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نظمـــت احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة
مبــرض الســرطان «كان» حملــة توعويــة
عـــن الســـرطان ،واســـتضافت خاللهـــا
مديـــرة إدارة تعزيـــز الصحـــة د .عبيـــر
البح ــوه ،الت ــي أك ــدت أن الس ــرطان ه ــو
ثانـــي ســـبب للوفـــاة فـــي الكويـــت.
وقالـــت البحـــوه إن «ارتفـــاع نســـب
الوفيـــات بســـبب الســـرطان يدعونـــا
لتكثيـــف حمـــالت التوعيـــة بشـــأنه،
وتقســـم التوعيـــة إلـــى  3أقســـام:
التوعيـــة للوقايـــة والتوعيـــة بأهميـــة
الكشـــف املبكـــر وتوعيـــة املصابـــن»،
مضيفـــة أن مـــن العالمـــات التـــي يجـــب
علـــى الســـيدات االنتبـــاه لهـــا أثنـــاء
الفح ــص الذات ــي للث ــدي ،تغي ــر حجم ــه
أو لونـــه ،ففـــي بعـــض األحيـــان مييـــل
إل ــى الل ــون األس ــود ،ويح ــدث تغي ــر ف ــي
ملم ــس اجلل ــد ،وش ــددت عل ــى ض ــرورة

فحـــص منطقـــة أســـفل االبـــط.
وكانـــت احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة
مب ــرض الس ــرطان «كان» كان ــت أطلق ــت
حملتهـــا للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي
علـــى مـــدى شـــهر كامـــل مـــن التوعيـــة
بأكثـــر انـــواع الســـرطان انتشـــارا لـــدى
النســـاء فـــي دولـــة الكويـــت بشـــراكة
مـــن اجلمعيـــة الكويتيـــة التطوعيـــة
النســـائية خلدمـــة وتنميـــة املجتمـــع
واس ــتمرارا ملس ــيرة التوعي ــة بس ــرطان
الث ــدي الت ــي أقامته ــا احلمل ــة الوطني ــة
للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان «كان»

وحتـــت رعايـــة مـــن ســـعادة الشـــيخة
فاديـــة ســـعد العبـــد اهلل الســـالم
الصب ــاح رئي ــس مجل ــس إدارة اجلمعي ــة
الكويتي ــة التطوعي ــة النس ــائية خلدم ــة
وتنميـــة املجتمـــع .
وتتنوعـــت فعاليـــات التوعيـــة مـــن
أجـــل ايصـــال رســـائل هامـــة للمـــرأة
حتـــى حتـــرص علـــى نفســـها مـــن
اجلان ــب الصح ــي والتغذي ــة والنفس ــية
وغيرهـــا  ،وأخـــذت برامـــج التوعيـــة
منح ــى آخ ــر ،ومت ابت ــكار ط ــرق جدي ــدة
للتوعي ــة متاش ــيا م ــع الظ ــروف العاملي ــة
الســـائدة بســـبب جائحـــة كورونـــا و
اشـــتراطات وزارة الصحـــة ومجلـــس
الـــوزراء ،حيـــث مت تنفيـــذ مطبوعـــات
ارشـــادية للوقايـــة مـــن كوفيـــد  19مـــن
اج ــراءات وقائي ــة باحل ــث عل ــى ض ــرورة
ارتـــداء الكمـــام واســـتخدام املعقمـــات

احلمل ــة التوعي ــة ب ــدون اللج ــوء لعم ــل
محاض ــرات ألع ــداد كبي ــرة حرص ــا عل ــى
التباع ــد الواج ــب ف ــي زم ــن الكورون ــا .

والتباعـــد بـــن االشـــخاص  .وشـــهدت
احلملـــة محاضـــرات ولقـــاءات حواريـــة
توعويـــة للوقايـــة مـــن ســـرطان الثـــدي
ومنهـــا لقـــاء عضـــو مجلـــس االدارة
والهيئـــة التنفيذيـــة حلملـــة (كان)
الدكتـــورة حصـــة ماجـــد الشـــاهن مـــع
اجلمعيـــة الكويتيـــة فـــي اســـكوتالندا
عبـــر االنســـتغرام مباشـــر ،فضـــال عـــن
لقائه ــا م ــع ش ــركة مستش ــفيات الضم ــان
الصحــي واملشــاركة فــي نــدوة اون اليــن
للتحـــدث عـــن ســـرطان الثـــدي.
برنامج (تدريب مدربني )

وحرصـــا علـــى أهميـــة التدريـــب علـــى
الفح ــص الذات ــي للث ــدي للس ــيدات فق ــد
مت عقــد برنامــج تدريــب جديــد ،حيــث مت
ترشــيح عــدد ســيدتن مــن كل جهــة ومت
تدريبه ــن مل ــدة  3أي ــام خضع ــت املتدرب ــة

املعارض

ف ــي نهاي ــة التدري ــب الختب ــار ومت بع ــد
اجتيـــاز الســـيدات االختبـــار حصولهـــن
علـــى شـــهادة مـــدرب مـــن احلملـــة،
وتقـــوم كل ســـيدة اجتـــازت التدريـــب
بدورهـــا بتدريـــب عـــدد  10ســـيدات
مـــن جهتهـــا بذلـــك نكـــون قـــد نشـــرت
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رئيس التحرير

وبالتعـــاون مـــع جمعيتـــي صبـــاح
الســـالم واجلابريـــة التعاونيتـــن مت
تنظي ــم مع ــرض س ــيارة (كان) لتوزي ــع
الكتيبـــات بحضـــور كادر طبـــي وإداري
متخص ــص ،فض ــال ع ــن اقام ــة مع ــارض
للتوعيـــة مبجمعـــات كويـــت ماجـــك
والبيــرق ،باالضافــة الــى طباعــة كتيبــات
وفاليـــرات توعيـــة  ،حيـــث مت طباعـــة
كتيب ــات توعي ــة بأهمي ــة الكش ــف الذات ــي
كل ش ــهر وط ــرق الوقاي ــة م ــن س ــرطان
الث ــدي والعالم ــات األولي ــة للكش ــف ع ــن
س ــرطان الث ــدي ،وكتي ــب للتوعي ــة ع ــن
التغذيـــة الســـليمة وفاليـــرات توعيـــة.
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عندم ــا ش ــعرت «ألي ــس» -تل ــك الفت ــاة
لعمليـــة التصويـــر فائـــق الدقـــة مثـــل
شاشـــة احلاســـوب ثنائيـــة البعـــد”.
الصغي ــرة -باملل ــل م ــن ط ــول جلوس ــها
ظاهـــرة «حيـــود الضـــوء» ،وقـــد مكـــن
ويضي ــف «ل ــم يك ــن األم ــر كذل ــك بعدم ــا
بجـــوار أختهـــا أخـــذت تركـــض وراء
ذلـــك الباحثـــن مـــن مراقبـــة العمليـــات
شـــرعنا فـــي حتليـــل البيانـــات التـــي
أرنـــب رأتـــه يدخـــل للتـــو جحـــرا
اجلزيئيـــة التـــي حتـــدث فـــي اخلاليـــا
أمامه ــا ،ففوجئ ــت
حصلنـــا عليهـــا باســـتخدام الواقـــع
بعده ــا بعال ــم مل ــيء وقـــت حدوثهـــا
الفعلـــي.
االفتراض
ـ
بالعجائ ــب واألس ــرار
ـي ،إذ بــدا كل شــيء فــي مكانــه
واملغام ــرات ،لك ــن وعلــى الرغــم مــن
ذلــك فقــد ظلــت هنــاك الصحيـــح”.
علـــى مـــا يبـــدو أن رحلـــة أكثـــر إثـــارة
مشـــكلة
عصيـــة
تتمثـــل فـــي صعوبـــة
كانـــت ميكـــن أن تنتظرهـــا لـــو
قـــررت معاجلـــة وحتليـــل هـــذه
الدخ ــول إل ــى
النتائـــج تعاون أكادميي صناعي
اخللي ــة البش ــرية وس ــبر بشـــكل
ثالثـــي األبعـــاد ،األمـــر الـــذي مت
أغوارهـــا.
تصميـــم هـــذا البرنامـــج بالتعـــاون
دفـــع
باحثـــي
جامعـــة
كامبـــردج
إلـــى
ل ــم
مـــع شـــركة «لـــوم فـــي آر احملـــدودة”
يع ــد ذل ــك ضرب ــا م ــن اخلي ــال بع ــد،
ابتـــكار برنامـــج معتمـــد علـــى تقنيـــة
( )Lume VR Ltdواملتخصص ــة بتصمي ــم
ففـــي دراســـة حديثـــة أجراهـــا علمـــاء
الواق ــع االفتراض ــي -أطل ــق علي ــه اس ــم
برمجيـــات حتليـــل الصـــور ثالثيـــة
فـــي جامعـــة كامبـــردج (University of
«ف ــي ل ــوم” ( -)vLUMEوالت ــي تس ـ
ـمح
األبع
ـ
ـاد،
فبينم
)Cambridge
ـ
ـا
عم
ـ
ـل
ونشـــرت
فري
ـ
ـق ل ــي مب ــا
نتائجهـــا فـــي
للباحثـــن بالســـير داخـــل اخلاليـــا لدي
دوريـــة
ــه م ــن خب ــرة ف ــي مج ــال الفح ــص
«نيتشـــر ميثـــودز” ( Natureالفرديـــة
وحتليلهـــا،
لفهـــم
املشـــكالت
املجهـــري فائـــق الدقـــة علـــى جمـــع
 )Methodsفــي الـــ 12مــن أكتوبر/تشــرين
األساس ــية ف ــي عل ــم األحي ــاء وتطوي ــر
األول احلالـــي
أصبـــح
اآلن
البيان ــات انش ــغل فري ــق ش ــركة «ل ــوم»
ممكنـــا
عالجـــات جديـــدة لألمـــراض.
التج ــول داخ ــل اللغ ــز
بعملي ــات احلوس ــبة املكاني ــة وحتلي ــل
األكب ــر -اخللي ــة استكشـــاف إحـــدى
اخلاليـــا العصبيـــة تلـــك البيانـــات.
البشـــرية -لكشـــف أســـرارها الدفينـــة.
باس ــتخدام برنام ــج الواق ــع االفتراض ــي
وأثمـــر التعـــاون عـــن ابتـــكار أداة
«ف ــي ل ــوم» (يوري ــك أل ــرت)
أوجه التحديات
جدي ــدة مكن ــت العلم ــاء م ــن استكش ــاف
يقـــول الدكتـــور ســـتيفن لـــي -قائـــد
يتي
مجموعـــات البيانـــات املعقـــدة ،إذ
ــح الفح ــص املجه ــري فائ ــق الدق ــة
هـــذه الدراســـة فـــي قســـم الكيميـــاء
الـــذي حـــاز مكتشـــفوهيســـمح هـــذا البرنامـــج بتحليـــل
علـــى جائـــزة بجامعـــة كامبـــردج-
فـــي
البيـــان
بيان
ـ
نوب
ـات
الفح
ـ
ـص املجه ــري فائ ــق الدق ــة
ــل للكيمي ــاء ع ــام  2014-احلص ــول
الصحفـــي الـــذي نشـــرته اجلامعـــة إن
عل ـ
باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي ،مبـــا
ـى ص ــور بدق ــة تص ــل إل ــى مس ــتوى
«العمليـــات احليويـــة حتـــدث داخـــل
ميكننـــا فـــي النهايـــة مـــن تتبـــع كل
النانومتـــر ،وذلـــك باســـتخدام حيـــل
أجســـامنا بصورتهـــا ثالثيـــة األبعـــاد،
فيزيائيـــة
ذكيـــة
لاللتفـــاف
شـــيء تقريبـــا بـــدءا مـــن البروتينـــات
علـــى إال
أننـــا حتـــى اآلن نواجـــه صعوبـــة
بعـــض الظواهـــر
املفـــردة داخـــل اخلليـــة وصـــوال إلـــى
الفيزيائيـــة املقيـــدة ف ــي التعام ــل م ــع
ه
ـ
ـذه
البيان
ـ
ـات
عل
ـ
ـى
استكشـــاف وحتليـــل اخلليـــة بأكملهـــا.

ويقـــول ألكســـندر كيتشـــنغ الرئيـــس
التنفيـــذي لشـــركة «لـــوم» إن هـــذا
البرنامـــج «قـــد أصبـــح ثـــورة فـــي
مجـــال التصويـــر ،وذلـــك لتمكنـــه
مـــن وضـــع اإلنســـان حتـــت عدســـة
الفحـــص النانويـــة” .وأضـــاف أن
«اس ــتخدام منهجي ــة الواق ــع االفتراض ــي
مكـــن العلمـــاء مـــن تخيـــل األنظمـــة
البيولوجيـــة وصياغـــة التســـاؤالت
حـــول مـــا يتـــم جمعـــه مـــن بيانـــات
بيولوجيـــة ثالثيـــة األبعـــاد ،وذلـــك
أثن
ــاء الوق ــت الفعل ــي ال ــذي حت ــدث ب ــه
تلـــك العمليـــات البيولوجيـــة”.
ويضيـــف كيتشـــنغ «ينتـــج الفحـــص
املجه ــري فائ ــق الدق ــة بيان ــات معق ــدة
للغايـــة ،إذ يســـتغرق حتليـــل تلـــك
البيانـــات مـــن العلمـــاء أوقاتـــا طويلـــة
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جـــدا ،لـــذا فـــإن برنامـــج «فـــي لـــوم»
ســـيمكننا مـــن تقليـــل الوقـــت الـــالزم
لتحلي ــل تل ــك البيان ــات ،ث ــم احلص ــول
علـــى إجابـــات لألســـئلة البيولوجيـــة
بشـــكل أســـرع”.
آفاق جديدة

