقـ مـ

فرضيـــات قـــد تكـــون خاطئـــة.

خرائط الخاليا البانورامية 
..برنامج جديد يسمح بالدخول 

إلى الخاليا وتتبعها

الواقع االفتراضي ميّكن العلماء من تتبع خاليا اجلسم البشري )بيكسابي(
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ــًا روبوتيـــة تعمـــل بتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي  ــاة وميكنهـــا إجـــراء عمليـــة تنظيـــر القولـــون والكشـــف عـــن ســـرطان األمعـــاء واملســـتقيم طـــور باحثـــون بريطانيـــون ذراعـ ــر القنـ ــرا عبـ ــبار الكاميـ ــه مسـ ــس لتوجيـ ــتخدام مغناطيـ باسـ
ــن الهضميـــة. ــق مـ ــوره فريـ ــذي طـ ــد الـ ــام اجلديـ ــون النظـ ــد يكـ ـــون وقـ ـــر القول ـــي لتنظي ـــث رئيس ـــدز أول حتدي ـــة لي ـــي 100000 جامع ـــم اســـتخدامه حوال ـــذي يت ـــود، وال ـــذ عق ــن من ــف عـ ــدة للكشـ ــة املتحـ ــي اململكـ ــام فـ ــرة كل عـ مـ

ــًا منتهـــي بالكاميـــرا عبـــر املســـتقيم والقولـــون للبحـــث عـــن وفـــي تنظيـــر القولـــون، يتـــم متريـــر مســـبار طويـــل ورفيـــع أمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي. ــون مزعجـ ــد يكـ ــجة، وقـ ــات األنسـ ــذ عينـ ــا وأخـ ــوهات وإزالتهـ ـــدأ لكـــن نظـــام الـــذكاء االصطناعـــي اجلديـــد سيســـاعد األطبـــاء واملمرضـــات األقـــل خبـــرة للمريـــض ويتطلـــب عمـــل متخصصـــن ميلكـــون مهـــارة كبيـــرة.التشـ ـــن أن تب ـــون، وميك ـــل القول ـــددة داخ ـــع مح ـــى مواق ـــان إل ـــبار بأم ـــه املس ـــي توجي ـــل.ف ـــام املقب ـــن الع ـــر م ـــت مبك ـــي وق ـــى املرضـــى باســـتخدام النظـــام ف ـــوي التجـــارب عل ـــي حتت ـــولة الت ـــاورة الكبس ـــوم مبن ـــون، تق ـــل القول ـــذراع داخ ـــرك ال ـــاء حت ـــم املباشـــر املوظفـــن غيـــر املتخصصـــن فـــي إجـــراء تنظيـــر القولـــون، و تضمنـــت مســـتويات املســـاعدة الروبوتيـــة، وقامـــوا بتقييمهـــا ملعرفـــة مـــدى فعاليـــة كل منهـــا فـــي مســـاعدة أيضـــًا علـــى مغناطيـــس صغيـــر معهـــا، وطـــور الباحثـــون 3 مســـتويات مختلفـــة مـــن وأثن ـــع املشـــغل بالتحك ـــث يتمت ـــوت، حي ـــي الروب ـــم املباشـــر ف املســـاعدة التحك
ـــم. ـــر عصـــا التحك ـــوت عب ـــي الروب ــام اآللـــي وفـــي مســـتوى املســـاعدة »التشـــغيل الذكـــي عـــن ُبعـــد«، يركـــز املشـــغل علـــى املـــكان ف ــاركًا النظـ ــل القولـــون، تـ ــه داخـ ــولة فيـ ــد أن تكـــون الكبسـ الـــذي يريـ

حلســـاب حـــركات الـــذراع اآلليـــة الالزمـــة.

ــبه  ــل شـ ــع »التنقـ ــي وضـ ــرًا، فـ وأخيـ
املســـتقل«، ينقـــل الـــذكاء االصطناعـــي 
ـــتخدام  ـــون، باس ـــر القول ـــولة عب الكبس
كاميـــرا  مـــن  املرئيـــة  املالحظـــات 
ـــن  ـــه ميك ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــبار، عل املس
للمشـــغل جتاوزهـــا حســـب احلاجـــة، 
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  بحســـب 

البريطانيـــة.
وعالـــم  البحـــث  مؤلـــف  وقـــال 
ــن  ــتري مـ ــرو فالداسـ ــات بيتـ الروبوتـ
جامعـــة ليـــدز »إن تنظيـــر القولـــون 
مينـــح األطبـــاء نافـــذة علـــى العالـــم 
مخبـــأة فـــي أعمـــاق جســـم اإلنســـان، 
كمـــا أنـــه يوفـــر أداة حيويـــة لفحـــص 
القولـــون  ســـرطان  مثـــل  األمـــراض 

واملســـتقيم”.
ــات  ــن تقنيـ ــتري »لكـ ــف فالداسـ وأضـ
ــر لعقـــود،  التنظيـــر ظلـــت دون تغييـ
ومـــا قمنـــا بتطويـــره هـــو نظـــام يســـهل 
علـــى األطبـــاء أو املمرضـــات إجـــراء 
ـــى،  ـــًا للمرض ـــل إيالم ـــو أق ـــر وه التنظي
مهمـــة جلعـــل  خطـــوة  ميثـــل  إنـــه 
تنظيـــر القولـــون متاحـــًا علـــى نطـــاق 
ـــن  ـــف ع ـــروري للكش ـــو ض ـــع، وه أوس
ســـرطان القولـــون واملســـتقيم بشـــكل 

ذراع روبوتية 
لتنظير القولون والتحقق 

من السرطان
ـــانيد«  ـــار »نيتازوكس ـــى أن عق ـــون إل ـــاء برازيلي ـــص علم ــا(.املضـــاد للديـــدان، فعـــال فـــي عـــالج املرضـــى املصابـــن خل ــتجد )كورونـ ــي املسـ ــروس التاجـ ــدوى الفيـ ــفة”.أعـــراض أكثـــر خطـــورة للمـــرض، ويجنبهـــم العـــالح فـــي وهـــو يجعلهـــم عـــالوة علـــى ذلـــك، أقـــل عرضـــة لظهـــور الـــدواء يقلـــل مـــن عـــدوى أولئـــك الذيـــن يتناولونـــه، )كورونـــا(. مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ عمليـــا هـــذا يعنـــي أن هـــذا دواء مثبـــت علميـــا ميكنـــه خفـــض احلمـــل الفيروســـي والتكنولوجيـــا واالبتـــكار فـــي البرازيـــل، حيـــث قـــال: »لدينـــا هـــذا األمـــر أعلنـــه ماركـــوس بونتيـــس، وزيـــر العلـــوم بعـ ــات املؤسـ ــن النهايـ ــم مـ ــفيات ويقيهـ ـــن أعلـــى فعاليـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا فـــي الظـــروف حوالـــي ألفـــي دواء، وأظهـــر بينهـــا »النيتازوكســـانيد« وذكـــرت الـــوزارة فـــي هـــذا الســـياق أن باحثـــن اختبـــروا املستشـ ـــة م ـــج األولي ـــدوا النتائ ـــاء أك ـــة أن العلم ـــة، مضيف خـــالل اختبـــارات ســـريرية الحقـــة، شـــارك فيهـــا نحـــو 1500 املعملي

ــر دواء »نيتازوكســـانيد« فـــي مكافحـــة عـــدوى الفيـــروس يشـــار إلـــى أن األبحـــاث فـــي البرازيـــل حـــول فعاليـــة متطـــوع. ــل، إال أن وزيـ ــي أبريـ ــدأت فـ ــت بـ ــي كانـ فـــي التاجـ واالبتـــكار  والتكنولوجيـــا  ــن أي دواء العلـــوم  ــف عـ ــم يكشـ ــا، لـ ــل حينهـ ـــر البرازيـ ـــي »ال يثي ـــك ك ـــدا، وذل ـــدان حتدي مضـــاد للدي
ضجـــة”.

البرازيل تجد في دواء 
مضاد للديدان فائدة 

في عالج كورونا
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التوعية مفتاح النجاح

د. خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

ــن الشــعوب عــن طريــق قيــاس  ــز ب ــة ، وميكــن التميي ــال أن االمم املتقدمــة هــي األمم الواعي يق
نســبة الوعــي. 

ال تتعــب نفســك وتبحــث فــي تاريــخ الشــعوب أو تســتمع إلــى محاضــرة عــن عظمــة هــذا الشــعب 
أو ذاك ،كل ذلــك غــش وخــداع ، امليــزان احلقيقــي هــو مقــدار انتشــار الوعــي بــن اجلماهيــر .

تصــل مطــار أي دولــة ، البوابــة االولــى ألي بلــد ، فتشــاهد املوظفــن يعملــون بوعــي ومقدريــن 
مســؤولياتهم ، وتخــرج إلــى الشــارع فتشــعر بــأن النــاس يحترمون قوانــن املرور رغــم االزدحام، 
وتشــاهد جمــال الطبيعــة حولــك ونظافــة الشــوارع واحتــرام املشــاة ، جتــد كل معامالتــك تســير 
فــي معظمهــا وفــق األنظمــة والقانــون الــذي يعيــه النــاس ويحترمونــه ، وتــزور دولــة أخــرى 
وتشــاهد قلــة الوعــي وأحيانــا انعدامــه منــذ اللحظــة االولــى لدخولــك البلــد ، فاملــرور فوضــى 
والشــوارع قــذرة وأنــت كإنســان تصبــح هدفــا للمبتزيــن فــي كل مــكان ، األولــى شــعبها واعــي 

واألخيــرة شــعبها غيــر واعــي .
املواطــن الواعــي هــو املواطــن احملتــرم الــذي يســتمع إلــى مــا يفيــده ويفيــد بلــده وهــو يؤمــن 
بأنــه وحــده قــادر علــى التغييــر ، أمــا املواطن غيــر الواعــي فهــو الــذي ال يســتمع وال ُيقــدر حجمــه 
كإنســان ومــدى تأثيــره ، مــن أجــل ذلــك كانــت التوعيــة هــي العالمــة الفارقــة بــن الشــعوب ، 
ُتنجــب األم فتأتــي إليهــا فــي منزلهــا مختصــة لتوعيهــا حــول صحــة ابنهــا وكيــف تربيــه يدخــل 
الطفــل املدرســة فيجــد مــواد التوعيــة غنيــة حــول أهميتــه كمواطــن وكيــف يحافــظ علــى بيئتــه 
وصحتــه ويحتــرم اآلخريــن ، إذا اخطــأ ُيعاقــب ليصبــح العقــاب توعيــة لــه بأنــه يجــب أال يخطــئ 

وإذا أبــدع ينــال حقــه حتــى يــدرك أهميــة إبداعــه .
اآلن الســؤال ، هــل نهتــم نحــن بالتوعيــة فــي بالدنــا ؟ اجلــواب نعــم واحلمــد هلل ، الســؤال الثانــي 
مــن يهتــم بهــا ؟ التوعيــة فــي الكويــت تهتــم بهــا غالبــا املنظمــات األهليــة وجتــد أنشــطتها فــي كل 
مــكان وقــد جنحــت فــي زيــادة جرعــات التوعيــة لــدى املواطــن ، نحتــاج فقــط الكتمــال الصــورة 
بإقنــاع احلكومــة بزيــادة جرعــة التوعيــة لديهــا وتخصيــص ميزانيــة مناســبة ألهميــة التوعيــة 
، نحتــاج مــن الداخليــة علــى ســبيل املثــال ، زيــادة مخصصــات التوعيــة املروريــة ولــو فعلوهــا 
ــح أول الصــف  ــل آخــر ســيارة تصب ــي جتع ــات الت ــك التعدي ــن شــوارعنا تل ــى م فســوف تختف
بالقــوة ، هــذا مثــال بســيط نــراه كل يــوم وهنــاك أمثلــة كثيــرة مــن جوانــب حياتنــا مســئولية 

بقيــة الــوزارات.
أخيــرًا ال يفوتنــي شــكر وزارة التربيــة التــي أضافــت كلمــة الصحــة علــى التربيــة البدنيــة 
لتصبــح التربيــة البدنيــة والصحيــة ، وإذا زادت جرعــة التربيــة الصحيــة لــدى أبنائنــا وبناتنــا 
ــر للســرطان  ــزداد الكشــف املبك ــل الســكري وي ــه الســمنة ويق ــوم تنخفــض في ــي ي فســوف يأت

ــة.  ــة علمي ــكل شــيىء، حقيق ــاح النجــاح ل ــة مفت ــل األمــراض ، التوعي وتق
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طـــوال األعـــوام ال 14 املاضيـــة كان ســـمو 
ــا  ــد وفقـ ــا للعهـ ــد وليـ الشـــيخ نـــواف األحمـ
ـــر  ـــمو األمي ـــدره س ـــذي أص ـــري ال ـــر األمي لألم
الراحـــل فـــي الســـابع مـــن فبرايـــر عـــام 
ـــد  ـــواف األحم ـــيخ ن ـــمو الش ـــة س 2006 بتزكي
ــن  ــموه مـ ــي سـ ــد فـ ــا عهـ ــد ملـ ــة العهـ لواليـ
ـــي هـــذا  ـــه لتول ـــاءة تؤهل صـــالح وجـــدارة وكف

ــب. املنصـ
ــي  ــي 25/6/1937 فـ ــمو فـ ــب السـ ــد صاحـ ولـ
مدينـــة الكويـــت بفريـــج الشـــيوخ وهـــو 
ــر  ــت العاشـ ــم الكويـ ــادس حلاكـ ــل السـ النجـ
ـــر  ـــإذن اهلل الشـــيخ أحمـــد اجلاب ـــه ب املغفـــور ل
املبـــارك الصبـــاح الـــذي حكـــم الكويـــت فـــي 
ـــام 1950(. ـــة ع ـــام 1921 ولغاي ـــن ع ـــرة )م الفت

ونشـــأ ســـموه وترعـــرع فـــي بيـــوت احلكـــم 
منـــذ والدتـــه وهـــي بيـــوت تعتبـــر مـــدارس 
فـــي التربيـــة والتعليـــم وااللتـــزام واالنضبـــاط 

ـــتقبل. ـــكام املس ـــة ح ـــداد وتهيئ وإع
ــرام  ــاح الكـ ــرة آل الصبـ ــليل أسـ ــموه سـ وسـ
حـــكام الكويـــت منـــذ نشـــأتها وهـــي األســـرة 
النبيلـــة ذات اجلـــذور  العربيـــة األصيلـــة 
التاريـــخ  عمـــق  فـــي  عروقهـــا  الضاربـــة 

العربـــي.
ودرس ســـموه فـــي مـــدارس الكويـــت املختلفـــة 
ـــم  ـــرة ث ـــرق والنق ـــادة وش ـــدارس حم ـــي م وه
فـــي املدرســـة الشـــرقية واملباركيـــة وواصـــل 
ســـموه دراســـاته فـــي أماكـــن مختلفـــة مـــن 
الكويـــت حيـــث متيـــز ســـموه باحلـــرص 
ــت  ــي وظلـ ــه العلمـ ــة حتصيلـ ــي مواصلـ علـ
ــت  ــد وجتلـ ــا بعـ ــه فيمـ ــة تالزمـ ــذه الصفـ هـ
بتشـــجيع ســـموه لطلبـــة العلـــم فـــي مختلـــف 
واملتوســـط  االبتدائـــي  التعليـــم  مراحـــل 
والثانـــوي والعالـــي انطالقـــا مـــن رؤيـــة 
ــذي  ــي الـ ــل العلمـ ــة التحصيـ ــموه بأهميـ سـ
يعتبـــر أساســـا تقـــدم املجتمعـــات ورقيهـــا.
ـــا  ـــواف قريب ـــا كان ســـمو الشـــيخ ن ـــرا م وكثي
مـــن املواطنـــن طـــوال مســـيرته السياســـية 
مناســـباتهم  فـــي  يشـــاهدونه  فكانـــوا 
املتنوعـــة ويســـتقبلونه فـــي ديوانياتهـــم 
ملشـــاركتهم أفراحهـــم أو التعزيـــة مبصابهـــم 
حاجاتهـــم  لتلمـــس  يســـتقبلهم  كان  كمـــا 

وتلبيـــة متطلباتهـــم.
وللشـــيخ نـــواف تاريـــخ زاخـــر فـــي العمـــل 
ـــذل  ـــرن ب ـــر مـــن نصـــف ق ـــد أكث السياســـي امت

ــت  ــكام الكويـ ــن حـ ــه مـ ــع إخوانـ ــا مـ خاللهـ
ـــن  ـــت ب ـــة الكوي ـــز مكان ـــارة لتعزي ـــودا جب جه
الـــدول املتقدمـــة واملتطـــورة كمـــا أضحـــى 
ـــى  ـــي تول ـــاالت الت ـــي املج ـــه ف ـــاؤه وخبرت عط
قيادتهـــا محـــل احتـــرام وتقديـــر مـــن اجلميـــع.
ومنـــذ اســـتقالل البـــالد كان لســـموه بصمـــة 
ـــام  ـــر ع ـــي 12 فبراي ـــي فف ـــل السياس ـــي العم ف
ـــداهلل  ـــر الراحـــل الشـــيخ عب ـــه األمي 1962 عين
الســـالم الصبـــاح رحمـــه اهلل محافظـــا حلولـــي 
ــارس  ــى 19 مـ ــب حتـ ــذا املنصـ ــي هـ ــل فـ وظـ
ـــة فـــي  ـــرا للداخلي ـــا عـــن وزي عـــام 1978 عندم
عهـــد األميـــر الراحـــل الشـــيخ جابـــر األحمـــد 
اجلابـــر الصبـــاح رحمـــه اهلل حتـــى 26 ينايـــر 

ـــاع. ـــى وزارة الدف ـــا تول 1988 عندم
ـــي  ـــزو العراق ـــن الغ ـــت م ـــر الكوي ـــد حتري وبع
نـــواف  الشـــيخ  ســـمو  تولـــى   1991 عـــام 
ـــة  ـــؤون االجتماعي ـــة وزارة الش ـــد حقيب األحم
ـــتمر  ـــل 1991 واس ـــن 2 أبري ـــداء م ـــل ابت والعم
فـــي ذلـــك املنصـــب حتـــى 17 أكتوبـــر 1992.
وفـــي 16 أكتوبـــر 1994 تولـــى ســـموه منصـــب 
ــتمر  ــي واسـ ــرس الوطنـ ــس احلـ ــب رئيـ نائـ
ــى  ــا تولـ ــو 2003 عندمـ ــى 13 يوليـ ــه حتـ فيـ
وزارة الداخليـــة ثـــم صـــدر مرســـوم أميـــري 
ــن  ــه بتعيـ ــام ذاتـ ــن العـ ــر مـ ــي 16 أكتوبـ فـ
ـــوزراء  ـــس ال ـــس مجل ـــا أول لرئي ـــموه نائب س
ـــب  ـــذا املنص ـــي ه ـــي ف ـــة وبق ـــرا للداخلي ووزي
ـــام 2006. ـــي ع ـــد ف ـــا للعه ـــه ولي ـــى تعيين حت
ولســـمو الشـــيخ نـــواف إجنـــازات بـــارزة قبـــل 
توليـــه واليـــة العهـــد منهـــا حتويـــل منطقـــة 
حولـــي التـــي كانـــت عبـــارة عـــن قريـــة إلـــى 
مركـــز حضـــاري وســـكني متميـــز يعـــج 

ــادي. ــاري واالقتصـ ــاط التجـ بالنشـ
ــة وزارة  ــندت إلـــى ســـموه حقيبـ وحـــن أسـ
الرئيســـي حفـــظ  كان هاجســـه  الداخليـــة 
واملواطنـــن  للوطـــن  واالســـتقرار  األمـــن 
ــة  ــر ومواكبـ ــاراة العصـ ــى مجـ ــرص علـ وحـ
التقـــدم العاملـــي فـــي مجـــال األمـــن فعمـــل 

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد.. 

خير خلف لخير سلف

احلاكم الـ ١6 لدولة الكويت

ـــة التـــي تولـــت حكـــم دولـــة الكویـــت  ـــاء املرشق ـــة جدیـــدة مـــن ســـجل األس يف صفح

ـــاح  ـــر الصب ـــد الجاب ـــاح األحم ـــیخ صب ـــرش الش ـــس ع ـــا الخام ـــاد أمیره ـــع الب ـــد تودی وبع

رحمـــه اللـــه ومبســـؤولیة القـــوي األمیـــن ینتقـــل مســـند اإلمـــارة إىل صاحـــب الســـمو 

ـــم الســـادس  ـــاره الحاك ـــاه باعتب ـــه ورع ـــاح حفظـــه الل ـــر الصب ـــد الجاب ـــواف األحم الشـــیخ ن

عـــرش للبـــاد وفقـــا للدســـتور وأحـــكام قانـــون تـــوارث اإلمـــارة. وبعـــد 14 عامـــا مـــن 

ـــر  ـــد الجاب ـــاح األحم ـــیخ صب ـــمو الش ـــب الس ـــل صاح ـــاه الراح ـــد أخ ـــويل للعه ـــه ك مازمت

ـــات  ـــة ولحظ ـــف فاصل ـــد مواق ـــم وبع ـــؤون الحك ـــن ش ـــرة م ـــرة وكبی ـــاح يف كل صغی الصب

ـــاركا  ـــجعا ومش ـــا ومش ـــندا وداع ـــا س ـــواره فیه ـــف إىل ج ـــاد وق ـــخ الب ـــن تاری ـــمة م حاس

ـــت. ـــرار جـــاء دور ســـموه لیتحمـــل املســـؤولیة الكـــرى يف ســـدة حكـــم الكوی ـــع الق يف صن

إعداد مرفت عبد الدامي
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علـــى تطويـــر القطاعـــات األمنيـــة والشـــرطية وتوفيـــر اإلمكانـــات 
املاديـــة للنهـــوض باملســـتوى األمنـــي وإدخـــال األجهـــزة األمنيـــة 
ــة  ــة ملكافحـ ــة متكاملـ ــة أمنيـ ــتراتيجية منظومـ ــم اسـ ــة ورسـ احلديثـ
اجلرميـــة وضـــرب أوكارهـــا فـــي مختلـــف مناطـــق الكويـــت وحدودهـــا.

وحـــرص ســـموه علـــى االســـتفادة مـــن الثـــورة املعلوماتيـــة فـــي 
العالـــم مـــن خـــالل توظيـــف تطبيقاتهـــا التكنولوجيـــة املتقدمـــة 
فـــي عمـــل األجهـــزة األمنيـــة املختلفـــة مثلمـــا فعـــل بـــكل الـــوزارات 

ـــؤوليتها.  ـــى مس ـــي تول الت
ووضـــع ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمـــد اســـتراتيجية أمنيـــة دقيقـــة 
ـــة  ـــد املنظوم ـــرا إذ ترص ـــرا وبح ـــدود ب ـــي احل ـــاملة حتم ـــة ش ملنظوم
اإلداريـــة كل شـــبر مـــن أرض الوطـــن فـــي حـــن تغطـــي القواعـــد 
ـــق  ـــة فتغل ـــز احلدودي ـــا املراك ـــزر أم ـــة واجل ـــاه اإلقليمي ـــة املي البحري
الطـــرق أمـــام املتســـللن وتضبـــط كل مـــن تســـول لـــه نفســـه العبـــث 

ـــتقرارها. ـــالد واس ـــن الب بأم
وتـــرك ســـموه بصمـــات إنســـانية واضحـــة حـــن تولـــى 
حقيبـــة وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة إذ ســـارع إلـــى اتخـــاذ 
ـــا  ـــنن كم ـــام واملس ـــل واأليت ـــة األرام ـــانية لرعاي ـــرارات إنس ق
برهنـــت أعمالـــه علـــى أنـــه خيـــر نصيـــر للطفـــل واملـــرأة 

ــل. ــن والعامـ ــة واملسـ واألرملـ
ـــام 1990  ـــم ع ـــي الغاش ـــزو العراق ـــالد للغ ـــت الب ـــا تعرض وعندم
ـــد  ـــزاة وجن ـــة الغ ـــرارات احلاســـمة ملواجه ـــي الق ســـاهم ســـموه ف
كل الطاقـــات العســـكرية واملدنيـــة مـــن أجـــل حتريـــر البـــالد 
وأدى دورا بـــارزا فـــي قيـــادة املقاومـــة وتأمـــن وصـــول الشـــرعية 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة إلـــى جانـــب قيادتـــه للجيـــش.
ــا فـــي  وحققـــت الرؤيـــة األمنيـــة الثاقبـــة لســـموه ثمارهـــا وخصوصـ

حرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العاملي في مجال األمن 
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التعامـــل مـــع احلـــوادث اإلرهابيـــة فـــي البـــالد 
كتلـــك التـــي حدثـــت فـــي ينايـــر عـــام2005 
ــاد ســـموه بنفســـه املواجهـــة ضـــد  حيـــث قـ
اإلرهابيـــن وكان موجـــودا فـــي مواقـــع تلـــك 
آفـــة اإلرهـــاب فـــي  األحـــداث الســـتئصال 

البـــالد مـــن جذورهـــا.
األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  ســـمو  ويتميـــز 
باحلـــرص الشـــديد علـــى تعزيـــز الفضائـــل 
ــف  ــدة وتكاتـ ــة وحـ ــن بأهميـ ــم ويؤمـ والقيـ
أبنـــاء الكويـــت جميعـــا باعتبـــار أن قـــوة 
الكويـــت فـــي وحـــدة أبنائهـــا وأن تقدمهـــا 
بتآزرهـــم وتالحمهـــم  مرهـــون  وتطورهـــا 

وإخالصهـــم فـــي العمـــل.
ــالل  ــمة خـ ــن األوسـ ــددا مـ ــموه عـ ــد سـ وتقلـ
فـــي  منحـــه  منهـــا  السياســـية  مســـيرته 
ــام 2018 قـــالدة الكنعانيـــن الكبـــرى مـــن  عـ
ـــاس خـــالل  ـــود عب الرئيـــس الفلســـطيني محم

زيارتـــه الرســـمية للكويـــت.
ـــن  ـــؤدي اليم ـــد ي ـــواف األحم ـــيخ ن ـــمو الش س
الدســـتورية أميـــرا لدولـــة الكويـــت ويلقـــي 

كلمـــة أمـــام مجلـــس األمـــة
ــر البـــالد  ــمو أميـ أدى حضـــرة صاحـــب السـ
الشـــيخ نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
حفظـــه اهلل ورعـــاه  اليمـــن الدســـتورية 
ـــس  ـــا مجل ـــي عقده ـــي اجللســـة اخلاصـــة الت ف

ـــوم  ـــة ســـموه رعـــاه اهلل القســـم ي ـــة لتأدي االم
األربعـــاء املوافـــق 30 ســـبتمبر وذلـــك عمـــال 

ــتور. ــن الدسـ ــادة )60( مـ باملـ
ـــي نطـــق القســـم:  ـــال ســـموه حفظـــه اهلل ف وق
»أقســـم بـــاهلل العظيـــم أن احتـــرم الدســـتور 
وقوانـــن الدولـــة وأذود عـــن حريـــات الشـــعب 
اســـتقالل  وأصـــون  وأموالـــه  ومصاحلـــه 
ـــى  ـــد ألق ـــذا وق ـــه«. ه ـــالمة أراضي ـــن وس الوط
حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح حفظـــه 
ــم اهلل  ــا: »بسـ ــذا نصهـ ــة هـ ــاه كلمـ اهلل ورعـ
ـــرا  ـــا صب ـــرغ علين ـــا أف ـــم )ربن ـــن الرحي الرحم
وتوفنـــا مســـلمن( صـــدق اهلل العظيـــم احلمـــد 
والصـــالة والســـالم علـــى رســـول اهلل االخـــوة 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس األمـــة احملترمـــن 
الســـالم عليكـــم ورحمـــة اهلل وبركاتـــه إنـــه 
ــبحانه  ــده سـ ــه وحـ ــدره وإنـ ــاء اهلل وقـ قضـ
ـــده  ـــواه نحم ـــروه س ـــى مك ـــد عل ـــذي ال يحم ال
تعالـــى ونشـــكره فـــي احملنـــة والبـــالء كمـــا 

نحمـــده فـــي الفضـــل والرخـــاء.
ــز  ــرة رمـ ــى دار اآلخـ ــا إلـ ــل عنـ ــد رحـ فقـ
شـــامخ مـــن رموزنـــا اخلالديـــن قـــدم الكثيـــر 
ـــا  ـــا غني ـــرك إرث ـــه ت ـــعبه وأمت ـــه وش لوطن
ــهودة  ــال املشـ ــازات واألعمـ ــرا باإلجنـ زاخـ
ودوليـــا  وإســـالميا  وعربيـــا  محليـــا 

واالهتمـــام  االعتـــزاز  بـــكل  نســـتذكر 
توجيهاتـــه الســـديدة ونصائحـــه األبويـــة 
ــة  ــا الغاليـ ــقه لكويتنـ ــس عشـ ــي تعكـ التـ
وأهـــل الكويـــت الكـــرام والتـــي ســـتظل 

ــا. ــا ثابتـ ــا ونهجـ ــا لنـ ــا هاديـ نبراسـ
االخـــوة رئيـــس وأعضـــاء املجلـــس احملترمـــن 
تعرضـــت الكويـــت خـــالل تاريخهـــا الطويـــل 
ـــا  ـــات جـــادة ومحـــن قاســـية جنحن ـــى حتدي إل
بتجاوزهـــا متعاونـــن متكاتفـــن وعبرنـــا 

بســـفينة الكويـــت إلـــى بـــر األمـــان.
ويواجـــه وطننـــا العزيـــز اليـــوم ظروفـــا 
ســـبيل  ال  خطيـــرة  وحتديـــات  دقيقـــة 
إال  عواقبهـــا  مـــن  والنجـــاة  لتجاوزهـــا 
ـــا  ـــا جميع ـــر جهودن ـــف وتضاف ـــدة الص بوح
مخلصـــن العمـــل اجلـــاد خليـــر ورفعـــة 

الكويـــت وأهلهـــا األوفيـــاء.
ــا  ــات فإننـ ــذه التحديـ ــى هـ ــير إلـ وإذ نشـ
ونهجنـــا  بدســـتورنا  اعتزازنـــا  نؤكـــد 
الدميقراطـــي ونفتخـــر بكويتنـــا دولـــة 
القانـــون واملؤسســـات وحرصنـــا علـــى 
جتســـيد روح األســـرة الواحـــدة التـــي 
ـــا  ـــي والتزامن ـــا الكويت ـــا مجتمعن عـــرف به

بثوابتنـــا املبدئيـــة الراســـخة.
املســـؤولية  حلمـــل  أتصـــدى  إذ  وإننـــي 
اجلســـيمة بـــروح األمـــل والطمـــوح ألعاهـــد 

تاریخ زاخر في العمل السیاسي امتد أكثر من نصف قرن لتعزیز مكانة الكویت
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ــم أن  ــت وأعاهدكـ ــعب الكويـ ــد شـ اهلل وأعاهـ
ــعي  ــي وسـ ــا فـ ــدي وكل مـ ــة جهـ ــذل غايـ أبـ
وعزتهـــا  الكويـــت  رفعـــة  علـــى  حفاظـــا 
وضمانـــة  واســـتقرارها  ألمنهـــا  وحمايـــة 
لكرامـــة ورفـــاه شـــعبها متســـلحا بدعـــم 
ــاندة أهـــل الكويـــت املخلصـــن ســـائال  ومسـ

والتوفيـــق. والســـداد  العـــون  اهلل 
)ربنـــا عليـــك توكلنـــا وإليـــك أنبنـــا وإليـــك 
اهلل  ورحمـــة  عليكـــم  والســـالم  املصيـــر( 

وبركاتـــه«.