ســـيؤدي عـــرض البيانـــات بهـــذه
الطريقـــة االفتراضيـــة إلـــى إلهـــام
الباحث ــن باألف ــكار اجلدي ــدة وتش ــجيع
املبـــادرات املبتكـــرة.
فعلـــى ســـبيل املثـــال ،اســـتخدمت
أنوش ــكا هان ــدا -وه ــي طالب ــة دكت ــوراه
فـ
ـي مجموع ــة ل ــي البحثي ــة -البرنام ــج
للتج ــول داخ ــل خلي ــة مناعي ــة مأخ ــوذة
مـــن دمهـــا ،ثـــم وقفـــت داخـــل خليتهـــا
باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي.
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روبوتيـــة تعمـــل بتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي
طـــور باحثـــون بريطانيـــون ذراعـــ ًا
والكشــف عــن ســرطان األمعــاء واملســتقيم
وميكنهــا إجــراء عمليــة تنظيــر القولــون
لتوجيـــه مســـبار الكاميـــرا عبـــر القنـــاة
باســـتخدام مغناطيـــس
الهضميـــة.
النظـــام اجلديـــد الـــذي طـــوره فريـــق مـــن
وقـــد يكـــون
أول حتدي ــث رئيس ــي لتنظي ــر القول ــون
جامع ــة لي ــدز
ــذي يت ــم اس ــتخدامه حوال ــي 100000
من ــذ عق ــود ،وال
فـــي اململكـــة املتحـــدة للكشـــف عـــن
مـــرة كل عـــام
أمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي.
ـون ،يت ــم متري ــر مس ــبار طوي ــل ورفي ــع
وف ــي تنظي ــر القول ـ
ــر املس ــتقيم والقول ــون للبح ــث ع ــن
منته ــي بالكامي ــرا عب
عينـــات األنســـجة ،وقـــد يكـــون مزعجـــ ًا
التشـــوهات وإزالتهـــا وأخـــذ
متخصص ــن ميلك ــون مه ــارة كبي ــرة.
للمري ــض ويتطل ــب عم ــل
ـاعد األطب ــاء واملمرض ــات األق ــل خب ــرة
ــام ال ــذكاء االصطناع ــي اجلدي ــد سيس ـ
لك ــن نظ
ـددة داخ ــل القول ــون ،وميك ــن أن تب ــدأ
توجي ــه املس ــبار بأم ــان إل ــى مواق ــع مح ـ
ف ــي
ـام ف ــي وق ــت مبك ــر م ــن الع ــام املقب ــل.
التج ــارب عل ــى املرض ــى باس ــتخدام النظ ـ
ـوم مبن ــاورة الكبس ــولة الت ــي حتت ــوي
ـاء حت ــرك ال ــذراع داخ ــل القول ــون ،تق ـ
وأثن ـ
الباحث ــون  3مس ــتويات مختلف ــة م ــن
ً عل ــى مغناطي ــس صغي ــر معه ــا ،وط ــور
أيض ـا
ـة مــدى فعاليــة كل منهــا فــي مســاعدة
ـاعدة الروبوتيــة ،وقامــوا بتقييمهــا ملعرفـ
املسـ
تنظي ــر القول ــون ،و تضمن ــت مس ــتويات
املوظف ــن غي ــر املتخصص ــن ف ــي إج ــراء
ــث يتمت ــع املش ــغل بالتحك ــم املباش ــر
ـاعدة التحك ــم املباش ــر ف ــي الروب ــوت ،حي
املس ـ
ف ــي الروب ــوت عب ــر عص ــا التحك ــم.
ع ــن بُع ــد» ،يرك ــز املش ــغل عل ــى امل ــكان
مس ــتوى املس ــاعدة «التش ــغيل الذك ــي
وف ــي
داخـــل القولـــون ،تـــارك ًا النظـــام اآللـــي
الـــذي يريـــد أن تكـــون الكبســـولة فيـــه
ــاب ح ــركات ال ــذراع اآللي ــة الالزم ــة.
حلس

وأخيـــراً ،فـــي وضـــع «التنقـــل شـــبه
املس ــتقل» ،ينق ــل ال ــذكاء االصطناع ــي
الكبس ــولة عب ــر القول ــون ،باس ــتخدام
املالحظـــات املرئيـــة مـــن كاميـــرا
املس ــبار ،عل ــى الرغ ــم م ــن أن ــه ميك ــن
للمشـــغل جتاوزهـــا حســـب احلاجـــة،
بحســـب صحيفـــة ديلـــي ميـــل
البريطانيـــة.
وقـــال مؤلـــف البحـــث وعالـــم
الروبوتـــات بيتـــرو فالداســـتري مـــن
جامعـــة ليـــدز «إن تنظيـــر القولـــون
مينـــح األطبـــاء نافـــذة علـــى العالـــم
مخبـــأة فـــي أعمـــاق جســـم اإلنســـان،
كمـــا أنـــه يوفـــر أداة حيويـــة لفحـــص
األمـــراض مثـــل ســـرطان القولـــون
واملســـتقيم”.
وأضـــف فالداســـتري «لكـــن تقنيـــات
التنظيـــر ظلـــت دون تغييـــر لعقـــود،
ومــا قمنــا بتطويــره هــو نظــام يســهل
علـــى األطبـــاء أو املمرضـــات إجـــراء
التنظي ــر وه ــو أق ــل إيالمــ ًا للمرض ــى،
إنـــه ميثـــل خطـــوة مهمـــة جلعـــل
تنظي ــر القول ــون متاحــ ًا عل ــى نط ــاق
أوس ــع ،وه ــو ض ــروري للكش ــف ع ــن
ســـرطان القولـــون واملســـتقيم بشـــكل

البرازيل تجد في دواء
مضاد للديدان فائدة
في عالج كورونا

برازيلي ــون إل ــى أن عق ــار «نيتازوكس ــانيد»
خل ــص علم ــاء
فعـــال فـــي عـــالج املرضـــى املصابـــن
املضـــاد للديـــدان،
الفيـــروس التاجـــي املســـتجد (كورونـــا).
بعـــدوى
ماركـــوس بونتيـــس ،وزيـــر العلـــوم
هـــذا األمـــر أعلنـــه
ـكار فــي البرازيــل ،حيــث قــال« :لدينــا
والتكنولوجيــا واالبتـ
ميكنـــه خفـــض احلمـــل الفيروســـي
دواء مثبـــت علميـــا
يعنـــي هـــذا؟ عمليـــا هـــذا يعنـــي أن هـــذا
(كورونـــا) .مـــاذا
عـــدوى أولئـــك الذيـــن يتناولونـــه،
الـــدواء يقلـــل مـــن
عـــالوة علـــى ذلـــك ،أقـــل عرضـــة لظهـــور
وهـــو يجعلهـــم
خطـــورة للمـــرض ،ويجنبهـــم العـــالح فـــي
أعـــراض أكثـــر
ويقيهـــم مـــن النهايـــات املؤســـفة”.
املستشـــفيات
فـــي هـــذا الســـياق أن باحثـــن اختبـــروا
وذكـــرت الـــوزارة
وأظهـــر بينهـــا «النيتازوكســـانيد»
حوالـــي ألفـــي دواء،
مكافح ــة في ــروس كورون ــا ف ــي الظ ــروف
أعل ــى فعالي ــة ف ــي
العلم ــاء أك ــدوا النتائ ــج األولي ــة م ــن
املعملي ــة ،مضيف ــة أن
ـريرية الحق ــة ،ش ــارك فيه ــا نح ــو 1500
خ ــالل اختب ــارات س ـ
متط ــوع.
األبحـــاث فـــي البرازيـــل حـــول فعاليـــة
إلـــى أن
يشـــار «نيتازوكســـانيد» فـــي مكافحـــة عـــدوى الفيـــروس
دواء
كانـــت بـــدأت فـــي أبريـــل ،إال أن وزيـــر
التاجـــي
والتكنولوجيـــا واالبتـــكار فـــي
العلـــوم
البرازيـــل حينهـــا ،لـــم يكشـــف عـــن أي دواء
للدي ــدان حتدي ــدا ،وذل ــك ك ــي «ال يثي ــر
مض ــاد
ضجـــة”.
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وتعقـــب هانـــدا علـــى تلـــك التجربـــة
بأنه ــا «أم ــر ال يص ــدق ،إذ مينح ــك ذل ــك
البرنام ــج منظ ــورا جدي ــدا ع ــن عمل ــك”.
مكـــن برنامـــج «فـــي لـــوم» الباحثـــن
مـــن الســـير داخـــل اخلاليـــا وتتبعهـــا
بش
ــكل ثالث ــي األبع ــاد (يوري ــك أل ــرت)
يعكـــف فريـــق لـــي حاليـــا علـــى
اســـتخدام هـــذا البرنامـــج لتتبـــع عـــدد
مـــن البيانـــات البيولوجيـــة املأخـــوذة
مـــن اخلاليـــا العصبيـــة واخلاليـــا
املناعيـــة والســـرطانية.
وقـ
ـد
مكنتهــم تقنيــة الواقــع االفتراضــي
مــن
اســتبعاد إحــدى الفرضيــات ســريعا
والتـــي تخـــص عملهـــم -ثـــم اقتـــراحفرضيـــات جديـــدة ،دون فقـــد املزيـــد
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االفتتاحية

يقــال أن االمم املتقدمــة هــي األمم الواعيــة  ،وميكــن التمييــز بــن الشــعوب عــن طريــق قيــاس
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
فســوف تختفــى مــن شــوارعنا تلــك التعديــات التــي جتعــل آخــر ســيارة تصبــح أول الصــف
بالقــوة  ،هــذا مثــال بســيط نــراه كل يــوم وهنــاك أمثلــة كثيــرة مــن جوانــب حياتنــا مســئولية
بقيــة الــوزارات.
أخيــر ًا ال يفوتنــي شــكر وزارة التربيــة التــي أضافــت كلمــة الصحــة علــى التربيــة البدنيــة
لتصبــح التربيــة البدنيــة والصحيــة  ،وإذا زادت جرعــة التربيــة الصحيــة لــدى أبنائنــا وبناتنــا
فســوف يأتــي يــوم تنخفــض فيــه الســمنة ويقــل الســكري ويــزداد الكشــف املبكــر للســرطان
وتقــل األمــراض  ،التوعيــة مفتــاح النجــاح لــكل شــيىء ،حقيقــة علميــة.

متابعات
احلاكم الـ  16لدولة الكويت

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد..

خير خلف لخير سلف
يف صفح ــة جدی ــدة م ــن س ــجل األس ــاء املرشق ــة الت ــي تول ــت حك ــم دول ــة الكوی ــت
وبع ــد تودی ــع الب ــاد أمیره ــا الخام ــس ع ــر الش ــیخ صب ــاح األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح
رحمـــه اللـــه ومبســـؤولیة القـــوي األمیـــن ینتقـــل مســـند اإلمـــارة إىل صاحـــب الســـمو
الش ــیخ ن ــواف األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح حفظ ــه الل ــه ورع ــاه باعتب ــاره الحاك ــم الس ــادس
ع ــر للب ــاد وفق ــا للدس ــتور وأح ــكام قان ــون ت ــوارث اإلم ــارة .وبع ــد  14عام ــا م ــن
مالزمت ــه ك ــويل للعه ــد أخ ــاه الراح ــل صاح ــب الس ــمو الش ــیخ صب ــاح األحم ــد الجاب ــر
الصب ــاح يف كل صغی ــرة وكبی ــرة م ــن ش ــؤون الحك ــم وبع ــد مواق ــف فاصل ــة ولحظ ــات
حاس ــمة م ــن تاری ــخ الب ــاد وق ــف إىل ج ــواره فیه ــا س ــندا وداع ــا ومش ــجعا ومش ــاركا
يف صن ــع الق ـرار ج ــاء دور س ــموه لیتحم ــل املس ــؤولیة الك ــرى يف س ــدة حك ــم الكوی ــت.
إعداد مرفت عبد الدامي

طـــوال األعـــوام ال  14املاضیـــة كان ســـمو
الشـــیخ نـــواف األحمـــد ولیـــا للعهـــد وفقـــا
لألم ــر األمی ــري ال ــذي أص ــدره س ــمو األمی ــر
الراحـــل فـــي الســـابع مـــن فبرایـــر عـــام
 2006بتزكی ــة س ــمو الش ــیخ ن ــواف األحم ــد
لوالیـــة العهـــد ملـــا عهـــد فـــي ســـموه مـــن
ص ــاح وج ــدارة وكف ــاءة تؤهل ــه لتول ــي ه ــذا
املنصـــب.
ولـــد صاحـــب الســـمو فـــي  25/6/1937فـــي
مدینـــة الكویـــت بفریـــج الشـــیوخ وهـــو
النجـــل الســـادس حلاكـــم الكویـــت العاشـــر
املغف ــور ل ــه ب ــإذن اهلل الش ــیخ أحم ــد اجلاب ــر
املبـــارك الصبـــاح الـــذي حكـــم الكویـــت فـــي
الفت ــرة (م ــن ع ــام  1921ولغای ــة ع ــام .)1950
ونش ــأ س ــموه وترع ــرع ف ــي بی ــوت احلك ــم
منـــذ والدتـــه وهـــي بیـــوت تعتبـــر مـــدارس
فــي التربیــة والتعلیــم وااللتــزام واالنضبــاط
وإع ــداد وتهیئ ــة ح ــكام املس ــتقبل.
وســـموه ســـلیل أســـرة آل الصبـــاح الكـــرام
ح ــكام الكوی ــت من ــذ نش ــأتها وه ــي األس ــرة
العربیـــة األصیلـــة النبیلـــة ذات اجلـــذور
الضاربـــة عروقهـــا فـــي عمـــق التاریـــخ

العربـــي.
ودرس ســموه فــي مــدارس الكویــت املختلفــة
وه ــي م ــدارس حم ــادة وش ــرق والنق ــرة ث ــم
ف ــي املدرس ــة الش ــرقیة واملباركی ــة وواص ــل
ســـموه دراســـاته فـــي أماكـــن مختلفـــة مـــن
الكویـــت حیـــث متیـــز ســـموه باحلـــرص
علـــي مواصلـــة حتصیلـــه العلمـــي وظلـــت
هـــذه الصفـــة تالزمـــه فیمـــا بعـــد وجتلـــت
بتش ــجیع س ــموه لطلب ــة العل ــم ف ــي مختل ــف
مراحـــل التعلیـــم االبتدائـــي واملتوســـط
والثانـــوي والعالـــي انطالقـــا مـــن رؤیـــة
ســـموه بأهمیـــة التحصیـــل العلمـــي الـــذي
یعتبـــر أساســـا تقـــدم املجتمعـــات ورقیهـــا.
وكثی ــرا م ــا كان س ــمو الش ــیخ ن ــواف قریب ــا
مـــن املواطنـــن طـــوال مســـیرته السیاســـیة
فكانـــوا یشـــاهدونه فـــي مناســـباتهم
املتنوعـــة ویســـتقبلونه فـــي دیوانیاتهـــم
ملش ــاركتهم أفراحه ــم أو التعزی ــة مبصابه ــم
كمـــا كان یســـتقبلهم لتلمـــس حاجاتهـــم
وتلبیـــة متطلباتهـــم.
وللشـــیخ نـــواف تاریـــخ زاخـــر فـــي العمـــل
السیاس ــي امت ــد أكث ــر م ــن نص ــف ق ــرن ب ــذل
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خاللهـــا مـــع إخوانـــه مـــن حـــكام الكویـــت
جه ــودا جب ــارة لتعزی ــز مكان ــة الكوی ــت ب ــن
الـــدول املتقدمـــة واملتطـــورة كمـــا أضحـــى
عط ــاؤه وخبرت ــه ف ــي املج ــاالت الت ــي تول ــى
قیادتهــا محــل احتــرام وتقدیــر مــن اجلمیــع.
ومن ــذ اس ــتقالل الب ــاد كان لس ــموه بصم ــة
ف ــي العم ــل السیاس ــي فف ــي  12فبرای ــر ع ــام
 1962عین ــه األمی ــر الراح ــل الش ــیخ عب ــداهلل
الســالم الصبــاح رحمــه اهلل محافظــا حلولــي
وظـــل فـــي هـــذا املنصـــب حتـــى  19مـــارس
ع ــام  1978عندم ــا ع ــن وزی ــرا للداخلی ــة ف ــي
عه ــد األمی ــر الراح ــل الش ــیخ جاب ــر األحم ــد
اجلاب ــر الصب ــاح رحم ــه اهلل حت ــى  26ینای ــر
 1988عندم ــا تول ــى وزارة الدف ــاع.
وبع ــد حتری ــر الكوی ــت م ــن الغ ــزو العراق ــي
عـــام  1991تولـــى ســـمو الشـــیخ نـــواف
األحم ــد حقیب ــة وزارة الش ــؤون االجتماعی ــة
والعم ــل ابت ــداء م ــن  2أبری ــل  1991واس ــتمر
فـــي ذلـــك املنصـــب حتـــى  17أكتوبـــر .1992
وفــي  16أكتوبــر  1994تولــى ســموه منصــب
نائـــب رئیـــس احلـــرس الوطنـــي واســـتمر
فیـــه حتـــى  13یولیـــو  2003عندمـــا تولـــى
وزارة الداخلی ــة ث ــم ص ــدر مرس ــوم أمی ــري
فـــي  16أكتوبـــر مـــن العـــام ذاتـــه بتعیـــن
س ــموه نائب ــا أول لرئی ــس مجل ــس ال ــوزراء
ووزی ــرا للداخلی ــة وبق ــي ف ــي ه ــذا املنص ــب
حت ــى تعیین ــه ولی ــا للعه ــد ف ــي ع ــام .2006
ولســمو الشــیخ نــواف إجنــازات بــارزة قبــل
تولی ــه والی ــة العه ــد منه ــا حتوی ــل منطق ــة
حول ــي الت ــي كان ــت عب ــارة ع ــن قری ــة إل ــى
مركـــز حضـــاري وســـكني متمیـــز یعـــج
بالنشـــاط التجـــاري واالقتصـــادي.
وحـــن أســـندت إلـــى ســـموه حقیبـــة وزارة
الداخلیـــة كان هاجســـه الرئیســـي حفـــظ
األمـــن واالســـتقرار للوطـــن واملواطنـــن
وحـــرص علـــى مجـــاراة العصـــر ومواكبـــة
التقـــدم العاملـــي فـــي مجـــال األمـــن فعمـــل
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حرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العاملي في مجال األمن
علـــى تطویـــر القطاعـــات األمنیـــة والشـــرطیة وتوفیـــر اإلمكانـــات
املادیـــة للنهـــوض باملســـتوى األمنـــي وإدخـــال األجهـــزة األمنیـــة
احلدیثـــة ورســـم اســـتراتیجیة منظومـــة أمنیـــة متكاملـــة ملكافحـــة
اجلرمی ــة وض ــرب أوكاره ــا ف ــي مختل ــف مناط ــق الكوی ــت وحدوده ــا.
وح ــرص س ــموه عل ــى االس ــتفادة م ــن الث ــورة املعلوماتی ــة ف ــي
العال ــم م ــن خ ــال توظی ــف تطبیقاته ــا التكنولوجی ــة املتقدم ــة
ف ــي عم ــل األجه ــزة األمنی ــة املختلف ــة مثلم ــا فع ــل ب ــكل ال ــوزارات
الت ــي تول ــى مس ــؤولیتها.
ووض ــع س ــمو الش ــیخ ن ــواف األحم ــد اس ــتراتیجیة أمنی ــة دقیق ــة
ملنظوم ــة ش ــاملة حتم ــي احل ــدود ب ــرا وبح ــرا إذ ترص ــد املنظوم ــة
اإلداریـــة كل شـــبر مـــن أرض الوطـــن فـــي حـــن تغطـــي القواعـــد
البحری ــة املی ــاه اإلقلیمی ــة واجل ــزر أم ــا املراك ــز احلدودی ــة فتغل ــق
الطــرق أمــام املتســللنی وتضبــط كل مــن تســول لــه نفســه العبــث
بأم ــن الب ــاد واس ــتقرارها.
وتـــرك ســـموه بصمـــات إنســـانیة واضحـــة حـــن تولـــى
حقیبـــة وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة إذ ســـارع إلـــى اتخـــاذ
ق ــرارات إنس ــانیة لرعای ــة األرام ــل واألیت ــام واملس ــننی كم ــا
برهنـــت أعمالـــه علـــى أنـــه خیـــر نصیـــر للطفـــل واملـــرأة
واألرملـــة واملســـن والعامـــل.
وعندم ــا تعرض ــت الب ــاد للغ ــزو العراق ــي الغاش ــم ع ــام 1990
س ــاهم س ــموه ف ــي الق ــرارات احلاس ــمة ملواجه ــة الغ ــزاة وجن ــد
كل الطاقـــات العســـكریة واملدنیـــة مـــن أجـــل حتریـــر البـــاد
وأدى دورا ب ــارزا ف ــي قی ــادة املقاوم ــة وتأم ــن وص ــول الش ــرعیة
للمملكــة العربیــة الســعودیة الشــقیقة إلــى جانــب قیادتــه للجیــش.
وحققـــت الرؤیـــة األمنیـــة الثاقبـــة لســـموه ثمارهـــا وخصوصـــا فـــي
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تاریخ زاخر في العمل السیاسي امتد أكثر من نصف قرن لتعزیز مكانة الكویت
التعام ــل م ــع احل ــوادث اإلرهابی ــة ف ــي الب ــاد
كتلـــك التـــي حدثـــت فـــي ینایـــر عـــام2005
حیـــث قـــاد ســـموه بنفســـه املواجهـــة ضـــد
اإلرهابی ــن وكان موج ــودا ف ــي مواق ــع تل ــك
األحـــداث الســـتئصال آفـــة اإلرهـــاب فـــي
البـــاد مـــن جذورهـــا.
ویتمیـــز ســـمو الشـــیخ نـــواف األحمـــد
باحلـــرص الشـــدید علـــى تعزیـــز الفضائـــل
والقیـــم ویؤمـــن بأهمیـــة وحـــدة وتكاتـــف
أبنـــاء الكویـــت جمیعـــا باعتبـــار أن قـــوة
الكویـــت فـــي وحـــدة أبنائهـــا وأن تقدمهـــا
وتطورهـــا مرهـــون بتآزرهـــم وتالحمهـــم
وإخالصهـــم فـــي العمـــل.
وتقلـــد ســـموه عـــددا مـــن األوســـمة خـــال
مســـیرته السیاســـیة منهـــا منحـــه فـــي
عـــام  2018قـــادة الكنعانیـــن الكبـــرى مـــن
الرئی ــس الفلس ــطیني محم ــود عب ــاس خ ــال
زیارتـــه الرســـمیة للكویـــت.
س ــمو الش ــيخ ن ــواف األحم ــد ي ــؤدي اليم ــن
الدســـتورية أميـــرا لدولـــة الكويـــت ويلقـــي
كلم ــة أم ــام مجل ــس األم ــة
أدى حضـــرة صاحـــب الســـمو أمیـــر البـــاد
الشـــیخ نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح
حفظـــه اهلل ورعـــاه الیمـــن الدســـتوریة
ف ــي اجللس ــة اخلاص ــة الت ــي عقده ــا مجل ــس

االم ــة لتأدی ــة س ــموه رع ــاه اهلل القس ــم ي ــوم
األربع ــاء املواف ــق  30س ــبتمبر وذل ــك عم ــا
باملـــادة ( )60مـــن الدســـتور.
وق ــال س ــموه حفظ ــه اهلل ف ــي نط ــق القس ــم:
«أقس ــم ب ــاهلل العظی ــم أن احت ــرم الدس ــتور
وقوانــن الدولــة وأذود عــن حریــات الشــعب
ومصاحلـــه وأموالـــه وأصـــون اســـتقالل
الوط ــن وس ــامة أراضی ــه» .ه ــذا وق ــد ألق ــى
حضــرة صاحــب الســمو أمیــر البــاد الشــیخ
نـــواف األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح حفظـــه
اهلل ورعـــاه كلمـــة هـــذا نصهـــا« :بســـم اهلل
الرحم ــن الرحی ــم (ربن ــا أف ــرغ علین ــا صب ــرا
وتوفنــا مســلمنی) صــدق اهلل العظیــم احلمــد
والصــاة والســام علــى رســول اهلل االخــوة
رئیـــس وأعضـــاء مجلـــس األمـــة احملترمـــن
الســـام علیكـــم ورحمـــة اهلل وبركاتـــه إنـــه
قضـــاء اهلل وقـــدره وإنـــه وحـــده ســـبحانه
ال ــذي ال یحم ــد عل ــى مك ــروه س ــواه نحم ــده
تعالـــى ونشـــكره فـــي احملنـــة والبـــاء كمـــا
نحم ــده ف ــي الفض ــل والرخ ــاء.
فقـــد رحـــل عنـــا إلـــى دار اآلخـــرة رمـــز
شــامخ مــن رموزنــا اخلالدیــن قــدم الكثیــر
لوطن ــه وش ــعبه وأمت ــه ت ــرك إرث ــا غنی ــا
زاخـــرا باإلجنـــازات واألعمـــال املشـــهودة
محلیـــا وعربیـــا وإســـامیا ودولیـــا
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نســـتذكر بـــكل االعتـــزاز واالهتمـــام
توجیهاتـــه الســـدیدة ونصائحـــه األبویـــة
التـــي تعكـــس عشـــقه لكویتنـــا الغالیـــة
وأهـــل الكویـــت الكـــرام والتـــي ســـتظل
نبراســـا هادیـــا لنـــا ونهجـــا ثابتـــا.
االخــوة رئیــس وأعضــاء املجلــس احملترمــن
تعرض ــت الكوی ــت خ ــال تاریخه ــا الطوی ــل
إل ــى حتدی ــات ج ــادة ومح ــن قاس ــیة جنحن ــا
بتجاوزهـــا متعاونـــن متكاتفـــن وعبرنـــا
بس ــفینة الكوی ــت إل ــى ب ــر األم ــان.
ویواجـــه وطننـــا العزیـــز الیـــوم ظروفـــا
دقیقـــة وحتدیـــات خطیـــرة ال ســـبیل
لتجاوزهـــا والنجـــاة مـــن عواقبهـــا إال
بوح ــدة الص ــف وتضاف ــر جهودن ــا جمیع ــا
مخلصـــن العمـــل اجلـــاد خلیـــر ورفعـــة
الكویـــت وأهلهـــا األوفیـــاء.
وإذ نشـــیر إلـــى هـــذه التحدیـــات فإننـــا
نؤكـــد اعتزازنـــا بدســـتورنا ونهجنـــا
الدمیقراطـــي ونفتخـــر بكویتنـــا دولـــة
القانـــون واملؤسســـات وحرصنـــا علـــى
جتســـید روح األســـرة الواحـــدة التـــي
ع ــرف به ــا مجتمعن ــا الكویت ــي والتزامن ــا
بثوابتنـــا املبدئیـــة الراســـخة.
وإننـــي إذ أتصـــدى حلمـــل املســـؤولیة
اجلســـیمة بـــروح األمـــل والطمـــوح ألعاهـــد
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كان هاجسه الرئیسي حفظ األمن واالستقرار للوطن واملواطننی
اهلل وأعاهـــد شـــعب الكویـــت وأعاهدكـــم أن
أبـــذل غایـــة جهـــدي وكل مـــا فـــي وســـعي
حفاظـــا علـــى رفعـــة الكویـــت وعزتهـــا
وحمایـــة ألمنهـــا واســـتقرارها وضمانـــة
لكرامـــة ورفـــاه شـــعبها متســـلحا بدعـــم
ومســـاندة أهـــل الكویـــت املخلصـــن ســـائال
اهلل العـــون والســـداد والتوفیـــق.
(ربنـــا علیـــك توكلنـــا وإلیـــك أنبنـــا وإلیـــك
املصیـــر) والســـام علیكـــم ورحمـــة اهلل
وبركاتـــه».
بعيدا عن السجاالت

وننقـــل خـــال الســـطور التاليـــة إفتتاحيـــة
جريـــدة الـــرأى الكويتيـــة عقـــب أن أدى
س ــموه اليم ــن الدس ــتورية :ل ــن نس ــتفيض
فـــي الـــكالم عـــن تاريـــخ ســـمو األميـــر
وتدرج ــه ف ــي الش ــأن
الش ــيخ ن ــواف األحم ــد
ّ
العـــام وهيـــكل الســـلطة ،فهـــو الغنـــي عـــن
التعريـــف يعشـــق اللقـــب األحـــب إلـــى
نفســـه« ...الكويتـــي».
رس ــم س ــموه من ــذ بداي ــة عمل ــه إل ــى جان ــب
إخوانـــه صـــورة مع ّينـــة للكويـــت ،وكان
يكشــف فــي كل إطاللــة مــن إطالالتــه القليلــة
نســـبي ًا مشـــهد ًا مـــن مشـــاهدها كمـــا يراهـــا.
لـــم يندمـــج فـــي العمـــل العـــام فـــي إطـــاره

السياســـي بـــل فـــي إطـــاره الوطنـــي ولذلـــك
بقـــي اســـمه بعيـــد ًا عـــن كل الســـجاالت
املعهـــودة ،وبقيـــت قامتـــه مـــاذ ًا للحلـــول
وبوصلـــة للتهدئـــة ،وبقـــي حضـــوره رمـــز ًا
للنظافـــة والهـــدوء والطيبـــة.
كويـــت التـــي رســـمها ليســـت «اجلمهوريـــة
الفاضل ــة» بالطب ــع فه ــذه ال م ــكان له ــا عل ــى
أرض الواقـــع ،لكنهـــا «كويـــت احلقيقـــة»
بالنســـبة لـــه .واحلقيقـــة فـــي مفهومـــه أن
الوحـــدة الوطنيـــة وتالقـــي أهـــل الكويـــت
والتفافه ــم ح ــول فكرت ــي الدول ــة والتنمي ــة
هـــي العوامـــل التـــي حولـــت هـــذا املجتمـــع
الصغيـــر املترابـــط املتآلـــف مـــع حكامـــه
إلـــى دولـــة كبيـــرة بإمكاناتهـــا وعطاءاتهـــا
ورســـالتها.
وبقـــدر مـــا يتســـع صـــدر صاحـــب الســـمو
للـــرأي والـــرأي اآلخـــر واالختالفـــات فـــي
الـــرؤى وتقييـــم األمـــور بقـــدر عـــدم تق ّبلـــه
مبرراتهـــا.
فكـــرة االنقســـامات مهمـــا كانـــت ّ
ال ّتعدّديـــة الفكر ّيـــة والسياســـية مصـــدر
غنــى فــي مفهومــه أمــا اإلســاءة إلــى الهيــاكل
واألساس ــيات الوطني ــة فأم ــر آخ ــر ال ميكن ــه
القبـــول بـــه .هـــو رب البيـــت ويعتبـــر
أن كل فـــرد فـــي هـــذا البيـــت ملـــزم بقيـــم
معينـــة ورثهـــا عـــن اآلبـــاء واألجـــداد ،وكل
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كويتـــي مهمـــا تنوعـــت انتماءاتـــه املذهب ّيـــة
واملناطق ّيـــة والقبل ّيـــة هـــو ابـــن لـــه.
به ــذه األب ـ ّـوة اجلياش ــة يتعام ــل س ــموه م ــع
الكبيــر والصغيــر ،بــل كان اإلطــار «العائلــي»
مفتاحـــه حلـــل الكثيـــر مـــن مشـــاكل مـــن
يقص ــده ،إذ يرف ــض اإلنص ــات إل ــى تفاصي ــل
خارجــة علــى القيــم ويلــزم محدّثــه بالعــودة
إل ــى املب ــادئ األس ــرية ُمغ ّلبــ ًا حس ــن الني ــات
عل ــى التفس ــير الس ــلبي.
ّ
شـــكل إطـــار الصـــورة
هـــذا النقـــاء هـــو مـــا
للكويـــت التـــي يعشـــقها وبنـــى مبوجبـــه
مختلـــف املواقـــف والقـــرارات .الوحـــدة
الوطنيـــة خـــط أحمـــر .القانـــون والدســـتور
والدميوقراطيـــة واحلريـــات خـــط أحمـــر.
رفاهي ــة الكويت ّي ــن وح ّقه ــم ف ــي حي ــاة ح ـ ّـرة
كرمي ــة ومس ــتقبل واع ــد خ ــط أحم ــر .األم ــن
واالســتقرار خــط أحمــر .وهــو يــدرك أن هــذه
املقوم ــات ال ُب ـ ّد منه ــا لتحوي ــل الكوي ــت إل ــى
مركــز مالــي فــي املنطقــة ،وال ُب ـ ّد مــن ثباتهــا
ورســـوخها كـــي يتفـــرغ اجلميـــع لتطويـــر
اإلدارة وتطهيره ــا م ــن أج ــل قي ــادة مرحل ــة
تنمويـــة خاليـــة مـــن القيـــود وعثـــرات
الطريـــق.
وســـمو الشـــيخ نـــواف فـــي قلـــب الشـــأن
العـــام منـــذ اللحظـــة األولـــى التـــي تســـلم