بعیدا عن السجاالت
وننقـــل خـــالل الســـطور التاليـــة إفتتاحيـــة 
أدى  أن  عقـــب  الكويتيـــة  الـــرأى  جريـــدة 
ســـموه اليمـــن الدســـتورية: لـــن نســـتفيض 
األميـــر  ســـمو  تاريـــخ  عـــن  الـــكالم  فـــي 
ـــي الشـــأن  ـــد وتدّرجـــه ف ـــواف األحم الشـــيخ ن
العـــام وهيـــكل الســـلطة، فهـــو الغنـــي عـــن 
إلـــى  األحـــب  اللقـــب  يعشـــق  التعريـــف 

»الكويتـــي«. نفســـه... 
ـــب  ـــى جان ـــه إل ـــة عمل ـــذ بداي ـــموه من ـــم س رس
وكان  للكويـــت،  معّينـــة  إخوانـــه صـــورة 
يكشـــف فـــي كل إطاللـــة مـــن إطالالتـــه القليلـــة 
نســـبيًا مشـــهدًا مـــن مشـــاهدها كمـــا يراهـــا. 
ــاره  ــام فـــي إطـ ــل العـ ــم يندمـــج فـــي العمـ لـ

السياســـي بـــل فـــي إطـــاره الوطنـــي ولذلـــك 
الســـجاالت  كل  عـــن  بعيـــدًا  اســـمه  بقـــي 
املعهـــودة، وبقيـــت قامتـــه مـــالذًا للحلـــول 
وبوصلـــة للتهدئـــة، وبقـــي حضـــوره رمـــزًا 

للنظافـــة والهـــدوء والطيبـــة.
كويـــت التـــي رســـمها ليســـت »اجلمهوريـــة 
ـــى  ـــا عل ـــكان له ـــذه ال م ـــع فه ـــة« بالطب الفاضل
احلقيقـــة«  »كويـــت  لكنهـــا  الواقـــع،  أرض 
ــه أن  ــي مفهومـ ــة فـ ــه. واحلقيقـ ــبة لـ بالنسـ
الوحـــدة الوطنيـــة وتالقـــي أهـــل الكويـــت 
والتفافهـــم حـــول فكرتـــي الدولـــة والتنميـــة 
ــع  ــذا املجتمـ ــت هـ ــي حولـ ــل التـ ــي العوامـ هـ
الصغيـــر املترابـــط املتآلـــف مـــع حكامـــه 
ــا  ــا وعطاءاتهـ ــرة بإمكاناتهـ ــة كبيـ ــى دولـ إلـ

ورســـالتها.
ــمو  ــب السـ ــدر صاحـ ــع صـ ــا يتسـ ــدر مـ وبقـ
للـــرأي والـــرأي اآلخـــر واالختالفـــات فـــي 
الـــرؤى وتقييـــم األمـــور بقـــدر عـــدم تقّبلـــه 
ــا.  ــت مبّرراتهـ ــا كانـ ــامات مهمـ ــرة االنقسـ فكـ
مصـــدر  والسياســـية  الفكرّيـــة  الّتعّدديـــة 
غنـــى فـــي مفهومـــه أمـــا اإلســـاءة إلـــى الهيـــاكل 
ـــه  ـــر ال ميكن ـــر آخ ـــة فأم ـــيات الوطني واألساس
ويعتبـــر  البيـــت  رب  هـــو  بـــه.  القبـــول 
أن كل فـــرد فـــي هـــذا البيـــت ملـــزم بقيـــم 
ــداد، وكل  ــاء واألجـ ــن اآلبـ ــا عـ ــة ورثهـ معينـ

كويتـــي مهمـــا تنوعـــت انتماءاتـــه املذهبّيـــة 
ــه. ــن لـ ــو ابـ ــة هـ ــة والقبلّيـ واملناطقّيـ

ـــع  ـــموه م ـــل س ـــة يتعام ـــّوة اجلياش ـــذه األب به
الكبيـــر والصغيـــر، بـــل كان اإلطـــار »العائلـــي« 
مفتاحـــه حلـــل الكثيـــر مـــن مشـــاكل مـــن 
ـــل  ـــى تفاصي ـــض اإلنصـــات إل يقصـــده، إذ يرف
خارجـــة علـــى القيـــم ويلـــزم محّدثـــه بالعـــودة 
ـــات  ـــًا حســـن الني ـــادئ األســـرية ُمغّلب ـــى املب إل

ـــلبي. ـــير الس ـــى التفس عل
هـــذا النقـــاء هـــو مـــا شـــّكل إطـــار الصـــورة 
للكويـــت التـــي يعشـــقها وبنـــى مبوجبـــه 
الوحـــدة  والقـــرارات.  املواقـــف  مختلـــف 
الوطنيـــة خـــط أحمـــر. القانـــون والدســـتور 
والدميوقراطيـــة واحلريـــات خـــط أحمـــر. 
ـــاة حـــّرة  ـــي حي ـــم ف ـــن وحّقه ـــة الكويتّي رفاهي
ـــن  ـــر. األم ـــط أحم ـــد خ ـــتقبل واع ـــة ومس كرمي
واالســـتقرار خـــط أحمـــر. وهـــو يـــدرك أن هـــذه 
ـــى  ـــت إل ـــل الكوي ـــا لتحوي ـــّد منه ـــات ال ُب املقوم
ـــّد مـــن ثباتهـــا  مركـــز مالـــي فـــي املنطقـــة، وال ُب
ــر  ــع لتطويـ ــرغ اجلميـ ــي يتفـ ــوخها كـ ورسـ
اإلدارة وتطهيرهـــا مـــن أجـــل قيـــادة مرحلـــة 
وعثـــرات  القيـــود  مـــن  خاليـــة  تنمويـــة 

ــق. الطريـ
وســـمو الشـــيخ نـــواف فـــي قلـــب الشـــأن 
ــلم  ــي تسـ ــى التـ ــة األولـ ــذ اللحظـ ــام منـ العـ

كان هاجسه الرئیسي حفظ األمن واالستقرار للوطن واملواطننی 
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فيهـــا منصبـــه األول. يختـــزل فـــي شـــخصه 
ـــر  ـــيخ جاب ـــراء الش ـــم األم ـــور له ـــة املغف جترب
ـــد،  ـــاح األحم ـــد اهلل وصب ـــد وســـعد العب األحم
ـــن  ـــة األم ـــي صيان ـــه ف ـــا متّرس ـــف إليه ويضي
ــا  ــي توالهـ ــب التـ ــر املناصـ ــتقرار عبـ واالسـ
فـــي وزارتـــي الداخليـــة والدفـــاع أو احلـــرس 
الوطنـــي... وهـــو نتـــاج كل هـــذه اخلبـــرة 

علـــى مـــدى عقـــود.
ـــذي  ـــوي ال ـــاع األب ـــه االنطب ـــر مـــن يلتقي يتذّك
ـــارب كل  ـــي الطـــرح، يق ـــق ف ـــه، عمي يخـــرج ب
مســـألة بكافـــة تفاصيلهـــا وجوانبهـــا إمنـــا 
مـــن موقـــع الناصـــح واألخ األكبـــر، هـــذا 
هـــو أســـلوبه منـــذ عقـــود، وحينمـــا يصـــل 
األمـــر إلـــى القـــرار ال يتـــرّدد حلظـــة فـــي 
ــه  ــه واطمئنانـ ــى يقينـ ــتنادًا إلـ ــاذه اسـ اتخـ
ــاف  ــك وأن اإلنصـ ــاس امللـ ــدل أسـ ــأن العـ بـ
ـــول. قلـــب ال يعـــرف إال النبـــض  جوهـــر احلل
لديـــه  آخـــر  اجّتـــاه  ال  وعقـــل  باحملبـــة، 
غيـــر اجتـــاه الكويـــت... الدولـــة واملجتمـــع 

واملســـتقبل واألرض والعـــرض.
ولذلـــك تلّقـــى بعـــض »املصطاديـــن« فـــي 
ـــا  ـــة مفاده ـــّوالت السياســـية رســـالة قوي التح
أن احللـــم شـــيء واحلـــزم شـــيء آخـــر، وأن 
ـــى اســـتغالل ســـعة الصـــدر شـــيء  ـــان عل الره
ـــم شـــيء  ـــادئ والقي ـــت واملب ـــزام بالثواب وااللت

ـــع ســـقف التوّقعـــات والترويـــج  آخـــر، وأن رف
حراســـة  وأن  شـــيء  القانـــون  لتجـــاوز 
الدســـتور والقانـــون شـــيء آخـــر... والرســـالة 
الكبـــرى أن صاحـــب الســـمو الشـــيخ نـــواف 
ـــر الراحـــل  ـــة لألمي ـــر محب ـــد، وهـــو األكث األحم
وتأثـــرا بـــه وكان عضيـــده وشـــريكه فـــي 
القـــرار واملســـار، ســـيعمل وفـــق ضميـــره 
وقناعاتـــه املنبثقـــة مـــن حبـــه للديـــرة وأهلهـــا 

ال وفـــق إميـــاءات أو إيحـــاءات.
إال  لســـان  علـــى  ســـموه  ذكـــر  يأتـــي  ال 
وبســـاطته  مبناقبـــه  اإلشـــادة  وتلحقـــه 
وكرهـــه للمبالغـــة فـــي املظاهـــر. منـــذ كان 
طالبـــًا فـــي املدرســـة وعندمـــا تولـــى منصـــب 
ــة  ــًا متواصلـ ــدة 17 عامـ ــي مـ ــظ حولـ محافـ
كان بـــن النـــاس ومعهـــم، وصـــواًل إلـــى 
وزارة الداخليـــة التـــي أمضـــى فيهـــا عشـــر 
ـــر ورّد  ـــا الكثي ـــر فيه ـــة خب ـــنوات متالحق س
عـــن الكويـــت ومجتمعهـــا الكثيـــر. وكذلـــك 
ـــم  ـــؤون، ث ـــاع والش ـــي الدف ـــي وزارت ـــر ف األم
ــًا  ــي فنائبـ ــرس الوطنـ ــس احلـ ــًا لرئيـ نائبـ
ــة...  ــرًا للداخليـ ــوزراء وزيـ ــس الـ أول لرئيـ
ــم  ــب، لـ ــره منصـ ــم يغّيـ ــد. لـ ــًا للعهـ ووليـ
املنصـــب  شـــّرف  بـــل  الســـلطة  تبّدلـــه 

وشـــّرف الســـلطة.
ـــا  ـــوع، وم ـــن اجلم ـــراه ب ـــرح إال وت ـــن ف ـــا م م

مـــن عـــزاء إال وهـــو واقـــف يشـــارك فـــي 
تلقيـــه ال فـــي التعزيـــة، ومـــا مـــن ديـــوان إال 
ــن  ــا مـ ــه، ومـ ــن أهلـ ــه مـ ــر نفسـ وكان يعتبـ
ـــب  ـــي قل ـــي أو خارجـــي إال وكان ف حـــدث داخل
ــجد  ــل املسـ ــه. يدخـ ــور حركتـ ــه ومحـ همومـ
وحيـــدًا بـــال حراســـة إال مـــن رعايـــة اهلل. 
يقـــود ســـيارته وحـــده بعـــد أن يصافـــح 
ـــع مـــن يســـأله الســـالم. ال  ويتحـــّدث مـــع جمي
يضيـــق صـــدره بـــرأي وال مبالحظـــة بـــل علـــى 
العكـــس، يبـــادر هـــو إلـــى توضيـــح مســـألة 
وإعطـــاء الـــرأي فيهـــا وشـــرح مســـّبباتها، 
ورمبـــا يأتـــي الوقـــت الـــذي يســـمح بنشـــر 
الكثيـــر مـــن األمـــور اخلاصـــة التـــي تكشـــف 
ـــس  ـــا... املجال ـــه إمن ـــة معدن ـــن أصال ـــد م املزي

ــات. باألمانـ
وألنـــه نـــواف األحمـــد، ألنـــه االبـــن البـــار 
ـــو  ـــه ه ـــاب إلي ـــب األلق ـــون، ألن أح واألب احلن
ــمها  ــا رسـ ــت كمـ ــق الكويـ ــي« عاشـ »الكويتـ
فـــي عقلـــه ووجدانـــه... أطلـــق اســـم ميامـــة 
علـــى بيتـــه، تيّمنـــًا باســـم املغفـــور لهـــا 
والدتـــه الراحلـــة، ليثبـــت ســـاكن دار ميامـــة 
ـــب  ـــًا فحس ـــس واجب ـــّر لي ـــدة أن الِب ـــرة جدي م

بـــل هـــو مذهـــب املّتقـــن املؤمنـــن.
حفظـــك اهلل يـــا طويـــل العمـــر، حفظـــك اهلل 

هـــا القـــويُّ األمـــن أيُّ

14 عاما كولي للعهد.. مواقف فاصلة وحلظات حاسمة من تاریخ البالد
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شـــغل ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد عـــدة 
ـــك  ـــى كذل ـــة وتول ـــي وزارة الداخلي مناصـــب ف
منصـــب نائـــب رئيـــس احلـــرس الوطنـــي 
واضعـــا نصـــب عينيـــه مصالـــح الوطـــن 
العليـــا ومـــن أقوالـــه فـــي هـــذا الشـــأن فـــي 
أكثـــر مـــن مناســـبة )الوطـــن.. ثـــم الوطـــن.. 
أعناقنـــا جميعـــا  فـــي  الوطن..أمانـــة  ثـــم 
ـــباته  ـــه ومكتس ـــى مقدرات ـــاظ عل ـــا احلف فعلين
وصيانـــة أمنـــه واســـتقراره بالـــذود عـــن 
فـــي  األمـــن  الطاهـــرة وحتقيـــق  أراضيـــه 

ربوعـــه(.
ولـــد ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد فـــي 
الكويـــت عـــام 1940 وتلقـــى تعليمـــه فـــي 
املدرســـة املباركيـــة وتابـــع دراســـته فـــي 
ــة  ــي كليـ ــرج فـ ــث تخـ ــدة حيـ ــة املتحـ اململكـ

هانـــدن للشـــرطة فـــي عـــام 1960.
ــة  ــي اململكـ ــة فـ ــن الدراسـ ــه مـ ــد عودتـ وبعـ
مشـــعل  الشـــيخ  ســـمو  التحـــق  املتحـــدة 
كانـــت  التـــي  الداخليـــة  بـــوزارة  األحمـــد 
ــالل 20  ــدرج خـ ــذاك وتـ ــأة آنـ ــة النشـ حديثـ
ـــا  ـــة فيه ـــن املناصـــب اإلداري ـــدد م ـــي ع ـــا ف عام
ـــة  ـــات وإدارات مختلف ـــي قطاع ـــا ف ـــل خالله عم
فيهـــا حتـــى أصبـــح فـــي عـــام 1967 رئيســـا 
للمباحـــث العامـــة برتبـــة عقيـــد واســـتمر فـــي 

ذلـــك املنصـــب حتـــى عـــام 1980 وقـــد كانـــت 
ــا  ــا وأجهزتهـ ــر أدائهـ ــي تطويـ ــة فـ ــه رؤيـ لـ
ـــة. ـــى إدارة أمـــن الدول ـــده إل ـــي عه ـــت ف وحتول
أبريـــل عـــام 2004 عـــن ســـمو  وفـــي 13 
ــوم  ــب مرسـ ــد مبوجـ ــعل األحمـ ــيخ مشـ الشـ
صـــادر عـــن ســـمو أميـــر البـــالد الراحـــل 
الشـــيخ جابـــر األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
طيـــب اهلل ثـــراه نائبـــا لرئيـــس احلـــرس 

الوطنـــي بدرجـــة وزيـــر.
وشـــهد احلـــرس الوطنـــي منـــذ توليـــه هـــذا 
ـــى  ـــت إل ـــر وصل ـــن التطوي املنصـــب مراحـــل م
متيـــز هـــذه املؤسســـة العســـكرية األمنيـــة فـــي 
ــة  ــي منظومـ ــا فـ ــا ومهامهـ ــام بواجباتهـ القيـ
ــه  ــاظ علـــى أمنـ ــن الوطـــن واحلفـ ــاع عـ الدفـ
وزارتـــي  ذلـــك  فـــي  مســـاندا  واســـتقراره 
الدفـــاع والداخليـــة وقـــوة اإلطفـــاء العـــام 

)اإلدارة العامـــة لالطفـــاء ســـابقا(.
وبرؤيـــة  جديـــدة  اســـتراتيجيات  ووفـــق 
ــد  ــعل األحمـ ــيخ مشـ ــمو الشـ ــن سـ ــة مـ ثاقبـ
قـــراءة  مـــن  الوطنـــي  احلـــرس  متكـــن 
دوره االســـتراتيجي اجلديـــد الـــذي تقـــوم 
بـــه املؤسســـات املعنيـــة باألمـــن إلســـناد 
ـــة أثنـــاء التصـــدي للطـــوارئ  مؤسســـات الدول
واألزمـــات مـــن خـــالل تقـــدمی ودعـــم اخلدمـــات 

املهمـــة وقـــت الضـــرورة باعتبارهـــا مـــن 
للنـــأي  وركيـــزة  الوطـــن  أمـــن  مقومـــات 
باملجتمـــع عـــن أي مشـــكالت قـــد تعـــوق 
ـــاء. ـــيرة البن ـــل مس ـــة وتعرق ـــارات التنمي مس
وعبـــر ثـــالث خطـــط اســـتراتيجية خمســـية 
ــة  ــا باإلضافـ ــي قدمـ ــرس الوطنـ ــي احلـ ميضـ
إلـــى دوره العســـكري واألمنـــي الـــذي نـــص 
ـــيخ دوره  ـــو ترس ـــائه نح ـــوم إنش ـــه مرس علي
ــن  ــة مـ ــزة الدولـ ــناد أجهـ ــي إسـ ــوي فـ احليـ
خـــالل االســـتعداد املبكـــر والقيـــام بـــدوره 

ــات. ــيما وقـــت األزمـ املجتمعـــي السـ
بتجهيـــز  الوطنـــي  احلـــرس  قـــام  فقـــد 
عناصـــر فنيـــة ذات كفـــاءة وتدريـــب لديهـــم 
مـــن اخلبـــرة والدرايـــة مـــا يكفـــي للتعامـــل 
ــا  مـــع الظـــروف االســـتثنائية وقـــت حدوثهـ
ــن  ــت ممكـ ــرب وقـ ــي أقـ ــا فـ ــواء آثارهـ واحتـ
ومطـــورة  حديثـــة  تقنيـــات  باســـتخدام 
تواكـــب أرقـــى النظـــم العامليـــة املتبعـــة فـــي 
ـــى  ـــل مبجـــرد احلاجـــة إل ـــات العم شـــتى قطاع

التدخـــل.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه وبتوجيهـــات مـــن ســـمو 
احلـــرس  أبـــرم  األحمـــد  مشـــعل  الشـــيخ 
الوطنـــي بروتوكـــوالت تعـــاون عـــدة مـــع 
األجهـــزة احليويـــة بالدولـــة ليقـــدم لهـــا يـــد 

ــه. ــة إليـ ــت احلاجـ ــون وقـ العـ
ـــي  ـــة ف ـــي أروع األمثل وضـــرب احلـــرس الوطن
إســـناد أجهـــزة الدولـــة الســـيما وقـــت األزمـــات 
ـــي  ـــام احلـــرس الوطن ـــي املاضـــي القريـــب ق فف
ـــة األمطـــار  ـــال خـــالل التصـــدي ألزم ـــدور فع ب
مواجهـــة  فـــي  آخـــر  دور  لـــه  وكان   2018
التســـرب اإلشـــعاعي فـــي املنشـــآت النفطيـــة 
فضـــال عـــن دعـــم قـــوة اإلطفـــاء العـــام )اإلدارة 
العامـــة لالطفـــاء ســـابقا( فـــي مكافحـــة بعـــض 

ـــرى. ـــوادث الكب احل
وترجمـــت رؤيـــة احلـــرس الوطنـــي إلـــى 
الواقـــع بأعلـــى درجـــات الكفـــاءة واالحترافيـــة 
فـــي  املعنيـــة  اجلهـــات  مشـــاركته  خـــالل 
ـــروس  ـــار في ـــات انتش ـــة حتدي ـــة ملواجه الدول
)منطلقـــا   19 )كوفيـــد  املســـتجد  كورونـــا 

شخصية قيادية بارزة تستلهم رؤى قادة 
الكويت في بناء دولة المؤسسات

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ـــن  ـــذي أدى الیمی ـــه ال ـــه الل ـــاح حفظ ـــر الصب ـــد الجاب ـــد الشـــیخ مشـــعل األحم ـــز ســـمو ويل العه یتمی

ـــة ومســـیرة زاخـــرة  ـــر املـــايض بشـــخصیة قیادی ـــس األمـــة يف الثامـــن مـــن اكتوب الدســـتوریة أمـــام مجل

بالعمـــل الـــدؤوب وتحمـــل املســـؤولیة العالیـــة مســـتلها يف ذلـــك رؤى قـــادة الكویـــت يف بنـــاء 

ـــت كان  ـــود مض ـــتة عق ـــدى س ـــى م ـــة. وع ـــة والعدال ـــد الدیمقراطی ـــاء قواع ـــات وإرس ـــة املؤسس دول

ـــاد  ـــراء الب ـــن أم ـــدد م ـــا لع ـــرار ومرافق ـــع الق ـــرة صن ـــن دائ ـــا م ـــد قریب ـــعل األحم ـــیخ مش ـــمو الش س

ـــاح  ـــیخ صب ـــمو الش ـــب الس ـــاىل صاح ـــه تع ـــإذن الل ـــه ب ـــور ل ـــم املغف ـــه آخره ـــم الل ـــن رحمه الراحلی

األحمـــد الجابـــر الصبـــاح طیـــب ثـــراه إذ كان یرافـــق ســـموه يف الحـــل والرتحـــال ويف كثیـــر مـــن 

ـــة العـــاج األخیـــرة إىل الوالیـــات املتحـــدة األمریكیـــة املهـــام الرســـمیة وقـــد رافـــق ســـموه طـــوال رحل

 منذ 22 یولیو املايض حتى وفاة سموه رحمه الله يف 29 سبتمر املايض.

إعداد مرفت عبد الدامي
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خبرة متراكمة
أجمـــع عـــدد مـــن االقتصاديـــن علـــى أن ســـمو 
ـــر  ـــد اجلاب ـــعل األحم ـــيخ مش ـــد الش ـــي العه ول
ــية  ــزات األساسـ ــد املرتكـ ــد أحـ ــاح يعـ الصبـ
ـــة،  ـــرة املقبل ـــت بالفت ـــم مســـيرة الكوي ـــي دع ف
مـــن  كل  مـــن  املتراكمـــة  بفضـــل خبراتـــه 

عاصرهـــم فـــي بيـــت احلكـــم.
وقالـــوا إن ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد 

ســـيلعب دورًا مهمـــًا فـــي اســـتمرار خطـــة 
الكفيلـــة  اخلطـــط  ووضـــع  التنميـــة، 
والتعجيـــل   »2035 »رؤيـــة  باســـتمرارية 
بإقامـــة املشـــاريع التـــي تســـمح بتحويـــل 
ـــى مركـــز جتـــاري إقليمـــي وعاملـــي  الكويـــت إل

فـــي الســـنوات املقبلـــة.
وأفـــادوا بـــأن ســـمو الشـــيخ مشـــعل سيســـاهم 
ــي  ــة، فـ ــه الطويلـ ــه وخبراتـ ــل عالقاتـ بفضـ

مـــن بروتوكـــوالت واتفاقيـــات التعـــاون مـــع 
ــة. ــة احليويـ ــزة الدولـ ــف أجهـ مختلـ

والدولـــي  اإلقليمـــي  املســـتوين  وعلـــى 
رســـخت رؤيـــة ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد 
املتمثلـــة فـــي أهميـــة االنفتـــاح علـــى اآلخريـــن 
وتبـــادل اخلبـــرات مكانـــة احلـــرس الوطنـــي 
ــالل  ــن خـ ــا مـ ــا ودوليـ ــه إقليميـ ــن نظرائـ بـ
عقـــد اتفاقيـــات تعـــاون مشـــترك وصـــوال 
ــت  ــة الكويـ ــي دولـ ــرس الوطنـ ــل احلـ لتمثيـ
الشـــرطة  لقـــوات  الدولـــي  االحتـــاد  فـــي 
والـــدرك )FIEP )وكثيـــرا مـــا أكـــد الشـــيخ 
ـــن  ـــى اآلخري ـــاح عل ـــد أن )االنفت مشـــعل األحم
ــي  ــرات فـ ــذه اخلبـ ــل هـ ــة لنقـ ــة حقيقيـ بوابـ

ــيء(. ــي كل شـ ــرعة فـ ــم بالسـ ــر يتسـ عصـ
األحمـــد  مشـــعل  الشـــيخ  ســـمو  وحـــاز 
ــة  ــن فخامـ ــرف مـ ــة الشـ ــد جوقـ ــام قائـ وسـ
رئيـــس اجلمهوريـــة الفرنســـية الصديقـــة 
وقلدتـــه إيـــاه وزيـــرة اجليـــوش الفرنســـية 
ــرس  ــا للحـ ــاء زيارتهـ ــي أثنـ ــس بارلـ فلورنـ
الوطنـــي فـــي الرابـــع مـــن ديســـمبر عـــام 2018 
باعتبـــاره أحـــد الرجـــال الذيـــن بنـــوا الكويـــت 
احلديثـــة وســـاعدوا علـــى بنـــاء الصداقـــة بـــن 

ــت. ــة الكويـ ــية ودولـ ــة الفرنسـ اجلمهوريـ
ويســـتمد ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد 
الســـمات الرئيســـية فـــي شـــخصيته القياديـــة 
ــن  ــه عـ ــذي ورثـ ــادي الـ ــزون القيـ ــن املخـ مـ
ـــار أســـرة  ـــا وكب ـــت وقادته ـــة الكوي حـــكام دول
آل الصبـــاح مســـتلهما رؤيـــة هـــؤالء القـــادة 
ـــد  ـــاء قواع ـــات وإرس ـــة املؤسس ـــاء دول ـــي بن ف
ـــا  ـــذا م ـــة وه ـــورى والعدال ـــة والش الدميقراطي
ـــر  ـــي أكث ـــد ف ـــه الشـــيخ مشـــعل األحم ـــد علي أك
مـــن مناســـبة قائـــال )إننـــي أؤكـــد فضـــل قـــادة 
ــتلهم  ــم أسـ ــي فمنهـ ــرام علـ ــاح الكـ آل الصبـ

قواعـــد القيـــادة وأسســـها ومهاراتهـــا(.
وإضافـــة إلـــى املناصـــب الرســـمية التـــي 
ـــد طـــوال  توالهـــا ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحم
ــددا مـــن  ــة تولـــى عـ ــتة املاضيـ العقـــود السـ
املناصـــب الفخريـــة منهـــا الرئيـــس الفخـــري 
ـــرة  ـــة خـــالل الفت ـــن الكويتي ـــة الطياري جلمعي

ــي )2017-1973.) ــن عامـ بـ
ـــة  ـــة الكويتي ـــا كان أحـــد مؤسســـي اجلمعي كم
ــا  ــري لهـ ــس الفخـ ــلكي والرئيـ ــواة الالسـ لهـ
وعـــن فـــي عـــام 1977 مـــن ســـمو أميـــر 
البـــالد الراحـــل الشـــيخ جابـــر األحمـــد اجلابـــر 
لديوانيـــة  رئيســـا  اهلل  رحمـــه  الصبـــاح 
ــعل  ــيخ مشـ ــد الشـ ــد أكـ ــط وقـ ــعراء النبـ شـ
فـــي تصريحـــات ســـابقة أهميـــة ديوانيـــة 
النبـــط فـــي احلفـــاظ علـــى قيـــم وعـــادات 
ــداد  ــاء واألجـ ــراث وأخـــالق اآلبـ ــد وتـ وتقاليـ

ــال. ــر األجيـ عبـ

سمو أمیر البالد یهنئ 
سمو الشیخ مشعل األحمد بتزكیته ومبایعته

بعـــث حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد الشـــيخ نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
حفظـــه اهلل ورعـــاه برســـالة تهنئـــة إلـــى أخيـــه ســـمو ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل 
ـــة  ـــه لوالي ـــه اهلل ل ـــموه حفظ ـــة س ـــبة تزكي ـــه اهلل مبناس ـــاح حفظ ـــر الصب ـــد اجلاب األحم
ـــمو األخ  ـــا: »س ـــذا نصه ـــد ه ـــا للعه ـــموه ولي ـــة لس ـــس األم ـــاء مجل ـــة أعض ـــد ومبايع العه

ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح حفظـــه اهلل.
ــص  ــن خالـ ــم عـ ــرب لكـ ــي أن أعـ ــب لـ ــه،،، يطيـ ــة اهلل وبركاتـ ــم ورحمـ ــالم عليكـ السـ
ــة  ــد ومبايعـ ــة العهـ ــموكم لواليـ ــا لسـ ــبة تزكيتنـ ــات مبناسـ ــادق التمنيـ ــي وصـ التهانـ

ــا للعهـــد. ــاء مجلـــس األمـــة لكـــم وليـ أعضـ
ـــة بالعطـــاء والتفانـــي  منتهـــزا هـــذه املناســـبة الســـارة لالشـــادة مبســـيرة ســـموكم احلافل
فـــي خدمـــة وطننـــا العزيـــز وشـــعبنا الكـــرمی والتـــي حتظـــى دومـــا باعتزازنـــا وتقديرنـــا.

ســـائلن البـــاري جـــل وعـــال أن ميدكـــم بالعـــون والســـداد ملواصلـــة عطائكـــم املعهـــود 
لالســـهام فـــي حتقيـــق األهـــداف التنمويـــة الطموحـــة لوطننـــا الغالـــي والنهـــوض 
مبقوماتـــه التـــي حباهـــا لـــه اهلل ســـبحانه وتعالـــى لتســـجيل املزيـــد مـــن اإلجنـــازات 
علـــى مســـاره احلضـــاري ومبـــا يعـــزز مـــن مكانتـــه املرموقـــة بـــن األمم مســـتلهمن بذلـــك 
ـــب  ـــاح طي ـــر الصب ـــد اجلاب ـــاح األحم ـــا الراحـــل صاحـــب الســـمو الشـــيخ صب خطـــى أميرن
ـــه  ـــن إلي ـــز ومبتهل ـــن العزي ـــي الوط ـــاء ف ـــر والنم ـــيرة اخلي ـــة مس ـــي مواصل ـــراه ف اهلل ث

عـــز وجـــل أن يـــدمی علـــى ســـموكم موفـــور الصحـــة ومتـــام العافيـــة.
وتقبلوا خالص التقدير،،، نواف األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت”.
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ـــة،  ـــي الدول ـــدم ف ـــة التق ـــتمرار دوران عجل اس
وســـيكون مشـــاركًا رئيســـيًا فـــي تطويـــر 

العمـــل االقتصـــادي.
وشـــّددوا علـــى أن مجتمـــع األعمـــال ينتظـــر 
أن يكـــون عنـــوان مرحلـــة احلكـــم املقبلـــة 
ـــواف  ـــر الشـــيخ ن ـــادة ســـمو األمي ـــي ظـــل قي ف
ـــد الشـــيخ مشـــعل  ـــي العه ـــد، وســـمو ول األحم
ــؤدي  ــا يـ ــتقرار، مبـ ــدوء واالسـ ــد، الهـ األحمـ

الفئـــات  جميـــع  مصلحـــة  حتقيـــق  إلـــى 
ــة  ــى ثقـ ــم علـ ــى أنهـ ــن إلـ ــرائح، الفتـ والشـ
بـــأن الكويـــت فـــي أيـــد أمينـــة، وأن احلفـــاظ 
علـــى أمانهـــا هـــو األولويـــة لـــدى ســـمو 
ـــي عهـــده، فضـــاًل عـــن دعـــم  األميـــر وســـمو ول
ــاظ علـــى العيـــش الكـــرمی  املواطنـــن واحلفـ
ـــرة  ـــة فت ـــه طيل ـــادوا علي ـــذي اعت ـــار ال واالزده

ــابقن. ــراء السـ ــم األمـ حكـ

ــعل  ــيخ مشـ ــمو الشـ ــارب سـ ــدوا أن جتـ وأكـ
حتمـــل  علـــى  قدرتـــه  أثبتـــت  الســـابقة 
شـــغله  مراحـــل  جميـــع  فـــي  املســـؤولية 
العمـــل العـــام التـــي مـــارس أعمالـــه خاللهـــا 
بنجـــاح، والوقـــوف إلـــى جانـــب الشـــعب 
فـــي كل احملافـــل واملناســـبات، مـــا سيســـتمر 
ـــد فـــي  ـــة العه ـــى ســـدة والي خـــالل وجـــوده عل

ــة. ــرة املقبلـ الفتـ

قـــال ســـمو ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
ــرم  ــم أن احتـ ــا العظيـ ــم بـ ــتورية: »أقسـ ــن الدسـ ــه اليمـ ــاء أدائـ أثنـ
ـــه  ـــعب ومصاحل ـــات الش ـــن حري ـــة وأذود ع ـــن الدول ـــتور وقوان الدس
وأموالـــه وأصـــون اســـتقالل الوطـــن وســـالمة أراضيـــه وأن أكـــون 
ـــؤدي  ـــن الدســـتور ي ـــادة )63 )م ـــى امل ـــر”. واســـتنادا إل مخلصـــا لألمي
نائـــب األميـــر قبـــل مباشـــرة صالحياتـــه فـــي جلســـة خاصـــة ملجلـــس 
األمـــة اليمـــن املنصـــوص عليهـــا فـــي املـــادة 60 مشـــفوعة بعبـــارة 

وأن أكـــون مخلصـــا لألميـــر.
ـــادة ســـالفة  ـــي امل ـــي جـــاء ذكرهـــا ف ـــادة )60 )مـــن الدســـتور الت ـــا امل أم
ـــي  ـــه ف ـــة صالحيات ـــل ممارس ـــر قب ـــؤدي األمي ـــأن »ي ـــت ب ـــر فقض الذك
جلســـة خاصـــة ملجلـــس األمـــة اليمـــن اآلتيـــة: أقســـم بـــا العظيـــم 
أن احتـــرم الدســـتور وقوانـــن الدولـــة وأذود عـــن حريـــات الشـــعب 
ـــه«. ـــالمة أراضي ـــن وس ـــتقالل الوط ـــون اس ـــه وأص ـــه وأموال ومصاحل
ـــد  ـــعل األحم ـــيخ مش ـــمو الش ـــاع س ـــع باإلجم ـــة باي ـــس األم وكان مجل
اجلابـــر الصبـــاح وليـــا للعهـــد فـــي وقـــت ســـابق مـــن جلســـته 

ــة. اخلاصـ
ــيخ  ــري الشـ ــوان األميـ ــؤون الديـ ــر شـ ــح وزيـ ــك تصريـ ــبق ذلـ وسـ
علـــي جـــراح الصبـــاح أمـــس األربعـــاء أن أســـرة آل صبـــاح قـــد 
ـــر البـــالد الشـــيخ نـــواف  باركـــت تزكيـــة حضـــرة صاحـــب الســـمو أمي
األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح للشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
ـــعل  ـــيخ مش ـــمو الش ـــاع س ـــع باإلجم ـــة يباي ـــس األم ـــد مجل ـــا للعه ولي
ـــي  ـــة الكويت ـــس األم ـــع مجل ـــد باي ـــا للعه ـــاح ولي ـــر الصب ـــد اجلاب األحم
باإلجمـــاع اليـــوم اخلميـــس ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر 

الصبـــاح وليـــا للعهـــد فـــي جلســـة خاصـــة. 

وجـــاءت نتيجـــة التصويـــت علـــى املبايعـــة مبوافقـــة إجمالـــي 
البالـــغ عددهـــم 59 عضـــوا. احلضـــور 

وقـــال رئيـــس مجلـــس األمـــة مـــرزوق علـــي الغـــامن فـــي كلمـــة لـــه 
عقـــب التصويـــت: »نبـــارك لســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر 

الصبـــاح مبايعـــة مجلـــس األمـــة لـــه باإلجمـــاع وليـــا للعهـــد”.
وكان وزيـــر شـــؤون الديـــوان األميـــري الشـــيخ علـــي جـــراح الصبـــاح 
صـــرح أمـــس األربعـــاء بـــأن أســـرة آل صبـــاح قـــد باركـــت تزكيـــة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد الشـــيخ نـــواف األحمـــد اجلابـــر 
الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه للشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر 

الصبـــاح وليـــا للعهـــد.
ـــة  ـــارة وراثي ـــت إم ـــى أن »الكوي ـــن الدســـتور عل ـــادة )4( م ـــص امل وتن
ـــد خـــالل  ـــي العه ـــن ول ـــاح. ويع ـــارك الصب ـــه مب ـــور ل ـــة املغف ـــي ذري ف
ســـنة علـــى األكثـــر مـــن توليـــة األميـــر ويكـــون تعيينـــه بأمـــر أميـــري 
بنـــاء علـــى تزكيـــة األميـــر ومبايعـــة مـــن مجلـــس األمـــة تتـــم فـــي 
ــم  ــف منهـ ــن يتألـ ــاء الذيـ ــة األعضـ ــة أغلبيـ ــة مبوافقـ ــة خاصـ جلسـ
املجلـــس. وفـــي حالـــة عـــدم التعيـــن علـــى النحـــو الســـابق يزكـــي 
ــورة  ــة املذكـ ــن الذريـ ــل مـ ــى األقـ ــة علـ ــد ثالثـ ــة العهـ ــر لواليـ األميـ

فيبايـــع املجلـــس أحدهـــم وليـــا للعهـــد.
ـــرعيا  ـــا ش ـــال وابن ـــيدا عاق ـــون رش ـــد أن يك ـــي العه ـــي ول ـــترط ف ويش

ألبويـــن مســـلمن.
وينظـــم ســـائر األحـــكام اخلاصـــة بتـــوارث اإلمـــارة قانـــون خـــاص 
ـــون  ـــذا الدســـتور وتك ـــل به ـــخ العم ـــن تاري ـــي خـــالل ســـنة م يصـــدر ف
ــررة  ــة املقـ ــه إال بالطريقـ ــوز تعديلـ ــال يجـ ــتورية فـ ــة دسـ ــه صفـ لـ

لتعديـــل الدســـتور. 

سمو الشیخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح 

یؤدي الیمنی الدستوریة أمام 
مجلس األمة ولیا للعهد

أدى ســـمو ولـــي العهـــد الشـــیخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح 
ـــن  ـــي الثام ـــة ف ـــة اخلاص ـــس األم ـــة مجل ـــي جلس ـــتوریة ف ـــنی الدس الیم
ـــادة  ـــتور وامل ـــن الدس ـــادة )63( م ـــال بامل ـــي، عم ـــر املاض ـــن أكتوب م
ـــن  ـــموه م ـــة س ـــد مبایع ـــك بع ـــارة وذل ـــوارث اإلم ـــون ت ـــن قان )7( م

ـــة. ـــس األم ـــاء مجل أعض
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الـــى  فاديـــة  الشـــيخة  ولفتـــت 
إنهـــا مناســـبة عزيـــزة الســـتذكار 
واالجتماعـــي  الوطنـــي  الـــدور 
الرائـــد للمغفـــور لـــه الدكتـــور عبـــد 
ـــة  ـــن العوضـــى مؤســـس احلمل الرحم
وراعيهاواهتمامـــه وحرصـــه علـــى 
وتطويرهـــا  احلملـــة  اســـتمرارية 
وتعميمهـــا فـــى مختلـــف محافظـــات 

البـــالد.
ــتؤتي  ــة سـ ــذه احلملـ ــرت ان هـ وذكـ
املـــرض  هـــذا  وينحســـر  ثمارهـــا 
ـــرص  ـــتركة وح ـــود املش ـــل اجله بفض
املواطـــن علـــى التفاعـــل والتجـــاوب 

العنايـــة  عبـــر  مواجهتـــه  فـــي 
املبكـــر. والكشـــف  الصحيـــة 

واوضحـــت ان حملـــة هـــذا العـــام 
التوعيـــة  نشـــر  علـــى  ترتكـــز 
ـــو  ـــا ه ـــع كل م ـــش م ـــة للتعاي الصحي
جديـــد فـــي ظـــل جائحـــة )كوفيـــد19- 
)للتحصـــن ضـــد هـــذه اجلائحـــة 
اشـــتراطات  تطبيـــق  مبراعـــاة 
حيـــث  مـــن  والصحـــة  الســـالمة 
ـــتخدام  ـــخاص واس ـــن األش ـــد ب التباع
القفـــازات  وارتـــداء  الكمـــام 

. ســـتيكية لبال ا
مـــن جانبهـــا قالـــت عضـــو مجلـــس 
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»كان« تطلق حمالت التوعية بسرطان الثدي تحت شعار 

بدي نفسك
برعاية الشيخة فادية السعد

ـــرطان  ـــرض الس ـــة مب ـــة للتوعي ـــة الوطني ـــت احلمل ـــدي، أطلق ـــرطان الث ـــة بس ـــهر التوعي ـــبة ش مبناس

)كان( حملـــة التوعيـــة بســـرطان الثـــدي بالشـــراكة مـــع اجلمعيـــة الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية 

ـــس  ـــس مجل ـــة رئي ـــة احلمل ـــت راعي ـــك(. وقال ـــدي نفس ـــعار )ب ـــت ش ـــع حت ـــة املجتم ـــة وتنمي خلدم

إدارة اجلمعيـــة الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة املجتمـــع الشـــيخة فاديـــة ســـعد 

ـــراكة  ـــخ الش ـــى تترس ـــى التوال ـــث عل ـــام الثال ـــه للع ـــي ان ـــي مؤمترصحف ـــاح ف ـــالم الصب ـــد اهلل الس العب

املجتمعيـــة بـــني منظمـــات املجتمـــع املدنـــى مـــن أجـــل خدمـــة املـــرأة وتوعيتـــا ومتكينـــا مـــن القيـــام 

بدور أكبر في املجتمع.