 14عاما كولي للعهد ..مواقف فاصلة وحلظات حاسمة من تاريخ البالد
فيهـــا منصبـــه األول .يختـــزل فـــي شـــخصه
جترب ــة املغف ــور له ــم األم ــراء الش ــيخ جاب ــر
األحم ــد وس ــعد العب ــد اهلل وصب ــاح األحم ــد،
مترس ــه ف ــي صيان ــة األم ــن
ويضي ــف إليه ــا ّ
واالســـتقرار عبـــر املناصـــب التـــي توالهـــا
ف ــي وزارت ــي الداخلي ــة والدف ــاع أو احل ــرس
الوطنـــي ...وهـــو نتـــاج كل هـــذه اخلبـــرة
علـــى مـــدى عقـــود.
ّ
يتذك ــر م ــن يلتقي ــه االنطب ــاع األب ــوي ال ــذي
يخ ــرج ب ــه ،عمي ــق ف ــي الط ــرح ،يق ــارب كل
مســـألة بكافـــة تفاصيلهـــا وجوانبهـــا إمنـــا
مـــن موقـــع الناصـــح واألخ األكبـــر ،هـــذا
هـــو أســـلوبه منـــذ عقـــود ،وحينمـــا يصـــل
األمـــر إلـــى القـــرار ال يتـــردّ د حلظـــة فـــي
اتخـــاذه اســـتناد ًا إلـــى يقينـــه واطمئنانـــه
بـــأن العـــدل أســـاس امللـــك وأن اإلنصـــاف
جوه ــر احلل ــول .قل ــب ال يع ــرف إال النب ــض
باحملبـــة ،وعقـــل ال ّاتـــاه آخـــر لديـــه
غيـــر اجتـــاه الكويـــت ...الدولـــة واملجتمـــع
واملســـتقبل واألرض والعـــرض.
ولذلـــك تل ّقـــى بعـــض «املصطاديـــن» فـــي
التح ـ ّـوالت السياس ــية رس ــالة قوي ــة مفاده ــا
أن احللـــم شـــيء واحلـــزم شـــيء آخـــر ،وأن
الره ــان عل ــى اس ــتغالل س ــعة الص ــدر ش ــيء
وااللت ــزام بالثواب ــت واملب ــادئ والقي ــم ش ــيء

آخ ــر ،وأن رف ــع س ــقف التو ّقع ــات والتروي ــج
لتجـــاوز القانـــون شـــيء وأن حراســـة
الدس ــتور والقان ــون ش ــيء آخ ــر ...والرس ــالة
الكب ــرى أن صاح ــب الس ــمو الش ــيخ ن ــواف
األحم ــد ،وه ــو األكث ــر محب ــة لألمي ــر الراح ــل
وتأثـــرا بـــه وكان عضيـــده وشـــريكه فـــي
القـــرار واملســـار ،ســـيعمل وفـــق ضميـــره
وقناعاتــه املنبثقــة مــن حبــه للديــرة وأهلهــا
ال وفـــق إميـــاءات أو إيحـــاءات.
ال يأتـــي ذكـــر ســـموه علـــى لســـان إال
وتلحقـــه اإلشـــادة مبناقبـــه وبســـاطته
وكرهـــه للمبالغـــة فـــي املظاهـــر .منـــذ كان
طالب ـ ًا فــي املدرســة وعندمــا تولــى منصــب
محافـــظ حولـــي مـــدة  17عامـــ ًا متواصلـــة
كان بـــن النـــاس ومعهـــم ،وصـــو ًال إلـــى
وزارة الداخلي ــة الت ــي أمض ــى فيه ــا عش ــر
س ــنوات متالحق ــة خب ــر فيه ــا الكثي ــر وردّ
عـــن الكويـــت ومجتمعهـــا الكثيـــر .وكذلـــك
األم ــر ف ــي وزارت ــي الدف ــاع والش ــؤون ،ث ــم
نائبـــ ًا لرئيـــس احلـــرس الوطنـــي فنائبـــ ًا
أول لرئيـــس الـــوزراء وزيـــر ًا للداخليـــة...
ووليـــ ًا للعهـــد .لـــم يغ ّيـــره منصـــب ،لـــم
شـــرف املنصـــب
تبدّلـــه الســـلطة بـــل
ّ
وشـــرف الســـلطة.
ّ
م ــا م ــن ف ــرح إال وت ــراه ب ــن اجلم ــوع ،وم ــا
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مـــن عـــزاء إال وهـــو واقـــف يشـــارك فـــي
تلقي ــه ال ف ــي التعزي ــة ،وم ــا م ــن دي ــوان إال
وكان يعتبـــر نفســـه مـــن أهلـــه ،ومـــا مـــن
ح ــدث داخل ــي أو خارج ــي إال وكان ف ــي قل ــب
همومـــه ومحـــور حركتـــه .يدخـــل املســـجد
وحيـــد ًا بـــا حراســـة إال مـــن رعايـــة اهلل.
يقـــود ســـيارته وحـــده بعـــد أن يصافـــح
ويتح ـدّث م ــع جمي ــع م ــن يس ــأله الس ــام .ال
يضيــق صــدره بــرأي وال مبالحظــة بــل علــى
العك ــس ،يب ــادر ه ــو إل ــى توضي ــح مس ــألة
وإعطـــاء الـــرأي فيهـــا وشـــرح مســـ ّبباتها،
ورمبـــا يأتـــي الوقـــت الـــذي يســـمح بنشـــر
الكثي ــر م ــن األم ــور اخلاص ــة الت ــي تكش ــف
املزي ــد م ــن أصال ــة معدن ــه إمن ــا ...املجال ــس
باألمانـــات.
وألنـــه نـــواف األحمـــد ،ألنـــه االبـــن البـــار
واألب احلن ــون ،ألن أح ــب األلق ــاب إلي ــه ه ــو
«الكويتـــي» عاشـــق الكويـــت كمـــا رســـمها
فـــي عقلـــه ووجدانـــه ...أطلـــق اســـم ميامـــة
تيمنـــ ًا باســـم املغفـــور لهـــا
علـــى بيتـــهّ ،
والدت ــه الراحل ــة ،ليثب ــت س ــاكن دار ميام ــة
م ــرة جدي ــدة أن ال ِب ـ ّـر لي ــس واجبــ ًا فحس ــب
بـــل هـــو مذهـــب امل ّتقـــن املؤمنـــن.
حفظ ــك اهلل ي ــا طوي ــل العم ــر ،حفظ ــك اهلل
ـوي األم ــن
ُّأيه ــا الق ـ ُّ

متابعات
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

شخصية قيادية بارزة تستلهم رؤى قادة
الكويت في بناء دولة المؤسسات

یتمی ــز س ــمو ويل العه ــد الش ــیخ مش ــعل األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح حفظ ــه الل ــه ال ــذي أدى الیمی ــن
الدس ــتوریة أم ــام مجل ــس األم ــة يف الثام ــن م ــن اكتوب ــر امل ــايض بش ــخصیة قیادی ــة ومس ــیرة زاخ ــرة
بالعم ــل ال ــدؤوب وتحم ــل املس ــؤولیة العالی ــة مس ــتلهام يف ذل ــك رؤى ق ــادة الكوی ــت يف بن ــاء
دول ــة املؤسس ــات وإرس ــاء قواع ــد الدیمقراطی ــة والعدال ــة .وع ــى م ــدى س ــتة عق ــود مض ــت كان
س ــمو الش ــیخ مش ــعل األحم ــد قریب ــا م ــن دائ ــرة صن ــع القــرار ومرافق ــا لع ــدد م ــن أمــراء الب ــاد
الراحلی ــن رحمه ــم الل ــه آخره ــم املغف ــور ل ــه ب ــإذن الل ــه تع ــاىل صاح ــب الس ــمو الش ــیخ صب ــاح
األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح طی ــب ثــراه إذ كان یراف ــق س ــموه يف الح ــل والرتح ــال ويف كثی ــر م ــن
املهــام الرســمیة وقــد رافــق ســموه طــوال رحلــة العــاج األخیــرة إىل الوالیــات املتحــدة األمریكیــة
منذ  22یولیو املايض حتى وفاة سموه رحمه الله يف  29سبتمرب املايض.
إعداد مرفت عبد الدامي

شـــغل ســـمو الشـــیخ مشـــعل األحمـــد عـــدة
مناص ــب ف ــي وزارة الداخلی ــة وتول ــى كذل ــك
منصـــب نائـــب رئیـــس احلـــرس الوطنـــي
واضعـــا نصـــب عینیـــه مصالـــح الوطـــن
العلیـــا ومـــن أقوالـــه فـــي هـــذا الشـــأن فـــي
أكث ــر م ــن مناس ــبة (الوط ــن ..ث ــم الوط ــن..
ثـــم الوطن..أمانـــة فـــي أعناقنـــا جمیعـــا
فعلین ــا احلف ــاظ عل ــى مقدرات ــه ومكتس ــباته
وصیانـــة أمنـــه واســـتقراره بالـــذود عـــن
أراضیـــه الطاهـــرة وحتقیـــق األمـــن فـــي
ربوعـــه).
ولـــد ســـمو الشـــیخ مشـــعل األحمـــد فـــي
الكویـــت عـــام  1940وتلقـــى تعلیمـــه فـــي
املدرســـة املباركیـــة وتابـــع دراســـته فـــي
اململكـــة املتحـــدة حیـــث تخـــرج فـــي كلیـــة
هانـــدن للشـــرطة فـــي عـــام .1960
وبعـــد عودتـــه مـــن الدراســـة فـــي اململكـــة
املتحـــدة التحـــق ســـمو الشـــیخ مشـــعل
األحمـــد بـــوزارة الداخلیـــة التـــي كانـــت
حدیثـــة النشـــأة آنـــذاك وتـــدرج خـــال 20
عام ــا ف ــي ع ــدد م ــن املناص ــب اإلداری ــة فیه ــا
عم ــل خالله ــا ف ــي قطاع ــات وإدارات مختلف ــة
فیه ــا حت ــى أصب ــح ف ــي ع ــام  1967رئیس ــا
للمباح ــث العام ــة برتب ــة عقی ــد واس ــتمر ف ــي

ذل ــك املنص ــب حت ــى ع ــام  1980وق ــد كان ــت
لـــه رؤیـــة فـــي تطویـــر أدائهـــا وأجهزتهـــا
وحتول ــت ف ــي عه ــده إل ــى إدارة أم ــن الدول ــة.
وفـــي  13أبریـــل عـــام  2004عـــن ســـمو
الشـــیخ مشـــعل األحمـــد مبوجـــب مرســـوم
صـــادر عـــن ســـمو أمیـــر البـــاد الراحـــل
الشـــیخ جابـــر األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح
طیـــب اهلل ثـــراه نائبـــا لرئیـــس احلـــرس
الوطنـــي بدرجـــة وزیـــر.
وشـــهد احلـــرس الوطنـــي منـــذ تولیـــه هـــذا
املنص ــب مراح ــل م ــن التطوی ــر وصل ــت إل ــى
متیــز هــذه املؤسســة العســكریة األمنیــة فــي
القیـــام بواجباتهـــا ومهامهـــا فـــي منظومـــة
الدفـــاع عـــن الوطـــن واحلفـــاظ علـــى أمنـــه
واســـتقراره مســـاندا فـــي ذلـــك وزارتـــي
الدفـــاع والداخلیـــة وقـــوة اإلطفـــاء العـــام
(اإلدارة العامـــة لالطفـــاء ســـابقا).
ووفـــق اســـتراتیجیات جدیـــدة وبرؤیـــة
ثاقبـــة مـــن ســـمو الشـــیخ مشـــعل األحمـــد
متكـــن احلـــرس الوطنـــي مـــن قـــراءة
دوره االســـتراتیجي اجلدیـــد الـــذي تقـــوم
بـــه املؤسســـات املعنیـــة باألمـــن إلســـناد
مؤسس ــات الدول ــة أثن ــاء التص ــدي للط ــوارئ
واألزم ــات م ــن خ ــال تق ــدمی ودع ــم اخلدم ــات
10