اإلدارة والهيئـــة التنفيذيـــة للحملـــة 
مبـــرض  للتوعيـــة  الوطنيـــة 
الســـرطان )كان( الدكتـــورة حصـــة 
الشـــاهن انـــه ســـتعقد دورة )تدريـــب 
مدربـــن( برعايـــة الشـــيخة فاديـــة 
ضمـــن حملـــة التوعيـــة بســـرطان 

ــدي. الثـ
وأوضحـــت الشـــاهن انـــه مت ترشـــيح 
ســـيدتن مـــن قبـــل اجلهـــات املشـــاركة 
ـــو  ـــة وه ـــال التوعي ـــي مج ـــة ف واملهتم
إدارات  لـــدى  الوعـــي  يعكـــس  مـــا 
اجلهـــات املشـــاركة بضـــرورة نشـــر 

الوعـــي الصحـــي بـــن املوظفـــات.

ــب  ــج تدريـ ــى ان برنامـ ــارت الـ وأشـ
الذاتـــي  الفحـــص  الســـيدات علـــى 
يتواصـــل علـــى مـــدى ثـــالث أيـــام 
وبعـــد اجتيـــاز الـــدورة بنجـــاح تقـــوم 
10ســـيدات  بتدريـــب  متدربـــة  كل 
مـــن جهتهـــن وبذلـــك نكـــون قـــد 
ـــن  ـــي زم ـــة ف ـــا للتوعي شـــكلنا منوذج
ــتراطات وزارة  ــن اشـ ــا ضمـ الكورونـ

الصحـــة.
وقالـــت الشـــاهن ان تركيـــز احلملـــة 
الفحـــص  علـــى  التدريـــب  علـــى 
كل  علـــى  يجـــب  والـــذي  الذاتـــي 
ــدة ان  ــهريا مؤكـ ــه شـ ــيدة تطبيقـ سـ

االكتشـــاف املبكـــر لســـرطان الثـــدي 
يخفـــف مـــن أعبـــاء املـــرض لـــدى 
ـــورم  ـــة واســـتئصال ال الســـيدة املصاب
ومزاولـــة حياتهـــا الطبيعيـــة كمـــا 
لالســـتئصال  اللجـــوء  دون  كانـــت 

الكامـــل.
يذكـــر ان شـــهر أكتوبـــر هـــو الشـــهر 
العاملـــي للتوعيـــة حـــول ســـرطان 
ــدأ  ــة بـ ــادرة عامليـ ــي مبـ ــدي وهـ الثـ
العمـــل بهـــا علـــى املســـتوى الدولـــي 
تقـــوم  أكتوبـــر 2006 حيـــث  فـــي 
ـــون  ـــاذ الل ـــم باتخ ـــول العال ـــع ح مواق
الـــوردي كشـــعار لهـــا مـــن أجـــل 
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دعـــا الصالـــح فـــي كلمـــة لـــه فـــي ختـــام 
ورشـــة عمـــل )مـــرض الســـرطان فـــي زمـــن 
الكورونـــا( فـــي حملـــة التوعيـــة بســـرطان 
الثـــدي عبـــر برنامـــج افتراضـــي الـــى 
ضـــرورة االلتـــزام باإلجـــراءات الصحيـــة 

ــي. ــد االجتماعـ ــادات التباعـ وإرشـ
ـــت  ـــز الكوي ـــجل مرك ـــا لس ـــه وفق ـــال ان وق
ـــغ  ـــد بل ـــام 2016 فق ـــرطان ع ـــة الس ملكافح
ــن  ــدي بـ ــرطان الثـ ــات بسـ ــدد اإلصابـ عـ
ـــة  ـــات 621 حال ـــر الكويتي ـــات وغي الكويتي
اذ بلغـــت نســـبة اإلصابـــة بـــن الكويتيـــات 
ـــبة  ـــت نس ـــن بلغ ـــي ح ـــة ف ـــي املئ 36.7 ف

ـــة. ـــي املئ ـــات 7و41 ف ـــر الكويتي غي
وقـــال الدكتـــور الصالـــح أنـــه وتبعـــًا 

الكويـــت  مبركـــز  الســـرطان  لســـجل 
ملكافحـــة الســـرطان فـــإن مـــا يخـــص 
املعـــدل املعيـــاري للعمـــر فـــي كل مـــن 
جـــاءت  والتـــي  والبحريـــن  الكويـــت 
مبعـــدل 53.4 و 44.1 لـــكل مائـــة  ألـــف 
نســـمة علـــى التوالـــي فهـــي تعتبـــر مـــن 
املعـــدالت املنخفضـــة مقارنـــة باملعـــدل 
املعيـــاري العاملـــي والـــذي يبلـــغ 46.3 لـــكل 
ـــدل  ـــاء املع ـــك ج ـــمة ،  كذل ـــف نس ـــة أل مائ
العربيـــة  باململكـــة  للعمـــر  املعيـــاري 
املنخفضـــة  املعـــدالت  الســـعودية مـــن 
مبعـــدل 27.3 لـــكل مائـــة ألـــف نســـمة 

بالنســـبة لـــدول اإلقليـــم.
لوقـــوع  املقـــدرة  احلـــاالت  ان  وقـــال 

جلميـــع   2018 عـــام  الثـــدي  ســـرطان 
األعمـــار لـــدول اخلليـــج بلغـــت60 حالـــة 
ــت،  ــي الكويـ ــمة فـ ــف نسـ ــة الـ ــكل مائـ لـ
وفـــي اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة بلغـــت 
نســـمة،  الـــف  مائـــة  لـــكل  حالـــة   60
ــكل  ــة لـ ــت 50 حالـ ــن بلغـ ــي البحريـ وفـ
ــر 50  ــت قطـ ــمة ، وبلغـ ــف نسـ ــة ألـ مائـ
حالـــة لـــكل مائـــة ألـــف نســـمة، وفـــي 
ـــف  ـــة أل ـــكل مائ ـــة ل ـــت 40 حال ـــان بلغ ُعم
نســـمة، وفـــي الســـعودية  بلغـــت 35 
ــي  ــمة ، وفـ ــف نسـ ــة ألـ ــكل مائـ ــة لـ حالـ
مائـــة  لـــكل  حالـــة   30 بلغـــت  اليمـــن 
ألـــف نســـمة.  وأضـــاف الصالـــح، مـــن 
ــا  ــتمرار عملنـ ــوب اسـ ــح وجـ ــا يتضـ هنـ

خالل ورشة عمل )مرض السرطان في زمن الكورونا(

رئيس )كان( د.خالد الصالح يؤكد ضرورة 
مواصلة برامج التوعية بسرطان الثدي

أكد رئيس مجلس إدارة 
حملة )كان( الدكتور خالد الصالح 

ضرورة مواصلة برامج التوعية بسرطان 
الثدي الذي يعد األكثر انتشارا بني 
النساء اذ احتل املركز األول بعدد 

اإلصابات حول العالم.
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فـــي مجـــال مكافحـــة الســـرطان عامـــة 
خاصـــة  الثـــدي  ســـرطان  ومكافحـــة 
ألنـــه مـــن الســـهل اكتشـــاف املـــرض فـــي 
مراحلـــه األولـــى حـــن يتـــم التعـــرف علـــى 
ـــتمرار  ـــذا باس ـــي ه ـــة ويأت ـــه األولي عالمات
تدريـــب الســـيدات علـــى الكشـــف املبكـــر 
ــاف  ــر االكتشـ ــث يعتبـ ــورم حيـ ــذا الـ لهـ
ـــل نســـب  ـــي تقلي ـــة ف ـــر الزاوي ـــر حج املبك
ــن  ــفاء مـ ــب الشـ ــاع نسـ ــة وارتفـ اإلصابـ
ــي  ــدي، وألن الفحـــص الذاتـ ــرطان الثـ سـ
هـــو ســـالح فـــي يـــد املـــرأة تســـتطيع 
باتبـــاع  نفســـها  فحـــص  خاللـــه  مـــن 
ـــا مســـتقباًل آالم  ارشـــادات بســـيطة جتنبه
العالجـــات فـــي حـــال اكتشـــاف اصابتهـــا 

باملـــرض، وألننـــا فـــي زمـــن انتشـــار 
كوفيـــد19- وننصـــح اجلميـــع بالتـــزام 
االجـــراءات االحترازيـــة وعـــدم اخلـــروج 
ـــإن الفحـــص  ـــك ف إال بأضيـــق احلـــدود، لذل
ـــي هـــو أفضـــل وســـيلة تســـتطيع أي  الذات
ـــي  ـــا وف ـــي منزله ـــه ف ـــدرب علي ـــيدة الت س
حـــال اكتشـــاف أي عـــارض أو عالمـــة 
أوليـــة تســـتطيع حينهـــا التواصـــل مـــع 
الطبيـــب املختـــص لعمـــل مـــا يلـــزم، لذلـــك 
ـــذا  ـــن ه ـــة م ـــادة التوعي ـــل ســـويًا لزي العم
ـــل  ـــن أج ـــك م ـــي ذل ـــتمرار ف ـــرض واالس امل
احلـــد مـــن انتشـــاره هـــو واجبنـــا حتـــت 
أي ظـــرف مـــن الظـــروف ألن فـــي جناحنـــا 
ـــن  ـــتهدفة م ـــة املس ـــب الفئ ـــة وتدري بتوعي

ـــا إمـــرأة أو أكثـــر  ـــد أنقذن ـــة نكـــون ق احلمل
ــًا ، ومـــن  وهـــو مـــا نســـعى إليـــه جميعـ
لـــكل  هنـــا نـــود أن نتوجـــه بالشـــكر 
اجلهـــود التطوعيـــة واإلنســـانية التـــي 
ــا  ــم مـ ــدف رغـ ــذا الهـ ــق هـ ــل لتحقيـ تعمـ
منـــر بـــه هـــذه األيـــام مـــن تبعـــات انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا املســـتجد وهـــو دليـــل 
علـــى إخـــالص هـــذه اجلهـــود التـــي تصـــب 

ــة. ــا اخلليجيـ ــة مجتمعاتنـ ــي خدمـ فـ
ـــة اســـتمرار العمـــل فـــي مجـــال  ـــد اهمي واك
ومكافحـــة  عامـــة  الســـرطان  مكافحـــة 
ســـرطان الثـــدي خاصـــة اذ انـــه مـــن 
ــه  ــي مراحلـ ــرض فـ ــاف املـ ــهل اكتشـ السـ
األولـــى حـــن يتـــم التعـــرف علـــى عالماتـــه 

البروفسورة 
سامية العامودي: 

احملافظة على حق 
املريض في اإلجناب 
عبر جتميد البويضات 

مسبقا 

د. آمال اليحي: 
التدخني بكافة صوره 
يدمر خاليا خاصة 
من اجلهاز املناعي

د. نادية احملمود:  
ضرورة رفع احلالة 
النفسية وعدم 

االستسالم للمرض 
والرضا بقضاء اهلل
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األوليـــة ويأتـــي هـــذا باســـتمرار تدريـــب الســـيدات علـــى 
ـــر  ـــى أن االكتشـــاف املبك ـــا ال ـــورم الفت ـــذا ال ـــر له الكشـــف املبك
ــاع  ــة وارتفـ ــب اإلصابـ ــل نسـ ــي تقليـ ــة فـ ــر الزاويـ ــو حجـ هـ

نســـب الشـــفاء مـــن ســـرطان الثـــدي.
بدورهـــا أكـــدت مؤســـس التمكـــن الصحـــي واحلقـــوق الصحيـــة 
ـــي  ـــدي ف ـــرطان الث ـــى س ـــة مرض ـــز لرعاي ـــز التمي ـــرة مرك ومدي
الســـعودية البروفســـورة ســـامية العامـــودي فـــي كلمـــة مماثلـــة 
ضـــرورة تعريـــف افـــراد املجتمـــع باألنظمـــة والتشـــريعات 
ـــة  ـــا أنظم ـــص عليه ـــي تن ـــة والت ـــم الصحي ـــي حقوقه ـــي حتم الت

وزارة الصحـــة.
ـــن  ـــى متك ـــدف ال ـــن الصحـــي ته ـــادرة التمك ـــى أن مب وأشـــارت ال
االفـــراد فـــي القطـــاع الصحـــي وكافـــة شـــرائح املجتمـــع وتعريفهـــم 
ـــة والتـــي  باألنظمـــة والتشـــريعات التـــي حتمـــي حقوقهـــم الصحي

تنـــص عليهـــا أنظمـــة وزارة الصحـــة.
وقالـــت العامـــودي ان مـــن أولويـــات حقـــوق املريـــض معرفتـــه 
ــن  ــه عـ ــا يجهلـ ــف كل مـ ــة وكشـ ــه املرضيـ ــن حالتـ ــاملة عـ الشـ
ــن  ــه عـ ــة مرضـ ــاظ بخصوصيـ ــل واالحتفـ ــه بالعمـ ــه وحقـ مرضـ
ـــل  ـــن تفاصي ـــؤال ع ـــل الس ـــة العم ـــق جله ـــه ال يح ـــه وان ـــة عمل جه

مرضـــه.
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ــذي  ــض الـ ــق املريـ ــن حـ ــت ان مـ واضافـ
يتلقـــى العـــالج الكيمـــاوي أو االشـــعاعي 
حقـــه  علـــى  احملافظـــة  الهرمونـــي  أو 
البويضـــات  جتميـــد  عبـــر  باإلجنـــاب 
مســـبقا قبـــل اخلـــوض فـــي رحلـــة العـــالج 
ــة لـــدى  ــدرة االجنابيـ والتـــي تضعـــف قـ

مريـــض الســـرطان.
وأوصـــت مريـــض الســـرطان فـــي زمـــن 
مـــن  العـــالج  بضـــرورة  الكورونـــا 
املخـــاوف  عـــن  واالبتعـــاد  الســـرطان 
مـــن االصابـــة بالكورونـــا وذلـــك عبـــر 
ــرر  ــذي يقـ ــج الـ ــب املعالـ ــه الطبيـ توجيـ
إمكانيـــة انتظـــار املريـــض وتأجيـــل البـــدء 

بالعـــالج.
مـــن جانبهـــا حتدثـــت ضابـــط االتصـــال 
وزارة  فـــي  التبـــغ  ملكافحـــة  الوطنـــي 
الصحـــة بالكويـــت الدكتـــورة آمـــال اليحـــي 
عـــن أضرارالســـيجارة االلكترونيـــة الفتـــة 
ينشـــرون  املدخنـــن  بعـــض  أن  الـــى 
فكـــرة أن تدخـــن الشيشـــة االلكترونيـــة 
ـــن  ـــن التدخ ـــص م ـــى التخل ـــاعدهم عل يس

ــة. ــة خاطئـ ــا مقولـ اال انهـ
وقالـــت أن االحصائيـــات أشـــارت بـــأن 
هـــذه  اســـتخدموا  الذيـــن  املدخنـــن 
الوســـائل انتهـــى بهـــم االمـــر الـــى ادمـــان 
التدخـــن املـــزدوج )الســـجارة العاديـــة 
بكافـــة  التدخـــن  وأن  وااللكترونيـــة( 
ـــة  ـــس  إلصاب ـــل خطـــورة رئي صـــوره عام
االنســـان بأمـــراض مختلفـــة وأنـــه يدمـــر 
خاليـــا خاصـــة مـــن اجلهـــاز املناعـــي 

الســـريعة  باالســـتجابة  واملتخصصـــة 
اجلســـم   تدخـــل  التـــي  للميكروبـــات 
ــاالت  ــن احتمـ ــع مـ ــه يرفـ ــت انـ وأوضحـ
واالصابـــة  بالكوفيـــد19  االصابـــة 
باالعـــراض الشـــديدة مـــن املـــرض وذلـــك 
ACE- لزيـــادة عـــدد املســـتقبالت اخلاصـــة
2 فـــي أســـطح اخلاليـــا الطالئيـــة فـــي 
ـــه  ـــا يبحـــث عن ـــة وهـــي م ـــرات الهوائي املم

الفيـــروس ملهاجمـــة خاليـــا اجلســـم. 
الســـيجارة  اســـتخدام  أن  وأضافـــت 
ـــات  ـــدة االلتهاب ـــن ح ـــد م ـــة يزي االلكتروني
الناجتـــة فـــي نســـيج الرئـــة وهـــذا بحـــد 
ذاتـــه يدمـــر اجلهـــاز التنفســـي موضحـــة 
أن تأثيـــر الســـيجارة االلكترونيـــة علـــى 
تأثيـــر  لهـــا  املدخنـــن  مـــن  احمليطـــن 
ـــتخدام  ـــن اس ـــاجت م ـــار الن ـــيء ألن البخ س
ــى  ــوي علـ ــة يحتـ ــيجارة االلكترونيـ السـ
ـــارة. ـــرطنة والض ـــواد املس ـــن امل ـــد م العدي
مـــن جانبهـــا أكـــدت استشـــاري طـــب 
احملمـــود  ناديـــة  الدكتـــورة  العائلـــة 
ضـــرورة رفـــع احلالـــة النفســـية وعـــدم 
االستســـالم للمـــرض والرضـــا بقضـــاء 
اهلل والوقـــوف فـــي حتـــدي مـــع املـــرض 
وتقبـــل كل العالجـــات املتاحـــة حتـــى 
ــي بعـــض  ــة فـ ــاك صعوبـ وإن كانـــت هنـ

احلـــاالت.
ــة  ــورة حصـ ــادت الدكتـ ــا أشـ ــن جهتهـ مـ
ـــة  ـــه حمل ـــوم ب ـــذي تق ـــدور ال الشـــاهن بال
للتوعيـــة  حملتهـــا  خـــالل  مـــن  )كان( 
بســـرطان الثـــدي حيـــث نظمـــت الكثيـــر 
مـــن برامـــج التوعيـــة فـــي ظـــل جائحـــة 
كورونـــا ومنهـــا برنامـــج معنـــي بالتغذيـــة 
ـــم  ـــذي أقي ـــب( وال ـــر تكس ـــة )اخس الصحي
ـــز  ـــي مرك ـــة ف ـــع قســـم التغذي ـــاون م بالتع

ــرطان. ــة السـ ــت ملكافحـ الكويـ
ـــن  ـــد م ـــاد العدي ـــه مت اعتم ـــى ان ـــت ال ولفت
برامـــج التوعيـــة فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 
ومنهـــا برنامـــج معنـــي بالتغذيـــة الصحيـــة 
ـــم بالتعـــاون  ـــذي اقي )اخســـر تكســـب( وال
مـــع قســـم التغذيـــة فـــي مركـــز الكويـــت 
ملكافحـــة الســـرطان والـــدورة التدريبيـــة 

)تدريـــب مدربـــن( التـــي جنحـــت فـــي 
ـــى  ـــات عل تخريـــج الفـــوج االول مـــن املدرب
طريقـــة الفحـــص الذاتـــي للثـــدي وذلـــك 

ضمـــن االشـــتراطات الصحيـــة. 
واشـــارت الشـــاهن الـــى ارســـال الكثيـــر 
ـــيدات  ـــر الس ـــة لتذكي ـــائل التوعي ـــن رس م
الشـــهري  الذاتـــي  الفحـــص  بأهميـــة 
املاموجـــرام  فحـــص  عمـــل  وأهميـــة 
للســـيدات فـــوق االربعـــن عامـــا باالضافـــة 
ــليمة  ــة السـ ــة بالتغذيـ ــح املعنيـ للنصائـ
لوجـــود ارتبـــاط بـــن الســـمنة وارتفـــاع 
الثـــدي،  بســـرطان  اإلصابـــة  نســـبة 
باالضافـــة للنصائـــح املعنيـــة بالتغذيـــة 
الســـليمة لوجـــود ارتبـــاط بـــن الســـمنة 
بســـرطان  االصابـــة  نســـبة  وارتفـــاع 

الثـــدي . 
وقالـــت كمـــا مت توزيـــع كتيبـــات وفاليـــرات 
ضمـــن  التجاريـــة  املجمعـــات  فـــي 
ـــيارة  ـــت لس ـــا كان ـــد كم ـــتراطات التباع اش
حملـــة )كان( للتوعيـــة دورا مميـــزا حيـــث 
لتدريـــب  إداري  طبـــي  فريـــق  تواجـــد 
ـــي  ـــص الذات ـــة الفح ـــى طريق ـــيدات عل الس
ولوحـــظ اقبـــاال كبيـــرا عليهـــا . هـــذا 
ــن  ــارات مـ ــى االستفسـ ــرد علـ ــد مت الـ وقـ

املشـــاركن فـــي الورشـــة. 
وفـــي اخلتـــام شـــكر الصالـــح كل مـــن 
الورشـــة  هـــذه  إقامـــة  علـــى  عمـــل 
وخـــص  وتابعهـــا  فيهـــا  شـــارك  وكل 
الشـــاهن  حصـــة  الدكتـــورة  بالشـــكر 
ــة ســـرطان الثـــدي علـــى  مســـؤولة حملـ
وحرصهـــا  املتواصلـــة  مجهوداتهـــا 
الدائـــم علـــى املشـــاركة واملتابعـــة وهـــو 
ــه  ــا توجـ ــا، كمـ ــتغرب عليهـ ــس مبسـ ليـ
بتحيـــة إكبـــار واحتـــرام للبروفيســـورة 
ـــة  ـــن اململك ـــودي م ـــورة ســـاميه العم الدكت
التـــي  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
كانـــت وســـتظل إحـــدى رمـــوز التوعيـــة 
والتـــي ال تبخـــل مبشـــاركاتها والتحـــدث 
عـــن جتربتهـــا مـــع ســـرطان الثـــدي مـــع 
حملـــة »كان »، كمـــا أشـــاد بالدكتـــورة 
ـــي  ـــط االتصـــال الوطن ـــى ضاب ـــال اليحي آم
الصحـــة  وزارة  فـــي  التبـــغ  ملكافحـــة 
بدولـــة الكويـــت والتـــي تعمـــل بـــدون كلـــل 
فـــي مجـــال التوعيـــة، والدكتـــورة ناديـــه 
احملمـــود املـــرأة التـــي هزمـــت الســـرطان 
ـــادة التوعيـــة التابعـــة  واملســـئولة عـــن عي

»كان«. حلملـــة 

د. حصة الشاهني: 
ضرورة عمل فحص 
املاموجرام للسيدات 
فوق الـ 4٠ عاما
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ملف
العدد

   قالـــت عضـــو مجلـــس اإلدارة والهيئـــة 
الوطنيـــة  احلملـــة  فـــي  التنفيذيـــة 
للتوعيـــة بأمـــراض الســـرطان »كان« 
بـــأن  الشـــاهن  حصـــة  الدكتـــورة 
ـــة  ـــت بإطـــالق ســـيارة  حمل ـــة قام احلمل
ــاون  ــب بالتعـ ــة والتدريـ »كان« للتوعيـ
التعاونيـــة  اجلابريـــة  جمعيـــة  مـــع 
ـــدى  ـــع ل ـــدى واس ـــى ص ـــذي الق ـــر ال األم

ــة. ــي املنطقـ أهالـ
تصريـــح  فـــي  الشـــاهن  وقالـــت     
صحفـــي ان حملـــة التوعيـــة بســـرطان 
اجلمعيـــة  بشـــراكة  تقـــام  الثـــدي 
التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة 
ــة  ــيخة فاديـ ــة  الشـ ــع  وبرئاسـ املجتمـ
الصبـــاح  الســـالم  العبـــد اهلل  ســـعد 
ــة. ــنوات متتاليـ ــالث سـ ــدى ثـ ــى مـ علـ

ــو  ــر وهـ ــهر أكتوبـ ــت أن شـ    وأوضحـ

الشـــهر العاملـــي للتوعيـــة بســـرطان 
الثـــدي يعـــد فرصـــة جيـــدة لنشـــر 
فحـــص  عمـــل  بأهميـــة  التوعيـــة 
ـــا  ـــوق ال40 عام املاموجـــرام للســـيدات ف
ــادرات  ــرح مبـ ــي طـ ــوع فـ ــا أن التنـ كمـ
التدريـــب مـــن محاضـــرات »اون اليـــن« 
ــة  ــة بأهميـ ــر التوعيـ ــي نشـ ــاهم فـ يسـ
ـــرة كل  ـــدي م ـــي للث ـــص الذات ـــل الفح عم

شـــهر. وأشـــارت إلـــى إقبـــال الســـيدات 
ــاراتهن  ــرح استفسـ ــى املعـــرض لطـ علـ
حـــول املـــرض باإلضافـــة لتدريبهـــن 
قبـــل  مـــن  الذاتـــي  الفحـــص  علـــى 
ـــي تواجـــدت  ـــة والت ـــورة رمی نعيم الدكت
ـــرورة  ـــيدات بض ـــه الس ـــل توجي ـــن أج م
إتقـــان كل ســـيدة لتمريـــن الفحـــص 

الذاتـــي بالشـــكل الصحيـــح.

«:انطالق سيارة حملة )كان(      «
للتوعية والتدريب في جمعية الجابرية التعاونية
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ـــر يســـاعدها  ـــى أن هـــذا االم ـــت إل    ولفت
علـــى اكتشـــاف العالمـــات األوليـــة للـــورم 
ـــأن أهـــم العالمـــات  إن وجـــد  موضحـــة ب
ظهـــور كتـــل صغيـــرة فـــي منطقـــة 
ـــط   ـــن اإلب ـــة م ـــة القريب ـــدي أو املنطق الث
ـــث  ـــن حي ـــد م ـــكل اجلل ـــر ش ـــا أن تغي كم
اللـــون أو خشـــونة اجللـــد هـــي أيضـــا 
مـــن العالمـــات التـــي تنـــذر بوجـــود ورم 
لـــذا وجـــب علـــى الســـيدات فـــي حـــال 
ــز  ــه للمركـ ــة التوجـ ــاف أي عالمـ اكتشـ
الصحـــي التابـــع ملنطقتهـــا للتأكـــد مـــن 

تلـــك العالمـــات.
بـــأن  حصـــة  الدكتـــورة  وقالـــت     
رئيـــس حملـــة )كان( استشـــاري األورام  
الدكتـــور خالـــد أحمـــد الصالـــح فخـــور 
ـــات  ـــن طالب ـــة م ـــف طالب ـــب 127 أل بتدري

الثانويـــة العامـــة  منـــذ العـــام 2010  
وأن  التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
احلملـــة حريصـــة علـــى تدريـــب جيـــل 
واع مـــن الســـيدات بضـــرورة الفحـــص 

ــورم  ــاف الـ ــبة اكتشـ ــع نسـ ــدف رفـ بهـ
فـــي املراحـــل االولـــى حيـــث يكـــون 
العـــالج ممكـــن وســـهل دون اللجـــوء 

لالســـتئصال.
ــاركة  ــة مبشـ ــى أن احلملـ ــت إلـ    ولفتـ
ــة  ــا بإقامـ ــا قامـــت أيضـ مـــن متطوعيهـ
معـــرض للتوعيـــة فـــي مجمـــع كويـــت 
ماجيـــك مـــع األخـــذ بعـــن االعتبـــار 
لالشـــتراطات الصحيـــة بالتعـــاون مـــع 
ـــكل  ـــا ب ـــب دائم ـــي ترح ـــع الت إدارة املجم
مـــا هـــو مفيـــد لصحـــة أفـــراد املجتمـــع 
حيـــث مت توزيـــع حقائـــب التوعيـــة 

ــة. ــا عينيـ وهدايـ
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احلملـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان 
ـــد الصالـــح ضـــرورة  )كان( الدكتـــور خال
التركيـــز علـــى عوامـــل مهمـــة للوقايـــة 
اهمهـــا جتنـــب  مـــن  الســـرطان  مـــن 
بالدهـــون وزيـــادة  الغنيـــة  األطعمـــة 

الســـعرات احلراريـــة.
لـــه  كلمـــة  فـــي  الصالـــح  وأضـــاف 
للتوعيـــة  األول  امللتقـــى  بفعاليـــات 
فعاليـــات  الســـرطان ضمـــن  مبـــرض 
حملـــة )كان( مبناســـبة شـــهر ســـرطان 
الثـــدي ضـــرورة االقبـــال علـــى تنـــاول 

والفواكـــه. اخلضـــراوات 
منـــط  اتبـــاع  اهميـــة  علـــى  وشـــدد 

باالســـبوع  مـــرات  ثـــالث  رياضـــي 
ـــى  ـــرأ عل ـــي تط ـــرات الت ـــاه للتغي واالنتب
أجســـامنا مثـــل تغيـــر بلـــون اجللـــد 
ـــد  ـــة اجلل ـــر بطبيع ـــورم أو تغي وجـــود ت
ـــر  ـــل غي ـــود تكت ـــس وج ـــث امللم ـــن حي م
ــا يجـــب  طبيعـــي حتـــت اجللـــد فحينهـ
ســـبب  ملعرفـــة  الطبيـــب  استشـــارة 
ــزن  ــوع باحلـ ــب الوقـ ــرات وجتنـ التغيـ
ـــن  ـــد الشـــخص ع ـــك يحي ـــه ألن ذل والكآب

االنتبـــاه لنفســـه وصحتـــه.
ــام  ــرورة االهتمـ ــح ضـ ــح الصالـ وأوضـ
ــن  ــل مـ ــن أجـ ــا ومـ ــن أجلنـ ــنا مـ بأنفسـ
ــاركة  ــذه املشـ ــى أن هـ ــا الـ ــا الفتـ حولنـ
تأتـــي ضمـــن حملـــة )بـــدي نفســـك( 

ـــة  ـــا )كان( بشـــراكة اجلمعي التـــي أطلقته
النســـائية  التطوعيـــة  الكويتيـــة 
املجتمـــع وبرعايـــة  خلدمـــة وتنميـــة 
ــعد العبـــداهلل  ــة سـ ــن الشـــيخة فاديـ مـ

الســـالم الصبـــاح .
اختصاصـــي  أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
تغذيـــة  تعزيـــز  ومراقـــب  التغذيـــة 
ــذاء  ــة للغـ ــة العامـ ــي الهيئـ ــع فـ املجتمـ
ــة  ــي كلمـ ــان فـ ــد العثمـ ــة وجـ والتغذيـ
مماثلـــة ضـــرورة اتبـــاع نظـــام غذائـــي 
النباتيـــة والتقليـــل  غنـــي باملصـــادر 
مـــن الدهـــون املشـــبعة واملتحـــورة وأن 
ـــي  ـــل مـــن 30 ف تكـــون نســـبة الدهـــون أق
ـــة. ـــي املائ ـــن 10 ف ـــل م ـــكر أق ـــة والس املائ

د. خالد الصالح: عوامل مهمة 
يجب االنتباه لها للوقاية من السرطان
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مـــن  تزيـــد  الســـمنة  ان  وأضافـــت 
افـــراز هرمـــون االنســـولن وان زيادتـــه 
بالـــدم مرتبـــط بزيـــادة خطـــر اإلصابـــة 
بســـرطان الثـــدي وأن الســـيدات اللواتـــي 
ـــر  ـــن أكث ـــي يك ـــوزن الطبيع ـــن بال يتمتع
تفاعـــال مـــع العـــالج اخلـــاص بالســـرطان 
وهـــن أقـــل عرضـــة لتكـــرار اإلصابـــة بـــه.

استشـــاري  شـــددت  جانبهـــا  مـــن 
مستشـــفى  فـــي  الباطنيـــة  االمـــراض 
الصبـــاح الدكتـــورة جنـــالء الســـيد فـــي 
كلمـــة لهـــا علـــى وجـــوب عـــدم جتاهـــل 
الثـــدي  بســـرطان  اإلصابـــة  عالمـــات 
بداعـــي اخلـــوف أو اخلجـــل ألن ذلـــك 
ــول  ــى احللـ ــول علـ ــن احلصـ ــر مـ يؤخـ

الطبيـــة فـــي الوقـــت املناســـب.
وأشـــارت إلـــى وجـــود أســـباب كثيـــرة 
بالعالـــم املتحضـــر والـــدول الفقيـــرة علـــى 
ــن  ــد مـ ــرض وتعـ ــببة للمـ ــواء مسـ السـ
ـــرطان  ـــرض الس ـــية مل ـــببات الرئيس املس
اذ تتـــراوح بـــن مســـببات بيئيـــة نتيجـــة 

التلـــوث وانتشـــار الغـــازات الســـامة 
ـــن  ـــة م ـــات معين ـــاف نوعي ـــك اكتش وكذل
املأكـــوالت قـــد تســـاعد علـــى زيـــادة 

ــة باملـــرض. ــر اإلصابـ خطـ
ــأ  ــا الســـرطانية تنشـ وقالـــت أن اخلاليـ
الوراثيـــة  املـــادة  فـــي  تغيـــر  مـــن 
ويرجـــع العلمـــاء هـــذا التغييـــر الـــى 
ــة  ــة وطبيعـ ــي البيئـ ــل هـ ــة عوامـ أربعـ
الغـــذاء واإلصابـــة بأنـــواع معينـــة مـــن 

الوراثـــي. والعامـــل  الفيروســـات 
بدورهـــا أكـــدت رئيســـة قســـم اخلدمـــة 
الرعايـــة  مركـــز  فـــي  االجتماعيـــة 
ــة  ــت ملكافحـ ــز الكويـ ــة ومركـ التلطيفيـ
الســـرطان هـــدى الشـــهاب فـــي كلمـــة 

الشـــخص  تعلـــق  ضـــرورة  اخـــرى 
ــو  ــه هـ ــا يصيبـ ــاهلل وأن مـ ــاب بـ املصـ
قضـــاء اهلل وعليـــه أن يصبـــر ويقـــوي 
مـــن عزميتـــه ألن رحلـــة العـــالج تؤثـــر 
علـــى اجلســـد وعلـــى احلالـــة النفســـية 
مـــرور  إلـــى  وأشـــارت  للمريـــض. 
مريـــض الســـرطان بخمـــس مراحـــل بعـــد 
ـــة  ـــخيص بداي ـــة التش ـــه بنتيج مصارحت
مـــن تلقـــي اخلبـــر والغضـــب واجلـــدال 
واالكتئـــاب ومـــن ثـــم تقبـــل املـــرض 
ــم  ــدمی الدعـ ــرورة تقـ ــى ضـ ــدة علـ مؤكـ
باملريـــض  احمليطـــن  مـــن  النفســـي 
واألهـــل  الطبـــي  الطاقـــم  جهـــة  مـــن 

واألصدقـــاء واملقربـــن منـــه.
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نظمـــت احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان »كان« 
حملـــة توعويـــة عـــن الســـرطان، واســـتضافت خاللهـــا مديـــرة إدارة 
تعزيـــز الصحـــة د. عبيـــر البحـــوه، التـــي أكـــدت أن الســـرطان هـــو 

ـــت. ـــي الكوي ـــاة ف ـــبب للوف ـــي س ثان
ـــرطان  ـــبب الس ـــات بس ـــب الوفي ـــاع نس ـــوه إن »ارتف ـــت البح وقال
يدعونـــا لتكثيـــف حمـــالت التوعيـــة بشـــأنه، وتقســـم التوعيـــة 
إلـــى 3 أقســـام: التوعيـــة للوقايـــة والتوعيـــة بأهميـــة الكشـــف 
املبكـــر وتوعيـــة املصابـــن«، مضيفـــة أن مـــن العالمـــات التـــي 
ــي  ــاء الفحـــص الذاتـ ــا أثنـ ــاه لهـ ــيدات االنتبـ ــى السـ ــب علـ يجـ
للثـــدي، تغيـــر حجمـــه أو لونـــه، ففـــي بعـــض األحيـــان مييـــل 
ــد،  ــس اجللـ ــي ملمـ ــر فـ ــدث تغيـ ــود، ويحـ ــون األسـ ــى اللـ إلـ

وشـــددت علـــى ضـــرورة فحـــص منطقـــة أســـفل االبـــط.
ـــة مبـــرض الســـرطان »كان«  ـــة للتوعي ـــة الوطني ـــت احلمل وكان
ــا للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي علـــى مـــدى  أطلقـــت حملتهـ
ـــارا  ـــرطان انتش ـــواع الس ـــر ان ـــة بأكث ـــن التوعي ـــل م ـــهر كام ش
ــاء فـــي دولـــة الكويـــت بشـــراكة مـــن اجلمعيـــة  لـــدى النسـ
الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة املجتمـــع 
واســـتمرارا ملســـيرة التوعيـــة بســـرطان الثـــدي التـــي أقامتهـــا 
»كان«  الســـرطان  مبـــرض  للتوعيـــة  الوطنيـــة  احلملـــة 
وحتـــت رعايـــة مـــن ســـعادة الشـــيخة فاديـــة ســـعد العبـــد 
اهلل الســـالم الصبـــاح رئيـــس مجلـــس إدارة اجلمعيـــة 
الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة املجتمـــع .
 وتنوعـــت فعاليـــات التوعيـــة مـــن أجـــل ايصـــال رســـائل 
هامـــة للمـــرأة حتـــى حتـــرص علـــى نفســـها مـــن اجلانـــب 
ـــج  ـــا ، وأخـــذت برام ـــة والنفســـية وغيره الصحـــي والتغذي
التوعيـــة منحـــى آخـــر، ومت ابتـــكار طـــرق جديـــدة للتوعيـــة 
ـــة الســـائدة بســـبب جائحـــة  ـــع الظـــروف العاملي متاشـــيا م
ـــوزراء،  ـــس ال ـــة ومجل ـــتراطات وزارة الصح ـــا واش كورون
حيـــث مت تنفيـــذ مطبوعـــات ارشـــادية للوقايـــة مـــن 
ـــى ضـــرورة  ـــة باحلـــث عل ـــن اجـــراءات وقائي ـــد 19 م كوفي
ارتـــداء الكمـــام واســـتخدام املعقمـــات والتباعـــد بـــن 

االشـــخاص.
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ـــة  ـــة توعوي ـــاءات حواري ـــرات ولق ـــة محاض ـــهدت احلمل وش
ـــس  ـــاء عضـــو مجل ـــا لق ـــدي ومنه ـــن ســـرطان الث ـــة م للوقاي
ـــة )كان( الدكتـــورة حصـــة  االدارة والهيئـــة التنفيذيـــة حلمل
ـــكوتالندا  ـــي اس ـــة ف ـــة الكويتي ـــع اجلمعي ـــاهن م ـــد الش ماج
عبـــر االنســـتغرام بـــث مباشـــر، فضـــال عـــن لقائهـــا مـــع 
ــي  ــاركة فـ ــي واملشـ ــان الصحـ ــفيات الضمـ ــركة مستشـ شـ

نـــدوة اون اليـــن للتحـــدث عـــن ســـرطان الثـــدي.