املهمـــة وقـــت الضـــرورة باعتبارهـــا مـــن
مقومـــات أمـــن الوطـــن وركیـــزة للنـــأي
باملجتمـــع عـــن أي مشـــكالت قـــد تعـــوق
مس ــارات التنمی ــة وتعرق ــل مس ــیرة البن ــاء.
وعب ــر ث ــاث خط ــط اس ــتراتیجیة خمس ــیة
میضـــي احلـــرس الوطنـــي قدمـــا باإلضافـــة
إلـــى دوره العســـكري واألمنـــي الـــذي نـــص
علی ــه مرس ــوم إنش ــائه نح ــو ترس ــیخ دوره
احلیـــوي فـــي إســـناد أجهـــزة الدولـــة مـــن
خـــال االســـتعداد املبكـــر والقیـــام بـــدوره
املجتمعـــي الســـیما وقـــت األزمـــات.
فقـــد قـــام احلـــرس الوطنـــي بتجهیـــز
عناصـــر فنیـــة ذات كفـــاءة وتدریـــب لدیهـــم
مـــن اخلبـــرة والدرایـــة مـــا یكفـــي للتعامـــل
مـــع الظـــروف االســـتثنائیة وقـــت حدوثهـــا
واحتـــواء آثارهـــا فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن
باســـتخدام تقنیـــات حدیثـــة ومطـــورة
تواك ــب أرق ــى النظ ــم العاملی ــة املتبع ــة ف ــي
ش ــتى قطاع ــات العم ــل مبج ــرد احلاج ــة إل ــى
التدخـــل.
وف ــي الوق ــت ذات ــه وبتوجیه ــات م ــن س ــمو
الشـــیخ مشـــعل األحمـــد أبـــرم احلـــرس
الوطنـــي بروتوكـــوالت تعـــاون عـــدة مـــع
األجه ــزة احلیوی ــة بالدول ــة لیق ــدم له ــا ی ــد
العـــون وقـــت احلاجـــة إليـــه.
وض ــرب احل ــرس الوطن ــي أروع األمثل ــة ف ــي
إســناد أجهــزة الدولــة الســیما وقــت األزمــات
فف ــي املاض ــي القری ــب ق ــام احل ــرس الوطن ــي
ب ــدور فع ــال خ ــال التص ــدي ألزم ــة األمط ــار
 2018وكان لـــه دور آخـــر فـــي مواجهـــة
التس ــرب اإلش ــعاعي ف ــي املنش ــآت النفطی ــة
فض ــا ع ــن دع ــم ق ــوة اإلطف ــاء الع ــام (اإلدارة
العام ــة لالطف ــاء س ــابقا) ف ــي مكافح ــة بع ــض
احل ــوادث الكب ــرى.
وترجمـــت رؤیـــة احلـــرس الوطنـــي إلـــى
الواق ــع بأعل ــى درج ــات الكف ــاءة واالحترافی ــة
خـــال مشـــاركته اجلهـــات املعنیـــة فـــي
الدول ــة ملواجه ــة حتدی ــات انتش ــار فی ــروس
كورونـــا املســـتجد (كوفیـــد ( 19منطلقـــا
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متابعات
م ــن بروتوك ــوالت واتفاقی ــات التع ــاون م ــع
مختلـــف أجهـــزة الدولـــة احلیویـــة.
وعلـــى املســـتوینی اإلقلیمـــي والدولـــي
رســخت رؤیــة ســمو الشــیخ مشــعل األحمــد
املتمثل ــة ف ــي أهمی ــة االنفت ــاح عل ــى اآلخری ــن
وتب ــادل اخلب ــرات مكان ــة احل ــرس الوطن ــي
بـــن نظرائـــه إقلیمیـــا ودولیـــا مـــن خـــال
عقـــد اتفاقیـــات تعـــاون مشـــترك وصـــوال
لتمثیـــل احلـــرس الوطنـــي دولـــة الكویـــت
فـــي االحتـــاد الدولـــي لقـــوات الشـــرطة
والـــدرك (( FIEPوكثیـــرا مـــا أكـــد الشـــیخ
مش ــعل األحم ــد أن (االنفت ــاح عل ــى اآلخری ــن
بوابـــة حقیقیـــة لنقـــل هـــذه اخلبـــرات فـــي
عصـــر یتســـم بالســـرعة فـــي كل شـــيء).
وحـــاز ســـمو الشـــیخ مشـــعل األحمـــد
وســـام قائـــد جوقـــة الشـــرف مـــن فخامـــة
رئیـــس اجلمهوریـــة الفرنســـیة الصدیقـــة
وقلدتـــه إیـــاه وزیـــرة اجلیـــوش الفرنســـیة
فلورنـــس بارلـــي أثنـــاء زیارتهـــا للحـــرس
الوطنــي فــي الرابــع مــن دیســمبر عــام 2018
باعتب ــاره أح ــد الرج ــال الذی ــن بن ــوا الكوی ــت
احلدیث ــة وس ــاعدوا عل ــى بن ــاء الصداق ــة ب ــن
اجلمهوریـــة الفرنســـیة ودولـــة الكویـــت.
ویســـتمد ســـمو الشـــیخ مشـــعل األحمـــد
الس ــمات الرئیس ــیة ف ــي ش ــخصیته القیادی ــة
مـــن املخـــزون القیـــادي الـــذي ورثـــه عـــن
ح ــكام دول ــة الكوی ــت وقادته ــا وكب ــار أس ــرة
آل الصبـــاح مســـتلهما رؤیـــة هـــؤالء القـــادة
ف ــي بن ــاء دول ــة املؤسس ــات وإرس ــاء قواع ــد
الدمیقراطی ــة والش ــورى والعدال ــة وه ــذا م ــا
أك ــد علی ــه الش ــیخ مش ــعل األحم ــد ف ــي أكث ــر
م ــن مناس ــبة قائ ــا (إنن ــي أؤك ــد فض ــل ق ــادة
آل الصبـــاح الكـــرام علـــي فمنهـــم أســـتلهم
قواعـــد القیـــادة وأسســـها ومهاراتهـــا).
وإضافـــة إلـــى املناصـــب الرســـمیة التـــي
تواله ــا س ــمو الش ــیخ مش ــعل األحم ــد ط ــوال
العقـــود الســـتة املاضیـــة تولـــى عـــددا مـــن
املناص ــب الفخری ــة منه ــا الرئی ــس الفخ ــري
جلمعی ــة الطیاری ــن الكویتی ــة خ ــال الفت ــرة
بـــن عامـــي ((.2017-1973
كم ــا كان أح ــد مؤسس ــي اجلمعی ــة الكویتی ــة
لهـــواة الالســـلكي والرئیـــس الفخـــري لهـــا
وعـــن فـــي عـــام  1977مـــن ســـمو أمیـــر
الب ــاد الراح ــل الش ــیخ جاب ــر األحم ــد اجلاب ــر
الصبـــاح رحمـــه اهلل رئیســـا لدیوانیـــة
شـــعراء النبـــط وقـــد أكـــد الشـــیخ مشـــعل
فـــي تصریحـــات ســـابقة أهمیـــة دیوانیـــة
النبـــط فـــي احلفـــاظ علـــى قیـــم وعـــادات
وتقالیـــد وتـــراث وأخـــاق اآلبـــاء واألجـــداد
عبـــر األجیـــال.

سمو أمير البالد يهنئ

سمو الشيخ مشعل األحمد بتزكيته ومبايعته
بع ــث حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمی ــر الب ــاد الش ــیخ ن ــواف األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح
حفظـــه اهلل ورعـــاه برســـالة تهنئـــة إلـــى أخیـــه ســـمو ولـــي العهـــد الشـــیخ مشـــعل
األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح حفظ ــه اهلل مبناس ــبة تزكی ــة س ــموه حفظ ــه اهلل ل ــه لوالی ــة
العه ــد ومبایع ــة أعض ــاء مجل ــس األم ــة لس ــموه ولی ــا للعه ــد ه ــذا نصه ــا« :س ــمو األخ
ول ــي العه ــد الش ــیخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح حفظ ــه اهلل.
الســـام علیكـــم ورحمـــة اهلل وبركاتـــه ،،،یطیـــب لـــي أن أعـــرب لكـــم عـــن خالـــص
التهانـــي وصـــادق التمنیـــات مبناســـبة تزكیتنـــا لســـموكم لوالیـــة العهـــد ومبایعـــة
أعضـــاء مجلـــس األمـــة لكـــم ولیـــا للعهـــد.
منته ــزا ه ــذه املناس ــبة الس ــارة لالش ــادة مبس ــیرة س ــموكم احلافل ــة بالعط ــاء والتفان ــي
ف ــي خدم ــة وطنن ــا العزی ــز وش ــعبنا الك ــرمی والت ــي حتظ ــى دوم ــا باعتزازن ــا وتقدیرن ــا.
س ــائلنی الب ــاري ج ــل وع ــا أن میدك ــم بالع ــون والس ــداد ملواصل ــة عطائك ــم املعه ــود
لالســـهام فـــي حتقیـــق األهـــداف التنمویـــة الطموحـــة لوطننـــا الغالـــي والنهـــوض
مبقومات ــه الت ــي حباه ــا ل ــه اهلل س ــبحانه وتعال ــى لتس ــجیل املزی ــد م ــن اإلجن ــازات
عل ــى مس ــاره احلض ــاري ومب ــا یع ــزز م ــن مكانت ــه املرموق ــة ب ــن األمم مس ــتلهمنی بذل ــك
خط ــى أمیرن ــا الراح ــل صاح ــب الس ــمو الش ــیخ صب ــاح األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح طی ــب
اهلل ث ــراه ف ــي مواصل ــة مس ــیرة اخلی ــر والنم ــاء ف ــي الوط ــن العزی ــز ومبتهل ــن إلی ــه
ع ــز وج ــل أن ی ــدمی عل ــى س ــموكم موف ــور الصح ــة ومت ــام العافی ــة.
وتقبلوا خالص التقدیر ،،،نواف األحمد اجلابر الصباح أمیر دولة الكویت”.
خبرة متراكمة

أجم ــع ع ــدد م ــن االقتصادي ــن عل ــى أن س ــمو
ول ــي العه ــد الش ــيخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر
الصبـــاح يعـــد أحـــد املرتكـــزات األساســـية
ف ــي دع ــم مس ــيرة الكوي ــت بالفت ــرة املقبل ــة،
بفضـــل خبراتـــه املتراكمـــة مـــن كل مـــن
عاصرهـــم فـــي بيـــت احلكـــم.
وقالـــوا إن ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد
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ســـيلعب دور ًا مهمـــ ًا فـــي اســـتمرار خطـــة
التنميـــة ،ووضـــع اخلطـــط الكفيلـــة
باســـتمرارية «رؤيـــة  »2035والتعجيـــل
بإقامـــة املشـــاريع التـــي تســـمح بتحويـــل
الكوي ــت إل ــى مرك ــز جت ــاري إقليم ــي وعامل ــي
فـــي الســـنوات املقبلـــة.
وأفــادوا بــأن ســمو الشــيخ مشــعل سيســاهم
بفضـــل عالقاتـــه وخبراتـــه الطويلـــة ،فـــي

سمو الشيخ

مشعل األحمد اجلابر الصباح

يؤدي اليمني الدستورية أمام
مجلس األمة وليا للعهد

أدى ســـمو ولـــي العهـــد الشـــيخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح
اليمـــن الدســـتورية فـــي جلســـة مجلـــس األمـــة اخلاصـــة فـــي الثامـــن

مـــن أكتوبـــر املاضـــي ،عمـــا باملـــادة ( )63مـــن الدســـتور واملـــادة
( )7مـــن قانـــون تـــوارث اإلمـــارة وذلـــك بعـــد مبايعـــة ســـموه مـــن
أعضـــاء مجلـــس األمـــة.

ق ــال س ــمو ول ــي العه ــد الش ــیخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح
أثنـــاء أدائـــه الیمـــن الدســـتوریة« :أقســـم بـــا العظیـــم أن احتـــرم
الدس ــتور وقوان ــن الدول ــة وأذود ع ــن حری ــات الش ــعب ومصاحل ــه
وأموالـــه وأصـــون اســـتقالل الوطـــن وســـامة أراضیـــه وأن أكـــون
مخلص ــا لألمی ــر” .واس ــتنادا إل ــى امل ــادة (( 63م ــن الدس ــتور ی ــؤدي
نائ ــب األمی ــر قب ــل مباش ــرة صالحیات ــه ف ــي جلس ــة خاص ــة ملجل ــس
األم ــة الیم ــن املنص ــوص علیه ــا ف ــي امل ــادة  60مش ــفوعة بعب ــارة
وأن أك ــون مخلص ــا لألمی ــر.
أم ــا امل ــادة (( 60م ــن الدس ــتور الت ــي ج ــاء ذكره ــا ف ــي امل ــادة س ــالفة
الذك ــر فقض ــت ب ــأن «ی ــؤدي األمی ــر قب ــل ممارس ــة صالحیات ــه ف ــي
جلســـة خاصـــة ملجلـــس األمـــة الیمـــن اآلتیـــة :أقســـم بـــا العظیـــم
أن احت ــرم الدس ــتور وقوان ــن الدول ــة وأذود ع ــن حری ــات الش ــعب
ومصاحل ــه وأموال ــه وأص ــون اس ــتقالل الوط ــن وس ــامة أراضی ــه».
وكان مجل ــس األم ــة بای ــع باإلجم ــاع س ــمو الش ــیخ مش ــعل األحم ــد
اجلابـــر الصبـــاح ولیـــا للعهـــد فـــي وقـــت ســـابق مـــن جلســـته
اخلاصـــة.
وســـبق ذلـــك تصریـــح وزیـــر شـــؤون الدیـــوان األمیـــري الشـــیخ
علـــي جـــراح الصبـــاح أمـــس األربعـــاء أن أســـرة آل صبـــاح قـــد
بارك ــت تزكی ــة حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمی ــر الب ــاد الش ــیخ ن ــواف
األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح للش ــیخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح
ولی ــا للعه ــد مجل ــس األم ــة يباي ــع باإلجم ــاع س ــمو الش ــيخ مش ــعل
األحم ــد اجلاب ــر الصب ــاح ولي ــا للعه ــد بای ــع مجل ــس األم ــة الكویت ــي
باإلجم ــاع الی ــوم اخلمی ــس س ــمو الش ــیخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر
الصب ــاح ولی ــا للعه ــد ف ــي جلس ــة خاص ــة.
اس ــتمرار دوران عجل ــة التق ــدم ف ــي الدول ــة،
وســـيكون مشـــارك ًا رئيســـي ًا فـــي تطويـــر
العمـــل االقتصـــادي.
وشـــدّدوا علـــى أن مجتمـــع األعمـــال ينتظـــر
أن يكـــون عنـــوان مرحلـــة احلكـــم املقبلـــة
ف ــي ظ ــل قي ــادة س ــمو األمي ــر الش ــيخ ن ــواف
األحم ــد ،وس ــمو ول ــي العه ــد الش ــيخ مش ــعل
األحمـــد ،الهـــدوء واالســـتقرار ،مبـــا يـــؤدي

وجـــاءت نتیجـــة التصویـــت علـــى املبایعـــة مبوافقـــة إجمالـــي
احلضـــور البالـــغ عددهـــم  59عضـــوا.
وق ــال رئی ــس مجل ــس األم ــة م ــرزوق عل ــي الغ ــامن ف ــي كلم ــة ل ــه
عق ــب التصوی ــت« :نب ــارك لس ــمو الش ــیخ مش ــعل األحم ــد اجلاب ــر
الصب ــاح مبایع ــة مجل ــس األم ــة ل ــه باإلجم ــاع ولی ــا للعه ــد”.
وكان وزی ــر ش ــؤون الدی ــوان األمی ــري الش ــیخ عل ــي ج ــراح الصب ــاح
صـــرح أمـــس األربعـــاء بـــأن أســـرة آل صبـــاح قـــد باركـــت تزكیـــة
حض ــرة صاح ــب الس ــمو أمی ــر الب ــاد الش ــیخ ن ــواف األحم ــد اجلاب ــر
الصبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه للشـــیخ مشـــعل األحمـــد اجلابـــر
الصب ــاح ولی ــا للعه ــد.
وتن ــص امل ــادة ( )4م ــن الدس ــتور عل ــى أن «الكوی ــت إم ــارة وراثی ــة
ف ــي ذری ــة املغف ــور ل ــه مب ــارك الصب ــاح .ویع ــن ول ــي العه ــد خ ــال
س ــنة عل ــى األكث ــر م ــن تولی ــة األمی ــر ویك ــون تعیین ــه بأم ــر أمی ــري
بن ــاء عل ــى تزكی ــة األمی ــر ومبایع ــة م ــن مجل ــس األم ــة تت ــم ف ــي
جلســـة خاصـــة مبوافقـــة أغلبیـــة األعضـــاء الذیـــن یتألـــف منهـــم
املجل ــس .وف ــي حال ــة ع ــدم التعی ــن عل ــى النح ــو الس ــابق یزك ــي
األمیـــر لوالیـــة العهـــد ثالثـــة علـــى األقـــل مـــن الذریـــة املذكـــورة
فیبای ــع املجل ــس أحده ــم ولی ــا للعه ــد.
ویش ــترط ف ــي ول ــي العه ــد أن یك ــون رش ــیدا عاق ــا وابن ــا ش ــرعیا
ألبوی ــن مس ــلمنی.
وینظ ــم س ــائر األح ــكام اخلاص ــة بت ــوارث اإلم ــارة قان ــون خ ــاص
یص ــدر ف ــي خ ــال س ــنة م ــن تاری ــخ العم ــل به ــذا الدس ــتور وتك ــون
لـــه صفـــة دســـتوریة فـــا یجـــوز تعدیلـــه إال بالطریقـــة املقـــررة
لتعدیـــل الدســـتور.

إلـــى حتقيـــق مصلحـــة جميـــع الفئـــات
والشـــرائح ،الفتـــن إلـــى أنهـــم علـــى ثقـــة
ب ــأن الكوي ــت ف ــي أي ــد أمين ــة ،وأن احلف ــاظ
علـــى أمانهـــا هـــو األولويـــة لـــدى ســـمو
األمي ــر وس ــمو ول ــي عه ــده ،فض ـ ً
ـا ع ــن دع ــم
املواطنـــن واحلفـــاظ علـــى العيـــش الكـــرمي
واالزده ــار ال ــذي اعت ــادوا علي ــه طيل ــة فت ــرة
حكـــم األمـــراء الســـابقني.
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وأكـــدوا أن جتـــارب ســـمو الشـــيخ مشـــعل
الســـابقة أثبتـــت قدرتـــه علـــى حتمـــل
املســـؤولية فـــي جميـــع مراحـــل شـــغله
العمـــل العـــام التـــي مـــارس أعمالـــه خاللهـــا
بنجـــاح ،والوقـــوف إلـــى جانـــب الشـــعب
ف ــي كل احملاف ــل واملناس ــبات ،م ــا سيس ــتمر
خ ــال وج ــوده عل ــى س ــدة والي ــة العه ــد ف ــي
الفتـــرة املقبلـــة.