برنامج )تدریب مدربنی ( 
ــي  ــى الفحـــص الذاتـ ــب علـ ــة التدريـ ــى أهميـ ــا علـ وحرصـ
للثـــدي للســـيدات فقـــد مت عقـــد برنامـــج تدريـــب جديـــد، 
حيـــث مت ترشـــيح عـــدد ســـيدتن مـــن كل جهـــة ومت 
تدريبهـــن ملـــدة 3 أيـــام خضعـــت املتدربـــة فـــي نهايـــة 
التدريـــب الختبـــار ومت بعـــد اجتيـــاز الســـيدات االختبـــار 
ــوم  ــة، وتقـ ــن احلملـ ــدرب مـ ــهادة مـ ــى شـ ــن علـ حصولهـ

ــا بتدريـــب عـــدد 10  كل ســـيدة اجتـــازت التدريـــب بدورهـ
ــة  ــرت احلملـ ــد نشـ ــون قـ ــك نكـ ــا بذلـ ــن جهتهـ ــيدات مـ سـ
ـــرة  ـــداد كبي ـــل محاضـــرات ألع ـــدون اللجـــوء لعم ـــة ب التوعي

ــا . ــن الكورونـ ــي زمـ ــب فـ ــد الواجـ ــى التباعـ ــا علـ حرصـ

املعارض 
وبالتعـــاون مـــع جمعيتـــي صبـــاح الســـالم واجلابريـــة 
التعاونيتـــن مت تنظيـــم معـــرض ســـيارة )كان( لتوزيـــع 
ـــي وإداري متخصـــص، فضـــال  ـــات بحضـــور كادر طب الكتيب
عـــن اقامـــة معـــارض للتوعيـــة مبجمعـــات كويـــت ماجـــك 
والبيـــرق، باالضافـــة الـــى طباعـــة كتيبـــات وفاليـــرات 
توعيـــة ، حيـــث مت طباعـــة كتيبـــات توعيـــة بأهميـــة 
ــدي  ــرطان الثـ ــن سـ ــة مـ ــرق الوقايـ ــي وطـ ــف الذاتـ الكشـ
والعالمـــات األوليـــة للكشـــف عـــن ســـرطان الثـــدي، وكتيـــب 

ــة. ــرات توعيـ ــليمة وفاليـ ــة السـ ــن التغذيـ ــة عـ للتوعيـ
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العدد

الوطنيـــة  احلملـــة  أكـــدت 
للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان 
)كان( ضـــرورة اتبـــاع نظـــام 
التغذيـــة الصحيـــة خصوصـــا 
مراكـــز  حتتـــل  الكويـــت  أن 
ـــم  ـــى مســـتوى العال متقدمـــة عل
ــمنة  ــار السـ ــبة انتشـ ــي نسـ فـ
ـــذرة  ـــدول مح ـــة ال ـــة ببقي مقارن
مـــن مخاطـــر الســـمنة املفرطـــة.

بيـــان  فـــي  )كان(  وقالـــت 
صحفـــي إنهـــا أقامـــت نـــدوة 
شـــهر  مبناســـبة  تفاعليـــة 
الثـــدي  بســـرطان  التوعيـــة 
ـــت  ـــاري عني ـــر اجل ـــو أكتوب وه
ـــاع  مبســـؤولية األســـرة فـــي اتب

الصحيـــة. التغذيـــة  نظـــام 
أن اختصاصيـــة  وأضـــــــافت 
تعزيـــز  ومراقـــب  التغذيـــة 
ــة  ــي الهيئـ ــع فـ ــة املجتمـ تغذيـ
والتغذيـــة  للغـــذاء  العامـــة 
ـــت خـــالل  ـــان تناول وجـــد العثم
النـــدوة تقاريـــر دوليـــة عـــن 
أعلـــى  ســـجلت  الكويـــت  أن 
معـــدالت فـــي الســـمنة بـــن 
األطفـــال والبالغـــن وأن نصـــف 
الفتيـــات مـــا بـــن عمـــر 5 و15 
ـــا  ـــات بالســـمنة فيم ـــا مصاب عام

تكـــون الســـمنة لـــدى الســـيدات مـــن عمـــر اخلمســـن عامـــا 
ــوق. ــا فـ ومـ

وقالـــت العثمـــان ان هـــذا يعـــد جـــرس إنـــذار خطيـــرا إذ أثبتـــت 
الدراســـات العلميـــة التـــي قدمتهـــا األبحـــاث التـــي عرضـــت فـــي 
ـــاع  ـــن الســـمنة وارتف ـــط ب ـــألورام الراب ـــة ل ـــة األمريكي اجلمعي

نســـبة ســـرطان الثـــدي لـــدى النســـاء.
ودعـــت إلـــى احلـــذر مـــن اللحـــوم املصنعـــة واللحـــوم البـــاردة 

التـــي تســـتخدم فيهـــا مـــواد 
مـــن  حـــذرت  كمـــا  حافظـــة 
ــات  ــة واملقليـ ــة الدهنيـ األطعمـ
مؤكـــدة  الســـعرات  العاليـــة 
أهميـــة تنـــاول اخلضـــراوات 
ـــك  ـــه وكذل ـــات والفواك والبقولي
اللحـــوم البيضـــاء مـــع التقليـــل 
ــك  ــوم احلمراء.وكذلـ ــن اللحـ مـ
أكـــدت ضـــرورة نشـــر التوعيـــة 
ــا  ــة مـ ــال مثمنـ ــذا املجـ ــي هـ فـ
ــة  ــة الوطنيـ ــه احلملـ ــت بـ قامـ
للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان 
)كان( بتبنـــي برنامـــج مكافحـــة 
الســـمنة عبـــــــــر االشـــتراك 
ـــن  ـــن واملقيم ـــي للمواطن املجان
حيـــث  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
وبإشـــراف  احلملـــة  تقـــوم 
ـــة  ـــة مبتابع ـــي تغذي اختصاصي
وتزويدهــــــــم  املشـــــــاركن 
ـــة. ـــات اليومي ـــات الوجب بوصف

ــة  ــى أهميـ ــا الـ ــارت أيضـ وأشـ
الـــذي  الرياضـــي  النمـــط 
تقيمـــه )كان( حتـــت إشـــراف 
اختصاصيـــي تربيـــة بدنيـــة 
مـــن أجـــل حتقيـــق التكامـــل 
والرياضـــة  الغـــذاء  بـــن 
ـــي  ـــوزن املثال ـــى ال ـــول إل للوص
ـــي  ـــج املجان ـــذا البرنام ـــى ه ـــام إل ـــور لالنضم وتشـــجيع اجلمه

ومخاطرهـــا. الســـمنة  لتجنـــب 
وأشـــادت بـــدور وســـائل االعـــالم بدولـــة الكويـــت التـــي 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر فـــي جنـــاح التوعيـــة مـــن أمـــراض 
ــى ال30  ــد علـ ــاع تزيـ ــبة ارتفـ ــت نسـ ــي حققـ ــرطان التـ السـ
ـــي  ـــا انعكـــس ف ـــة م ـــة خـــالل اخلمـــس ســـنوات املاضي ـــي املئ ف
نســـب الشـــفاء مـــن األمـــراض الســـرطانية فـــي دولـــة الكويـــت.

وجد العثمان: الكويت سجلت 
أعلى المعدالت بين األطفال والبالغين

٥٠%من الفتيات بني ٥ و١٥ عاماً مصابات بالسمنة
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مـــرض الســـرطان أحـــد املشـــاكل الصحيـــة 
التـــي أولتهـــا املنظمـــات احملليـــة والدوليـــة 
تبعاتـــه  لـــه  مـــرض  فهـــو  اهتمـــام،  كل 
واملجتمعيـــة وحتـــى  والنفســـية  الصحيـــة 
ال  عائلـــة  مـــرض  أنـــه  كمـــا  االقتصاديـــة، 
ــات  ــل وفيـ ــه حتمـ ــة بـ ــرد، واإلصابـ ــرض فـ مـ
ــخص  ــاة الشـ ــى حيـ ــر علـ ــات وتؤثـ ومضاعفـ
فـــي كل مناحيهـــا، مـــن هنـــا أصبحـــت احلقـــوق 
الصحيـــة لهـــذه الفئـــة هدفـــا ومحـــورا أساســـيا 
البـــد مـــن مراعاتـــه فـــي جميـــع مراحـــل العـــالج.

1 ـ احلق مبعرفة التشخیص
حلظـــة  مـــن  الصحيـــة  احلقـــوق  تبـــدأ 
عـــن  اإلفصـــاح  ويعتبـــر  التشـــخيص 
للجهـــات  بالنســـبة  معضلـــة  التشـــخيص 
ـــائل  ـــن املس ـــد م ـــه العدي ـــي تواج ـــة الت العالجي
ـــرة  ـــب أس ـــا تطل ـــا عندم ـــة، وخصوص األخالقي
املريـــض إخفـــاء املـــرض وتصـــر علـــى عـــدم 
إبـــالغ املريـــض بالتشـــخيص، ويحـــدث هـــذا 
بســـبب ثقافـــة املجتمـــع، واخللفيـــة الدينيـــة 
والعوامـــل املجتمعيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك 
ــرطان،  ــه بالسـ ــض بإصابتـ ــالغ املريـ ــإن إبـ فـ

ــة. ــه الصحيـ ــن حقوقـ ــق مـ ــو حـ هـ

2 ـ احلق بالعالج وتلقي الرعایة الطبیة
يحـــق ملرضـــى الســـرطان توفيـــر العـــالج 
ـــة  ـــام الرعاي ـــه نظ ـــا يكفل ـــذا م ـــم، وه ـــا له مجان
ـــا  ـــعودية، كم ـــة الس ـــة العربي ـــة باململك الصحي
يكفـــل النظـــام لهـــم حـــق التحويـــل للمراكـــز 
ـــد  ـــل عن ـــكن والتنق ـــر الس ـــة، وتوفي املتخصص

احلاجـــة إلـــى ذلـــك.

3 ـ حقوق املوافقة على العالج الطبي واجلراحي
ـــاذ  ـــة اتخ ـــة املريض ـــض وخاص ـــق املري ـــن ح م
ــدمی  ــق بتقـ ــا يتعلـ ــى مـ ــة علـ ــرار واملوافقـ القـ
أكثـــر  هـــذا  ويتضـــح  الصحيـــة،  الرعايـــة 
ـــة  ـــرارات اخلاص ـــاذ الق ـــى اتخ ـــة إل ـــد احلاج عن
ــا يـــؤدي إلـــى تأخيـــر تقـــدمی  باجلراحـــة، ممـ
ــرار  ــرك القـ ــة تـ ــي حالـ ــة فـ ــة الصحيـ الرعايـ
ـــذه  ـــض ه ـــد يرف ـــذي ق ـــر وال ـــي األم ـــد ول ـــي ي ف
التداخـــالت، لـــذا مـــن املهـــم متكـــن املـــرأة 
ـــرارات اخلاصـــة  ـــا وحدهـــا فـــي اتخـــاذ الق بحقه

ــة. ــة واجلراحيـ ــا الطبيـ بأمورهـ
وهـــذا احلـــق ورد فـــي الالئحـــة التنفيذيـــة 
ـــب  ـــري وط ـــب البش ـــة الط ـــة مهن ـــام مزاول لنظ

ــة: ــرة التاليـ ــث وردت الفقـ ــنان حيـ األسـ
بنـــاء علـــى املـــادة 21 – 1 – ل مـــن الالئحـــة 

الطـــب  مهنـــة  مزاولـــة  لنظـــام  التنفيذيـــة 
تنـــص  والتـــي  األســـنان  وطـــب  البشـــري 
ـــواء  ـــغ س ـــض البال ـــة املري ـــذ موافق ـــى »تؤخ عل
ــه اذا كان ال  ــن ميثلـ ــرأة او مـ ــال او امـ كان رجـ
يعتـــد بإرادتـــه قبـــل القيـــام بالعمـــل الطبـــي 
أو اجلراحـــي وذلـــك متاشـــيا مـــع مضمـــون 
4/2428/م  رقـــم  الســـامي  املقـــام  خطـــاب 
ــرار  قـ ــى  ــي علـ املبنـ ــخ 29/7/1404هــــ  وتاريـ
وتاريـــخ   119 رقـــم  العلمـــاء  كبـــار  هيئـــة 

26/5/1404هــــ(.

4 ـ حقوق مرضى السرطان في العمل
أوضحـــت الـــدول الغربيـــة هـــذه احلقـــوق 
ـــي  ـــن الســـائدة، وف ـــن القوان ـــي ضم بشـــكل جل
حالـــة إصابـــة املوظـــف/ املوظفـــة بالســـرطان 
ــد  ــز ضـ ــن التمييـ ــة مـ ــون احلمايـ ــل قانـ يعمـ
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة بحمايـــة مريـــض 
الســـرطان مـــن أي حـــاالت متييـــز تتعلـــق 
ـــة  ـــن، والترقي ـــة التعي ـــة وتشـــمل عملي باخلدم
وبقيـــة االمتيـــازات طاملـــا أنـــه قـــادر علـــى 

العمـــل.

5 ـ احلق بعمل الفحوصات الوراثیة
وهنـــا مـــن حـــق املرضـــى توضيـــح هـــذه 
تضخيـــم،  دون  وبالنســـب  لهـــم،  العوامـــل 
ـــات  ـــراء فحوص ـــض إج ـــق املري ـــن ح ـــا أن م كم
ــم  ــم أن تتـ ــن املهـ ــن مـ ــة لكـ ــل الوراثيـ العوامـ
ـــي ســـتتبع  ـــارات الت ـــي اخلي ـــا ف مناقشـــته قبله
معرفـــة وجـــود عامـــل وراثـــي مثـــال علـــى ذلـــك 
ـــار اســـتئصال  ـــدي خي فـــي حـــاالت ســـرطان الث

الثديـــن مـــن عدمـــه.

6 ـ حقوق تتعلق باخلصوبة وعدم اإلجناب
علـــى  الســـرطان  عالجـــات  تؤثـــر 
ــاوي،  ــالج الكيمـ ــة العـ ــة خاصـ اخلصوبـ
ولـــذا يجـــب احلصـــول علـــى االستشـــارات 
املالئمـــة قبـــل البـــدء فـــي املعاجلـــة، و 
يجـــب إفـــادة املريـــض ايضـــا بكامـــل 
ـــارات  ـــه، وخي ـــة بحالت ـــات املتعلق املعلوم
املعاجلـــة التـــي ميكـــن تطبيقهـــا فـــي 
املتعلقـــة  األســـاليب  مثـــل  املســـتقبل 
جتميـــد  و  اإلخصـــاب،  بتقنيـــات 
احليوانـــات املنويـــة و البويضـــات، وأي 
ــر  ــا األمـ ــد يتطلبهـ ــرى قـ ــات اخـ معلومـ
لدعـــم املريـــض او املريضـــة ومســـاعدتهم 
ـــي  ـــاعدتهم ف ـــم ومس ـــم خياراته ـــى تفه عل

املســـتقبلية. القـــرارات  اتخـــاذ 

7 ـ حق املریض في معاجلة األلم هو حق إنساني
تعتبـــر معاجلـــة األلـــم ملرضـــى الســـرطان 
ـــوم  ـــذ ي ـــالج من ـــة الع ـــن خط ـــيا م ـــزءا أساس ج
التشـــخيص وحتـــى وفـــاة املريـــض، ومـــن 
املهـــم جـــدا ان نـــدرك حـــق املريـــض فـــي 
املشـــاركة فـــي القـــرارات الطبيـــة اخلاصـــة 
ـــي  ـــن الصح ـــو التمك ـــذا ه ـــم، وه ـــة األل مبعاجل
مرضـــى  حقـــوق  مـــن  حـــق  هـــو  الـــذي 

الســـرطان.

8 ـ حق احلصول على املعاجلة التلطیفیة وحق عدم 
اإلنعاش الرئوي

ـــى  ـــاج الطبيـــب إل ـــي احلـــاالت املتقدمـــة يحت وف
ــة  ــوص عمليـ ــة بخصـ ــرارات صعبـ ــاذ قـ اتخـ
ـــه،  ـــة حالت ـــوي للمريـــض املتقدم اإلنعـــاش الرئ
ـــكا  ـــض إذا كان ال زال مال ـــق املري ـــن ح ـــا م وهن
فـــي  يشـــارك  أن  العقليـــة  وقـــواه  لوعيـــه 
اتخـــاذ القـــرار، وينـــص النظـــام علـــى ضـــرورة 
قيـــام ثالثـــة أطبـــاء ثقـــات باتخـــاذ القـــرار 
الطبـــي  القـــرار  هـــذا  وتســـجيل  النهائـــي، 
فـــي ملـــف املريـــض، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه 
الفتـــوى الشـــرعية بجـــواز هـــذا اإلجـــراء )رقـــم 
الفتـــوى 12086 والصـــادرة فـــي 30/8/1409هــــ 
مـــن الهيئـــة الســـعودية للفتـــوى والشـــؤون 

ــالمية(. اإلسـ

بروفیسور سامیة العمودي

مؤسسة مبادرة التمكنی الصحي ورئیس وحدة التمكنی 
الصحي واحلقوق الصحیة بكلیة الطب جامعة امللك 

عبدالعزیز  بجدة اململكة العربیة السعودیة
مؤسسة ومدیر مركز العمودي للتمیز  في رعایة مرضى 

سرطان الثدي سابقا
أول خلیجیة تفوز مبنصب عضویة  مجلس إدارة اإلحتاد 
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أعلنـــت احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان 
ــب  ــج )تدريـ ــة لبرنامـ ــة الثالثـ ــن املرحلـ ــاء مـ )كان( االنتهـ
مدربـــن( للكشـــف عـــن ســـرطان الثـــدي بتخريـــج املتدربـــات 
ـــة بســـرطان  ـــا للتوعي ـــن برامجه ـــة ضم ـــه احلمل ـــذي أطلقت ال

الثـــدي فـــي حملـــة )بـــدي نفســـك(.
خالـــد  الدكتـــور  احلملـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
ـــام البرنامـــج التدريبـــي  ـــح فـــي كلمـــة خـــالل حفـــل خت الصال
ـــة  ـــن مختلف ـــي أماك ـــات ف ـــى إعـــداد مدرب ـــت ال ـــة هدف إن احلمل
ــي  ــيدات فـ ــر سـ ــب عشـ ــة بتدريـ ــوم كل مدربـ ــى أن تقـ علـ
مـــكان عملهـــا مبـــا ينشـــر التوعيـــة بطريقـــة الفحـــص الذاتـــي 

للثـــدي لعـــدد أكبـــر مـــن الســـيدات.
ــهادة  ــة شـ ــح كل متدربـ ــيتم منـ ــه سـ ــح أنـ ــاف الصالـ وأضـ
ـــون  ـــك تك ـــات وبذل ـــاء أخري ـــب نس ـــن تدري ـــا م ـــدرب متكنه م
ـــة  ـــر التوعي ـــي نش ـــا ف ـــت هدفه ـــد حقق ـــة ق ـــدورة التدريبي ال
للفئـــة املســـتهدفة ممـــا يحقـــق نســـبة قـــدوم مبكـــر أعلـــى 

ونســـب شـــفاء أكثـــر. مـــن جانبهـــا قدمـــت طبيـــب عـــالج 
األورام باإلشـــعاع فـــي مركـــز الكويـــت ملكافحـــة الســـرطان 
ـــريح  ـــن تش ـــطا ع ـــرحا مبس ـــى ش ـــوى مصطف ـــورة نش الدكت
الثـــدي والغـــدد اللمفاويـــة والغـــدد اللبنيـــة مـــن خـــالل 
صـــور توضيحيـــة خـــالل احملاضـــرة األخيـــرة فـــي البرنامـــج 
ـــي بطـــرق  ـــل الفحـــص الذات ـــة عم ـــى شـــرح كيفي ـــة إل باالضاف

مختلفـــة.
ــة الكشـــف املبكـــر لـــألورام مشـــيرة الـــى أن  وأكـــدت أهميـ
ــي  ــى 90 فـ ــل الـ ــر تصـ ــف املبكـ ــع الكشـ ــفاء مـ ــبة الشـ نسـ
املئـــة ويقلـــل مـــن نســـبة إزالـــة الثـــدي وأخـــذ العالجـــات 
االشـــعاعية والكيميائيـــة ويقلـــل أيضـــا مـــن الضغـــط 

النفســـي والعصبـــي.
   وقالـــت ان مـــن بـــن عالماتهـــا  تغيـــر فـــي شـــكل الثـــدي 
وتغيـــر فـــي لـــون احللمـــة وانكمـــاش اجللـــد وخـــروج 
افـــرازات غيـــر طبيعيـــة مـــن احللمـــة وارجتـــاع فيهـــا وجـــود 
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ـــدي  ـــص الث ـــة فح ـــة كيفي ـــا موضح ـــدي وغيره ـــي الث ورم ف
ـــوف  ـــم الفحـــص مـــن خـــالل وق ـــث يت مـــن خـــالل اللمـــس حي
الســـيدة أمـــام املـــرآة وتقـــوم بعمـــل الفحـــص مـــن خـــالل 
ـــة. ـــة طولي ـــة  أو حرك ـــة أو خطي ـــة دائري ـــرق حرك ـــالث ط ث

   وذكـــرت أن مـــن احـــد أســـباب اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي أن 
ـــدي  ـــة بســـرطان الث ـــي باإلصاب ـــخ عائل ـــون للســـيدة  تاري تك
أو أســـباب متعلقـــة بالبيئـــة »كالتغذيـــة غيـــر الصحيـــة او 
ـــرأة  ـــة امل ـــبب اصاب ـــن أن تس ـــي ميك ـــا والت ـــمنة« وغيره الس
ـــة  ـــي 60 – 70 فـــي املائ ـــى أن حوال ـــة ال بســـرطان الثـــدي الفت
مـــن الســـيدات قـــد يصـــن بســـرطان الثـــدي مـــن  دون 

ـــورة. ـــراض املذك األع
ــاالت  ــدد احلـ ــة بعـ ــات اخلاصـ ــتعرضت االحصائيـ     واسـ
التـــي أصيبـــت بســـرطان الثـــدي مـــن خـــالل اجلمعيـــة 
ــات  ــي الواليـ ــة فـ ــبة اإلصابـ ــى أن نسـ ــة الـ ــة الفتـ األمريكيـ
املتحـــدة األمريكيـــة بلغـــت  30 فـــي املائـــة فـــي العـــام 
اجلـــاري معتبـــره األكثـــر عـــددا فـــي إصابـــة الســـيدات 

بســـرطان الثـــدي.
   وأوضحـــت عالقـــة ســـرطان الثـــدي بالعوامـــل البيولوجيـــة 
وأن هنـــاك عوامـــل طبيـــة أخـــرى تزيـــد مـــن نســـبة اإلصابـــة 
بـــه  وهـــي تنـــاول هرمونـــات حبـــوب منـــع احلمـــل وغيرهـــا.

   وأكـــدت علـــى أهميـــة الكشـــف املبكـــر لـــألورام وأن حوالـــي 

ــي  ــافها فـ ــن اكتشـ ــاالت ميكـ ــن احلـ ــة مـ ــي املائـ ٧٠ - ٨٠ فـ
مرحلـــة متأخـــرة الفتـــة الـــى صعوبـــة العـــالج فـــي هـــذه 
املرحلـــة اال ان نســـبة الشـــفاء مـــع الكشـــف املبكـــر تصـــل 
الـــى 90 ٪ ويقلـــل مـــن نســـبة إزالـــة الثـــدي وأخـــذ العالجـــات 
االشـــعاعية والكيميائيـــة ويقلـــل أيضـــا مـــن الضعـــط 

النفســـي والعصبـــي.
وقالـــت ليســـت كل أورام الثـــدي خبيثـــة وتكـــون حميـــدة فـــي 
ـــث  ـــرة الطم ـــاء فت ـــي أثن ـــص الذات ـــل الفح ـــم عم ـــب ويت األغل
وتقـــوم املـــرأة بعملـــه بعـــد االنتهـــاء منهـــا خـــالل أســـبوع  

ـــهر. ـــه كل ش ـــوم بعمل ـــث تق ـــاع الطم ـــال انقط ـــي ح وف
وأقيـــم حفـــل ختـــام البرنامـــج التدريبـــي برعايـــة رئيســـة 
ــائية  ــة النسـ ــة التطوعيـ ــة الكويتيـ ــس إدارة اجلمعيـ مجلـ
ـــداهلل  ـــة ســـعد العب ـــع الشـــيخة فادي ـــة املجتم ـــة وتنمي خلدم

الســـالم الصبـــاح.
يذكـــر أن شـــهر أكتوبـــر هـــو الشـــهر العاملـــي للتوعيـــة حـــول 
ـــدأ العمـــل بهـــا علـــى  ســـرطان الثـــدي وهـــي مبـــادرة عامليـــة ب
ـــع  ـــوم مواق ـــث تق ـــر 2006 حي ـــي أكتوب ـــي ف ـــتوى الدول املس
ــن  ــا مـ ــعار لهـ ــون الـــوردي كشـ ــاذ اللـ ــم باتخـ ــول العالـ حـ
أجـــل التوعيـــة مـــن مخاطـــر ســـرطان الثـــدي كمـــا يتـــم عمـــل 
حملـــة خيريـــة دوليـــة مـــن أجـــل رفـــع التوعيـــة والدعـــم 

ـــرض. ـــذا امل ـــد ه ـــاندة ض ـــات واملس ـــدمی املعلوم وتق
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بشـــأن  التوعيـــة  حمـــالت  انطلقـــت 
مـــرض ســـرطان الثـــدي فـــي جميـــع 
بـــدء  مـــع  بالتزامـــن  العالـــم  أنحـــاء 
ــهر  ــو الشـ ــرين األول، وهـ ــر/ تشـ أكتوبـ
ـــة  ـــة الصحـــة العاملي ـــه منظم ـــذي حددت ال
لتســـليط الضـــوء علـــى ثانـــي أكثـــر 
انتشـــارا  اخلبيثـــة  األورام  أنـــواع 

مبختلـــف الـــدول كل عـــام. 
ووفقـــا لإلحصائيـــات الدوليـــة، فـــإن 
أنـــواع  أكثـــر  يعـــد  الثـــدي  ســـرطان 
ــاء  األورام اخلبيثـــة شـــيوعا بـــن النسـ
أو  املتقدمـــة  البلـــدان  فـــي  ســـواء 
ــاالت بنحـــو 1.38  ــدر احلـ ــة، وتقـ الناميـ
مليـــون إصابـــة جديـــدة و458000 وفـــاة 
ــة  ــهر التوعيـ ــاعد شـ ــذا يسـ ــنويا، لـ سـ
علـــى زيـــادة االهتمـــام والدعـــم للتوعيـــة 
واالكتشـــاف املبكـــر والعـــالج وكذلـــك 

ــرض.  ــذا املـ ــة لهـ ــة امللطفـ الرعايـ

العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  وذكـــرت 
)WHO( أن معـــدل اإلصابـــة بســـرطان 
املنخفضـــة  البلـــدان  فـــي  الثـــدي 
بشـــكل  ارتفـــع  الدخـــل  واملتوســـطة 
األخيـــرة،  الســـنوات  خـــالل  مطـــرد 
ـــع  ـــر املتوق ـــادة متوســـط العم بســـبب زي
أمنـــاط  واعتمـــاد  التحضـــر  وزيـــادة 

الغربيـــة. احليـــاة 
ووفقـــا إلحصائيـــات املنظمـــة العامليـــة، 
ـــي 269  ـــات بإجمال ـــة الوفي حتـــدث غالبي
ألـــف حالـــة فـــي البلـــدان املنخفضـــة 
واملتوســـطة الدخـــل، نتيجـــة تشـــخيص 
معظـــم النســـاء املصابـــات بســـرطان 
ــص  ــرة لنقـ ــل متأخـ ــي مراحـ ــدي فـ الثـ
الوعـــي بالكشـــف املبكـــر واحلواجـــز 

ــة. ــات الصحيـ ــرض اخلدمـ ــي تعتـ التـ
ــة  ــج مكافحـ ــجع “WHO” برامـ ــذا تشـ لـ
ــن  ــزء مـ ــاملة كجـ ــدي الشـ ــرطان الثـ سـ

اخلطـــط الوطنيـــة ملكافحـــة الســـرطان، 
اســـتراتيجيات  أن  إلـــى  مشـــيرة 
الكشـــف املبكـــر املوصـــى بهـــا للبلـــدان 
هـــي  الدخـــل  ومتوســـطة  منخفضـــة 
الوعـــي بالعالمـــات واألعـــراض املبكـــرة 
الفحـــص  طريـــق  عـــن  والفحـــص 
الســـريري للثـــدي فـــي مناطـــق العـــرض.
ـــل  ـــكل داخ ـــن األورام يتش ـــوع م ـــذا الن ه
خاليـــا الثـــدي وقـــد يصيـــب كل مـــن 
ـــيوعا  ـــر ش ـــه أكث ـــاء، لكن ـــال والنس الرج

عنـــد النســـاء.
ووفقـــا جلمعيـــة الســـرطان األمريكيـــة، 
ــرأة  ــة امـ ــر إصابـ ــط خطـ ــغ متوسـ يبلـ
ـــات املتحـــدة بســـرطان الثـــدي  فـــي الوالي
فـــي وقـــت مـــا مـــن حياتهـــا حوالـــي 13 
ـــدة  ـــة واح ـــاك فرص ـــي أن هن ـــا يعن %، م
مـــن كل ٨ ســـيدات إلصابتهـــا بســـرطان 
الثـــدي. لـــذا فإنـــه يعـــد أكثـــر األنـــواع 

للتوعية حول سرطان الثدي
الشهر العالمي 

ملف
العدد

ملف
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شهر التوعية بشأن 
سرطان الثدي هو شهر أكتوبر 

من كل عام في بلدان العالم كافة، 
هو شهر يساعد على زيادة االهتمام 

بهذا املرض وتقدمي الدعم الالزم للتوعية 
بخطورته واإلبكار في الكشف عنه وعالجه، 

فضال عن تزويد املصابني به بالرعاية 
املخففة لوطأته، حسب منظمة 

الصحة العاملية.



31

شـــيوعا عنـــد النســـاء بعـــد ســـرطان 
اجللـــد فـــي أمريـــكا. حســـب منظمـــة 

ــة. ــة العامليـ الصحـ
 Mayo( ـــك ـــو كلين ـــع ماي ـــر موق ـــا ذك بينم
يتعلـــق  مـــا  بـــكل  املختـــص   ،)Clinic
مـــن  النجـــاة  معـــدالت  أن  بالصحـــة، 
املـــرض زادت بفضـــل الدعـــم الكبيـــر 
ـــدث  ـــا أح ـــاث م ـــل األبح ـــة ومتوي للتوعي
تقدمـــا فـــي اكتشـــافه املبكـــر وتشـــخيصه 

ــه.  وعالجـ
بشـــكل عـــام يعـــرف األطبـــاء أن ســـرطان 
الثـــدي يحـــدث عندمـــا تبـــدأ بعـــض 
خاليـــا الثـــدي فـــي النمـــو بشـــكل غيـــر 
أكبـــر  بســـرعة  تنقســـم  إذ  طبيعـــي، 
ــي  ــتمر فـ ــليمة وتسـ ــا السـ ــن اخلاليـ مـ
ــل  ــد تنتقـ ــة، وقـ ــكل كتلـ ــم وتشـ التراكـ
عبـــر الثـــدي إلـــى العقـــد الليمفاويـــة أو 

إلـــى أجـــزاء أخـــرى مـــن اجلســـم.
ــا  ويبـــدأ ســـرطان الثـــدي غالبـــا بخاليـ
للحليـــب  املنتجـــة  القنـــوات  فـــي 
وقـــد  الغازيـــة(،  األقنيـــة  )ســـرطان 
الغـــدي  النســـيج  فـــي  أيضـــا  يبـــدأ 
ــرطان  ــات )سـ ــمى الفصيصـ ــذي ُيسـ الـ
الفصيـــص الغـــازي( أو فـــي اخلاليـــا أو 

الثـــدي. األخـــرى داخـــل  األنســـجة 
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متابعات

32

ـــة مبـــرض الســـرطان  ـــة للتوعي ـــة الوطني ـــنت احلمل دشَّ
)كان(، حملـــة التوعيـــة مبـــرض ســـرطان البروســـتاتا 

ـــة«.  ـــة وقاي حتـــت شـــعار »التوعي
ـــح  ـــد الصال ـــة د.خال ـــس إدارة احلمل ـــس مجل ـــال رئي وق
إن حملـــة ســـرطان البروســـتاتا، التـــي تقيمهـــا »كان« 
ـــة  ـــادة التوعي ـــدف لزي ـــي، ته ـــى التوال ـــن عل ـــام الثام للع
بأهميـــة الكشـــف املبكـــر عـــن ســـرطان البروســـتاتا لـــدى 

ـــرض. ـــذا امل ـــن ه الشـــريحة املســـتهدفة، والتقصـــي ع

وأشـــار د.الصالـــح إلـــى أن »كان« تســـعى مـــن خـــالل 
ــتهدفة،  ــريحة املسـ ــى الشـ ــول إلـ ــة للوصـ ــذه احلملـ هـ
مؤكـــدًا أن احلملـــة ســـتتضمن محاضـــرات أوناليـــن 
فـــي مقـــر احلملـــة، مراعيـــة االشـــتراطات الصحيـــة 
وتوصيـــات وزارة الصحـــة فـــي هـــذا الشـــأن، مشـــيرًا 
إلـــى أنـــه ســـيتم توزيـــع كتيبـــات وبروشـــورات خاصـــة 
بســـرطان البروســـتاتا، التـــي تتضمـــن شـــرحًا علميـــًا 

مبســـطًا حـــول طـــرق الوقايـــة والكشـــف املبكـــر. 

د. خالد الصالح: سرطان البروستاتا.. 
األكثر انتشارًا بين الرجال في الكويت

»كان« تطلق حملتها السنوية للتوعية بسرطان البروستاتا

متابعات
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وكانـــت جريـــدة القبـــس فـــي إطـــار مبادراتهـــا املجتمعيـــة 
وتفاعلهـــا مـــع مختلـــف القضايـــا التـــي تهـــم القـــراء، قـــد 
ــع التواصـــل  ــا مبواقـ ارتـــدى شـــعارها علـــى منصاتهـ
ــك  ــبوك وتيـ ــتغرام وفيسـ ــر وإنسـ ــي »تويتـ االجتماعـ
تـــوك ويوتيـــوب« اللـــون األزرق، ملواكبـــة احلملـــة 
العامليـــة لتوعيـــة الرجـــال بســـرطان البروســـتاتا، التـــي 
ــر«،  ــوان »موفمبـ ــت عنـ ــام 2004 حتـ ــًا عـ ــدأت عامليـ بـ
وجـــاءت مباشـــرة بعـــد أكتوبـــر، الـــذي اتفـــق عامليـــًا 
علـــى اعتبـــاره شـــهرًا حملاربـــة ســـرطان الثـــدي لـــدى 

النســـاء. 
ـــج  ـــى الدم ـــاس إل ـــي األس ـــر« ف ـــمية »موفمب ـــود تس وتع
مـــا بـــن احلـــرف األول مـــن كلمـــة Mustache التـــي تعنـــي 
شـــارب، وكلمـــة نوفمبـــر November وهـــو الشـــهر الـــذي 

ينطلـــق فيـــه احلـــدث ســـنويًا. 
وتتضمـــن احلملـــة التـــي تواكبهـــا القبـــس بشـــكل 
ـــة الكشـــف عـــن  ـــح وإرشـــادات حـــول كيفي يومـــي نصائ
ـــب  ـــى جان ـــه، إل ـــة من ـــرق الوقاي ـــه، وط ـــرض ومراحل امل
ــرض،  ــك املـ ــاص بذلـ ــاب االختصـ ــع أصحـ ــوارات مـ حـ
ــك«  ــو كلينـ ــة »مايـ ــن مؤسسـ ــر مـ ــى تقاريـ ــة إلـ إضافـ

ــة. ــة العريقـ األميركيـ

14 عاما
ـــس إدارة  ـــح، رئيـــس مجل ـــد الصال ـــد أحم ـــن د. خال وأعل
ـــرطان )كان(،  ـــرض الس ـــة مب ـــة للتوعي ـــة الوطني احلمل
ــًا  ــن 14 عامـ ــر مـ ــدار أكثـ ــى مـ ــت علـ ــة متكنـ أن احلملـ
ــة  ــال التوعيـ ــي مجـ ــرة فـ ــازات كبيـ مـــن حتقيـــق إجنـ
الســـرطان،  ألمـــراض  املبكـــر  والكشـــف  والوقايـــة 
ـــاه  ـــور جت ـــي اجلمه ـــادة وع ـــي زي ـــاهم ف ـــذي س ـــر ال األم
األمـــراض الســـرطانية وأهميـــة الكشـــف املبكـــر )خاصـــة 

فـــي ســـرطانات الثـــدي والبروســـتاتا(. 
وأضـــاف الصالـــح: »ســـرطان البروســـتاتا هـــو أكثـــر 
ــي  ــال، وفـ ــن الرجـ ــارًا بـ ــرطانية انتشـ ــراض السـ األمـ
ـــة  ـــي إصاب ـــن حالَت ـــر م ـــاف أكث ـــم اكتش ـــبوع، يت كل أس

جديدتـــن بهـــذا املـــرض«. 
لكل رجل بلغ الـ50 

ـــأن ســـرطان البروســـتاتا هـــو ســـرطان  ـــًا ب يعـــرف علمي
كبـــار الســـن، ممـــا يفســـر نصيحـــة كل رجـــل بلـــغ أو 
ـــمى  ـــدم املس ـــص ال ـــوع لفح ـــر الــــ50 باخلض ـــدى عم تع

PSA ســـنويًا. 
وســـهلت وزارة الصحـــة فـــي الكويـــت عمـــل هـــذا 

الفحـــص عبـــر توفيـــره فـــي املســـتوصفات، ممـــا ســـاهم 
ــرعة التشـــخيص.  ــهولة وسـ ــي سـ فـ

وللتوضيـــح، فارتفـــاع مســـتوى PSA فـــي الـــدم يـــدق 
ـــد مـــن  ـــه ملزي ـــى حاجت ـــه الرجـــل ال ـــذار وينب جـــرس اإلن
الفحوصـــات الكتشـــاف مصـــدر هـــذا االرتفـــاع، ومـــن 
ـــة  ـــي معـــدل PSA دالل ـــادة ف ـــأن كل زي ـــاد ب اخلطـــأ االعتق
ــع  ــد يرجـ ــتاتا، فقـ ــرطان البروسـ ــة بسـ ــى اإلصابـ علـ
ذلـــك إلـــى أســـباب عـــدة، كاألمـــراض احلميـــدة التـــي 

تصيـــب البروســـتاتا. 

فترة الشباب 
وتابـــع د. خالـــد موضحـــًا: »بنـــاء علـــى هـــذه املعلومـــات، 
ننصـــح مـــن لديهـــم تاريـــخ عائلـــي أو ســـمنة زائـــدة 
ـــب  ـــى الطبي ـــه إل ـــًا بالتوج ـــدى الــــ 50 عام ـــن تع وكل م

 .PSA ـــل فحـــص دم بســـيط يســـمى فحـــص الــــ لعم
ـــذا الفحـــص والفحوصـــات  ـــت دالالت ه ـــي حـــال أثبت وف
ــرطان  ــاف سـ ــرض، فاكتشـ ــة باملـ ــه اإلصابـ ــة لـ التابعـ
ــع  ــي ترفـ ــل التـ ــم العوامـ ــن أهـ ــرًا مـ ــتاتا مبكـ البروسـ

فرصـــة الشـــفاء الـــى نســـبة عاليـــة جـــدًا«. 

معتقدات خاطئة 
إلـــى انتشـــار معتقـــدات خاطئـــة  ولفـــت د. خالـــد 
ـــد  ـــًا يؤك ـــل علمي ـــق بســـرطان البروســـتاتا: »ال دلي تتعل
عالقـــة ســـرطان البروســـتاتا مـــع اإلصابـــة بالتهابـــات 
ــم  ــباب أو بالتضخـ ــرة الشـ ــي فتـ ــة فـ ــالك البوليـ املسـ
البروســـتاتي احلميـــد الـــذي يصاحـــب التقـــدم فـــي 
ـــادة  ـــع زي ـــة م ـــا عالق ـــس له ـــات لي ـــذه اإلصاب ـــر، فه العم

ــتاتا«. ــرطان البروسـ ــة بسـ ــال اإلصابـ احتمـ

 األعراض
 تتمثـــل األعـــراض فـــي ضعـــف دفـــع البـــول وتكـــرار 
ـــول،  ـــي الب ـــور دم ف ـــول، وظه اإلحســـاس باحلاجـــة للتب
والشـــعور بصعوبـــة فـــي التبـــول قـــد تصحبهـــا حرقـــة. 

 الوقایة
احملافظـــة علـــى الـــوزن الصحـــي، واالبتعـــاد عـــن 

البدنـــي.  النشـــاط  وممارســـة  التدخـــن، 

عوامل تزید اإلصابة
تاريـــخ عائلـــي  مثـــل وجـــود  الوراثيـــة،  العوامـــل 
وبعـــض  األولـــى(،  الدرجـــة  مـــن  قريـــب  )إصابـــة 
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وتقـــدم  لإلشـــعاع،  كالتعـــرض  البيئيـــة،  العوامـــل 
العمـــر، حيـــث أثبتـــت الدراســـات أن معظـــم املصابـــن 
ـــة  ـــة العمري ـــن الفئ ـــن ضم ـــم م بســـرطان البروســـتاتا ه
التـــي تعـــدت الــــ 50 عامـــًا، وللمقارنـــة، فغالبيـــة حـــاالت 
اإلصابـــة محليـــا )%63( مـــن نصيـــب رجـــال فـــي عمـــر الــــ 
ـــد بينـــت دراســـات أن املـــرض  ـــرق، فق 62 أو أكبـــر، والِع
أكثـــر شـــيوعًا بـــن الرجـــال ذوي األصـــول األفريقيـــة، 
مقارنـــة بالرجـــال مـــن األصـــول اآلســـيوية، بينمـــا 
يعتبـــر الرجـــال ذوو األصـــول العربيـــة متوســـطي 
ــيوية. ــة واآلسـ ــول األفريقيـ ــة باألصـ ــة، مقارنـ اإلصابـ

الدراســـة  بينـــت  حيـــث  الســـمنة،  أيضـــا  وهنـــاك   
عالقـــة الســـمنة مـــع زيـــادة نســـبة اإلصابـــة بســـرطان 
البروســـتاتا. 6 - النظـــام الغذائـــي، فقـــد أشـــارت دراســـات 
ـــة مـــن  ـــى نســـبة عالي ـــة حتتـــوي عل ـــاول أغذي ـــى أن تن إل

الكالســـيوم قـــد يســـاهم فـــي زيـــادة خطـــر اإلصابـــة.

إجراءات املسح للكشف املبكر
اليوجـــد إجمـــاع بـــن الباحثـــن علـــى موعـــد وســـبل 

الكشـــف املبكـــر، واليوجـــد إجـــراء حاســـم لذلـــك، ولكـــن 
التوصيـــات العامـــة تنصـــح باملســـح بـــدءًا مـــن عمـــر 
45 لـــدى األشـــخاص الذيـــن تصنـــف حالتهـــم ضمـــن 
ــخ  ــم تاريـ ــن لديهـ ــة ممـ ــورة العاليـ ــة ذات اخلطـ الفئـ
عائلـــي، كإصابـــة قريـــب مـــن الدرجـــة األولـــى، مثـــاًل. 
ـــدءًا مـــن  ـــه ب ـــام ب ـــا بالنســـبة للمســـح، فينصـــح بالقي أم
ــم  ــف حالتهـ ــن تصنـ ــخاص الذيـ ــدى األشـ ــر 50 لـ عمـ
ــن  ــة. وتتضمـ ــورة املنخفضـ ــة ذات اخلطـ ــن الفئـ ضمـ
فـــوق  باألمـــواج  التصويـــر  األوليـــة  اإلجـــراءات 
ـــن  ـــق م ـــتات والتحق ـــم البروس ـــد حج ـــة لتحدي الصوتي
ـــا  ـــًا م ـــاك أيض ـــا. وهن ـــة فيه ـــرات مرضي ـــود أي تغي وج
يدعـــى بالفحـــص  الشـــرجي وإجـــراء حتليـــل يعـــرف 
باســـم )PSA(، وهـــو عبـــارة عـــن معايـــرة بروتـــن 
خـــاص يدعـــى املســـتضد البروســـتاتي النوعـــي الـــذي 
تفـــرزه عـــادة غـــدة البروســـتات. إذ ترتفـــع نســـبة ذلـــك 
البروتـــن فـــي عـــدة حـــاالت ومنهـــا الســـرطان. ومـــن 
خـــالل هـــذه الفحوصـــات وبالربـــط مـــع األعـــراض 
ــرطان.  ــود السـ ــال وجـ ــد احتمـ ــاء حتديـ ــن لألطبـ ميكـ

متابعات
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وفـــي حـــال عـــدم التيقـــن التـــام مـــن احلالـــة، ينصـــح 
ــًا. ــا مجهريـ ــتات وفحصهـ ــة للبروسـ ــراء خزعـ بإجـ

الوقایة
ـــة لســـرطان البروســـتات،  ـــة نوعي ـــاك وقاي ليـــس هن
ولكـــن ميكـــن للمحافظـــة علـــى الصحـــة العامـــة 
وبعـــض اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن احلـــد منهـــا، 
ــك  ــرز تلـ ــل أبـ ــدة، ولعـ ــات عـ ــًا لدراسـ ــك وفقـ وذلـ

اإلجـــراءات يتمثـــل فـــي اآلتـــي:
 احملافظـــة علـــى وزن صحـــي، إذ تشـــير بعـــض 
ـــادة  ـــة وزي ـــن البدان ـــة ب ـــى وجـــود عالق الدراســـات إل
خطـــر اإلصابـــة بســـرطان البروســـتات. ومـــن هنـــا 
تقتضـــي احلاجـــة إلـــى احملافظـــة علـــى وزن صحـــي. 
االلتـــزام بنظـــاًم غذائـــًي صحـــًي غنـــًي بالفواكـــه 
ــة  ــة الغنيـ ــاول األطعمـ ــب تنـ ــراوات وجتنـ واخلضـ
بالدهـــون مثـــل اللحـــوم احلمـــراء.  كمـــا تشـــير بعـــض 
الدراســـات اإلحصائيـــة إلـــى أن تنـــاول األطعمـــة 
مضـــادات  مـــن  عاليـــة  نســـبة  علـــى  احلاويـــة 

األكســـدة مثـــل أوميغـــا 3 تســـاعد علـــى احلـــد مـــن 
ــة. ــبة اإلصابـ نسـ

ـــن  ـــث حتس ـــم، حي ـــكل منتظ ـــة بش ـــة الرياض ممارس
الصحـــة  مـــن  الرياضيـــة  التمرينـــات  ممارســـة 
العامـــة، األمـــر الـــذي يســـاعدك فـــي احلفـــاظ علـــى 
ــة  ــض األدلـ ــد بعـ ــك. توجـ ــن مزاجـ ــك وحتسـ وزنـ
التـــي تشـــير إلـــى أن الرجـــال الذيـــن ال ميارســـون 
مســـتويات  الرتفـــاع  عرضـــة  أكثـــر  الرياضـــة 
ـــن  ـــي ح ـــي )PSA(. ف ـــتاتي النوع ـــتضد البروس املس
قـــد يقـــل خطـــر إصابـــة األفـــراد الذيـــن ميارســـون 

الرياضـــة بســـرطان البروســـتات.

العالج
عنـــد  املـــرض  مرحلـــة  علـــى  العـــالج  يتوقـــف 
اكتشـــافه، وفـــي حـــال كان فـــي مراحـــل مبكـــرة 
العـــالج  للبروســـتات  التـــام  االســـتئصال  يعـــد 
ـــع العـــالج الشـــعاعي  ـــك م ـــق ذل ـــد يتراف األفضـــل، وق

والهرمونـــي. والكيمـــاوي 
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اكتشافات
طبية

ـــاة  ـــك الفت ـــس« -تل ـــعرت »ألي ـــا ش عندم
ـــن طـــول جلوســـها  ـــل م ـــرة- باملل الصغي
بجـــوار أختهـــا أخـــذت تركـــض وراء 
جحـــرا  للتـــو  يدخـــل  رأتـــه  أرنـــب 
ـــيء  ـــم مل ـــا بعال ـــت بعده ـــا، ففوجئ أمامه
ـــن  ـــرات، لك ـــب واألســـرار واملغام بالعجائ
علـــى مـــا يبـــدو أن رحلـــة أكثـــر إثـــارة 
كانـــت ميكـــن أن تنتظرهـــا لـــو قـــررت 
ـــبر  ـــرية وس ـــة البش ـــى اخللي ـــول إل الدخ

ــا. أغوارهـ
ـــال بعـــد،  ـــا مـــن اخلي ـــك ضرب ـــم يعـــد ذل ل
ــاء  ــا علمـ ــة أجراهـ ــة حديثـ ــي دراسـ ففـ
 University of( فـــي جامعـــة كامبـــردج
فـــي  نتائجهـــا  ونشـــرت   )Cambridge
 Nature( ميثـــودز”  »نيتشـــر  دوريـــة 
Methods( فـــي الــــ12 مـــن أكتوبر/تشـــرين 
ممكنـــا  اآلن  أصبـــح  احلالـــي  األول 
ـــة  ـــر -اخللي ـــز األكب ـــل اللغ ـــول داخ التج
البشـــرية- لكشـــف أســـرارها الدفينـــة.

أوجه التحدیات
يتيـــح الفحـــص املجهـــري فائـــق الدقـــة 
-الـــذي حـــاز مكتشـــفوه علـــى جائـــزة 
ـــول  ـــام -2014 احلص ـــاء ع ـــل للكيمي نوب
ـــى مســـتوى  ـــة تصـــل إل ـــى صـــور بدق عل
النانومتـــر، وذلـــك باســـتخدام حيـــل 
علـــى  لاللتفـــاف  ذكيـــة  فيزيائيـــة 
بعـــض الظواهـــر الفيزيائيـــة املقيـــدة 

ــل  ــة مثـ ــق الدقـ ــر فائـ ــة التصويـ لعمليـ
ظاهـــرة »حيـــود الضـــوء«، وقـــد مكـــن 
ذلـــك الباحثـــن مـــن مراقبـــة العمليـــات 
ــا  ــي اخلاليـ ــدث فـ ــي حتـ ــة التـ اجلزيئيـ

ــي. ــا الفعلـ ــت حدوثهـ وقـ
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد ظلـــت هنـــاك 
مشـــكلة عصيـــة تتمثـــل فـــي صعوبـــة 
النتائـــج  هـــذه  وحتليـــل  معاجلـــة 
بشـــكل ثالثـــي األبعـــاد، األمـــر الـــذي 
دفـــع باحثـــي جامعـــة كامبـــردج إلـــى 
ــة  ــى تقنيـ ــد علـ ــج معتمـ ــكار برنامـ ابتـ
ـــه اســـم  ـــق علي ـــع االفتراضـــي -أطل الواق
»فـــي لـــوم” )vLUME(- والتـــي تســـمح 
اخلاليـــا  داخـــل  بالســـير  للباحثـــن 
الفرديـــة وحتليلهـــا، لفهـــم املشـــكالت 
األساســـية فـــي علـــم األحيـــاء وتطويـــر 

عالجـــات جديـــدة لألمـــراض.
ــة  ــا العصبيـ ــدى اخلاليـ ــاف إحـ استكشـ
ـــي  ـــع االفتراض ـــج الواق ـــتخدام برنام باس

»فـــي لـــوم« )يوريـــك ألـــرت(
يقـــول الدكتـــور ســـتيفن لـــي -قائـــد 
هـــذه الدراســـة فـــي قســـم الكيميـــاء 
البيـــان  فـــي  كامبـــردج-  بجامعـــة 
ــة إن  ــرته اجلامعـ ــذي نشـ ــي الـ الصحفـ
»العمليـــات احليويـــة حتـــدث داخـــل 
ــاد،  ــة األبعـ ــا ثالثيـ ــامنا بصورتهـ أجسـ
إال أننـــا حتـــى اآلن نواجـــه صعوبـــة 
فـــي التعامـــل مـــع هـــذه البيانـــات علـــى 

شاشـــة احلاســـوب ثنائيـــة البعـــد”.
ـــم يكـــن األمـــر كذلـــك بعدمـــا  ويضيـــف »ل
شـــرعنا فـــي حتليـــل البيانـــات التـــي 
الواقـــع  باســـتخدام  عليهـــا  حصلنـــا 
االفتراضـــي، إذ بـــدا كل شـــيء فـــي مكانـــه 

ــح”. الصحيـ

تعاون أكادميي صناعي
ــاون  ــج بالتعـ ــذا البرنامـ ــم هـ مت تصميـ
مـــع شـــركة »لـــوم فـــي آر احملـــدودة” 
)Lume VR Ltd( واملتخصصـــة بتصميـــم 
ثالثيـــة  الصـــور  حتليـــل  برمجيـــات 
األبعـــاد، فبينمـــا عمـــل فريـــق لـــي مبـــا 
لديـــه مـــن خبـــرة فـــي مجـــال الفحـــص 
الدقـــة علـــى جمـــع  فائـــق  املجهـــري 
ـــوم«  ـــق شـــركة »ل ـــات انشـــغل فري البيان
بعمليـــات احلوســـبة املكانيـــة وحتليـــل 

ــات. ــك البيانـ تلـ
أداة  ابتـــكار  عـــن  التعـــاون  وأثمـــر 
ـــاء مـــن استكشـــاف  ـــت العلم ـــدة مكن جدي
إذ  املعقـــدة،  البيانـــات  مجموعـــات 
بتحليـــل  البرنامـــج  هـــذا  يســـمح 
ـــة  ـــق الدق ـــري فائ ـــات الفحـــص املجه بيان
باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي، مبـــا 
ميكننـــا فـــي النهايـــة مـــن تتبـــع كل 
ــات  ــن البروتينـ ــدءا مـ ــا بـ ــيء تقريبـ شـ
املفـــردة داخـــل اخلليـــة وصـــوال إلـــى 
استكشـــاف وحتليـــل اخلليـــة بأكملهـــا.

خرائط الخاليا البانورامية 
..برنامج جديد يسمح بالدخول 

إلى الخاليا وتتبعها

الواقع االفتراضي ميّكن العلماء من تتبع خاليا اجلسم البشري )بيكسابي(
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ويقـــول ألكســـندر كيتشـــنغ الرئيـــس 
هـــذا  إن  »لـــوم«  لشـــركة  التنفيـــذي 
فـــي  ثـــورة  أصبـــح  »قـــد  البرنامـــج 
لتمكنـــه  وذلـــك  التصويـــر،  مجـــال 
مـــن وضـــع اإلنســـان حتـــت عدســـة 
أن  وأضـــاف  النانويـــة”.  الفحـــص 
ـــة الواقـــع االفتراضـــي  »اســـتخدام منهجي
مكـــن العلمـــاء مـــن تخيـــل األنظمـــة 
التســـاؤالت  وصياغـــة  البيولوجيـــة 
حـــول مـــا يتـــم جمعـــه مـــن بيانـــات 
وذلـــك  األبعـــاد،  ثالثيـــة  بيولوجيـــة 
ـــه  ـــذي حتـــدث ب ـــي ال ـــت الفعل ـــاء الوق أثن

البيولوجيـــة”. العمليـــات  تلـــك 
ويضيـــف كيتشـــنغ »ينتـــج الفحـــص 
املجهـــري فائـــق الدقـــة بيانـــات معقـــدة 
تلـــك  يســـتغرق حتليـــل  إذ  للغايـــة، 
البيانـــات مـــن العلمـــاء أوقاتـــا طويلـــة 

وتعقـــب هانـــدا علـــى تلـــك التجربـــة 
ـــك  ـــر ال يصـــدق، إذ مينحـــك ذل ـــا »أم بأنه
ـــك”. ـــدا عـــن عمل البرنامـــج منظـــورا جدي
مكـــن برنامـــج »فـــي لـــوم« الباحثـــن 
ــا  ــا وتتبعهـ ــل اخلاليـ ــير داخـ ــن السـ مـ
ـــرت( ـــك أل ـــاد )يوري ـــي األبع ـــكل ثالث بش
علـــى  حاليـــا  لـــي  فريـــق  يعكـــف 
اســـتخدام هـــذا البرنامـــج لتتبـــع عـــدد 
ــوذة  ــة املأخـ ــات البيولوجيـ ــن البيانـ مـ
واخلاليـــا  العصبيـــة  اخلاليـــا  مـــن 

والســـرطانية. املناعيـــة 
وقـــد مكنتهـــم تقنيـــة الواقـــع االفتراضـــي 
مـــن اســـتبعاد إحـــدى الفرضيـــات ســـريعا 
-والتـــي تخـــص عملهـــم- ثـــم اقتـــراح 
فرضيـــات جديـــدة، دون فقـــد املزيـــد 
ــاف  ــي استكشـ ــد فـ ــت واجلهـ ــن الوقـ مـ

فرضيـــات قـــد تكـــون خاطئـــة.

ــوم«  ــي لـ ــج »فـ ــإن برنامـ ــذا فـ ــدا، لـ جـ
ــالزم  ــت الـ ــل الوقـ ــن تقليـ ــيمكننا مـ سـ
ـــول  ـــم احلص ـــات، ث ـــك البيان ـــل تل لتحلي
علـــى إجابـــات لألســـئلة البيولوجيـــة 

ــرع”. ــكل أسـ بشـ
 

آفاق جدیدة
بهـــذه  البيانـــات  عـــرض  ســـيؤدي 
إلهـــام  إلـــى  االفتراضيـــة  الطريقـــة 
ـــدة وتشـــجيع  ـــكار اجلدي ـــن باألف الباحث

املبتكـــرة. املبـــادرات 
اســـتخدمت  املثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
ـــة دكتـــوراه  ـــدا -وهـــي طالب أنوشـــكا هان
ـــة- البرنامـــج  ـــي البحثي ـــي مجموعـــة ل ف
للتجـــول داخـــل خليـــة مناعيـــة مأخـــوذة 
مـــن دمهـــا، ثـــم وقفـــت داخـــل خليتهـــا 

ــي. ــع االفتراضـ ــتخدام الواقـ باسـ
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ــًا روبوتيـــة تعمـــل بتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي  طـــور باحثـــون بريطانيـــون ذراعـ
وميكنهـــا إجـــراء عمليـــة تنظيـــر القولـــون والكشـــف عـــن ســـرطان األمعـــاء واملســـتقيم 
ــاة  ــر القنـ ــرا عبـ ــبار الكاميـ ــه مسـ ــس لتوجيـ ــتخدام مغناطيـ باسـ

الهضميـــة.
ــن  ــق مـ ــوره فريـ ــذي طـ ــد الـ ــام اجلديـ ــون النظـ ــد يكـ وقـ
ـــون  ـــر القول ـــي لتنظي ـــث رئيس ـــدز أول حتدي ـــة لي جامع
ـــي 100000  ـــم اســـتخدامه حوال ـــذي يت ـــود، وال ـــذ عق من
ــن  ــف عـ ــدة للكشـ ــة املتحـ ــي اململكـ ــام فـ ــرة كل عـ مـ

أمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي.
وفـــي تنظيـــر القولـــون، يتـــم متريـــر مســـبار طويـــل ورفيـــع 
منتهـــي بالكاميـــرا عبـــر املســـتقيم والقولـــون للبحـــث عـــن 
ــًا  ــون مزعجـ ــد يكـ ــجة، وقـ ــات األنسـ ــذ عينـ ــا وأخـ ــوهات وإزالتهـ التشـ

للمريـــض ويتطلـــب عمـــل متخصصـــن ميلكـــون مهـــارة كبيـــرة.
لكـــن نظـــام الـــذكاء االصطناعـــي اجلديـــد سيســـاعد األطبـــاء واملمرضـــات األقـــل خبـــرة 
ـــدأ  ـــن أن تب ـــون، وميك ـــل القول ـــددة داخ ـــع مح ـــى مواق ـــان إل ـــبار بأم ـــه املس ـــي توجي ف

ـــل. ـــام املقب ـــن الع ـــر م ـــت مبك ـــي وق ـــى املرضـــى باســـتخدام النظـــام ف التجـــارب عل
ـــوي  ـــي حتت ـــولة الت ـــاورة الكبس ـــوم مبن ـــون، تق ـــل القول ـــذراع داخ ـــرك ال ـــاء حت وأثن
أيضـــًا علـــى مغناطيـــس صغيـــر معهـــا، وطـــور الباحثـــون 3 مســـتويات مختلفـــة مـــن 
املســـاعدة الروبوتيـــة، وقامـــوا بتقييمهـــا ملعرفـــة مـــدى فعاليـــة كل منهـــا فـــي مســـاعدة 
املوظفـــن غيـــر املتخصصـــن فـــي إجـــراء تنظيـــر القولـــون، و تضمنـــت مســـتويات 
ـــم املباشـــر  ـــع املشـــغل بالتحك ـــث يتمت ـــوت، حي ـــي الروب ـــم املباشـــر ف املســـاعدة التحك

ـــم. ـــر عصـــا التحك ـــوت عب ـــي الروب ف
وفـــي مســـتوى املســـاعدة »التشـــغيل الذكـــي عـــن ُبعـــد«، يركـــز املشـــغل علـــى املـــكان 
ــام اآللـــي  ــاركًا النظـ ــل القولـــون، تـ ــه داخـ ــولة فيـ ــد أن تكـــون الكبسـ الـــذي يريـ

حلســـاب حـــركات الـــذراع اآلليـــة الالزمـــة.

ذراع روبوتية 
لتنظير القولون والتحقق 

من السرطان
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ــبه  ــل شـ ــع »التنقـ ــي وضـ ــرًا، فـ وأخيـ
املســـتقل«، ينقـــل الـــذكاء االصطناعـــي 
ـــتخدام  ـــون، باس ـــر القول ـــولة عب الكبس
كاميـــرا  مـــن  املرئيـــة  املالحظـــات 
ـــن  ـــه ميك ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــبار، عل املس
للمشـــغل جتاوزهـــا حســـب احلاجـــة، 
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  بحســـب 

البريطانيـــة.
وعالـــم  البحـــث  مؤلـــف  وقـــال 
ــن  ــتري مـ ــرو فالداسـ ــات بيتـ الروبوتـ
جامعـــة ليـــدز »إن تنظيـــر القولـــون 
مينـــح األطبـــاء نافـــذة علـــى العالـــم 
مخبـــأة فـــي أعمـــاق جســـم اإلنســـان، 
كمـــا أنـــه يوفـــر أداة حيويـــة لفحـــص 
القولـــون  ســـرطان  مثـــل  األمـــراض 

واملســـتقيم”.
وأضـــاف فالداســـتري »لكـــن تقنيـــات 
ــر لعقـــود،  التنظيـــر ظلـــت دون تغييـ
ومـــا قمنـــا بتطويـــره هـــو نظـــام يســـهل 
علـــى األطبـــاء أو املمرضـــات إجـــراء 
ـــى،  ـــًا للمرض ـــل إيالم ـــو أق ـــر وه التنظي
مهمـــة جلعـــل  خطـــوة  ميثـــل  إنـــه 
تنظيـــر القولـــون متاحـــًا علـــى نطـــاق 
ـــن  ـــف ع ـــروري للكش ـــو ض ـــع، وه أوس
ســـرطان القولـــون واملســـتقيم بشـــكل 

لتنظير القولون والتحقق 
من السرطان

ـــانيد«  ـــار »نيتازوكس ـــى أن عق ـــون إل ـــاء برازيلي ـــص علم خل
املضـــاد للديـــدان، فعـــال فـــي عـــالج املرضـــى املصابـــن 

ــا(. ــتجد )كورونـ ــي املسـ ــروس التاجـ ــدوى الفيـ بعـ
ــر العلـــوم  هـــذا األمـــر أعلنـــه ماركـــوس بونتيـــس، وزيـ
والتكنولوجيـــا واالبتـــكار فـــي البرازيـــل، حيـــث قـــال: »لدينـــا 
دواء مثبـــت علميـــا ميكنـــه خفـــض احلمـــل الفيروســـي 
)كورونـــا(. مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ عمليـــا هـــذا يعنـــي أن هـــذا 
الـــدواء يقلـــل مـــن عـــدوى أولئـــك الذيـــن يتناولونـــه، 
وهـــو يجعلهـــم عـــالوة علـــى ذلـــك، أقـــل عرضـــة لظهـــور 
أعـــراض أكثـــر خطـــورة للمـــرض، ويجنبهـــم العـــالج فـــي 

ــفة”. ــات املؤسـ ــن النهايـ ــم مـ ــفيات ويقيهـ املستشـ
وذكـــرت الـــوزارة فـــي هـــذا الســـياق أن باحثـــن اختبـــروا 
حوالـــي ألفـــي دواء، وأظهـــر بينهـــا »النيتازوكســـانيد« 
أعلـــى فعاليـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا فـــي الظـــروف 
ـــن  ـــة م ـــج األولي ـــدوا النتائ ـــاء أك ـــة أن العلم ـــة، مضيف املعملي
ــو  ــا نحـ ــارك فيهـ ــة، شـ ــريرية الحقـ ــارات سـ ــالل اختبـ خـ

ــوع. 1500 متطـ
يشـــار إلـــى أن األبحـــاث فـــي البرازيـــل حـــول فعاليـــة 
دواء »نيتازوكســـانيد« فـــي مكافحـــة عـــدوى الفيـــروس 
ــر  ــل، إال أن وزيـ ــي أبريـ ــدأت فـ ــت بـ ــي كانـ التاجـ
فـــي  واالبتـــكار  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
ــن أي دواء  ــف عـ ــم يكشـ ــا، لـ ــل حينهـ البرازيـ
ـــر  ـــي »ال يثي ـــك ك ـــدا، وذل ـــدان حتدي مضـــاد للدي

ضجـــة”.

البرازيل تجد في دواء 
مضاد للديدان فائدة 

في عالج كورونا
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اكتشافات
طبية

يحدث سرطان الرئة نتيجة 
منو ال ميكن السيطرة عليه للخاليا غير 

الطبيعية. وإذا تطور الورم بالقرب من األوعية الدموية 
الرئيسية، فقد يتسبب في ضغط السوائل على القلب.

وحتدث معظم سرطانات الرئة بسبب تدخن التبغ أو التعرض للتدخن غير 
املباشر. وتشمل األعراض السعال املستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكثر، والتهابات الصدر 

املتكررة. وقد يكون التورم عالمة على مضاعفات أخرى.
وأضافت مؤسسة Roy Castle لسرطان الرئة، عالمات أخرى لإلصابة تشمل: ضيق التنفس وألم في 

الصدر أو الكتف وفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير املبرر.
وهناك عالمات أخرى لسرطان الرئة هي: سعال مصحوب بالدم، إجهاد غير مبرر أو نقص في الطاقة، وبحة 
في الصوت. واحترس أيضا من تعجر األصابع أو جلطات الدم أو حدوث تغير في السعال طويل األمد، أو 

السعال الذي يزداد سوءا. ونظرا لعدم وجود أجهزة استشعار لأللم داخل الرئتن، »قد يكون من الصعب حتديد 
التغييرات حتى يصيب السرطان أجزاء أخرى من اجلسم”. وعلى سبيل املثال، قد يتأثر القلب، ما قد يؤدي إلى 

تورم في الرقبة، كما أوضحت Medical News Today. وقد يحدث تورم أيضا في الصدر أو الوجه، وقد تتأثر رؤية 
الشخص. وقد تشمل املشاكل األخرى الصداع والدوخة والتعب العام. ومن املضاعفات األخرى لسرطان الرئة: تلف 
األنسجة العصبية، واملعروفة باسم االعتالل العصبي. ويعد الشعور بالوخز في اليدين والقدمن من عالمات اعتالل 

األعصاب، والذي ميكن أن يحدث عندما ينمو الورم بالقرب من األعصاب في الذراع أو الكتف. وإذا انتشر سرطان الرئة 
 Roy إلى جزء آخر من اجلسم، فسيجعل العالج أكثر صعوبة. ولتقليل خطر اإلصابة بسرطان الرئة، تشارك مؤسسة
Castle بعض النصائح، حيث أكدت »لم يفت األوان بعد على اإلقالع عن التدخن. وهناك العديد من الفوائد الفورية 

وطويلة األجل للتوقف”.
وينبغي محاولة »جتنب التدخن غير املباشر« قدر اإلمكان، وأضافت أن »النظام الغذائي السيئ ميكن أن يسبب 

سرطان الرئة، لذا يوصى بتناول »خمس حصص من الفاكهة واخلضروات كل يوم”.
وباإلضافة إلى ذلك، »شرب كميات أقل من الكحول«، حيث »كلما قل تناول الكحول، تراجع خطر إصابتك 
بجميع أنواع السرطان«. إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي ميكن أن تقلل من خطر 

اإلصابة بالسرطان، وكذلك حتسن مزاجك، وتقليل التوتر وحتسن مستويات الطاقة.