ملف

العدد
«كان» تطلق حمالت التوعية بسرطان الثدي تحت شعار

بدي نفسك

برعاية الشيخة فادية السعد
مبناســـبة شـــهر التوعیـــة بســـرطان الثـــدي ،أطلقـــت احلملـــة الوطنیـــة للتوعیـــة مبـــرض الســـرطان
(كان) حملـــة التوعیـــة بســـرطان الثـــدي بالشـــراكة مـــع اجلمعیـــة الكویتیـــة التطوعیـــة النســـائیة
خلدمـــة وتنمیـــة املجتمـــع حتـــت شـــعار (بـــدي نفســـك) .وقالـــت راعیـــة احلملـــة رئیـــس مجلـــس
إدارة اجلمعیـــة الكویتیـــة التطوعیـــة النســـائیة خلدمـــة وتنمیـــة املجتمـــع الشـــیخة فادیـــة ســـعد
العب ــد اهلل الس ــالم الصب ــاح ف ــي مؤمترصحف ــي ان ــه للع ــام الثال ــث عل ــى التوال ــى تترس ــخ الش ــراكة
املجتمعی ــة ب ــن منظم ــات املجتم ــع املدن ــى م ــن أج ــل خدم ــة امل ــرأة وتوعیت ــا ومتكین ــا م ــن القی ــام
بدور أكبر في املجتمع.

ولفتـــت الشـــیخة فادیـــة الـــى
إنهـــا مناســـبة عزیـــزة الســـتذكار
الـــدور الوطنـــي واالجتماعـــي
الرائـــد للمغفـــور لـــه الدكتـــور عبـــد
الرحم ــن العوض ــى مؤس ــس احلمل ــة
وراعیهاواهتمامـــه وحرصـــه علـــى
اســـتمراریة احلملـــة وتطویرهـــا
وتعمیمهـــا فـــى مختلـــف محافظـــات
البـــاد.
وذكـــرت ان هـــذه احلملـــة ســـتؤتي
ثمارهـــا وینحســـر هـــذا املـــرض
بفض ــل اجله ــود املش ــتركة وح ــرص
املواطـــن علـــى التفاعـــل والتجـــاوب
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فـــي مواجهتـــه عبـــر العنایـــة
الصحیـــة والكشـــف املبكـــر.
واوضحـــت ان حملـــة هـــذا العـــام
ترتكـــز علـــى نشـــر التوعیـــة
الصحی ــة للتعای ــش م ــع كل م ــا ه ــو
جدی ــد ف ــي ظ ــل جائح ــة (كوفی ــد-19
(للتحصـــن ضـــد هـــذه اجلائحـــة
مبراعـــاة تطبیـــق اشـــتراطات
الســـامة والصحـــة مـــن حیـــث
التباع ــد ب ــن األش ــخاص واس ــتخدام
القفـــازات
وارتـــداء
الكمـــام
ا لبال ســـتیكیة .
مـــن جانبهـــا قالـــت عضـــو مجلـــس

اإلدارة والهیئـــة التنفیذیـــة للحملـــة
الوطنیـــة للتوعیـــة مبـــرض
الســـرطان (كان) الدكتـــورة حصـــة
الشــاهنی انــه ســتعقد دورة (تدریــب
مدربـــن) برعایـــة الشـــیخة فادیـــة
ضمـــن حملـــة التوعیـــة بســـرطان
الثـــدي.
وأوضح ــت الش ــاهنی ان ــه مت ترش ــیح
ســیدتنی مــن قبــل اجلهــات املشــاركة
واملهتم ــة ف ــي مج ــال التوعی ــة وه ــو
مـــا یعكـــس الوعـــي لـــدى إدارات
اجلهـــات املشـــاركة بضـــرورة نشـــر
الوعـــي الصحـــي بـــن املوظفـــات.

وأشـــارت الـــى ان برنامـــج تدریـــب
الســـیدات علـــى الفحـــص الذاتـــي
یتواصـــل علـــى مـــدى ثـــاث أیـــام
وبع ــد اجتی ــاز ال ــدورة بنج ــاح تق ــوم
كل متدربـــة بتدریـــب 10ســـیدات
مـــن جهتهـــن وبذلـــك نكـــون قـــد
ش ــكلنا منوذج ــا للتوعی ــة ف ــي زم ــن
الكورونـــا ضمـــن اشـــتراطات وزارة
الصحـــة.
وقال ــت الش ــاهنی ان تركی ــز احلمل ــة
علـــى التدریـــب علـــى الفحـــص
الذاتـــي والـــذي یجـــب علـــى كل
ســـیدة تطبیقـــه شـــهریا مؤكـــدة ان
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االكتشـــاف املبكـــر لســـرطان الثـــدي
یخفـــف مـــن أعبـــاء املـــرض لـــدى
الس ــیدة املصاب ــة واس ــتئصال ال ــورم
ومزاولـــة حیاتهـــا الطبیعیـــة كمـــا
كانـــت دون اللجـــوء لالســـتئصال
الكامـــل.
یذك ــر ان ش ــهر أكتوب ــر ه ــو الش ــهر
العاملـــي للتوعیـــة حـــول ســـرطان
الثـــدي وهـــي مبـــادرة عاملیـــة بـــدأ
العم ــل به ــا عل ــى املس ــتوى الدول ــي
فـــي أكتوبـــر  2006حیـــث تقـــوم
مواق ــع ح ــول العال ــم باتخ ــاذ الل ــون
الـــوردي كشـــعار لهـــا مـــن أجـــل

ملف

العدد
أكد رئیس مجلس إدارة
حملة (كان) الدكتور خالد الصالح
ضرورة مواصلة برامج التوعیة بسرطان
الثدي الذي یعد األكثر انتشارا بنی
النساء اذ احتل املركز األول بعدد
اإلصابات حول العالم.

خالل ورشة عمل (مرض السرطان في زمن الكورونا)

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

دع ــا الصال ــح ف ــي كلم ــة ل ــه ف ــي خت ــام
ورشــة عمــل (مــرض الســرطان فــي زمــن
الكورونــا) فــي حملــة التوعیــة بســرطان
الثـــدي عبـــر برنامـــج افتراضـــي الـــى
ض ــرورة االلت ــزام باإلج ــراءات الصحی ــة
وإرشـــادات التباعـــد االجتماعـــي.
وق ــال ان ــه وفق ــا لس ــجل مرك ــز الكوی ــت
ملكافح ــة الس ــرطان ع ــام  2016فق ــد بل ــغ
عـــدد اإلصابـــات بســـرطان الثـــدي بـــن
الكویتی ــات وغی ــر الكویتی ــات  621حال ــة
اذ بلغــت نســبة اإلصابــة بــن الكویتیــات
 36.7ف ــي املئ ــة ف ــي ح ــن بلغ ــت نس ــبة
غی ــر الكویتی ــات 7و 41ف ــي املئ ــة.
وقـــال الدكتـــور الصالـــح أنـــه وتبعـــاً

لســـجل الســـرطان مبركـــز الكويـــت
ملكافحـــة الســـرطان فـــإن مـــا يخـــص
املعـــدل املعيـــاري للعمـــر فـــي كل مـــن
الكويـــت والبحريـــن والتـــي جـــاءت
مبعـــدل  53.4و  44.1لـــكل مائـــة ألـــف
نس ــمة عل ــى التوال ــي فه ــي تعتب ــر م ــن
املعـــدالت املنخفضـــة مقارنـــة باملعـــدل
املعيــاري العاملــي والــذي يبلــغ  46.3لــكل
مائ ــة أل ــف نس ــمة  ،كذل ــك ج ــاء املع ــدل
املعيـــاري للعمـــر باململكـــة العربيـــة
الســـعودية مـــن املعـــدالت املنخفضـــة
مبعـــدل  27.3لـــكل مائـــة ألـــف نســـمة
بالنســـبة لـــدول اإلقليـــم.
وقـــال ان احلـــاالت املقـــدرة لوقـــوع
16

ســـرطان الثـــدي عـــام  2018جلميـــع
األعم ــار ل ــدول اخللي ــج بلغ ــت 60حال ــة
لـــكل مائـــة الـــف نســـمة فـــي الكويـــت،
وف ــي اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة بلغ ــت
 60حالـــة لـــكل مائـــة الـــف نســـمة،
وفـــي البحريـــن بلغـــت  50حالـــة لـــكل
مائـــة ألـــف نســـمة  ،وبلغـــت قطـــر 50
حالـــة لـــكل مائـــة ألـــف نســـمة ،وفـــي
عُ م ــان بلغ ــت  40حال ــة ل ــكل مائ ــة أل ــف
نســـمة ،وفـــي الســـعودية بلغـــت 35
حالـــة لـــكل مائـــة ألـــف نســـمة  ،وفـــي
اليمـــن بلغـــت  30حالـــة لـــكل مائـــة
ألـــف نســـمة .وأضـــاف الصالـــح ،مـــن
هنـــا يتضـــح وجـــوب اســـتمرار عملنـــا

البروفسورة
سامیة العامودي:
احملافظة على حق
املريض في اإلجناب
عبر جتمید البویضات
مسبقا
د .آمال اليحي:
التدخني بكافة صوره
يدمر خاليا خاصة
من اجلهاز املناعي
د .نادیة احملمود:
ضرورة رفع احلالة
النفسیة وعدم
االستسالم للمرض
والرضا بقضاء اهلل
فـــي مجـــال مكافحـــة الســـرطان عامـــة
ومكافحـــة ســـرطان الثـــدي خاصـــة
ألن ــه م ــن الس ــهل اكتش ــاف امل ــرض ف ــي
مراحلــه األولــى حــن يتــم التعــرف علــى
عالمات ــه األولي ــة ويأت ــي ه ــذا باس ــتمرار
تدريـــب الســـيدات علـــى الكشـــف املبكـــر
لهـــذا الـــورم حيـــث يعتبـــر االكتشـــاف
املبك ــر حج ــر الزاوي ــة ف ــي تقلي ــل نس ــب
اإلصابـــة وارتفـــاع نســـب الشـــفاء مـــن
ســـرطان الثـــدي ،وألن الفحـــص الذاتـــي
هـــو ســـاح فـــي يـــد املـــرأة تســـتطيع
مـــن خاللـــه فحـــص نفســـها باتبـــاع
ارش ــادات بس ــيطة جتنبه ــا مس ــتقب ًال آالم
العالج ــات ف ــي ح ــال اكتش ــاف اصابته ــا

باملـــرض ،وألننـــا فـــي زمـــن انتشـــار
كوفيـــد -19وننصـــح اجلميـــع بالتـــزام
االجـــراءات االحترازيـــة وعـــدم اخلـــروج
إال بأضي ــق احل ــدود ،لذل ــك ف ــإن الفح ــص
الذات ــي ه ــو أفض ــل وس ــيلة تس ــتطيع أي
س ــيدة الت ــدرب علي ــه ف ــي منزله ــا وف ــي
حـــال اكتشـــاف أي عـــارض أو عالمـــة
أوليـــة تســـتطيع حينهـــا التواصـــل مـــع
الطبيــب املختــص لعمــل مــا يلــزم ،لذلــك
العم ــل س ــوي ًا لزي ــادة التوعي ــة م ــن ه ــذا
امل ــرض واالس ــتمرار ف ــي ذل ــك م ــن أج ــل
احل ــد م ــن انتش ــاره ه ــو واجبن ــا حت ــت
أي ظ ــرف م ــن الظ ــروف ألن ف ــي جناحن ــا
بتوعي ــة وتدري ــب الفئ ــة املس ــتهدفة م ــن
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احلمل ــة نك ــون ق ــد أنقذن ــا إم ــرأة أو أكث ــر
وهـــو مـــا نســـعى إليـــه جميعـــ ًا  ،ومـــن
هنـــا نـــود أن نتوجـــه بالشـــكر لـــكل
اجلهـــود التطوعيـــة واإلنســـانية التـــي
تعمـــل لتحقيـــق هـــذا الهـــدف رغـــم مـــا
منــر بــه هــذه األيــام مــن تبعــات انتشــار
في ــروس كورون ــا املس ــتجد وه ــو دلي ــل
علــى إخــاص هــذه اجلهــود التــي تصــب
فـــي خدمـــة مجتمعاتنـــا اخلليجيـــة.
واك ــد اهمی ــة اس ــتمرار العم ــل ف ــي مج ــال
مكافحـــة الســـرطان عامـــة ومكافحـــة
ســـرطان الثـــدي خاصـــة اذ انـــه مـــن
الســـهل اكتشـــاف املـــرض فـــي مراحلـــه
األولــى حــن یتــم التعــرف علــى عالماتــه

ملف

العدد

األولیـــة ویأتـــي هـــذا باســـتمرار تدریـــب الســـیدات علـــى
الكش ــف املبك ــر له ــذا ال ــورم الفت ــا ال ــى أن االكتش ــاف املبك ــر
هـــو حجـــر الزاویـــة فـــي تقلیـــل نســـب اإلصابـــة وارتفـــاع
نســـب الشـــفاء مـــن ســـرطان الثـــدي.
بدورهــا أكــدت مؤســس التمكــن الصحــي واحلقــوق الصحیــة
ومدی ــرة مرك ــز التمی ــز لرعای ــة مرض ــى س ــرطان الث ــدي ف ــي
الس ــعودیة البروفس ــورة س ــامیة العام ــودي ف ــي كلم ــة مماثل ــة
ضـــرورة تعریـــف افـــراد املجتمـــع باألنظمـــة والتشـــریعات
الت ــي حتم ــي حقوقه ــم الصحی ــة والت ــي تن ــص علیه ــا أنظم ــة
وزارة الصحـــة.
وأش ــارت ال ــى أن مب ــادرة التمك ــن الصح ــي ته ــدف ال ــى متك ــن
االفــراد فــي القطــاع الصحــي وكافــة شــرائح املجتمــع وتعريفهــم
باألنظم ــة والتش ــريعات الت ــي حتم ــي حقوقه ــم الصحي ــة والت ــي
تن ــص عليه ــا أنظم ــة وزارة الصح ــة.
وقالـــت العامـــودي ان مـــن أولویـــات حقـــوق املریـــض معرفتـــه
الشـــاملة عـــن حالتـــه املرضیـــة وكشـــف كل مـــا یجهلـــه عـــن
مرضـــه وحقـــه بالعمـــل واالحتفـــاظ بخصوصیـــة مرضـــه عـــن
جه ــة عمل ــه وان ــه ال یح ــق جله ــة العم ــل الس ــؤال ع ــن تفاصی ــل
مرضـــه.
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واضافـــت ان مـــن حـــق املریـــض الـــذي
یتلق ــى الع ــاج الكیم ــاوي أو االش ــعاعي
أو الهرمونـــي احملافظـــة علـــى حقـــه
باإلجنـــاب عبـــر جتمیـــد البویضـــات
مســبقا قبــل اخلــوض فــي رحلــة العــاج
والتـــي تضعـــف قـــدرة االجنابیـــة لـــدى
مریـــض الســـرطان.
وأوصـــت مریـــض الســـرطان فـــي زمـــن
الكورونـــا بضـــرورة العـــاج مـــن
الســـرطان واالبتعـــاد عـــن املخـــاوف
مـــن االصابـــة بالكورونـــا وذلـــك عبـــر
توجیـــه الطبیـــب املعالـــج الـــذي یقـــرر
إمكانی ــة انتظ ــار املری ــض وتأجی ــل الب ــدء
بالعـــاج.
مـــن جانبهـــا حتدثـــت ضابـــط االتصـــال
الوطنـــي ملكافحـــة التبـــغ فـــي وزارة
الصحــة بالكويــت الدكتــورة آمــال اليحــي
ع ــن أضرارالس ــيجارة االلكتروني ــة الفت ــة
الـــى أن بعـــض املدخنـــن ينشـــرون
فكـــرة أن تدخـــن الشيشـــة االلكترونيـــة
يس ــاعدهم عل ــى التخل ــص م ــن التدخ ــن
اال انهـــا مقولـــة خاطئـــة.
وقالـــت أن االحصائيـــات أشـــارت بـــأن
املدخنـــن الذيـــن اســـتخدموا هـــذه
الوس ــائل انته ــى به ــم االم ــر ال ــى ادم ــان
التدخـــن املـــزدوج (الســـجارة العاديـــة
وااللكترونيـــة) وأن التدخـــن بكافـــة
ص ــوره عام ــل خط ــورة رئي ــس إلصاب ــة
االنس ــان بأم ــراض مختلف ــة وأن ــه يدم ــر
خاليـــا خاصـــة مـــن اجلهـــاز املناعـــي