تورم في جزء معين من الجسم 

قد يدل على اإلصابة 

بسرطان الرئة!
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ــة  ــدة رقاقـ ــات املتحـ ــن بالواليـ ــا إرفـ ــة كاليفورنيـ ــي جامعـ ــون فـ ــر باحثـ ابتكـ
إلكترونيـــة حيويـــة جديـــدة مـــن أجـــل دراســـة مشـــكلة عـــدم جتانـــس اخلاليـــا 
الســـرطانية بهـــدف احلـــد مـــن قدرتهـــا علـــى مقاومـــة الوســـائل العالجيـــة 

ــة. املختلفـ
ـــي  ـــن ف ـــق الباحث ـــأن فري ـــة »أدفانســـد بيوسيســـتمز« ب ـــة العلمي ـــادت الدوري وأف
مجـــاالت الهندســـة الكهربائيـــة وعلـــوم احلاســـب والطـــب احليـــوي باجلامعـــة 
ـــوائل  ـــاث الس ـــي وأبح ـــذكاء االصطناع ـــوم ال ـــر عل ـــدة عب ـــة اجلدي ـــوروا الرقاق ط
ـــات الطباعـــة  ـــا بواســـطة تقني ـــة الصغـــر وقامـــوا بتصنيعه ـــات متناهي واجلزيئ
املجســـمة، بحيـــث ميكـــن اســـتخدامها فـــي فحـــص األورام الســـرطانية املختلفـــة 
والتمييـــز بينهـــا وبـــن االنســـجة الســـليمة علـــى املســـتوى اخللـــوي داخـــل 

ـــم. اجلس
ـــا  ـــي التكنولوجي ـــص ف ـــي« املتخص ـــاينس ديل ـــي »س ـــع اإللكترون ـــل املوق ونق
عـــن الباحـــث كوشـــال جوشـــي املتخصـــص فـــي مجـــال الهندســـة الطبيـــة 
احليويـــة قولـــه إن »عـــدم التجانـــس علـــى مســـتوى اخلاليـــا داخـــل األورام 
الســـرطانية ميكـــن أن يـــؤدي إلـــى مقاومـــة ســـبل العـــالج، بدرجـــات متفاوتـــة 
حســـب كل مريـــض«، مضيفـــًا أن التقنيـــة اجلديـــدة تتيـــح إمكانيـــة عـــالج 
ـــل  ـــرطانية داخ ـــا الس ـــق للخالي ـــف الدقي ـــق التصني ـــن طري ـــكلة ع ـــذه املش ه

ـــدة”. ـــة الواح العين
ويؤكـــد فريـــق الدراســـة أن »حتليـــل اخلاليـــا الســـرطانية ينطـــوي علـــى 
أهميـــة كبيـــرة لتحديـــد أنـــواع الســـرطان لـــكل مريـــض، وكذلـــك دراســـة 
عـــدم التجانـــس اخللـــوي، كمـــا يســـمح بإمكانيـــة معرفـــة تطـــور الســـرطان 

ـــاءة”. ـــر كف ـــة أكث ـــائل عالجي ـــر وس وتوفي
وقـــام الفريـــق البحثـــي بصناعـــة جهـــاز الختبـــار النمـــوذج األولـــي 
ــا املـــراد  مـــن الرقاقـــة اجلديـــدة، حيـــث يجـــري وضـــع عينـــات اخلاليـ
دراســـتها داخـــل قنـــوات حتتـــوي علـــى ســـوائل معينـــة، مـــع تثبيـــت 
أقطـــاب كهربائيـــة ملراقبـــة اخلصائـــص الكهربائيـــة للخاليـــا املريضـــة 
مقارنـــة باخلاليـــا الســـليمة للمريـــض ثـــم حتليلهـــا بواســـطة الرقاقـــة 

ــة. اإللكترونيـ

رقائق حيوية جديدة للمساعدة 
في تشخيص وعالج السرطان
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دراسات

ــة بســيطة،  ــم آلي ــؤدي التوصــل لفه ــد ي ق
علــى املســتوي اجلزيئــى واخللــوي، إلــى 
أدويــة ناجعــة لعــالج أصعــب  تطويــر 
تاريــخ  فــي  تأثيــرا  وأكثرهــا  األمــراض 
البشــرية، وقــد أظهــرت دراســة علميــة 
ــة »كومينيكيشــنز  ــة نشــرت بدوري حديث
 ،)Communications Biology( بيولوجــي” 
يــوم 13 أكتوبر/تشــرين األول اجلــاري، 
احلقيقــة  تلــك  تؤيــد  إضافيــة  أدلــة 

الراســخة.
ــون  ــن الباحث ــدة، متك ــي الدراســة اجلدي ف
يعمــل  التــي  الدقيقــة  اآلليــة  فهــم  مــن 
ــي بعــض  ــي ف ــا مركــب بروتين مــن خالله
ــد  ــع العدي ــل م ــف يتفاع ــات، وكي الطفيلي
أن  وميكــن  األخــرى،  البروتينــات  مــن 
يــؤدي فهــم هــذه اآلليــة لتطويــر األدويــة 
وتوقــف تطــور أمــراض مثــل املالريــا وداء 

املقوســات.

االنزالق
يشــير  البيولوجيــة،  الناحيــة  مــن 
ــى  ــة عل ــة اخللي ــوع حرك ــى ن ــِزاَلق إل االْن
طــول الســطح دون تغييــر شــكله، ولكــن 
هــذه احلركــة االنزالقيــة فريــد مــن نوعهــا 
معقــدات  فصيلــة  مــن  الطفيليــات  فــي 
رة أو  القمــة )Apicomplexa(، مثــل امُلَتَصــِوّ
»بالزموديــوم” )Plasmodium(، واملقوســة 

.)Toxoplasma( »توكســوبالزما”  أو 
واملتصــورة جنس مــن األوليــات الطفيلية 
ــي  ــا، واملقوســة طفيل ــي تســبب املالري الت
علــى  بقدرتــه  يتميــز  اخلليــة  أحــادي 
احلركــة الســريعة والنشــيطة واختــراق 
املصــاب،  الشــخص  جســم  اعضــاء 
ــة،  ــر داخــل األعضــاء املختلف ــث يتكاث حي
ــات. ــداء املقوس ــة ب ــي اإلصاب ــبب ف ويتس

ينتقــل العامــل املســبب ملــرض املالريــا 
عــن طريــق البعــوض، وينتقــل العامــل 

ــات  ــن احليوان ــات م ــداء املقوس ــبب ل املس
ــى البشــر، وإذا  ــل القطــط، إل ــة، مث املصاب
الُتقــط مــن ِقبــل امــرأة حامــل ميكــن أن 
يــؤدي إلــى ضــرر بالــغ للجنــن، ولــكال 

العاملــن تأثيــر هائــل علــى الصحــة.
املتصــورة 228 مليــون إصابــة  تســبب 
حالــة  ألــف   400 ونحــو  باملالريــا 
تســبب  أن  وميكــن  ســنويا،  وفــاة 
»توكســوبالزما«، التــي تصيــب مــا يصــل 
ــدى  ــة ل ــث البشــر، أعراضــا وخيم ــي ثل إل
بعــض األشــخاص، وهــي خطيــرة بشــكل 

احلمــل. أثنــاء  خــاص 
الناقلــة  أنوفيليــس  بعوضــة  حتصــل 
ــن مضيــف  ــة دم م ــى وجب للمتصــورة عل
للمالريــا  معــروف  ناقــل  وهــي  بشــري 
ويكيبيديــا(. جــون-  ســانت  )جيمــس 

أرجل جزیئیة
فصيلــة  طفيليــات  االنــزالق  ميّكــن 
معقــدات القمــة مــن الدخــول والتنقــل بــن 
املثــال،  اخلاليــا املضيفــة. علــى ســبيل 
عنــد دخــول جســم اإلنســان مــن خــالل 
ــر  رة عب ــِوّ ــق امُلَتَص لدغــة البعــوض، تنزل
ــد اإلنســان قبــل العبــور إلــى األوعيــة  جل

البشــرية. الدمويــة 
احلركــة  مــن  النــوع  هــذا  ويعتمــد 
علــى األكتــن وامليوســن، وهمــا نفــس 
حركــة  مــن  ــن  مُتِكّ التــي  البروتينــات 
والفقاريــات  البشــر  لــدى  العضــالت 

األخــرى.
عائلــة  مــن  وهــو  امليوســن،  ويحتــوي 
كبيــرة مــن البروتينــات احملركــة، علــى 
التــي  اجلزيئيــة  »األرجــل«  مــن  شــكل 
األكتــن،  خيــوط  طــول  علــى  »تســير« 

احلركــة. تخلــق  وبالتالــي 
وفــي طفيليــات فصيلــة املعقــدات، يتفاعــل 
امليوســن مــع العديــد مــن البروتينــات 

مركــب  معــا  تشــكل  والتــي  األخــرى، 
ولــم   ،)Glideosome( »جليديوســوم” 
التــي يعمــل  الدقيقــة  اآلليــة  يتــم فهــم 
مــن خاللهــا هــذا املركــب، ألن التركيــب 
اجلزيئــي ملعظــم بروتينــات جليديوســوم 

غيــر معــروف.
السلســلة  لبروتــن  اجلزيئــي  التركيــب 
ــة األساســي ملركــب جليديوســوم. اخلفيف

ركائز جزیئیة
البيولوجيــا  مختبــر  فــي  العلمــاء  قــام 
 EMBL( اجلزيئيــة األوروبــي بهامبــورغ
اجلزيئــي  التركيــب  بتحليــل   )Hamburg
بامليوســن،  مباشــرة  يرتبــط  لبروتــن 
يعــرف باســم بروتــن السلســلة اخلفيفــة 
ومــن   ،)Essential Light Chain Protein(
ــن  ــق، لك ــروري للتزحل ــه ض ــروف أن املع
بنيتــه ودوره لــم يكــن معروفــا حتــى اآلن.
البنــي  علــى  الباحثــون  حصــل  وقــد 
املرتبطــة  البروتينــات  لهــذه  اجلزيئيــة 
مــن  لــكل   )Myosin A( »أ”  بامليوســن 
علــم  باســتخدام  واملقوســة  رة  امُلَتَصــِوّ
والرنــن  الســينية  باألشــعة  البلــورات 
.)NMR( ”ــووي »إن إم آر املغناطيســي الن
وُتظهــر دراســتهم أن بروتينــات السلســلة 
اخلفيفــة تعمــل مثــل »الركائــز اجلزيئية«، 
وعنــد ارتباطهــا بامليوســن »أ« تصبــح 
العمــل  فــي  وتبــدأ  صلبــة،  مراكزهــا 
ــة  ــح هــذه التقوي ــه، وتتي ــذراع رافعــة ل ك
للميوســن اتخــاذ خطــوات أطــول، ممــا 
يــؤدي علــى األرجــح إلــى تســريع حــركات 

ــي. ــزالق الطفيل ان
وقــد قــام الباحثــون أيضــا بالتحقيــق فــي 
ــل، واكتشــفوا  ــي التفاع دور الكالســيوم ف
-بشــكل مفاجــئ- أن الكالســيوم ال يؤثــر 
علــى بنيــة بروتينــات السلســلة اخلفيفــة. 
اســتقرار  مــن  يزيــد  فإنــه  ذلــك،  ومــع 

كيف تنزلق الطفيليات القاتلة 

إلى الخاليا البشرية؟
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ــا. ــاجت عــن التفاعــل بينهم املركــب الن
يقــول ماثيــو بولــر، الباحــث فــي مختبــر 
فــي  األوروبــي  اجلزيئيــة  البيولوجيــا 
غرينوبــل )EMBL Grenoble(، فــي بيــان 
ــى  ــى موقــع املختبــر عل صحفــي نشــر عل
اإلنترنــت »قــدم هــذا العمــل أول حملــة عــن 
كيفيــة حتــرك هــذه الكائنــات احليــة.. إنــه 
ألمــر رائــع أن نــرى تفاصيــل جزيئيــة 
جديــدة تظهــر حــول كيفيــة عمــل هــذه 

الطفيليــات خــارج اخلليــة املضيفــة”.
الباحثــون حصلــوا علــى البنــى اجلزيئيــة 
علــم  باســتخدام  البروتينــات  لهــذه 
والرنــن  الســينية  باألشــعة  البلــورات 
آر«  إم  »إن  النــووي  املغناطيســي 

بيولوجــي«(. )»كومينيكيشــنز 

تعاون متعدد التخصصات
جــاء هــذا العمــل نتيجــة للتعــاون متعــدد 
التخصصــات بــن العديــد مــن العلمــاء فــي 
مجــاالت علميــة وطبيــة مختلفــة، ويظهــر 
قــد  التعــاون  هــذا  مثــل  أن  بوضــوح 
يســاهم فــي فهمنــا للعمليــات البيولوجيــة 
احملتملــة  املســتقبلية  واإلســتراتيجيات 

ــة. ــراض الطفيلي ــة األم ملكافح
اآلليــة  هــذه  فهــم  يســاعد  أن  وميكــن 
ــع  ــع جتم ــي متن ــة الت ــر األدوي ــي تطوي ف
بروتينــات جليديوســوم، وبالتالــي توقف 

تطــور األمــراض.
ويختــم كريســتيان لــوف قائــد املجموعة 
البيولوجيــا  مختبــر  فــي  البحثيــة 
بهامبــورغ  األوروبــي  اجلزيئيــة 
الصحفــي  البيــان  نفــس  فــي  بالقــول 
ــا  ــاث املالري ــي أبح ــول ف ــد كان الدخ »لق
مســعى مثيــرا. فقــد ســاعدنا التبــادل 
ــة متعــددة  ــراء والبيئ ــع اخلب املنتظــم م
التخصصــات علــى استكشــاف مجــال 

الطفيليــات”. علــم 
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دراسات

الكريات البيضاء
تسبح في دمائنا بمجاديف جزيئية

دراسة حديثة:

أفاد باحثون بأن البشرية، املعروفة 
باسم كريات الدم البيضاء، تسبح باستخدام 
آلية موصوفة حديثا تسمى التجديف اجلزيئي.

وميكن آللية هذه السباحة الدقيقة أن تشرح كيف 
تهاجر كل من اخلاليا املناعية واخلاليا السرطانية في 

املنافذ املختلفة املليئة بالسوائل في اجلسم.
هجرة اخلاليا طّورت اخلاليا إستراتيجيات مختلفة للهجرة 
واستكشاف بيئتها داخل اجلسم، فعلى سبيل املثال، 
ميكن أن تسبح خاليا احليوانات املنوية والطحالب 
الدقيقة والبكتيريا من خالل إحداث تغييرات في 

أشكالها، أو باستخدام ملحق خيطي شبيه 
بالذيل يسمى السوط.
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ــدى  ــي إح ــاء ه ــدم البيض ــة ال ــاء أو كري ــدم البيض ــة ال خلي
خاليــا الــدم الرئيســية، وتشــكل مــا يقــارب 1 % مــن الــدم عند 
البالغــن األصحــاء، وهنــاك عــدة أنــواع مختلفــة ومتنوعــة 
مــن الكريــات البيضــاء، والوظيفــة الرئيســية لهــذه اخلاليــا 

هــي الدفــاع عــن اجلســم ضــد جميــع األمــراض املعديــة.
وقــد ذكــرت دراســة ســابقة أن بعــض خاليــا الــدم البيضــاء 
ــن أن تســبح،  ــِدالت« ميك ــي تعــرف باســم »الَع البشــرية الت

ولكــن لــم يتــم إثبــات آليــة تلــك الســباحة.
وأظهــرت دراســة أخــرى أن كريــات الــدم البيضــاء فــي الفئران 
ميكــن حتريضهــا علــى الســباحة بشــكل مصطنــع. ومــن 
املعتقــد علــى نطــاق واســع أن الســباحة دون ســوط تتطلــب 
تغييــرات فــي شــكل اخلليــة، ولكــن اآلليــات الدقيقــة الكامنــة 

وراء هجــرة كريــات الــدم البيضــاء كانــت موضــع جــدال.
علــى النقيــض مــن ذلــك، مــن املعــروف أن خاليــا الثدييــات 
اجلســدية تهاجــر عــن طريــق االلتصــاق باألســطح والزحــف، 
ومــن املقبــول علــى نطــاق واســع أن كريــات الــدم البيضــاء 
األبعــاد دون  ثنائيــة  األســطح  علــى  تهاجــر  أن  ال ميكــن 

ــا. االلتصــاق به
هنــاك أنــواع مختلفــة ومتنوعــة مــن الكريــات البيضــاء، 
والوظيفــة الرئيســية لهــا هــي الدفــاع عــن اجلســم ضــد 

األمــراض املعديــة )بــروس بــالوس – ويكيبيديــا(.

أدلة جتریبیة
علــى عكــس الدراســات الســابقة، يقــدم أوليفييــه ثيودولــي 
Aix-( مرســيليا  إيكــس  جامعــة  مــن  املشــارك  املؤلــف 
Marseille University( فــي فرنســا، وزميلــه شــوقي مصبــاح 
 ،)Grenoble Alpes University( مــن جامعــة غرينوبــل ألــب
وآخــرون أدلــة جتريبيــة وحاســوبية فــي الدراســة اجلديــدة 
ــر  ــن أن تهاج ــرية ميك ــاء البش ــدم البيض ــات ال ــى أن كري عل
ــا  ــا، وميكنه ــة األبعــاد دون االلتصــاق به ــى أســطح ثنائي عل
ــي  ــرات ف ــى التغيي ــد عل ــة ال تعتم ــتخدام آلي ــباحة باس الس

ــة. شــكل اخللي
ــي  ــان صحف ــي بي ــى الدراســة ف ــا عل ــي تعليق ــول ثيودول يق
إن   ،)Eurek Alert( ألــرت”  »يوريــك  موقــع  علــى  منشــور 
»قــدرة اخلاليــا احليــة علــى التحــرك بشــكل مســتقل رائعــة 
ــات  ــن آلي ــة، لك ــف البيولوجي ــن الوظائ ــد م ــة للعدي وحيوي

ــا”. ــة جزئي ــل مفهوم ــا تظ ــرة اخلالي هج
ويضيــف »تســلط النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ضــوءا 
جديــدا علــى آليــات الهجــرة األميبيــة للخاليــا، وهــو موضوع 

ــي أبحــاث املناعــة والســرطان”. ــم ف مه
ــة  ــة اخللي ــى حرك ــاح »إن النظــر إل ــول مصب ــه، يق ــن جهت م
ــادها  ــكال أجس ــن أش ــر م ــا تغي ــأن اخلالي ــم ب ــي التوه يعط
مثــل الســباحن.. وعلــى الرغــم مــن أن كريــات الــدم البيضــاء 
تعــرض أشــكاال ديناميكيــة للغايــة، ويبــدو أنهــا تســبح فــي 
وضــع ســباحة الصــدر، فــإن حتليلنــا الكمــي يشــير إلــى أن 

هــذه احلــركات غيــر فعالــة لدفــع اخلاليــا”.
فحــص مجهــري مرئــي ثالثــي األبعــاد للهيــكل اخللــوي 
ــى  ــل عل ــوءات تنتق ــر نت ــة الســابحة يظه ــا الليمفاوي للخالي

طــول جســم اخلليــة )يوريــك ألــرت(.

احملرك اجلزیئي
أظهــر الباحثــون أن اخلاليــا جتــدف باســتخدام البروتينــات 
عبــر الغشــائية، التــي متتــد عبــر غشــاء اخللية وتبــرز خارج 
اخلليــة، وأن جهــاز اجلــري الغشــائي -احلركــة اخللفيــة 
ــي  ــدم البيضــاء ف ــات ال ــع هجــرة كري ــة- يدف لســطح اخللي

البيئــات الصلبــة أو الســائلة، مــع االلتصــاق ومــن دونــه.
ــة  ــن دقيق ــوط أكت ــات الغشــاء بخي ــط بعــض بروتين وترتب
للســماح  وتتقلــص  اخللــوي  الهيــكل  مــن  جــزءا  تشــكل 
ــن  ــوي لألكت ــكل اخلل ــول الهي ــم قب ــة، ويت ــا باحلرك للخالي
علــى نطــاق واســع باعتبــاره احملــرك اجلزيئــي الــذي يدفــع 

ــة. اخللي
ــات الغشــاء املرتبــط  ــدة أن بروتين وتوضــح النتائــج اجلدي
أن  فــي حــن  لألمــام،  باألكتــن حتــرك اخلليــة وتدفعهــا 

بروتينــات الغشــاء املنتشــرة بحريــة تعــوق الســباحة.
ــالل  ــن خ ــم م ــتمر يت ــف املس ــون أن التجدي ــرح الباحث ويقت
مجموعــة مــن أجهــزة اجلــري اخلارجيــة املدفوعــة باألكتــن، 
وإعــادة التدويــر الداخلــي لبروتينــات الغشــاء املرتبطــة 

ــي. ــل احلويصل ــن خــالل النق ــن م باألكت
علــى وجــه التحديــد، يتــم وضــع بروتينــات التجديــف فــي 
اجلــزء اخللفــي مــن اخلليــة داخــل حويصلــة تقطــع مــن 

ــة. ــة اخللي ــى مقدم ــا إل ــم نقله ــة ويت غشــاء اخللي
عبــر  البروتينــات  فــرز  يتــم  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى 
وال  اخللــوي،  التجديــف  فــي  املشــاركة  غيــر  الغشــائية، 
تخضــع لعمليــة إعــادة التدويــر الداخليــة مــن خــالل النقــل 

احلويصلــي.

جسر التخصصات
يقــول ثيودولــي »بــدت وظائــف فــرز البروتينــات وتهريبهــا 
دراســتنا،  وكانــت  للســباحة،  بالنســبة  للغايــة  معقــدة 
لدهشــتنا، جســرا يربــط بــن املجــاالت البعيــدة مثــل فيزيــاء 

ــالت”. ــة احلويص ــا حرك ــة وبيولوجي ــباحات الدقيق الس
ويقــول الباحثــون إن التجديــف اجلزيئــي ميكــن أن يســمح 
ــم  ــي اجلس ــع ف ــع املواق ــاف جمي ــة باستكش ــا املناعي للخالي
بدقــة أثنــاء هجرتهــا فــي منافــذ مليئــة بالســوائل مثــل أجــزاء 
اجلســم املنتفخــة أو املثانــة املصابــة أو الســائل الدماغــي 

ــي. ــائل األمنيوس ــي أو الس النخاع
للمضــي قدمــا، يخطــط الباحثــون لدراســة ومقارنــة وظائــف 
التجديــف اجلزيئــي فــي بيئــات مختلفــة وتقييــم مــا إذا 
ــط  ــذا النم ــا تســتخدم ه ــن اخلالي ــواع األخــرى م ــت األن كان

مــن الهجــرة
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يتـــّم إجـــراء هـــذه العمليـــة فـــي غرفـــة 
التخديـــر  وتكـــون حتـــت  للعمليـــات 
املوضعـــّي أو العـــام حســـب وضـــع األم 
الصحـــي، حيـــث تبقـــى املـــرأة مـــّدة 
أربـــع وعشـــرين ســـاعة صائمـــة، أي 
دون شـــراب أو طعـــام، ويتـــّم تغذيتهـــا 
بواســـطة املصـــل فقـــط، ثـــّم تســـير 
وتتحـــّرك املـــرأة بشـــكل تدريجـــي مـــع 

ـــّم  ـــة، ويت ـــن اخلفيف ـــل بعـــض التماري عم
إعطاؤهـــا وجبـــات مـــن الطعـــام حتتـــوي 
علـــى املـــرق والعصيـــر واللـــن، وبعـــد 
مـــرور أســـبوع مـــن إجـــراء العمليـــة 
ــكان  يقـــوم الطبيـــب بالكشـــف علـــى مـ
اجلـــرح وإزالـــة القطـــب، وتكـــون مـــّدة 
إجـــراء هـــذه العمليـــة علـــى األغلـــب ال 

ــاعة.  تتجـــاوز السـ

أعراض ما بعد القیصریة 
ـــة  ـــات اجلراحي ـــر العملي ـــن أكث ـــر م تعتب
شـــيوعًا، ومـــن األعـــراض التـــي قـــد 
حتـــدث بعـــد هـــذه الـــوالدة القيصريـــة 
ــي  ــم فـ ــعور باأللـ ــي: الشـ ــا يلـ ــر مـ نذكـ
ـــل  ـــذي مّت إخـــراج الطف ـــة اجلـــرح ال منطق
منـــه، حيـــث يحتـــاج هـــذا اجلـــرح إلـــى 
شـــهر أو شـــهر ونصـــف حتـــى يشـــفى 

ــًا.  متامـ
ـــة واملســـير خـــالل  ـــي احلرك ـــة ف الصعوب
العمليـــة إال  أّول يومـــن مـــن إجـــراء 
مبســـاعدة اآلخريـــن، وقـــد ُتصـــاب األم 
ببعـــض االلتهابـــات فـــي مـــكان اجلـــرح 
أو الشـــق، أو فـــي بطانـــة الرحـــم أو 
قـــد حتـــدث فـــي مجـــاري البـــول، ومـــن 

الوالدة القيصرية.. 
األسباب وأعراض ما بعد الجراحة

الـــوالدة القيصريـــة تعتبـــر هـــذه الـــوالدة نـــوع مـــن أنـــواع الـــوالدات الطبيعيـــة 
مـــن أجـــل إخـــراج اجلنـــني مـــن بطـــن أّمـــه، حيـــث يقـــوم الطبيـــب بعمـــل 
عمليـــة جراحّيـــة تتضّمـــن شـــّق فـــي البطـــن والرحـــم بطـــول مـــن )7 - 10( 
ســـم فـــوق منطقـــة العانـــة وحتـــت الصـــرة بشـــكل أفقـــي، ويقـــوم الطبيـــب 
ـــر املهبـــل، والطبيـــب الـــذي يقـــوم  ـــة عب بإجرائهـــا عندمـــا  تعّســـر الـــوالدة الطبيعّي

بذلك يطلق عليه »جّراح توليد«
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املمكـــن حـــدوث بعـــض التقّرحـــات فـــي 
ــي.  ــاز البولـ اجلهـ

قـــد حتـــدث بعـــض املضاعفـــات مثـــل 
اجللطـــات الدمويـــة خصوصـــًا لـــو لـــم 
تتحـــّرك أو متشـــي املـــرأة بعـــد إجـــراء 
مـــن  بـــّد  ال  ذلـــك  ويعنـــي  العمليـــة، 
احلركـــة واملشـــي اخلفيـــف بعـــد إجـــراء 
العمليـــة. خطـــر االلتصـــاق ألعضـــاء 
البطـــن الداخليـــة، وهنـــاك أيضـــا بقـــاء 

ــة.  ــًدة طويلـ ــرح ملـ ــار اجلـ آثـ

دواعي إجراء عملیة الوالدة القیصریة 
ــل  ــة لعمـ ــت ُملزّمـ ــي ليسـ ــذه الدواعـ هـ
ـــك  ـــود ذل ـــن يع ـــة، ولك ـــوالدة القيصري ال
إلـــى الطبيـــب املختـــّص، ومـــن هـــذه 

ـــي: اخلـــوف مـــن حـــدوث  ـــا يل الدواعـــي م
مضاعفـــات للمخـــاض وأســـباب تعيـــق 
ـــي  ـــّزق ف ـــل: التم ـــل مث ـــر املهب ـــوالدة عب ال

جـــدار الرحـــم. 
ــي،  ــن الطبيعـ ــاض عـ ــدة املخـ ــاّدة مـ زيـ
مثـــل  باملشـــيمة  مشـــاكل  ووجـــود 
ـــن  ـــع اجلن ـــا. وض ـــا أو انزياحه التصاقه
بشـــكل  يكـــون  كأن  أمـــه  بطـــن  فـــي 
عرضـــي أو رأســـه إلـــى األعلـــى، وكبـــر 
حجـــم اجلنـــن وضيـــق احلـــوض لـــدى 

املـــرأة. 
الســـّري.  باحلبـــل  مشـــكّلة  حـــدوث 
مضاعفـــات للحمـــل أو وجـــود أمـــراض 
تعانـــي منهـــا املـــرأة مثـــل: كثـــّرة املواليـــد 
أي وجـــود أكثـــر مـــن جنـــن فـــي الرحـــم، 

واإلصابـــة باإليـــدز، واإلصابـــة مبـــرض 
جنســـي مثـــل: الهربـــس، ووجـــود متـــزق 

فـــي جـــدار الرحـــم مســـبقًا. 
ـــزف  ـــل: الن ـــرى مث ـــي اآلخ ـــض الدواع بع
الدمـــوي الصاعـــق والـــذي قـــد يهـــّدد 
ـــّزق  ـــل التم ـــوالّدة مث ـــالل ال ـــاة األم خ حي

ــا.  ــيمة أو أطرافهـ باملشـ
وصـــول عمـــر اجلنـــن إلـــى أكثـــر مـــن 
أربعـــن أســـبوعًا دون والّدة، ووجـــود 
يهـــدد  اجلنـــن  حيـــاة  علـــى  خطـــر 
وكســـل  الطلـــق  وتوقـــف  بوفاتـــه، 
بالرحـــم، وتعـــب األم وتوقفهـــا عـــن 
ــل  ــرأة قبـ ــل املـ ــوالدة، وحمـ ــام بالـ القيـ
انقضـــاء ســـنتن علـــى والدة قيصريـــة 

ســـابقة.
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مرأة--
أنواعها

هـــذه  مـــن  أساســـيان  نوعـــان  هنالـــك 
الشـــق: نـــوع  بحســـب  اجلراحـــة، 

الشـــق التقليـــدي )شـــق عمـــودي 
علـــوي( يتـــم القيـــام بـــه فـــي 

مركـــز البطـــن.
الشـــق الســـفلي والـــذي هـــو 
أصغـــر  شـــق  عـــن  عبـــارة 
للشـــق  نســـبة  ومنخفـــض 
األكثـــر  وهـــو  العمـــودي، 
هـــذا. يومنـــا  فـــي  اســـتخداما 
الـــوالدة  املتبـــع تصنيـــف  مـــن 
مخططـــة  جلراحـــات  القيصريـــة 
)Elective surgery( وجراحـــات طارئـــة 

ــًا. أيضـ
اجلراحـــات الطارئـــة هـــي اجلراحـــات 
التـــي لـــم يتـــم التخطيـــط لهـــا مســـبقًا، 
ــبب  ــا بسـ ــام بهـ ــم القيـ ــًا يتـ وغالبـ
حـــدوث مضاعفـــات خـــالل عمليـــة 
الـــوالدة )عـــدم تقـــدم الـــوالدة 
بـــطء معـــدل  أو  كمـــا يجـــب 
ــا(. ــن وغيرهـ ــات اجلنـ نبضـ
هنـــاك بعـــض النســـاء التـــي 
تفضـــل الـــوالدة مـــن خـــالل 
هـــذه اجلراحـــة لكـــي تتجنب 
آالم الـــوالدة، أو مـــن أجـــل 
ـــدد  ـــخ مح ـــي تاري ـــد ف أن تل
أو ألســـباب أخـــرى. نســـبة 
ـــي  ـــذه اجلراحـــة ف إجـــراء ه

إزديـــاد مســـتمر.

التحضیر للجراحة:
لهـــذه  التحضيـــر  يشـــمل 
بالتخديـــر  القيـــام  اجلراحـــة 
يســـمى  والـــذي  املوضعـــي 
 )Epidural( تخديـــر فـــوق اجلافيـــة
أو التخديـــر النخاعـــي )spinal(. يتـــم 
ــة،  ــل اجلراحـ ــورا قبـ ــر فـ ــام بالتخديـ القيـ
عـــن طريـــق إدخـــال إبـــرة إلـــى النخـــاع الشـــوكي 
بهـــدف تخفيـــف األلـــم وتثبيـــط الشـــعور فـــي 

منطقـــة احلـــوض ومـــا دونهـــا.
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مراحل العملیة القیصریة
تتمتـــع  احلامـــل  املـــرأة  كانـــت  إذا 
بصحـــة جيـــدة، ال داعـــي إلجـــراء أي 
فحوصـــات قبـــل العمليـــة. فـــي بعـــض 
احلـــاالت يطلـــب مـــن املريضـــة القيـــام 
بفحوصـــات العـــد الدمـــوي الشـــامل و/أو 

ــدم.    ــر الـ ــف تخثـ وظائـ

 مجرى اجلراحة:
يقـــوم طبيـــب النســـاء باجـــراء اجلراحـــة 
ــر  ــدء تأثيـ ــد بـ ــرة بعـ ــة مباشـ القيصريـ
ـــي  ـــم إحـــداث شـــق جراحـــي ف املخـــدر، يت
ــم  ــي معظـ ــًا، فـ ــر آنفـ ــا ذكـ ــن، كمـ البطـ
ـــر  ـــق الصغي ـــوء للش ـــم اللج ـــاالت يت احل

الســـفلي األفقـــي فـــي جـــدار البطـــن.
ـــد ثـــم  يبـــدأ الطبيـــب بشـــق طبقـــات اجلل
ـــل  ـــى يص ـــد، حت ـــت اجلل ـــا حت ـــات م طبق

ـــى عضـــالت البطـــن وجـــدار الرحـــم. إل
يتـــم إخـــراج اجلنـــن بشـــكل ســـريع كمـــا 
يتـــم قطـــع احلبـــل الســـري وإخـــراج 

املشـــيمة بأكملهـــا أثنـــاء ذلـــك.
بخياطـــة  الطبيـــب  يبـــدأ  ثـــم  مـــن 
ــة  ــرز صلبـ ــطة غـ ــم بواسـ ــدار الرحـ جـ

وتســـتطيع الصمـــود لفتـــرة طويلـــة، ثـــم 
يتـــم خياطـــة جـــدار البطـــن وعضالتـــه 

والطبقـــات اجللديـــة.
ـــد  ـــي اجلل ـــم إغـــالق الشـــق املوجـــود ف يت
ويتـــم  معدنيـــة  دبابيـــس  بواســـطة 
وضـــع الضمـــادات عليـــه، تســـتغرق 
ــة.     ــًا 40-30 دقيقـ ــة غالبـ ــذه اجلراحـ هـ

املضاعفات اخلاصة بهذه اجلراحة: 
التـــي قـــد تكـــون  إليـــك املضاعفـــات 

القيصريـــة: للعمليـــة  محتملـــة 

متزق جدار الرحم:
ـــة  ـــر نتيج ـــذا األم ـــدوث ه ـــادر ح ـــن الن م

جلراحـــة قيصريـــة واحـــدة.
األمـــر  هـــذا  حـــدوث  نســـبة  ولكـــن 
تـــزداد فـــي حـــال القيـــام بالعديـــد مـــن 
الـــوالدات القيصريـــة، وخاصـــة عندمـــا 
ـــن  ـــة( م ـــة )مهبلي ـــوالدة طبيعي ـــون ال تك
بعـــد التوليـــد لعـــدة مـــرات مـــن خـــالل 
اجلراحـــة القيصريـــة، بســـبب الضغـــط 
عـــن  النـــاجت  الرحـــم  علـــى  الواقـــع 

التقلصـــات.   

ضیق في التنفس لدى اجلننی:
ــي  ــبيًا، وهـ ــادرة نسـ ــرة نـ ــذه الظاهـ هـ
حتـــدث بســـبب عـــدم تفريـــغ رئتـــي 
اجلنـــن مـــن الســـوائل، وهـــو األمـــر 
الـــذي ال يحـــدث بالـــوالدة الطبيعيـــة 
بســـبب الضغـــط الهائـــل املتواجـــد فـــي 
ــد طبيـــب  ــك يتواجـ ــوالدة. لذلـ ــاة الـ قنـ

األطفـــال فـــي كل والدة قيصريـــة.

العالج بعد اجلراحة:
غالبـــًا ُيفضـــل بـــأن تبقـــى املريضـــة 
بوضعيـــة االســـتلقاء ملـــدة الــــ 24 ســـاعة 
األولـــى بعـــد اجلراحـــة واالمتنـــاع عـــن 
ـــي حـــال كانـــت  ـــر. ف التحـــرك بشـــكل كبي
ــة  ــي منطقـ ــم فـ ــة باأللـ ــعر املريضـ تشـ
تنـــاول  ميكنهـــا  اجلراحـــي،  الشـــق 
مســـكنات األلـــم. يتـــم إزالـــة الدبابيـــس 
مـــن الشـــق اجلراحـــي بعـــد 3-2 أيـــام، 

وتتـــم إزالـــة الغـــرز بعـــد أســـبوع.
تأثيـــرات  أي  تظهـــر  لـــم  حـــال  فـــي 
ـــة  ـــاء اجلراح ـــد انته ـــة بع ـــة خاص جانبي
ـــفى  ـــادر املستش ـــة أن تغ ـــن للمريض ميك
بعـــد 48 ســـاعة مـــن انتهـــاء اجلراحـــة. 
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صحة
طفلك

الغذاء الصحي 

لألطفال

تعرفي على

الغذاء الصحي هو الذي 
يساعد اإلنسان على تطوير وحتسني صحته 

العامة والتي من شأنها أن تضمن له القيام بالنشاط 
اليومي بكفاءة وفعالية.

ما هو طعام األطفال الصحي؟
يعرف الغذاء الصحي لالطفال بأنه الطعام املتوازن الذي يتكون من العناصر 
الغذائية الصحية  التي تغطي بشكل كافي احتياجات اجلسم، حيث يتسبب 

وجود النقص أو الزيادة في العناصر الغذائية مبختلف أنواعها، إلى سوء التغذية 
كالنقص في وجود الفيتامينات واملعادن، حيث يتميز الطعام الصحي ببتنوعه 
وتوازنه ليس بكميته الزائدة، واحتوائه على الفيتامينات واملعادن التي يحتاجها 
اجلسم، وإن تناول  األطفال الذين لهذه الغذاء الصحي يكفي اجلسم لتعزيز 
الصحة دون احلاجة، لتناول املكمالت اإلضافية أو العقاقير التي تتكون من 

العناصر الغذائية الصحية، وتعتبر املعادن و الفيتامينات املتواجدة في 
العناصر الصحية الغذائية لالطفال من األساسيات الضرورية الت 

حتسن وظائف اجلسم، وتساعد على بناء اجلسم السليم، 
ومنع ظهور املشاكل واألمراض والضعف في صحة 

اجلسم، نتيجة لسوء التغذية.
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العناصر الغذائیة التي یحتاجها الطفل
هنـــاك العديـــد مـــن العناصـــر الغذائيـــة 
ـــالل  ـــال خ ـــا األطف ـــي يحتاجه ـــية  الت األساس
مراحـــل النمـــو لبنـــاء جســـم صحـــي وقـــوي، 

ومنهـــا:
حيـــوي  عنصـــر  هـــو  الكالســـيوم: 
وضـــروري يحتاجـــه اجلســـم، وخاصـــة 
األطفـــال واملراهقـــن، لتلبيـــة احتياجـــات 
والعظـــام،  العضـــالت،  وبنـــاء  اجلســـم، 
مـــن  الكالســـيوم  ويعتبـــر  واألســـنان، 
املعـــادن الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى 
تنظيـــم ضربـــات القلـــب، وتخثـــر الـــدم 
ــن  ــد مـ ــاك العديـ ــة، وهنـ ــة صحيحـ بطريقـ
األطفـــال الذيـــن اليحصلـــون علـــى علـــى 
ـــي يتســـبب  ـــي للجســـم، وبالتال ـــدار الكاف املق
فـــي الضعـــف فـــي بنـــاء وتكويـــن العظـــام 

والعضـــالت. واألســـنان 
حيـــث يحتـــاج جســـم األطفـــال مـــن عمـــر ســـنة 
ـــرام  ـــارب 500 ميليج ـــا يق ـــنوات م ـــى 3 س إل
يوميـــًا مـــن الكالســـيوم، أمـــا األطفـــال مـــن 
ـــاج  ـــنوات فيحت ـــى 8 س ـــنوات إل ـــر 4 س العم
الطفـــل إلـــى 800 ميليجـــرام فـــي اليـــوم، 
يحتـــاج  ســـنة   18 حتـــى   9 عمـــر  ومـــن 
خـــالل  ميليجـــرام   1300 علـــى  اجلســـم 
ـــب  ـــن مصـــادر الكالســـيوم، احللي ـــوم، وم الي
ومشـــتقاته وبدائلـــه مثـــل 
حليـــب الصويـــا، الزبـــادي، 
ـــة،  ـــن املختلف ـــواع اجل وأن
وعصيـــر  والبروكلـــي، 

ــوز.. ــال واللـ البرتقـ
فيتامـــن د: يســـاعد علـــى 

تعزيـــز صحـــة جســـم الطفـــل، والقـــدرة 
للكالســـيوم  اجلســـم  امتصـــاص  علـــى 
بشـــكل صحـــي وســـليم، وتعزيـــز منـــو 
وتعتبـــر  وتقويتهـــا،  اجلســـم  عظـــام 
الشـــمس مـــن أهـــم املصـــادر الطبيعيـــة التـــي 
ـــالل  ـــن خ ـــك م ـــن د، وذل ـــا فيتام ـــد به يتواج
ـــي  ـــمس ف ـــعة الش ـــى أش ـــال إل ـــرض األطف تع
الصبـــاح الباكـــر، ومـــن األطعمـــة املتواجـــد 
بهـــا فيتامـــن د، ســـمك الســـاملون، وصفـــار 

البيـــض، والفطـــر، واحلليـــب.
األليـــاف  تســـاعد  الغذائيـــة:  األليـــاف 
ـــال  ـــعور األطف ـــى ش ـــة عل ـــة الطبيعي الغذائي
بالشـــبع ملـــدة طويلـــة مـــن الوقـــت، ومنـــع 
ظهـــور مـــرض الســـكري، والتقليـــل مـــن 
ــراض  ــترول، وأمـ ــراض الكوليسـ ــور أمـ ظهـ
ــص  ــبب نقـ ــث يتسـ ــة، حيـ ــب املتنوعـ القلـ
األليـــاف الغذائيـــة بظهـــور مشـــكلة االمســـاك 

ــال لألطفـ
الغذائيـــة، هـــي  األليـــاف  ومـــن مصـــادر 
اخلبـــز املصنـــع مـــن احلبـــوب الكاملـــة، 
ـــة، والفواكـــه ذات القشـــرة،  واحلبـــوب الكامل
والبقوليـــات واملكســـرات. واخلضـــروات، 
األساســـية  املعـــادن  مـــن  البوتاســـيوم: 
ـــوة  ـــب ووق ـــة القل ـــز صح ـــة لتعزي الضروري
مـــع  يعمـــل  حيـــث  اجلســـم،  عضـــالت 
الكالســـيوم الـــذي يســـاعد علـــى تقويـــة 
العظـــام، للحصـــول علـــى الطاقـــة التـــي 
يحتاجهـــا اجلســـم، كمـــا يعمـــل البوتاســـيوم 
الســـوائل  علـــى احملافظـــة علـــى نســـبة 
فـــي اجلســـم، ومـــن مصـــادر البوتاســـيوم، 
املـــوز،  وأهمهـــا  واخلضـــروات  الفواكـــه 

ــوة،  ــا احللـ ــوب، البطاطـ ــخ، الكانتالـ البطيـ
والســـبانخ، احلليـــب، اللحـــوم واألســـماك.

مـــن  ي  فيتامـــن  يتكـــون  ي:  فيتامـــن 
خصائـــص مضـــادة لألكســـدة تعمـــل علـــى 
ومنـــع  اجلســـم،  مناعـــة  جهـــاز  تقويـــة 
ــر  ــي تظهـ ــراض التـ ــال باألمـ ــة األطفـ اصابـ
نتيجـــة للتعـــرض للكثيرمـــن اجلراثيـــم 
ـــي  ـــت ف ـــم ســـواء كان ـــات احمليطـــة به وامللوث
امللعـــب أو فـــي الفصـــل الدراســـي أو حتـــى 

ــزل، ــي املنـ فـ
الزيـــوت  ي،  فيتامـــن  مصـــادر  ومـــن 
التشـــبع كزيـــت دوار  النباتيـــة أحاديـــة 
ــبانخ،  ــذور، السـ ــرات، البـ ــمس، املكسـ الشـ
البروكلـــي، الكيـــوي، واألســـماك الدهنيـــة.

مصادر العناصر الغذائیة التي یحتاجها الطفل
يحتـــاج األطفـــال إلـــى العناصـــر الغذائيـــة 
التـــي تتكـــون مـــن الفيتامينـــات واملعـــادن، 
فـــي ســـنوات منـــوه االولـــى وحتـــى ســـن 
ــليم  ــو السـ ــى النمـ ــول علـ ــوغ، للحصـ البلـ

ــا: والصحـــي للطفـــل، ومنهـ

:A فیتامنی
الفيتامينـــات  مـــن   A فيتامـــن  يعتبـــر 
الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى النمـــو 
الصحـــي والســـليم للطفـــل، حيـــث يعمـــل 
فيتامـــن أ، علـــى انتـــاج خاليـــا جلديـــة 
جديـــدة، وخاليـــا عظميـــة جديـــدة، ويســـاعد 
علـــى تقويـــة اجلهـــاز املناعـــي للجســـم، 
لتعزيـــز صحـــة بشـــرة اجللـــد، والعيـــون، 
ومـــن مصـــادر هـــذا الفيتامـــن، اللحـــوم 
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ــة  ــروات الورقيـ ــد، واخلضـ ــراء والكبـ احلمـ
ــتقاته،  ــب ومشـ ــون، واحلليـ ــراء اللـ اخلضـ
ــزر  ــل اجلـ ــون، مثـ ــة اللـ ــه برتقاليـ والفواكـ
ــا. ــمش واملاجنـ ــوة  واملشـ ــا احللـ والبطاطـ

:C فیتامنی
الفعالـــة  االكســـدة  مضـــادات  مـــن  هـــو 
املناعـــة  جهـــاز  لتقويـــة  والضروريـــة 
ــة  ــم املتنوعـ ــا اجلسـ ــاظ علـــى خاليـ واحلفـ
وبناءهـــا بشـــكل صحيـــح وســـليم، ويســـاعد 
الكوالجـــن  بنـــاء  علـــى  ســـي  فيتامـــن 
ـــن  ـــص فيتام ـــبب نق ـــًا، ويتس ـــم أيض للجس
ســـي، بظهـــور مشـــاكل صحيـــة تظهـــر 
علـــى شـــكل كدمـــات علـــى بشـــرة اجللـــد، 
وحـــدوث نزيـــف للثـــة الفـــم، واالصابـــة 
املصـــادر  ومـــن  االســـقربوط.  مبـــرض 
احلمضيـــات  ســـي:  لفيتامـــن  الغذائيـــة 
كالبرتقـــال والليمـــون، الفلفـــل الرومـــي، 

والفراولـــة. الكيـــوي 

:B مجموعة فیتامینات
ــم،   ــاب اجلسـ ــة أعصـ ــى تقويـ ــاعد علـ وتسـ
ــات  ــن الفيتامينـ ــي مـ ــًا،  وهـ ــم أيضـ اجلسـ
الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى تكويـــن 
ومـــن  املختلفـــة،  اجلســـم  أنزميـــات 
ـــة  ـــة، اخلضـــراوات الورقي مصادرهـــا الغذائي
أنواعهـــا،  بكافـــة  اللحـــوم  اخلضـــراء، 
واأللبـــان ومشـــتقاتها، املكســـرات واحلبـــوب 

الكاملـــة، البقوليـــات والبـــذور.

احلدید:
ــة  ــر الضروريـ ــن العناصـ ــد مـ ــد احلديـ يعـ
لبنـــاء خاليـــا اجلســـم وتعزيـــز منوهـــا، 
حيـــث يســـاعد علـــى تكويـــن الكثيـــر مـــن 
ـــذي  ـــن ال ـــن الهيموجلوب ـــات، وتكوي االنزمي
ـــي  ـــراء والت ـــدم احلم ـــات ال ـــن كري ـــون م يتك
ــذاء  ــجن والغـ ــل االوكسـ ــى نقـ ــاعد علـ تسـ
جلميـــع خاليـــا اجلســـم، وتزودهـــا بالطاقـــة، 
بحـــدوث  احلديـــد  نقـــص  ويتســـبب 
الـــدم، وشـــحوب البشـــرة، يظهـــر  فقـــر 
ــز  ــة التركيـ ــب، وقلـ ــد ومتعـ ــم مجهـ اجلسـ
ــادر  ــم مصـ ــم، واهـ ــة اجلسـ ــف مناعـ وضعـ
احلمـــراء  اللحـــوم  هـــي  الفيتامـــن  هـــذا 
والكبـــد واخلضـــراوات الورقيـــة اخلضـــراء 

والبقوليـــات..
الزنك:

يعتبـــر الزنـــك عنصـــر طبيعـــي ضـــروري 
لنمـــو الطفـــل وتقويـــة جهـــازه املناعـــي 
للحـــد مـــن ظهـــور األمـــراض، حيـــث يســـاعد 
اجلســـم  خاليـــا  انقســـام  علـــى  الزنـــك 
املتنوعـــة،  احليويـــة  العمليـــات  ودعـــم 
ويعـــد الزنـــك مهـــم لعمـــل مـــا ال يقـــل 
عـــن 200 أنـــزمی فـــي اجلســـم، وهـــو مهـــم 
جـــدًا لتطـــور االعضـــاء التناســـلية وعمـــل 
البروســـتاتا والهرمونـــات املختلفـــة فـــي 
اجلســـم والتئـــام اجلـــروح، ويتســـبب نقـــص 

وجـــود الزنـــك فـــي اجلســـم، علـــى نقـــص 
التطـــور اجلنســـي للطفـــل، والتأخيـــر فـــي 
النمـــو الطفـــل، وبالتالـــي قـــد ينتـــج عنـــه 
حالـــة القزمـــة، ويتســـبب نقصـــه بفقـــدان 
الشـــهية وفقـــدان الـــوزن، وظهـــور االلتهابـــات 
ـــن  ـــم واللســـان، وم ـــات الف ـــة، والتهاب اجللدي
مصـــادر الزنـــك: اللحـــوم احلمـــراء، الدواجـــن، 
ــذور،  ــرات والبـ ــري، املكسـ ــوالت البحـ املاكـ

البقوليـــات واحلبـــوب الكاملـــة.

الیود:
يعتبـــر مـــن العناصـــر الغذائيـــة املهمـــة، 
لنمـــو جســـم ودمـــاغ الطفـــل، ويعـــد عنصـــر 
ضـــروري لعمـــل الغـــدة الدرقيـــة وتقويـــة 
ـــي  ـــص ف ـــدوث نق ـــد ح ـــم، وعن ـــة اجلس مناع
اليـــود يحـــدث تضخـــم للغـــدة الدرقيـــة 
قـــد  الدمـــاغ،  وعمـــل  وظائـــف  وضعـــف 
يتســـبب بحـــدوث شـــلل الدمـــاغ والصمـــم 
ـــو، خاصـــة اذا  ـــي النم واخلـــرس ومشـــاكل ف
لـــم يتـــم احلصـــول علـــى اليـــود بكميـــات 
ـــة،  صحيحـــة ومناســـبة خـــالل فتـــرة الطفول
املاكـــوالت  هـــي  اليـــود  مصـــادر  ومـــن 
البحريـــة، امللـــح املدعـــم باليـــود واملصـــادر 

احليوانيـــة.

االحماض الدهنیة اومیغا 3
تعـــد االوميغـــا 3 مـــن العناصـــر املهمـــة جـــدًا 
ـــوه  ـــز من ـــاغ وتعزي ـــر الدم ـــو وتطوي ـــي من ف

صحة
طفلك
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ــى  ــا 3 علـ ــاعد األوميغـ ــث تسـ ــل، حيـ للطفـ
تعزيـــز صحـــة اجلهـــاز العصبـــي وتقويـــة 
الذاكـــرة منـــع ظهـــور االلتهابـــات املختلفـــة 
وعـــالج  املفاصـــل،  التهـــاب  وخاصـــة 
االكتئـــاب والتوتـــر، وميكـــن أن يتســـبب 
نقـــص األوميغـــا 3 بضعـــف مناعـــة اجلســـم، 
ــادر  ــن مصـ ــال، ومـ ــز، لألطفـ ــة التركيـ وقلـ
النباتيـــة،  الزيـــوت  هـــي    3 االوميغـــا 
الكتـــان،  وبـــذور  الدهنيـــة،  واالســـماك 

واملكســـرات.
التغذية السليمة للطفل الرضيع.

من 1 شهر إلى 6 أشهر
يتنـــاول الطفـــل فـــي بدايـــة عمـــره مـــن 
هـــذه املرحلـــة، احلليـــب مـــن خـــالل ثـــدي 
األم، ويجـــب علـــى الوالديـــن متابعـــة وزن 

ــب. ــد الطبيـ ــام عنـ ــل بانتظـ الطفـ

من 4 إلى 6 أشهر
 يبـــدأ الطفـــل الرضيـــع بتنـــاول الطعـــام 
ـــذ  ـــب أخ ـــن يج ـــة، ولك ـــذه املرحل ـــب له الصل
احلـــذر عنـــد البـــدء بتنـــاول هـــذا الطعـــام 
حلمايـــة الطفـــل الرضيـــع مـــن حـــدوث 
ــض  ــاك بعـ ــاق، وهنـ ــل االختنـ ــاكل مثـ مشـ
مـــن الدالئـــل التـــي تســـاعد علـــى بـــدء 
ــا:  ــب ومنهـ ــام الصلـ ــاول الطعـ ــل بتنـ الطفـ
زيـــادة وزن الطفـــل حيـــث يزيـــد حتكـــم 
الطفـــل الرضيـــع بالـــرأس والرقبـــة بشـــكل 

جيـــد، وأن يكـــون قـــادر علـــى اجللـــوس 
حتـــى تطلـــب الطفـــل بعـــض مـــن الدعـــم، 
ـــذاء  ـــض الغ ـــى رف ـــل قادرعل ـــون الطف وأن يك
تظهـــر  وأن  الفـــم،  إغـــالق  أو  تركـــه  أو 
الرغبـــة بقبـــول الطفـــل للطعـــام عنـــد رؤيـــة 
األخريـــن بتنـــاول األكل، ولكـــن يجـــب أن 
ــة،  ــكال مختلفـ ــل بأشـ ــام للطفـ ــدم الطعـ يقـ
مـــن احلبـــوب، ملعرفـــة مـــدى حساســـية 

ــة. ــذه األطعمـ ــل لهـ ــول الطفـ وقبـ

من 6 إلى 8 أشهر
 فـــي هـــذه املرحلـــة يجـــب أن يســـتمر الطفـــل 
بالرضاعـــة و تنـــاول املزيـــد مـــن األطعمـــة 
بإطعامـــه  األم  تبـــدأ  أيضـــا  .و  املختلفـــة 
الفواكـــه واخلضـــروات املختلفـــة . فيمكـــن 
إطعامـــه العديـــد مـــن اخلضـــار و الفواكـــه 
واجلـــزر  والبطاطـــس  البـــازالء  مثـــل 
ـــه  ـــا والبنجـــر ,والفواك والكوســـا والفاصولي
مثـــل املـــوز واملشـــمش والكمثـــرى والبطيـــخ 
ـــون القطـــع  ـــن ان تك ـــد م ـــن تأك واخلوخ.ولك

ــرة. صغيـ

 من 8 إلى 12 شهرا
ــتمر  ــر مسـ ــذا العمـ ــي هـ ــل فـ ــى الطفـ  يبقـ
ـــب  ـــب األم أو احللي ـــن حلي ـــة م ـــي الرضاع ف
ــذر  ــع احلـ ــره، مـ ــب لعمـ ــي املناسـ الصناعـ
بعـــدم تنـــاول حليـــب البقـــر لألطفـــال أقـــل 
مـــن عمـــر الســـنة، وميكـــن تنـــاول بعـــض 

اللحـــم املفـــروم لألطفـــال بهـــذا العمـــر، الـــذي 
يتكـــون مـــن نســـبة عاليـــة مـــن احلديـــد.

 1 سنة
ــاول  ــنة بتنـ ــر السـ ــد عمـ ــل بعـ ــدأ الطفـ يبـ
حليـــب البقـــر ، وتنـــاول اجلـــن ،  واللـــن 
ــل  ــأكل الطفـ ــن أن يـ ــل ، وميكـ ــدار قليـ مبقـ
 ، اللحـــوم  مثـــل  األطعمـــة،  مختلـــف 
واحلبـــوب،  واخلضـــراوات،  والفواكـــه، 
واحلليـــب كامـــل الدســـم ، للحصـــول علـــى 
الـــذي  واملعـــادن  الفيتامينـــات  جميـــع 
يحتاجهـــا اجلســـم، ولكـــن يجـــب االبتعـــاد 
ـــن  ـــي ميك ـــة الت ـــة الصلب ـــاول األطعم ـــن تن ع
 ، الفشـــار  أن تتســـبب باالختنـــاق مثـــل 
واملكســـرات ، والتـــوت ، والعنـــب ، والتنـــوع 
 ، اجلديـــدة  املختلفـــة  األطعمـــة  بتنـــاول 
أو   ، مـــدى حـــدوث حساســـية  ومراقبـــة 

تقيـــؤ ، أوإســـهال للطفـــل.

التغذیة السلیمة للطفل قبل الدخول للمدرسة
ـــي  ـــام غذائ ـــاع نظ ـــى اتب ـــال إل ـــاج األطف يحت
ــن  ــون مـ ــوازن، يتكـ ــل ومتـ ــي متكامـ صحـ
ـــي  ـــات الت ـــه والبروتين اخلضـــراوات والفواك
يحتاجهـــا للنمـــو، ودعـــم اجلســـم بالطاقـــة 
الالزمـــة التـــي تزيـــد مـــن نشـــاط اجلســـم، 
وتقـــوي جهـــاز املناعـــة، ملنـــع اصابتهـــم 
األمـــراض مثـــل الضغـــط  بالكثيـــر مـــن 
ــة.  والبـــول الســـكري ومـــن طـــرق التغذيـ
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من أهم فوائد 5
االفوكادو لصحتك

لطاملا اشتهر االفوكادو منذ القدم 
بكونه من أحد الثمار، التي تعود بفوائد 

عديدة على أعضاء اجلسم املختلفة، تعرف معنا 
على رأي مختصينا باالفوكادو: يعتبر االفوكادو أحد 

أنواع الفواكه املميزة، حيث أنه يختلف عنها بكونه أقل 
من ناحية محتواه من الكربوهيدرات وأعلى بالدهون، 
دعنا نعرفك على فوائده املختلفة جلسمك. أشارت 

العديد من الدراسات واالبحاث الى العديد من 
فوائد االفوكادو التي تعود على صحة االنسان، 

وفيما يلي أهمها:
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ــادة  ــي زيـ ــوكادو فـ ــاعد األفـ ــن ان يسـ ميكـ
الـــوزن ملـــن يعانـــون مـــن النحافـــة، فهـــو 
والســـعرات  املفيـــدة  بالدهـــون  غنـــي 
احلراريـــة، حيـــث كل 100 غـــم مـــن االفـــوكادو 
ــراري. ــعر حـ ــارب 160 سـ ــا يقـ ــا مبـ متدنـ

ــعرات  ــي السـ ــام عالـ ــن نظـ ــه ضمـ ادخالـ
ــون  ــص الدهـ ــن حصـ ــي مـ ــار صحـ كخيـ

ــادة الـــوزن. ــااًل فـــي زيـ ــد فعـ يعـ
ـــمنة  ـــن الس ـــون م ـــن يعان ـــبة مل ـــا بالنس أم
تنـــاول  فيمكنهـــم  الـــوزن  وزيـــادة 
ــليمة  ــة سـ ــوبة بطريقـ ــص احملسـ احلصـ
مـــن االفـــوكادو، بصفتـــه وجبـــة خفيفـــة 
وصحيـــة غنيـــة بالدهـــون والبروتـــن 
ـــادة  ـــى زي ـــد تســـاعد عل ـــي ق ـــاف، الت وااللي

ــول. ــرة أطـ ــبع لفتـ ــاس بالشـ االحسـ

فوائد االفوكادو لصحة القلب والشراینی
الدهـــون  تنـــاول  أن  املعـــروف  مـــن 
ـــؤدي  ـــد ي ـــة ق ـــون املتحول ـــبعة والده املش
الكولســـترول  مســـتوى  رفـــع  الـــى 
ـــد  ـــا ق ـــدم، مم ـــي ال ـــة ف ـــات الثالثي والدهني
يشـــكل خطـــر، ويزيـــد فـــرص التعـــرض 
ـــات. ـــراين واجللط ـــب والش ـــراض القل الم
الدهـــون  املقابـــل تنـــاول  فـــي  انـــه  اال 
ــا 3  ــة كاالوميغـ ــبعة واالحاديـ ــر املشـ غيـ
واالوميغـــا 6، قـــد يكـــون لـــه دور كبيـــر 
فـــي خفـــض مســـتويات الكولســـترول 

الضـــار LDL ورفـــع اجليـــد.
ــز  ــي تعزيـ ــه دور فـ ــك لـ ــب ذلـ ــى جانـ إلـ
ممـــا  االلتهابـــات،  ومكافحـــة  املناعـــة 
القلـــب  صحـــة  تعزيـــز  فـــي  يســـاعد 
والشـــراين، والوقايـــة بشـــكل خـــاص مـــن 

أمـــراض القلـــب التاجيـــة.

مصدر غني للدهون املفیدة الصحیة
االفـــوكادو يعـــد مصـــدر رائـــع للدهـــون 
كحمـــض  واالحاديـــة  املشـــبعة  غيـــر 
ـــا  ـــوي م ـــا حت ـــم منه ـــكل 100غ ـــك، ف األولي
يقـــارب 9.8 غـــم دهـــون أحاديـــة غيـــر 
مشـــبعة و 110 ملغـــم مـــن االوميغـــا 3.
كمـــا واحتـــواء االفـــوكادو علـــى االليـــاف 
وبعـــض املـــواد الكيميائيـــة، التـــي متنـــع 
امتصـــاص الكولســـترول فـــي اجلســـم 
 ،phytosterols الفيتوســـتيرولز  مثـــل 
 ،E ومضـــادات االكســـدة مثـــل فيتامـــن
ــده، دور  ــع تأكسـ ــي متنـ ــن C التـ وفيتامـ
فـــي تعزيـــز فوائـــد ثمـــرة االفـــوكادو 
للقلـــب والشـــراين. وملعـــدن البوتاســـيوم 

الـــذي يعتبـــر االفـــوكادو مصـــدر لـــه 
أيضـــا دور مهـــم جـــدا فـــي احملافظـــة علـــى 
اتـــزان الســـوائل فـــي اجلســـم، والســـيطرة 
علـــى ضغـــط الـــدم، فـــكل 100 غـــم مـــن 
ـــارب 485 ملغـــم  ـــا يق االفـــوكادو حتـــوي م

بوتاســـيوم.
ــيف  ــي ارشـ ــرها فـ ــة مت نشـ ــي دراسـ وفـ
 Archives of Medical “  البحـــوث الطبيـــة
Research” وجـــد بـــان اتبـــاع نظـــام غذائـــي 
يحـــوي االفـــوكادو ملـــدة أســـبوع، ســـاعد 
فـــي انخفـــاض مســـتوى الكولســـترول 
الضـــار LDL والدهـــون الثالثيـــة بنســـبة 
%22، وارتفـــع مســـتوى الكولســـترول 

ــبة 11 %. ــد HDL، بنسـ اجليـ

فوائد االفوجادو للبشرة:
ــوكادو  ــة( االفـ ــكات )أقنعـ ــد ماسـ بالتأكيـ
اكتســـبت شـــهرتها مـــن مـــدى جنـــاح 
خـــاص  وبشـــكل  للبشـــرة،  فعاليتهـــا 
البشـــرة اجلافـــة، فاالحمـــاض الدهنيـــة 
ــي  ــاعد فـ ــوكادو تسـ ــا االفـ ــي يحويهـ التـ
ــارة. ــا النضـ ــرة واعطاءهـ ــب البشـ ترطيـ
كمـــا وباحتـــواء االفـــوكادو علـــى مضـــادات 
االكســـدة القويـــة مثـــل البيتـــا كاروتـــن، 
وفيتامـــن E، دور كبيـــر فـــي مكافحـــة 
الشـــيخوخة،  وعالمـــات  التجاعيـــد 
وحمايـــة اجللـــد مـــن أشـــعة الشـــمس 

فـــوق البنفســـجية.
وجـــود فيتامـــن C كمضـــاد أكســـدة فـــي 
ـــا، وجـــزء  ـــة اخلالي ـــم حلماي ـــوكادو مه األف
اساســـي فـــي عمليـــة بنـــاء الكوالجـــن 
وتكوينـــه فـــي اجلســـم، كل هـــذا يجعـــل 
ـــى  ـــاظ عل ـــي احلف ـــر ف ـــوكادو دور كبي لالف

ــينها. ــرة وحتسـ البشـ

فوائد االفوكادو في مكافحة السرطان
ـــة لكـــون االفـــوكادو مصـــدر ثـــري  باالضاف
جـــدا بالعديـــد مـــن املعـــادن والفيتامينـــات 

واالليـــاف واالحمـــاض الدهنيـــة املفيـــدة، 
ــواد  ــن املـ ــد مـ ــي بالعديـ ــا غنـ ــو ايضـ فهـ
الكيميائيـــة التـــي قـــد بينـــت االبحـــاث 
ـــا. ـــا مبكافحـــة الســـرطانات ومنوه عالقته
ــا  ــن بيتـ ــة مـ ــدة القويـ ــادات االكسـ فمضـ
   E ،C فيتامينـــات  مـــن  وكل  كاروتـــن 
ـــر  ـــا دور كبي ـــوكادو له ـــي األف ـــودة ف املوج
فـــي مكافحـــة منـــو اخلاليـــا الســـرطانية 

وتطورهـــا. 

القیمة الغذائیة لألفوجادو
ـــص  ـــن حص ـــة م ـــد حص ـــو يع ـــا فه تغذوي
ـــه )1/6  ـــا احلصـــة من ـــث متدن ـــون حي الده
ــارب 5  ــا يقـ ــم وســـط( مبـ ــوكادو حجـ أفـ

غـــم دهـــن، و 45 ســـعر حـــراري.  
ــارب 20  ــا يقـ ــوكادو مـ ــرة االفـ ــر ثمـ وتوفـ
نـــوع مـــن الفيتامينـــات واملعـــادن املختلفـــة، 
منهـــا البوتاســـيوم وحمـــض الفوليـــك، وكل 
مـــن فيتامينـــات A ،C ،E ،B  واللوتـــن، كمـــا 
ويحـــوي العديـــد مـــن املكونـــات الكيميائيـــة 
التـــي تعمـــل عمـــل مضـــادات االكســـدة 

وتعـــزز مناعـــة اجلســـم.
وفـــي اخلتـــام، ال يســـعنا ســـوى أن نقـــول 
بـــأن غنـــى ثمـــرة االفـــوكادو بـــكل هـــذه 
املعـــادن والفيتامينـــات واملـــواد الكيميائيـــة 
ـــاه،  ـــا ذكرن ـــد يجعـــل فوائدهـــا تتعـــدى م ق
الـــى املزيـــد مـــن الفوائـــد التـــي الزال العلـــم 
ـــى  ـــود عل ـــي تع ـــده الت ـــل فوائ ـــا، مث يثبته
صحـــة العيـــون، وعلـــى الشـــعر، وعلـــى 
مرضـــى االمـــراض املزمنـــة كالســـكري، 

وأنـــواع الســـرطانات املختلفـــة.
وهـــو الغـــذاء االمثـــل بالطبـــع للمـــرأة 
الســـن،  ولكبـــار  ولألطفـــال،  احلامـــل، 
ولـــكل مـــن يطمـــح لتعزيـــز مناعتـــه 

وصحتـــه!
مـــا يحويـــه 100غـــم مـــن االفـــوكادو النـــيء 
مـــن عناصـــر غذائيـــة أساســـية بحســـب 

.USDA الـ

العناصر الغذائیة محتوى 100 غم من االفوكادو الطازج
الكربوهيدرات 9 غم

البروتن 2 غم
الدهون 15 غم

الياف غذائية 7 غم

 قد تكون ثمرة االفوكادو سيف ذو حدين بالنسبة ملوضوع الوزن



56

تغذية

56

فوائد مذهلة 4
للباذنجان.. 

يعزز الذاكرة ويحارب السرطان
تعد الفواكه واخلضروات 

التي متتلك قشرة ذات لون بنفسجي 
)أرجواني( غنية باألنثوسيانن ومضادة للسرطان 

وااللتهابات، كما أنها تساعد على محاربة اجلراثيم وحتى إنقاص 
الوزن.

5 من فوائد الباذجنان الصحیة.. أبرزها مقاومة السرطان
وذكر موقع “the healthsite 4” عدة فوائد يتمتع بها الباذجنان، وحث على تناوله 
بشكل أكبر ملا له من تأثير إيجابي على صحة اإلنسان، نستعرض أبرزها فيما يلي:

یقلل من مستویات الكولیسترول
الباذجنان مصدر جيد حلمض الكلوروجينيك، والذي بدوره يساعد على خفض 

الكوليسترول الضار، كما يحتوي هذا احلمض أيًضا على خصائص مضادة للفيروسات 
والسرطان وامليكروبات.

یعزز صحة الدماغ
من املعروف أن عمل الدماغ يتدهور مع التقدم في العمر، حيث وجد أن 

التناول املنتظم للباذجنان يساعد على تقليل التدهور العقلي لدى 
كبار السن، ووجد العلماء أنه لدى األشخاص الذين يتناولون 

الباذجنان كل أسبوع كمية أكبر من املادة الرمادية 
في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة 

والعاطفة.
محاربة السرطان

وجد أن البوليفينول املوجود في الباذجنان 
له تأثيرات مضادة للسرطان. باإلضافة إلى ذلك، 

يحتوي على حموض الكلوروجينيك واألنثوسيانن، 
والتي لها خصائص مضادة لاللتهابات.

وحتمي مضادات األكسدة هذه اخلاليا من التلف الذي تسببه 
اجلذور احلرة، والتي بدورها متنع منو الورم وغزو اخلاليا 

السرطانية.

یساعد في السیطرة على مرض السكري
ال ميتلك الباذجنان كميات كبيرة من الكربوهيدرات 

القابلة للذوبان بينما غني باأللياف، مما يجعله 
غذاًء جيًدا ملرضى السكري.
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وجبات سمك 
أسبوعيا يجنبك 

مرضا خطيرا

تناول ثالث

خلصـــت دراســـة علميـــة حديثـــة، إلـــى أن تنـــاول ثـــالث وجبـــات مـــن 
الســـمك أســـبوعيا، يقلـــل بشـــكل كبيـــر خطـــر اإلصابـــة بســـرطان األمعـــاء.