واملتخصصـــة باالســـتجابة الســـريعة
للميكروبـــات التـــي تدخـــل اجلســـم
وأوضحـــت انـــه يرفـــع مـــن احتمـــاالت
االصابـــة بالكوفيـــد 19واالصابـــة
باالع ــراض الش ــديدة م ــن امل ــرض وذل ــك
لزيــادة عــدد املســتقبالت اخلاصــة ACE-
 2فـــي أســـطح اخلاليـــا الطالئيـــة فـــي
املم ــرات الهوائي ــة وه ــي م ــا يبح ــث عن ــه
الفيـــروس ملهاجمـــة خاليـــا اجلســـم.
وأضافـــت أن اســـتخدام الســـيجارة
االلكتروني ــة يزي ــد م ــن ح ــدة االلتهاب ــات
الناجت ــة ف ــي نس ــيج الرئ ــة وه ــذا بح ــد
ذات ــه يدم ــر اجله ــاز التنفس ــي موضح ــة
أن تأثيـــر الســـيجارة االلكترونيـــة علـــى
احمليطـــن مـــن املدخنـــن لهـــا تأثيـــر
س ــيء ألن البخ ــار الن ــاجت م ــن اس ــتخدام
الســـيجارة االلكترونيـــة يحتـــوي علـــى
العدي ــد م ــن امل ــواد املس ــرطنة والض ــارة.
مـــن جانبهـــا أكـــدت استشـــاري طـــب
العائلـــة الدكتـــورة نادیـــة احملمـــود
ضـــرورة رفـــع احلالـــة النفســـیة وعـــدم
االستســـام للمـــرض والرضـــا بقضـــاء
اهلل والوقـــوف فـــي حتـــدي مـــع املـــرض
وتقبـــل كل العالجـــات املتاحـــة حتـــى
وإن كانـــت هنـــاك صعوبـــة فـــي بعـــض
احلـــاالت.
مـــن جهتهـــا أشـــادت الدكتـــورة حصـــة
الش ــاهنی بال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه حمل ــة
(كان) مـــن خـــال حملتهـــا للتوعیـــة
بســـرطان الثـــدي حیـــث نظمـــت الكثیـــر
مـــن برامـــج التوعیـــة فـــي ظـــل جائحـــة
كورونــا ومنهــا برنامــج معنــي بالتغذیــة
الصحی ــة (اخس ــر تكس ــب) وال ــذي أقی ــم
بالتع ــاون م ــع قس ــم التغذی ــة ف ــي مرك ــز
الكویـــت ملكافحـــة الســـرطان.
ولفت ــت ال ــى ان ــه مت اعتم ــاد العدي ــد م ــن
برامــج التوعيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا
ومنهــا برنامــج معنــي بالتغذيــة الصحيــة
(اخس ــر تكس ــب) وال ــذي اقي ــم بالتع ــاون
م ــع قس ــم التغذي ــة ف ــي مرك ــز الكوي ــت
ملكافحـــة الســـرطان والـــدورة التدريبيـــة
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(تدريـــب مدربـــن) التـــي جنحـــت فـــي
تخري ــج الف ــوج االول م ــن املدرب ــات عل ــى
طريقـــة الفحـــص الذاتـــي للثـــدي وذلـــك
ضم ــن االش ــتراطات الصحي ــة.
واشـــارت الشـــاهنی الـــى ارســـال الكثیـــر
م ــن رس ــائل التوعی ــة لتذكی ــر الس ــیدات
بأهمیـــة الفحـــص الذاتـــي الشـــهري
وأهمیـــة عمـــل فحـــص املاموجـــرام
للســیدات فــوق االربعــن عامــا باالضافــة
للنصائـــح املعنیـــة بالتغذیـــة الســـلیمة
لوجـــود ارتبـــاط بـــن الســـمنة وارتفـــاع
نســـبة اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي،
باالضافـــة للنصائـــح املعنيـــة بالتغذيـــة
الس ــليمة لوج ــود ارتب ــاط ب ــن الس ــمنة
وارتفـــاع نســـبة االصابـــة بســـرطان
الثـــدي .
وقالــت كمــا مت توزيــع كتيبــات وفاليــرات
فـــي املجمعـــات التجاريـــة ضمـــن
اش ــتراطات التباع ــد كم ــا كان ــت لس ــيارة
حملــة (كان) للتوعيــة دورا مميــزا حيــث
تواجـــد فريـــق طبـــي إداري لتدريـــب
الس ــيدات عل ــى طريق ــة الفح ــص الذات ــي
ولوحـــظ اقبـــاال كبيـــرا عليهـــا  .هـــذا
وقـــد مت الـــرد علـــى االستفســـارات مـــن
املشـــاركني فـــي الورشـــة.
وفـــي اخلتـــام شـــكر الصالـــح كل مـــن
عمـــل علـــى إقامـــة هـــذه الورشـــة
وكل شـــارك فيهـــا وتابعهـــا وخـــص
بالشـــكر الدكتـــورة حصـــة الشـــاهني
مســـؤولة حملـــة ســـرطان الثـــدي علـــى
مجهوداتهـــا املتواصلـــة وحرصهـــا
الدائـــم علـــى املشـــاركة واملتابعـــة وهـــو
ليـــس مبســـتغرب عليهـــا ،كمـــا توجـــه
بتحيـــة إكبـــار واحتـــرام للبروفيســـورة
الدكت ــورة س ــاميه العم ــودي م ــن اململك ــة
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة التـــي
كانـــت وســـتظل إحـــدى رمـــوز التوعيـــة
والتـــي ال تبخـــل مبشـــاركاتها والتحـــدث
ع ــن جتربته ــا م ــع س ــرطان الث ــدي م ــع
حملـــة «كان « ،كمـــا أشـــاد بالدكتـــورة
آم ــال اليحي ــى ضاب ــط االتص ــال الوطن ــي
ملكافحـــة التبـــغ فـــي وزارة الصحـــة
بدولــة الكويــت والتــي تعمــل بــدون كلــل
ف ــي مج ــال التوعي ــة ،والدكت ــورة نادي ــه
احملمـــود املـــرأة التـــي هزمـــت الســـرطان
واملس ــئولة ع ــن عي ــادة التوعي ــة التابع ــة
حلملـــة «كان».

ملف

العدد

«

»:انطالق سيارة حملة (كان)

للتوعية والتدريب في جمعية الجابرية التعاونية

قالــت عضــو مجلــس اإلدارة والهيئــة
التنفيذيـــة فـــي احلملـــة الوطنيـــة
للتوعيـــة بأمـــراض الســـرطان «كان»
الدكتـــورة حصـــة الشـــاهني بـــأن
احلمل ــة قام ــت بإط ــاق س ــيارة حمل ــة
«كان» للتوعيـــة والتدريـــب بالتعـــاون
مـــع جمعيـــة اجلابريـــة التعاونيـــة
األم ــر ال ــذي الق ــى ص ــدى واس ــع ل ــدى
أهالـــي املنطقـــة.
وقالـــت الشـــاهني فـــي تصريـــح
صحفـــي ان حملـــة التوعيـــة بســـرطان
الثـــدي تقـــام بشـــراكة اجلمعيـــة
التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة
املجتمـــع وبرئاســـة الشـــيخة فاديـــة
ســـعد العبـــد اهلل الســـالم الصبـــاح
علـــى مـــدى ثـــاث ســـنوات متتاليـــة.
وأوضحـــت أن شـــهر أكتوبـــر وهـــو

الشـــهر العاملـــي للتوعيـــة بســـرطان
الثـــدي يعـــد فرصـــة جيـــدة لنشـــر
التوعيـــة بأهميـــة عمـــل فحـــص
املاموج ــرام للس ــيدات ف ــوق ال 40عام ــا
كمـــا أن التنـــوع فـــي طـــرح مبـــادرات
التدري ــب م ــن محاض ــرات «اون الي ــن»
يســـاهم فـــي نشـــر التوعيـــة بأهميـــة
عم ــل الفح ــص الذات ــي للث ــدي م ــرة كل
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شـــهر .وأشـــارت إلـــى إقبـــال الســـيدات
علـــى املعـــرض لطـــرح استفســـاراتهن
حـــول املـــرض باإلضافـــة لتدريبهـــن
علـــى الفحـــص الذاتـــي مـــن قبـــل
الدكت ــورة رمي نعيم ــة والت ــي تواج ــدت
م ــن أج ــل توجي ــه الس ــيدات بض ــرورة
إتقـــان كل ســـيدة لتمريـــن الفحـــص
الذاتـــي بالشـــكل الصحيـــح.

ولفت ــت إل ــى أن ه ــذا االم ــر يس ــاعدها
علــى اكتشــاف العالمــات األوليــة للــورم
إن وج ــد موضح ــة ب ــأن أه ــم العالم ــات
ظهـــور كتـــل صغيـــرة فـــي منطقـــة
الث ــدي أو املنطق ــة القريب ــة م ــن اإلب ــط
كم ــا أن تغي ــر ش ــكل اجلل ــد م ــن حي ــث
اللـــون أو خشـــونة اجللـــد هـــي أيضـــا
م ــن العالم ــات الت ــي تن ــذر بوج ــود ورم
لـــذا وجـــب علـــى الســـيدات فـــي حـــال
اكتشـــاف أي عالمـــة التوجـــه للمركـــز
الصح ــي التاب ــع ملنطقته ــا للتأك ــد م ــن
تلـــك العالمـــات.
وقالـــت الدكتـــورة حصـــة بـــأن
رئي ــس حمل ــة (كان) استش ــاري األورام
الدكت ــور خال ــد أحم ــد الصال ــح فخ ــور
بتدري ــب  127أل ــف طالب ــة م ــن طالب ــات

الثانويـــة العامـــة منـــذ العـــام 2010
بالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة وأن
احلملـــة حريصـــة علـــى تدريـــب جيـــل
واع مـــن الســـيدات بضـــرورة الفحـــص
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بهـــدف رفـــع نســـبة اكتشـــاف الـــورم
فـــي املراحـــل االولـــى حيـــث يكـــون
العـــاج ممكـــن وســـهل دون اللجـــوء
لالســـتئصال.
ولفتـــت إلـــى أن احلملـــة مبشـــاركة
مـــن متطوعيهـــا قامـــت أيضـــا بإقامـــة
معـــرض للتوعيـــة فـــي مجمـــع كويـــت
ماجيـــك مـــع األخـــذ بعـــن االعتبـــار
لالشـــتراطات الصحيـــة بالتعـــاون مـــع
إدارة املجم ــع الت ــي ترح ــب دائم ــا ب ــكل
م ــا ه ــو مفي ــد لصح ــة أف ــراد املجتم ــع
حيـــث مت توزيـــع حقائـــب التوعيـــة
وهدايـــا عينيـــة.

ملف

العدد

د .خالد الصالح :عوامل مهمة

يجب االنتباه لها للوقاية من السرطان
أكـــد رئیـــس مجلـــس إدارة احلملـــة
الوطنیـــة للتوعیـــة مبـــرض الســـرطان
(كان) الدكت ــور خال ــد الصال ــح ض ــرورة
التركیـــز علـــى عوامـــل مهمـــة للوقایـــة
مـــن الســـرطان مـــن اهمهـــا جتنـــب
األطعمـــة الغنیـــة بالدهـــون وزیـــادة
الســـعرات احلراریـــة.
وأضـــاف الصالـــح فـــي كلمـــة لـــه
بفعالیـــات امللتقـــى األول للتوعیـــة
مبـــرض الســـرطان ضمـــن فعالیـــات
حملـــة (كان) مبناســـبة شـــهر ســـرطان
الثـــدي ضـــرورة االقبـــال علـــى تنـــاول
اخلضـــراوات والفواكـــه.
وشـــدد علـــى اهمیـــة اتبـــاع منـــط

ریاضـــي ثـــاث مـــرات باالســـبوع
واالنتب ــاه للتغی ــرات الت ــي تط ــرأ عل ــى
أجســـامنا مثـــل تغیـــر بلـــون اجللـــد
وج ــود ت ــورم أو تغی ــر بطبیع ــة اجلل ــد
م ــن حی ــث امللم ــس وج ــود تكت ــل غی ــر
طبیعـــي حتـــت اجللـــد فحینهـــا یجـــب
استشـــارة الطبیـــب ملعرفـــة ســـبب
التغیـــرات وجتنـــب الوقـــوع باحلـــزن
والكآب ــه ألن ذل ــك یحی ــد الش ــخص ع ــن
االنتبـــاه لنفســـه وصحتـــه.
وأوضـــح الصالـــح ضـــرورة االهتمـــام
بأنفســـنا مـــن أجلنـــا ومـــن أجـــل مـــن
حولنـــا الفتـــا الـــى أن هـــذه املشـــاركة
تأتـــي ضمـــن حملـــة (بـــدي نفســـك)
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الت ــي أطلقته ــا (كان) بش ــراكة اجلمعی ــة
الكویتیـــة التطوعیـــة النســـائیة
خلدمـــة وتنمیـــة املجتمـــع وبرعایـــة
مـــن الشـــیخة فادیـــة ســـعد العبـــداهلل
الســـالم الصبـــاح .
مـــن جانبهـــا أكـــدت اختصاصـــي
التغذیـــة ومراقـــب تعزیـــز تغذیـــة
املجتمـــع فـــي الهیئـــة العامـــة للغـــذاء
والتغذیـــة وجـــد العثمـــان فـــي كلمـــة
مماثلـــة ضـــرورة اتبـــاع نظـــام غذائـــي
غنـــي باملصـــادر النباتیـــة والتقلیـــل
مـــن الدهـــون املشـــبعة واملتحـــورة وأن
تك ــون نس ــبة الده ــون أق ــل م ــن  30ف ــي
املائ ــة والس ــكر أق ــل م ــن  10ف ــي املائ ــة.