وذكـــرت صحيفـــة »تلغـــراف« البريطانيـــة بـــأن باحثـــن فـــي الوكالـــة 
الدوليـــة ألبحـــاث الســـرطان جمعـــوا بيانـــات نحـــو نصـــف مليـــون 

ــة. ــدول األوروبيـ ــي الـ ــا فـ ــدار 15 عامـ ــى مـ شـــخص، علـ
ــرطان  ــة بسـ ــر اإلصابـ ــة أن خطـ ــة بالوكالـ ــة اخلاصـ ــرت الدراسـ وأظهـ
األمعـــاء انخفـــض بنســـبة 12 فـــي املئـــة بـــن أولئـــك الذيـــن يواظبـــون 

علـــى تنـــاول الســـمك علـــى نحـــو أســـبوعي، 3 مـــرات علـــى األقـــل.
وضـــرب الباحثـــون أمثلـــة علـــى األســـماك التـــي حتمـــي مـــن ســـرطان 
ـــل أيضـــا  ـــا تقل ـــد أنه ـــي يعتق ـــا اإلســـقمري والســـلمون، الت ـــاء، ومنه األمع
خطـــر اإلصابـــة بأمـــراض القلـــب، وذلـــك بســـبب احتوائهـــا علـــى أحمـــاض 

أوميغـــا 3 الدهنيـــة.
ووفـــق الباحثـــن فـــإن هـــذه الدراســـة تعـــد األولـــى مـــن نوعهـــا والتـــي 

تربـــط بـــن اســـتهالك األســـماك وســـرطان األمعـــاء.
وقالـــت الدكتـــورة آنـــا ديـــاز فونـــت، مـــن الصنـــدوق العاملـــي ألبحـــاث 
الســـرطان، الـــذي مـــول البحـــث، إن هـــذه الدراســـة الضخمـــة تضيـــف 
ـــن  ـــل م ـــن أن تقل ـــماك ميك ـــتهالك األس ـــدا أن اس ـــدة تؤك ـــة جدي ـــة علمي أدل

خطـــر اإلصابـــة بســـرطان األمعـــاء.
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رياضة

الرياضة والزهايمر..
العلم يؤكد »النبأ المثير«

نشـــرت  طبيـــة  دراســـة  كشـــفت 
الرياضيـــة  التماريـــن  أن  مؤخـــرا 
ـــة  ـــن اإلصاب ـــها م ـــن ميارس ـــي م حتم
طريـــق  عـــن  ألزهاميـــر،  مبـــرض 
ـــادة  ـــي إع ـــون يســـاعد ف ـــز هرم حتفي

ــاغ. ــا الدمـ ــو خاليـ منـ
الرياضيـــة  التماريـــن  أن  وفكـــرة 
تســـاعد فـــي بعـــض األحيـــان علـــى 
مبـــرض  اإلصابـــة  خطـــر  تقليـــل 
اخلـــرف أمـــر يعرفـــه العلمـــاء منـــذ 
األقـــل  علـــى  أو  الوقـــت  بعـــض 
ليســـت غريبـــة عنهـــم، لكـــن مـــا 
لـــم يعرفـــوه هـــو مـــا إذا كان هنـــاك 
الرياضـــة  بـــن  مباشـــرة  صلـــة 
واملـــرض، وفقـــا ملـــا ذكرتـــه صحيفـــة 

البريطانيـــة. “تليغـــراف” 
وبعـــد دراســـات مســـتفيضة، تبـــن 
الرياضـــة  ممارســـة  عنـــد  أنـــه 
ـــو  ـــن«، وه ـــون »إيريس ـــق هرم ينطل
الهرمـــون الـــذي يتناقـــص وجـــوده 
مبـــرض  املصابـــن  دمـــاغ  فـــي 
يحمـــي  أن  وميكـــن  ألزهاميـــر، 
الذاكـــرة  احليوانـــات مـــن فقـــدان 
ــاغ. ــي الدمـ ــرر فـ ــن الضـ ــك مـ وكذلـ
الفئـــران  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
يوميـــا  بالســـباحة  قامـــت  التـــي 
علـــى مـــدى 5 أســـابيع لـــم تطـــور أي 
ـــى الرغـــم مـــن  ـــي الذاكـــرة عل عجـــز ف
ــا،  ــد بيتـ ــن األميلويـ ــا ببروتـ حقنهـ
ـــداد  ـــى انس ـــل عل ـــن يعم ـــو بروت وه
ــى  ــط مبرضـ ــاغ ومرتبـ ــا الدمـ خاليـ

ألزهاميـــر.
وتشـــير الدراســـة، التـــي نشـــرت 

فـــي دوريـــة “نيتشـــر ميديســـن” 
التمرينـــات  أن  إلـــى  العلميـــة، 
ــن  ــاغ مـ ــم الدمـ ــم حتـ ــة لـ الرياضيـ
اإلصابـــة باخلـــرف فحســـب، بـــل إن 
ــن  ــون إيريسـ ــي هرمـ ــا يحاكـ عالجـ
ــة  ــالج للوقايـ ــون العـ ــن أن يكـ ميكـ

ــرض. ــن املـ مـ
األمـــراض  علـــم  أســـتاذ  وقـــال 
والطـــب  اخلاليـــا  وبيولوجيـــا 
الدكتـــور  كولومبيـــا  بجامعـــة 
يشـــجع  إنـــه  أرانســـيو  أوتافيـــو 
بالتأكيـــد اجلميـــع علـــى ممارســـة 
الرياضـــة، وتعزيـــز وظائـــف الدمـــاغ 
ـــى  ـــار إل ـــه أش ـــة، لكن ـــة العام والصح
أن بعـــض النـــاس ال ميكنهـــم ذلـــك، 
ــون  ــن يعانـ ــك الذيـ ــا أولئـ خصوصـ
ـــل  ـــر مث ـــة بالعم ـــراض مرتبط ـــن أم م
ـــل  ـــاب املفاص ـــب أو الته ـــراض القل أم
ـــك  ـــى أولئ ـــبة إل ـــرف، و بالنس أو اخل
خاصـــة  حاجـــة  “هنـــاك  األفـــراد 
لألدويـــة التـــي ميكـــن أن حتاكـــي 
تأثيـــر هرمـــون إيريســـن وحمايـــة 
نقـــاط التشـــابك العصبـــي ومنـــع 

االنحـــدار املعرفـــي واإلدراكـــي«.
مـــن  املاليـــن  هنـــاك  أن  يشـــار 
ألزهاميـــر  بأمـــراض  املصابـــن 
واخلـــرف فـــي العالـــم، ولكـــن علـــى 
الرغـــم مـــن عقـــود مـــن األبحـــاث 
ـــى  ـــم التوصـــل إل ـــم يت واحملـــاوالت، ل
أي عقـــار لعكـــس احلالـــة املرضيـــة 
ـــذي  أو منـــع تطـــور املـــرض، األمـــر ال
ـــة  ـــركات األدوي ـــن ش ـــد م ـــع العدي دف
مـــن  االنســـحاب  إلـــى  الكبـــرى 

االختبـــارات ومحـــاوالت التوصـــل 
ــالج. لعـ

وقـــد أظهـــرت األبحـــاث والدراســـات 
ــون  ــرا أن هرمـ ــت مؤخـ ــي أجريـ التـ
خاليـــا  منـــو  يشـــجع  إيريســـن 
ــون،  ــرن آمـ ــة قـ ــي منطقـ ــاغ فـ الدمـ
ـــة  ـــاغ مرتبط ـــي الدم ـــة ف ـــي منطق وه

بالذاكـــرة والتعلـــم.
ـــن  ـــاك منطقت ـــر أن هن ـــر بالذك اجلدي
مـــن الدمـــاغ ميكـــن إعـــادة منـــو 
اخلاليـــا فيهمـــا فـــي مرحلـــة البلـــوغ، 
وتعتبـــر منطقـــة قـــرن أمـــون إحـــدى 
املناطـــق األولـــى فـــي الدمـــاغ التـــي 
ـــن  ـــد املصاب ـــرر عن ـــن الض ـــي م تعان

ــر. باأللزهاميـ
فكـــرة  النتائـــج  هـــذه  وأثـــارت 
الهرمـــون  يســـاعد  أن  احتمـــال 
الســـبب  تفســـير  فـــي  إيريســـن 
وراء حتســـن النشـــاط الرياضـــي 
ــب دورا  ــه يلعـ ــدو أنـ ــرة ويبـ للذاكـ
بأمـــراض  يتعلـــق  فيمـــا  وقائيـــا 
ــا  ــا ملـ ــر، وفقـ ــل ألزهاميـ ــاغ مثـ الدمـ

أرانســـيو. ذكـــره 
ــن  ــجة مـ ــات أنسـ ــتخدام عينـ وباسـ
العلمـــاء  األدمغـــة”، وجـــد  “بنـــك 
أن هرمـــون إيريســـن يوجـــد فـــي 
منطقـــة قـــرن أمـــون لـــدى البشـــر، 
ـــد  ـــل عن ـــون أق ـــتويات الهرم وأن مس

املصابـــن بألزهاميـــر.
عـــن  حاليـــا  العلمـــاء  ويبحـــث 
مركبـــات دوائيـــة ميكـــن أن تزيـــد 
مـــن مســـتويات هرمـــون الدمـــاغ أو 

ميكـــن أن حتاكـــي عملهـــا.
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ــن  ــة التماريـ ــة أن ممارسـ ــبانية حديثـ ــة إسـ ــدت دراسـ وجـ
الرياضيـــة، مثـــل املشـــي الســـريع، بانتظـــام فـــي الصبـــاح 

ــرطان. ــة بالسـ ــع اإلصابـ متنـ
وشـــارك 2800 إســـباني فـــي الدراســـة، وقـــال أحـــد مؤلفـــي 
البحـــث الدكتـــور، مانوليـــس كوجفينـــاس، مـــن معهـــد 
برشـــلونة للصحـــة العامليـــة: »مـــن الواضـــح أن توقيـــت 
الهرمونـــات  إيقـــاع  لـــه تأثيـــر علـــى  البدنـــي  النشـــاط 
وامليالتونـــن، وكذلـــك علـــى التمثيـــل الغذائـــي للطعـــام، 
وقـــد يفســـر ذلـــك نتائجنـــا«، بحســـب وكالـــة »ســـبوتنيك« 
ــن  ــك الذيـ ــإن أولئـ ــث، فـ ــج البحـ ــب نتائـ ــية. وحسـ الروسـ
كانـــوا نشـــيطن بدنيـــا بـــن الســـاعة 8 و10 صباحـــا، أقـــل 
عرضـــة لإلصابـــة بـــأورام البروســـتات أو الثـــدي علـــى 
التوالـــي. والحـــظ الدكتـــور كوجفينـــاس أن أحـــد األســـباب 

ــالل  ــي، واختـ ــراب اليومـ ــو االضطـ ــرطان هـ ــة للسـ احملتملـ
املؤشـــرات البيئيـــة مثـــل تنـــاول الطعـــام والضـــوء، وثبـــت أن 
ـــل مـــن  النشـــاط البدنـــي املنتظـــم طـــوال العمـــر ميكـــن أن يقل
ـــر  ـــذا التأثي ـــون ه ـــن أن يك ـــة بالســـرطان، وميك ـــر اإلصاب خط
الوقائـــي أكثـــر فائـــدة عنـــد ممارســـة النشـــاط البدنـــي فـــي 

ــاح. الصبـ
الظـــالم،  يحـــل  عندمـــا  امليالتونـــن  أجســـامنا  وتنتـــج 
وتســـاعد هـــذه املـــادة الكيميائيـــة فـــي تنظيـــم النـــوم وتؤثـــر 
علـــى العديـــد مـــن الوظائـــف املرتبطـــة بإيقـــاع الســـاعة 

ــم. ــي اجلسـ ــة فـ البيولوجيـ
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك يحجـــب امليالتونـــن انتشـــار الســـرطان، 
ومـــن املعـــروف أن النشـــاط البدنـــي فـــي وقـــت متأخـــر 

يبطـــئ إنتـــاج اجلســـم لـــه.

المشي السريع.. روتين صباحي يحميك من مرض خطير
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بيئة

»إنفيســـتورس«  موقـــع  توقـــع 
جائحـــة  تؤســـس  أن  األملانـــي 
كورونـــا لنـــوع مـــن القطيعـــة بـــن 
ومصـــادر  األحفوريـــة  الطاقـــات 
واستشـــهدت  املتجـــددة،  الطاقـــة 
الصحيفـــة بأقـــوال اخلبيـــرة أمانـــدا 
»اســـتراتيجية  مديـــرة  أوتـــول، 
ــركة  ــدى شـ ــف« لـ ــاد النظيـ االقتصـ
ـــي  »أكســـا إنفســـتمنت ماجنـــرز«، الت
ـــى أنـــه مـــن غيـــر احملتمـــل  أشـــارت إل
االنبعاثـــات  مســـتوى  يعـــود  أن 
ـــده بســـرعة. ـــى ســـابق عه ـــة إل امللوث

شـــراء  فـــي  انخفاضـــا  وتوقعـــت 
الســـيارات ذات محـــركات احتـــراق 
أحفوريـــة عـــام 2020 بنســـبة 23 
باملائـــة مقارنـــة بالعـــام املاضـــي، 
علـــى  اإلقبـــال  ســـنخفض  فيمـــا 
ــة  ــة أو الهجينـ ــيارات لكهربائيـ السـ
ـــول  ـــن أوت ـــة. لك ـــي املائ ـــبة 18 ف بنس
إلـــى  اإلقبـــال  يعـــود  أن  توقعـــت 
مســـتوياته الســـابقة علـــى املـــدى 

املتوســـط   والطويـــل.

الصنی
العـــام  فبرايرمـــن  شـــهر  فـــي 
ــة  ــور لوكالـ ــاري، انتشـــرت صـ اجلـ
)ناســـا(  األمريكيـــة  الفضـــاء 
ـــة فـــوق  ـــار صناعي ـــا أقم التقطته
ـــا فـــي الصـــن،  األجـــواء العلي
تراجـــع  كيـــف  أظهـــرت 
مســـتوى تلـــوث الهـــواء 
هنـــاك بعـــد فـــرض 
الصحـــي  احلجـــر 
جائحـــة  بســـبب 
كورونـــا. صـــور 
أظهـــرت  ناســـا 
فـــي  انخفاضـــا 

النيتروجـــن  أكســـيد  مســـتويات 
وذلـــك بعـــد تراجـــع قياســـي فـــي 
نشـــاط املصانـــع الصينيـــة، بعدمـــا 
فـــي  اإلنتـــاج  املصنعـــون  أوقـــف 
إطـــار جهـــود تســـتهدف احتـــواء 
الفيـــروس. أكســـيد النيتروجـــن هـــو 
غـــاز ضـــار ينبعـــث مـــن محـــركات 
املركبـــات واملنشـــآت الصناعيـــة. ومت 
ــر  ــاض أكبـ ــتويات انخفـ ــد مسـ رصـ
ــز  ــن مركـ ــة مـ ــق القريبـ ــي املناطـ فـ
انتشـــار الفيـــروس فـــي ووهـــان، 

كمـــا تظهـــر اخلريطـــة أســـفله.

الهند
موقـــع  أجراهـــا  دراســـة  أفـــادت 
البريطانـــي  بريـــف«  »كاربـــون 
معـــدل  أن  بالبيئـــة،  املعنـــي 
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــات ثانـ انبعاثـ
فـــي الهنـــد انخفـــض للمـــرة األولـــى 
منـــذ أربعـــة عقـــود، ويرجـــع ذلـــك 
ـــي  ـــروض ف ـــالق املف ـــى اإلغ ـــا إل جزئي
البـــالد فـــي إطـــار مكافحـــة وبـــاء 
أن  الدراســـة  وأظهـــرت  كورونـــا. 
انخفـــاض الطلـــب علـــى الكهربـــاء 
مصـــادر  منافســـة  إلـــى  إضافـــة 

كورونا ـ جائحة قاتلة
بتأثيرات إيجابية لم تكن في الحسبان

خلقــت جائحــة كورونــا مــا لــم يكــن فــي حســبان حتــى أفــالم اخليــال العلمي، مــدن فارغــة، مطــارات ومــدارس مهجورة، 
تعليــق حركــة الطيــران وحظــر تنقــل املســافرين، كمــا أغلقــت املطاعــم واملقاهــي، فــي جتربــة عامليــة غيــر مســبوقة 
بتداعيــات لــم تكــن كلهــا ســلبية. تعتبــر حركة املــرور واســتعمال املركبات بــكل أنواعهــا، ثاني أكبر مســبب لتلــوث الهواء 
بعــد االنبعاثــات التــي تخلفهــا األنشــطة الصناعيــة. كمــا أنهــا متثــل ربــع انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون العامليــة. إجراءات 
احلجــر الصحــي فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى خلفيــة جائحــة كورونــا، جتربــة فريــدة أظهــرت للخبــراء نســبة التلوثالتي 
تســببها حركــة املــرور العاديــة، إجــراءات شــملت مــا يقــرب من ثلــث ســكان العالم خفضــت تلوث الهــواء وانبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربــون بأعلــى معــدل مت تســجيله فــي التاريــخ علــى اإلطــالق. ويــرى املراقبــون أن اجلائحة ســيكون لهــا بالتالي 

تأثير كبير أيضا على صناعة السيارات.
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ـــى تراجـــع  ـــا إل ـــة املتجـــددة، أدي الطاق
الطلـــب علـــى الوقـــود األحفـــوري 
ــهر املاضيـــة حتـــى  علـــى مـــدى أشـ
فـــي  اجلائحـــة  تتفشـــى  أن  قبـــل 
اإلغـــالق  أن  وأوضحـــت  الهنـــد. 
ـــو  ـــارس ه ـــن 25 م ـــة م ـــئ بداي املفاج
ــاض  ــادة االنخفـ ــى زيـ ــذي أدى إلـ الـ

فـــي االنبعاثـــات. 
انخفضـــت  للدراســـة،  ووفقـــا 
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــات ثانـ انبعاثـ
فـــي الهنـــد بنحـــو 15 % خـــالل شـــهر 
وبحوالـــي  املاضـــي،  مـــارس  أذار/ 
%30 فـــي نيســـان / أبريـــل. وجـــاء 
»االنبعاثـــات  أن  الدراســـة  فـــي 
انخفضـــت بنســـبة %1 تقريبـــا فـــي 
أذار/  فـــي  املنتهـــي  املالـــي  العـــام 
انخفـــض  حيـــث   ،2020 مـــارس 

والنفـــط”. الفحـــم  اســـتهالك 
اإليجابـــي  األثـــر  سيســـتمر  كـــم 
ــة؟ ــى البيئـ ــا علـ ــروس كورونـ لفيـ

وذكـــرت الدراســـة أن تراجـــع الطلـــب 
وحـــدات  حتملتـــه  الطاقـــة  علـــى 
ـــم،  ـــل بالفح ـــي تعم ـــة الت ـــد الطاق تولي
مـــا يفســـر انخفـــاض االنبعاثـــات. 
ـــة باســـتخدام  ـــد الطاق ـــض تولي وانخف

مـــارس  فـــي   15% بنســـبة  الفحـــم 
و%31 فـــي األســـابيع الثالثـــة األولـــى 
مـــن نيســـان / أبريـــل. كمـــا أظهـــرت 
ـــد  ـــى الفحـــم ق ـــب عل ـــات أن الطل البيان
ـــث  ـــي، حي ـــام املاض ـــالل الع ـــع خ تراج
انخفضـــت شـــحنات الفحـــم بنســـبة 
علـــى  انخفـــاض  أول  وهـــو   ،2%
أســـاس ســـنوي فـــي االســـتهالك خـــالل 
اســـتهالك  انخفـــض  كمـــا  عقديـــن. 
النفـــط بنســـبة 18 % فـــي مـــارس 
ـــى أســـاس ســـنوي، نتيجـــة  2020، عل
اإلغـــالق، وازداد توليـــد الطاقـــة مـــن 
ـــدار  ـــى م ـــة املتجـــددة عل مصـــادر الطاق
العـــام. وارتفـــع توليـــد الطاقـــة مـــن 
ـــام.  ـــدار الع ـــى م ـــددة عل ـــادر متج مص

تلوث الهواء
فـــي نفـــس الســـياق، أظهـــرت دراســـة 
ــي  ــر فـ ــاض الكبيـ ــرى أن االنخفـ أخـ
تلـــوث الهـــواء الناجـــم عـــن تدابيـــر 
ـــاة  ـــذ حي ـــأنه أن ينق ـــن ش ـــالق م اإلغ
11 ألـــف شـــخص فـــي أوروبـــا، وقـــد 
أدت اإلجـــراءات املتخـــذة ملكافحـــة 
فـــي  تباطـــؤ هائـــل  إلـــى  الوبـــاء 
االقتصـــاد األوروبـــي، مـــا قلـــل مـــن 

ـــاء مـــن الفحـــم بنســـبة  ـــاج الكهرب إنت
40 % وفـــي اســـتهالك النفـــط بنســـبة 
ــة  ــت النتيجـ ــا.  وكانـ الثلـــث تقريبـ
انخفـــاض تلـــوث الهـــواء. وتراجعـــت 
ـــي أكســـيد النيتروجـــن  ـــزات ثان ترك
ــواء  ــي الهـ ــة فـ ــيمات الدقيقـ واجلسـ
بنســـبة 37 % و10 % علـــى التوالـــي، 
ـــز  ـــا مرك ـــي أجراه ـــا للدراســـة الت وفق

أبحـــاث الطاقـــة والهـــواء.
 وأخـــذت الدراســـة فـــي االعتبـــار 
واالنبعاثـــات  اجلويـــة  الظـــروف 
ــر  ــأن تأثيـ ــة بشـ ــات املتاحـ والبيانـ
تلـــوث الهـــواء علـــى الصحـــة.  أمـــا 
الـــدول التـــي ســـتتجنب أكبـــر عـــدد 
أملانيا)مـــع  فهـــي  الوفيـــات  مـــن 
ــاة(  ــة وفـ توقـــع جتنـــب 2083 حالـ
ـــا  ـــة املتحـــدة )1752( وإيطالي واململك
)1490( وفرنســـا )1230( وإســـبانيا 
)1081(. ومـــن شـــأن هـــذا التحســـن 
فـــي جـــودة الهـــواء أن يســـاهم فـــي 
جتنـــب آثـــار صحيـــة أخـــرى، مبـــا 
ـــن  ـــدة م ـــة جدي ـــتة آالف حال ـــا س فيه
ـــة  ـــال و1900 عملي ـــدى األطف ـــو ل الرب
ـــبب  ـــوارئ بس ـــام الط ـــى أقس ـــل إل نق

ــو. ــات الربـ نوبـ
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اإلعجاز
العلمي

أن  قبـــل  البـــارد  باملـــاء  االغتســـال 
ـــة  ـــو توصي ـــة ه ـــة طبي ـــون نصيح يك
لنبيـــه  تعالـــى  قـــال  فقـــد  ربانيـــة 
ـــه  ـــا أراد ل ـــآم عندم ـــة السـ ـــوب عليـ أي
الشـــفاء مـــْن ســـقمه :« أْركــــْض برْجــــلك 
هــــذا ُمْغـــــتسٌل بـــــارٌد وشـــــراب » فمـــا 
هـــى فوائـــد األغتســـال باملـــاء البـــارد 
ـــه كنظـــام عالجـــي  وكيـــف نســـتفيد من
ـــاء  ـــة مضـــار األســـتحمام بامل ـــع معرف م

ــاخن؟ السـ
جانبـــه  فـــي  االســـتحمام  ويعتمـــد 
جانبـــن  حتقيـــق  علـــى  الصحـــي 
تنظيـــف  األول  اجلانـــب  متقابلـــن. 
ــاخ  ــن أوسـ ــه مـ ــق بـ ــا علـ ــد ممـ اجللـ
خارجيـــة وبقايـــا إفـــرازات العـــرق 
ـــي  ـــو ف ـــي تنم ـــات الت ـــم امليكروب وتراك
ــا،  ــة لنموهـ ــة مالئمـ مناطـــق ذات بيئـ
منطقـــة  فـــي  حاصـــل  هـــو  كمـــا 
التناســـلية  واألعضـــاء  اإلبطـــن 
نتيجـــة للرطوبـــة ودرجـــة احلـــرارة. 
املقابـــل  فـــي  اآلخـــر  واجلانـــب 
ســـالمة  علـــى  احملافظـــة  محاولـــة 
طبقـــة البشـــرة اخلارجيـــة والشـــعر، 
توفـــر  علـــى  أيضـــًا  واحملافظـــة 
ــا  ــي ُينتجهـ ــة التـ ــرازات الطبيعيـ اإلفـ
نضارتهمـــا  علـــى  للحفـــاظ  اجللـــد 

. وحيويتهمـــا
»اْرُكـــْض ِبِرْجِلـــَك َهـــَذا ُمْغَتَســـٌل َبـــاِرٌد 
تأثيـــرات  البـــارد  للمـــاء  َوَشـــَراٌب« 
والعديـــد مـــن الفوائـــد علـــى مختلـــف 
جســـم  فـــي  احليويـــة  األجهـــزة 
اإلنســـان، ســـواء مـــن خـــالل شـــربه، 
ـــرب  ـــه، فش ـــال ب ـــالل االغتس ـــن خ أو م
املـــاء البـــارد يســـاعدعلى ضبـــط درجـــة 

مـــن  يزيـــد  مّمـــا  حـــرارة اجلســـم، 
نشـــاط األجهـــزة احليويـــة املختلفـــة 
ولكـــن يجـــب عـــدم اإلكثـــار مـــن شـــربه 
ـــت  ـــا أثبت ـــق، كم ـــب مشـــاكل احلل لتجن
الدراســـات أن االســـتحمام باملـــاء البـــارد 
ـــي  ـــاز العصب ـــه اجله ـــى تنبي ـــل عل يعم
ذكـــر  كمـــا  العضلـــي،  واجلهـــاز 
االغتســـال باملـــاء البـــارد فـــي القـــرآن 
الكـــرمی، بقولـــه تعالـــى لســـيدنا أيـــوب 
)اْرُكـــْض ِبِرْجِلـــَك َهَٰذا ُمْغَتَســـٌل َبـــاِرٌد 

َوَشـــَراٌب(، صـــدق اهلل العظيـــم.
ــن  ــد مـ ــج العديـ ــص نتائـ ــن ملخـ ومـ
عـــدة  تظهـــر  العلميـــة،  الدراســـات 
ـــاء  ـــون االســـتحمام بامل ـــد يك ـــب ق جوان
البـــارد مفيـــدًا فيهـــا، حيـــث مينـــح 
االســـتحمام باملـــاء البـــارد اجلســـم 
ـــر  ـــي توفي ـــرة، إذ يســـاعد ف ـــد كثي فوائ
الطاقـــة ويســـمح بتدفـــق الـــدم وتعزيـــز 
ـــم. وفـــي  قـــوة العضـــالت وتخفيـــف األل
يفضـــل  الوســـطى،  أوروبـــا  بلـــدان 
ـــاردة  ـــاه الب ـــي املي ـــوص ف ـــرون الغ كثي
علـــى الرغـــم مـــن درجـــات احلـــرارة 

املنخفضـــة.

فوائد املاء البارد للجسم
 زيـــادة درجـــة االنتبـــاه والنشـــاط 
يحفـــز  حيـــث  اإلنســـان،  جلســـم 
ــدم،  ــي الـ ــجن فـ ــق األكسـ ــادة تدفـ زيـ
القلـــب،  نبضـــات  زيـــادة  وبالتالـــي 
الدموّيـــة  الـــدورة  ينّشـــط  مّمـــا 
ويعطـــي شـــعورًا بالنشـــاط والطاقـــة 
القلـــب  الطبيعية،وتنشـــيط عضلـــة 

. وتقويتهـــا
يســـاعد  مّمـــا  العضـــالت،  انقبـــاض 

ـــن  ـــص م ـــي التخّل ـــاوي ف ـــاز الليمف اجله
ـــى  ـــد عل ـــه يعتم ـــا، كون ـــالت اخلالي فض

انقبـــاض العضـــالت فـــي حركتـــه. 
زيـــاد مناعـــة اجلســـم، فهـــو يزيـــد 
مـــن قـــّوة تدفـــق الـــدم ويزيـــد مـــن 
قـــّوة ونشـــاط الـــدورة الدمويـــة، مّمـــا 
يســـاعد فـــي خفـــض ضغـــط الـــدم 
ويعالـــج انســـداد الشـــراين ويزيـــد مـــن 
ـــض  ـــب بع ـــي جتن ـــب، وبالتال ـــوة القل ق
ـــن  ـــد م ـــا يزي ـــب، كم ـــي القل ـــراض ف األم
ــن  ــاء، ومـ ــدم البيضـ ــات الـ ــدد كريـ عـ
معـــّدل األيـــض فـــي اجلســـم، ممـــا يقلـــل 
اإلصابـــة باألنفلونـــزا والـــزكام، ومـــن 
الســـرطانية، ويزيـــد  بعـــض األورام 
االســـتحمام باملـــاء البـــارد مـــن إنتـــاج 
الهرمونـــات، ويعمـــل االســـتحمام باملـــاء 
ـــس  ـــن والتنف ـــح الرئت ـــى فت ـــارد عل الب

بشـــكل أفضـــل. 
ـــاء  ـــى نضـــارة البشـــرة؛ فامل ـــاظ عل احلف
البـــارد يعمـــل علـــى شـــّد البشـــرة 
مـــن خـــالل تضيـــق املســـام الواســـعة 
وبســـبب زيـــادة تدفـــق الـــدم، ويحميهـــا 
التـــي  البكتيريـــة  الترســـبات  مـــن 
ـــور،  ـــى ظهـــور احلبـــوب والبث ـــؤّدي إل ت
ـــي  ـــاهم ف ـــرة ويس ـــاف البش ـــع جف ومين
ترطيبهـــا، ألّنـــه يحافـــظ علـــى نســـبة 
ــا.  الزيـــوت الطبيعيـــة الصحيـــة فيهـ

إعطـــاء احليويـــة والصحـــة للشـــعر 
وفـــروة الـــرأس، فاملـــاء البـــارد يزيـــد 
مـــن قـــوة املســـام فـــي فـــروة الـــرأس 
ـــة  ـــم األترب ـــع تراك ـــا مين ـــا، مّم وتضيقه
ـــعر  ـــى ش ـــول عل ـــي احلص ـــا وبالتال فيه

قـــوّي، والمـــع، وصحـــّي. 
يســـاعد علـــى فقـــدان الـــوزن، فالتعـــرض 

االغتسال بالماء البارد 
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للبـــرودة يحّفـــز مـــن حـــرق الدهـــون 
ـــة  ـــرارة للمحافظ ـــد احل ـــل تولي ـــن أج م

ـــاطه.  ـــم ونش ـــئ اجلس ـــى دف عل
البـــارد  باملـــاء  االســـتحمام  يعمـــل 
ــالت  ــم العضـ ــن ألـ ــف مـ ــى التخفيـ علـ
بشـــكل  شـــفائها،  فـــي  واملســـاعدة 
خـــاّص عنـــد الرياضيـــن، فالتعـــرض 
للمـــاء البـــارد ملـــدة ثـــالث دقائـــق يعمـــل 
لـــآالم مـــن دون أعـــراض  كمســـكن 

جانبيـــة. 
ــاد، ألن التعـــرض  ــن اإلجهـ ــل مـ التقليـ
للمـــاء البـــارد يعمـــل علـــى خفـــض 
ويزيـــد  اليوريـــك،  حمـــض  نســـبة 
األكســـدة،  مضـــادات  نســـبة  مـــن 
ـــي النشـــاط والشـــعور بالراحـــة  وبالتال

واالســـترخاء. 

البـــارد  باملـــاء  االســـتحمام  يعـــزز 
ــن  ــف مـ ــة ويخفـ ــة املزاجيـ ــن احلالـ مـ
االكتئـــاب، بســـبب وجـــود مســـتقبالت 
عصبيـــة علـــى اجللـــد تعمـــل علـــى نقـــل 
النبضـــات الكهربائيـــة إلـــى الدمـــاغ 
ــات  ــاج أنزميـ ــى إنتـ ــل علـ ــذي يعمـ الـ

مضـــادة لالكتئـــاب.

النظام العالجي:
للحصـــول علـــى منافـــع امليـــاه البـــاردة، 
ــاد، كل  ــئ املعتـ ــدش الدافـ ــع الـ ــدا مـ ابـ
صبـــاح وعنـــد االنتهـــاء، قـــم بإيقـــاف 
املـــاء الدافـــئ وافتـــح املـــاء البـــارد ثـــم 
أبـــدا بقدميـــك ثـــم اليديـــن ثـــم الوجـــه 
ــي  ــزء األمامـ ــم اجلـ ــراس ثـ ــروة الـ وفـ

مـــن اجلســـم ثـــم اســـفل الظهـــر.

مالحظة:
ــاردة  ــاه البـ ــتخدام امليـ ــاول اسـ ال حتـ
مـــن  تعانـــي  كنـــت  إذا  للعـــالج 
مـــرض عضـــال، مثـــل آالم شـــديدة 
فـــي الظهـــر… وتصلـــب الشـــراين 

وارتفـــاع فـــي ضغـــط الـــدم.

مضار االغتسال باملاء شدید السخونة:
ـــه  ـــن ســـينا رحمـــ ـــة اب ـــول العالم يق
ينفـــذ  احلـــار  املــــــاء  »ان  الّلــــه: 
قـــوى اجلســـــــم« اي أنـــة يضعـــف 
اجلــــــسد ويتعبـــة ويزيـــد حموضـــة 
فرصـــة  يعطـــي  ممــــــا  الــــــدم 
الن  باملـــرض  لإلصابــــــة  اكبــــــر 
ـــي وســـط  ـــشأ ف ـــيروسات تنــــ الفــــ

حـــــــمضي.
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اشراقة عهد جديد للكويت ...
تعيش الكويت اليوم بنهج مشرق جديد

بخير خلف خلير سلف ..
رحم اهلل امير االنســـانية .. واعـــان اهلل امير الرحمه 

.. والتواضع 
هنـــاك الكثيـــر والكثير مـــن القضايا وامللفـــات التي 
يتطلـــع ابنـــاء الشـــعب الكويتـــي ملعاجلتها بســـبب 
ماخلفتهـــا جائحة الكورونا التي شـــلت  العالم اجمع. 
وطبعـــا الكويت ليســـت مبنأى عن هـــذا فلقد تكبدت 
الكثير من اخلســـائر ســـواء فـــي احلركـــة العمرانية 
أواالقتصاديـــة أوالثقافيـــة أوالصحيـــة  وغيرها من 

اجلوانـــب الكثيرة ..
ولكـــن بحكمة  اميرنا ســـمو الشـــيخ نـــواف االحمد 
الصبـــاح و ولي عهده االمن ســـمو الشـــيخ مشـــعل 
االحمد الصبـــاح فهم ليســـو ببعيدين عـــن مجريات 
االمـــور ببلدنا احلبيبـــة فبإذن اهلل ســـتعلو الكويت 

بأمجادهـــا ورفعتها مـــره اخري بـــكل امليادين ..
إن ســـمو الشـــيخ نواف االحمد كان عضـــد املغفور له 

بإذن اهلل الشـــيخ صباح فالزمه بـــكل قراراته 
الداخليـــة واخلارجية  والتـــي جعلت الكويت مبصاف 

دول الريـــاده لكي يلقب اميرها بأمير االنســـانية ...
وولـــي عهـــده االمن ســـمو الشـــيخ مشـــعل االحمد 
الصباح فهو صاحـــب احلكمة في قراراتـــه وادارته ..

وتقلـــد الكثير مـــن املناصـــب واخرها نائـــب رئيس 
احلـــرس الوطنـــي .. والـــذي نقلـــه نقلـــة نوعية في 

منهجـــه العلمـــي في فـــن االدارة ..
اللهم وفقهم وســـخر لهـــم البطانة الصاحلـــه  ملا فيه 

مصلحة البـــالد والعباد .. 
اللهم امن  ..

أتى إلينا شـــهر أكتوبـــر من العـــام 2٠2٠ وهو الشـــهر العاملي للتوعية 
من ســـرطان الثدي بتحديـــات كبيرة أهمها انتشـــار فيـــروس كورونا 
املســـتجد املعروف بــ كوفيـــد-19 ، والذي أعاق التواصـــل االجتماعي، 
ممـــا وضع ضغوطـــا على مقدمـــي خدمة التوعيـــة والدعم واملســـاندة 
ملرضـــى الســـرطان، ولكن حلـــرص هـــؤالء املتطوعن لتقـــدمی األفضل 
لهـــذه الفئة من املرضى فقد ســـعينا للتغلب على مثل هـــذه التحديات.

وألن احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبرض الســـرطان »كان«، تســـعى 
الســـتمرار فعالياتهـــا وأنشـــطتها علـــى مـــدار العـــام، لذلـــك اجتهدنا 
جميعـــًا لفتـــح آفـــاق جديـــدة وأنشـــطة تتـــالءم مـــع الظـــروف التي 
منـــر بهـــا بـــل وميـــر بهـــا العالـــم أجمـــع ، ألن مرضـــى الســـرطان 
لهـــم األولويـــة فـــي جميـــع الظـــروف وهـــذا مـــا قامـــت بـــه حملـــة 
شـــعار الثـــدي حتـــت  ســـرطان  مـــن  التوعيـــة  شـــهر  فـــي   »كان« 
» بـــدي نفســـك«، جنحـــت بوصـــول التوعيـــة ألكبـــر عدد مـــن الفئة 
املســـتهدفة وهـــي فئة النســـاء فوق األربعـــن عامًا وكذلك مـــن هن أقل 
عمـــرًا، وجهنـــا لهن برامـــج التوعيـــة والتدريب ألن التدريـــب هو أحد 
األمـــور الهامـــة التي تقدمهـــا حملـــة »كان » للســـيدات بتدريبهن على 
كيفيـــة الفحـــص الذاتـــي والذي يـــؤدي الكتشـــاف الورم فـــي مراحله 
األولـــى حال وجـــوده وقامـــت حملة التوعيـــة في أكتوبر فـــي تدريب 
عدد من الســـيدات، باتباع إجراءات التباعد االجتماعي وحســـب قوانن 
وقـــرارات وزارة الصحة بأخـــذ االحترازات الالزمـــة، مت تدريبهن بهدف 
أن يصبحـــن مدربات ويقمـــن فيما بعد بتدريب غيرهن ، وبذلك تتســـع 
دائـــرة التوعية والتدريب على الكشـــف املبكر لعدد أكبر من الســـيدات 

األعمار. من جميـــع 
مت التركيـــز على التوعيـــة عبر وســـائل التواصل االجتماعي برســـائل 
أوضحـــت أهميـــة الكشـــف املبكر لســـرطان الثـــدي ألنه احلـــل األمثل 
للوصـــول ملقدمي اخلدمـــة الصحية في املراحل املبكـــرة لإلصابة ، والتي 
تنعكس على أســـاليب املعاجلـــة وبذلك تكون هذه املعاجلـــات أقل حدة، 
وتقـــل آثارهـــا اجلانبيـــة ، وتقصر مدة العالج وتزداد نســـب الشـــفاء، 
فباالكتشـــاف املبكر ترتفع نسب الشـــفاء إلى 9٠٪، كذلك حملت رسائلنا 
ضـــرورة االهتمـــام بالنمط الصحي للحيـــاة من اهتمـــام بنوعية الغذاء 
وبالنشـــاط احلركي، ألن اإلحصائيـــات تدل على أن نوعيـــة احلياة غير 
املســـئولة والتي تتضمـــن التدخن وتناول الطعام الدســـم وقلة احلركة 
ووجـــود تاريخ عائلي باإلصابة بســـرطان الثدي كلهـــا عوامل لها تأثير 
لإلصابـــة بالورم  ، انتهى شـــهر أكتوبـــر ولكن عملنا وأنشـــطتنا دائمة 
ومســـتمرة تقـــام كل عام ، آملـــن أن يحمل لنا عـــام 2٠21 العودة للحياة 

الطبيعية مـــرة أخرى ، داعن الســـالمة للجميع.

حتى نلتقي مع تحياتي 

انور بورحمه د. حصة الشاهين
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