وأضافـــت ان الســـمنة تزیـــد مـــن
اف ــراز هرم ــون االنس ــولنی وان زیادت ــه
بال ــدم مرتب ــط بزی ــادة خط ــر اإلصاب ــة
بس ــرطان الث ــدي وأن الس ــیدات اللوات ــي
یتمتع ــن بال ــوزن الطبیع ــي یك ــن أكث ــر
تفاع ــا م ــع الع ــاج اخل ــاص بالس ــرطان
وهــن أقــل عرضــة لتكــرار اإلصابــة بــه.
مـــن جانبهـــا شـــددت استشـــاري
االمـــراض الباطنیـــة فـــي مستشـــفى
الصب ــاح الدكت ــورة جن ــاء الس ــید ف ــي
كلم ــة له ــا عل ــى وج ــوب ع ــدم جتاه ــل
عالمـــات اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي
بداعـــي اخلـــوف أو اخلجـــل ألن ذلـــك
یؤخـــر مـــن احلصـــول علـــى احللـــول
الطبیـــة فـــي الوقـــت املناســـب.
وأشـــارت إلـــى وجـــود أســـباب كثیـــرة
بالعالــم املتحضــر والــدول الفقیــرة علــى
الســـواء مســـببة للمـــرض وتعـــد مـــن
املس ــببات الرئیس ــیة مل ــرض الس ــرطان
اذ تتــراوح بــن مســببات بیئیــة نتیجــة

التلـــوث وانتشـــار الغـــازات الســـامة
وكذل ــك اكتش ــاف نوعی ــات معین ــة م ــن
املأكـــوالت قـــد تســـاعد علـــى زیـــادة
خطـــر اإلصابـــة باملـــرض.
وقالـــت أن اخلالیـــا الســـرطانیة تنشـــأ
مـــن تغیـــر فـــي املـــادة الوراثیـــة
ویرجـــع العلمـــاء هـــذا التغییـــر الـــى
أربعـــة عوامـــل هـــي البیئـــة وطبیعـــة
الغـــذاء واإلصابـــة بأنـــواع معینـــة مـــن
الفیروســـات والعامـــل الوراثـــي.
بدورهـــا أكـــدت رئیســـة قســـم اخلدمـــة
االجتماعیـــة فـــي مركـــز الرعایـــة
التلطیفیـــة ومركـــز الكویـــت ملكافحـــة
الســـرطان هـــدى الشـــهاب فـــي كلمـــة
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اخـــرى ضـــرورة تعلـــق الشـــخص
املصـــاب بـــاهلل وأن مـــا یصیبـــه هـــو
قضـــاء اهلل وعلیـــه أن یصبـــر ویقـــوي
م ــن عزمیت ــه ألن رحل ــة الع ــاج تؤث ــر
عل ــى اجلس ــد وعل ــى احلال ــة النفس ــیة
للمریـــض .وأشـــارت إلـــى مـــرور
مریــض الســرطان بخمــس مراحــل بعــد
مصارحت ــه بنتیج ــة التش ــخیص بدای ــة
مـــن تلقـــي اخلبـــر والغضـــب واجلـــدال
واالكتئـــاب ومـــن ثـــم تقبـــل املـــرض
مؤكـــدة علـــى ضـــرورة تقـــدمی الدعـــم
النفســـي مـــن احملیطـــن باملریـــض
مـــن جهـــة الطاقـــم الطبـــي واألهـــل
واألصدقـــاء واملقربـــن منـــه.

ملف

العدد
«كان» حتتفل بشهر سرطان الثدي

عبير البحوه :السرطان ثاني أسباب
الوفاة في الكويت

نظمـــت احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان «كان»
حملــة توعويــة عــن الســرطان ،واســتضافت خاللهــا مديــرة إدارة
تعزي ــز الصح ــة د .عبي ــر البح ــوه ،الت ــي أك ــدت أن الس ــرطان ه ــو
ثان ــي س ــبب للوف ــاة ف ــي الكوي ــت.
وقال ــت البح ــوه إن «ارتف ــاع نس ــب الوفي ــات بس ــبب الس ــرطان
يدعون ــا لتكثي ــف حم ــات التوعي ــة بش ــأنه ،وتقس ــم التوعي ــة
إلـــى  3أقســـام :التوعيـــة للوقايـــة والتوعيـــة بأهميـــة الكشـــف
املبكـــر وتوعيـــة املصابـــن» ،مضيفـــة أن مـــن العالمـــات التـــي
يجـــب علـــى الســـيدات االنتبـــاه لهـــا أثنـــاء الفحـــص الذاتـــي
للث ــدي ،تغي ــر حجم ــه أو لون ــه ،فف ــي بع ــض األحي ــان ميي ــل
إلـــى اللـــون األســـود ،ويحـــدث تغيـــر فـــي ملمـــس اجللـــد،
وشـــددت علـــى ضـــرورة فحـــص منطقـــة أســـفل االبـــط.
وكان ــت احلمل ــة الوطني ــة للتوعي ــة مب ــرض الس ــرطان «كان»
أطلقـــت حملتهـــا للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي علـــى مـــدى
ش ــهر كام ــل م ــن التوعي ــة بأكث ــر ان ــواع الس ــرطان انتش ــارا
لـــدى النســـاء فـــي دولـــة الكويـــت بشـــراكة مـــن اجلمعيـــة
الكويتيـــة التطوعيـــة النســـائية خلدمـــة وتنميـــة املجتمـــع
واس ــتمرارا ملس ــيرة التوعي ــة بس ــرطان الث ــدي الت ــي أقامته ــا
احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان «كان»
وحت ــت رعاي ــة م ــن س ــعادة الش ــيخة فادي ــة س ــعد العب ــد
اهلل الســـالم الصبـــاح رئيـــس مجلـــس إدارة اجلمعيـــة
الكويتي ــة التطوعي ــة النس ــائية خلدم ــة وتنمي ــة املجتم ــع .
وتنوعـــت فعاليـــات التوعيـــة مـــن أجـــل ايصـــال رســـائل
هام ــة للم ــرأة حت ــى حت ــرص عل ــى نفس ــها م ــن اجلان ــب
الصح ــي والتغذي ــة والنفس ــية وغيره ــا  ،وأخ ــذت برام ــج
التوعيــة منحــى آخــر ،ومت ابتــكار طــرق جديــدة للتوعيــة
متاش ــيا م ــع الظ ــروف العاملي ــة الس ــائدة بس ــبب جائح ــة
كورون ــا واش ــتراطات وزارة الصح ــة ومجل ــس ال ــوزراء،
حيـــث مت تنفيـــذ مطبوعـــات ارشـــادية للوقايـــة مـــن
كوفي ــد  19م ــن اج ــراءات وقائي ــة باحل ــث عل ــى ض ــرورة
ارتـــداء الكمـــام واســـتخدام املعقمـــات والتباعـــد بـــن
االشـــخاص.
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وش ــهدت احلمل ــة محاض ــرات ولق ــاءات حواري ــة توعوي ــة
للوقاي ــة م ــن س ــرطان الث ــدي ومنه ــا لق ــاء عض ــو مجل ــس
االدارة والهيئ ــة التنفيذي ــة حلمل ــة (كان) الدكت ــورة حص ــة
ماج ــد الش ــاهني م ــع اجلمعي ــة الكويتي ــة ف ــي اس ــكوتالندا
عبـــر االنســـتغرام بـــث مباشـــر ،فضـــا عـــن لقائهـــا مـــع
شـــركة مستشـــفيات الضمـــان الصحـــي واملشـــاركة فـــي
ن ــدوة اون الي ــن للتح ــدث ع ــن س ــرطان الث ــدي.
برنامج (تدريب مدربني )

وحرصـــا علـــى أهميـــة التدريـــب علـــى الفحـــص الذاتـــي
للثـــدي للســـيدات فقـــد مت عقـــد برنامـــج تدريـــب جديـــد،
حيـــث مت ترشـــيح عـــدد ســـيدتني مـــن كل جهـــة ومت
تدريبهـــن ملـــدة  3أيـــام خضعـــت املتدربـــة فـــي نهايـــة
التدريـــب الختبـــار ومت بعـــد اجتيـــاز الســـيدات االختبـــار
حصولهـــن علـــى شـــهادة مـــدرب مـــن احلملـــة ،وتقـــوم

كل ســـيدة اجتـــازت التدريـــب بدورهـــا بتدريـــب عـــدد 10
ســـيدات مـــن جهتهـــا بذلـــك نكـــون قـــد نشـــرت احلملـــة
التوعي ــة ب ــدون اللج ــوء لعم ــل محاض ــرات ألع ــداد كبي ــرة
حرصـــا علـــى التباعـــد الواجـــب فـــي زمـــن الكورونـــا .
املعارض

وبالتعـــاون مـــع جمعيتـــي صبـــاح الســـالم واجلابريـــة
التعاونيتـــن مت تنظيـــم معـــرض ســـيارة (كان) لتوزيـــع
الكتيب ــات بحض ــور كادر طب ــي وإداري متخص ــص ،فض ــا
عـــن اقامـــة معـــارض للتوعيـــة مبجمعـــات كويـــت ماجـــك
والبيـــرق ،باالضافـــة الـــى طباعـــة كتيبـــات وفاليـــرات
توعيـــة  ،حيـــث مت طباعـــة كتيبـــات توعيـــة بأهميـــة
الكشـــف الذاتـــي وطـــرق الوقايـــة مـــن ســـرطان الثـــدي
والعالم ــات األولي ــة للكش ــف ع ــن س ــرطان الث ــدي ،وكتي ــب
للتوعيـــة عـــن التغذيـــة الســـليمة وفاليـــرات توعيـــة.
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ملف

العدد
%50من الفتيات بني  5و 15عاماً مصابات بالسمنة

وجد العثمان :الكويت سجلت
أعلى المعدالت بين األطفال والبالغين
أكـــدت احلملـــة الوطنیـــة
للتوعیـــة مبـــرض الســـرطان
(كان) ضـــرورة اتبـــاع نظـــام
التغذیـــة الصحیـــة خصوصـــا
أن الكویـــت حتتـــل مراكـــز
متقدم ــة عل ــى مس ــتوى العال ــم
فـــي نســـبة انتشـــار الســـمنة
مقارن ــة ببقی ــة ال ــدول مح ــذرة
م ــن مخاط ــر الس ــمنة املفرط ــة.
وقالـــت (كان) فـــي بیـــان
صحفـــي إنهـــا أقامـــت نـــدوة
تفاعلیـــة مبناســـبة شـــهر
التوعیـــة بســـرطان الثـــدي
وه ــو أكتوب ــر اجل ــاري عنی ــت
مبس ــؤولیة األس ــرة ف ــي اتب ــاع
نظـــام التغذیـــة الصحیـــة.
وأضـــــــافت أن اختصاصیـــة
التغذیـــة ومراقـــب تعزیـــز
تغذیـــة املجتمـــع فـــي الهیئـــة
العامـــة للغـــذاء والتغذیـــة
وج ــد العثم ــان تناول ــت خ ــال
النـــدوة تقاریـــر دولیـــة عـــن
أن الكویـــت ســـجلت أعلـــى
معـــدالت فـــي الســـمنة بـــن
األطف ــال والبالغ ــن وأن نص ــف
الفتیـــات مـــا بـــن عمـــر  5و15
عام ــا مصاب ــات بالس ــمنة فیم ــا
تكـــون الســـمنة لـــدى الســـیدات مـــن عمـــر اخلمســـن عامـــا
ومـــا فـــوق.
وقالــت العثمــان ان هــذا یعــد جــرس إنــذار خطیــرا إذ أثبتــت
الدراســات العلمیــة التــي قدمتهــا األبحــاث التــي عرضــت فــي
اجلمعی ــة األمریكی ــة ل ــأورام الراب ــط ب ــن الس ــمنة وارتف ــاع
نس ــبة س ــرطان الث ــدي ل ــدى النس ــاء.
ودع ــت إل ــى احل ــذر م ــن اللح ــوم املصنع ــة واللح ــوم الب ــاردة
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التـــي تســـتخدم فیهـــا مـــواد
حافظـــة كمـــا حـــذرت مـــن
األطعمـــة الدهنیـــة واملقلیـــات
العالیـــة الســـعرات مؤكـــدة
أهمیـــة تنـــاول اخلضـــراوات
والبقولی ــات والفواك ــه وكذل ــك
اللح ــوم البیض ــاء م ــع التقلی ــل
مـــن اللحـــوم احلمراء.وكذلـــك
أك ــدت ض ــرورة نش ــر التوعی ــة
فـــي هـــذا املجـــال مثمنـــة مـــا
قامـــت بـــه احلملـــة الوطنیـــة
للتوعیـــة مبـــرض الســـرطان
(كان) بتبنــي برنامــج مكافحــة
الســـمنة عبـــــــــر االشـــتراك
املجان ــي للمواطن ــن واملقیم ــن
فـــي دولـــة الكویـــت حیـــث
تقـــوم احلملـــة وبإشـــراف
اختصاصی ــي تغذی ــة مبتابع ــة
املشـــــــاركنی وتزویدهــــــــم
بوصف ــات الوجب ــات الیومی ــة.
وأشـــارت أیضـــا الـــى أهمیـــة
النمـــط الریاضـــي الـــذي
تقیمـــه (كان) حتـــت إشـــراف
اختصاصیـــي تربیـــة بدنیـــة
مـــن أجـــل حتقیـــق التكامـــل
بـــن الغـــذاء والریاضـــة
للوص ــول إل ــى ال ــوزن املثال ــي
وتش ــجیع اجلمه ــور لالنضم ــام إل ــى ه ــذا البرنام ــج املجان ــي
لتجنـــب الســـمنة ومخاطرهـــا.
وأشـــادت بـــدور وســـائل االعـــام بدولـــة الكویـــت التـــي
ســـاهمت بشـــكل كبیـــر فـــي جنـــاح التوعیـــة مـــن أمـــراض
الســـرطان التـــي حققـــت نســـبة ارتفـــاع تزیـــد علـــى ال30
ف ــي املئ ــة خ ــال اخلم ــس س ــنوات املاضی ــة م ــا انعك ــس ف ــي
نســب الشــفاء مــن األمــراض الســرطانیة فــي دولــة الكویــت.

حقوق مرضى السرطان

مـــرض الســـرطان أحـــد املشـــاكل الصحيـــة
التـــي أولتهـــا املنظمـــات احملليـــة والدوليـــة
كل اهتمـــام ،فهـــو مـــرض لـــه تبعاتـــه
الصحيـــة والنفســـية واملجتمعيـــة وحتـــى
االقتصاديـــة ،كمـــا أنـــه مـــرض عائلـــة ال
مـــرض فـــرد ،واإلصابـــة بـــه حتمـــل وفيـــات
ومضاعفـــات وتؤثـــر علـــى حيـــاة الشـــخص
ف ــي كل مناحيه ــا ،م ــن هن ــا أصبح ــت احلق ــوق
الصحي ــة له ــذه الفئ ــة هدف ــا ومح ــورا أساس ــيا
البــد مــن مراعاتــه فــي جميــع مراحــل العــاج.
 1ـ احلق مبعرفة التشخيص

تبـــدأ احلقـــوق الصحيـــة مـــن حلظـــة
التشـــخيص ويعتبـــر اإلفصـــاح عـــن
التشـــخيص معضلـــة بالنســـبة للجهـــات
العالجي ــة الت ــي تواج ــه العدي ــد م ــن املس ــائل
األخالقي ــة ،وخصوص ــا عندم ــا تطل ــب أس ــرة
املريـــض إخفـــاء املـــرض وتصـــر علـــى عـــدم
إبـــاغ املريـــض بالتشـــخيص ،ويحـــدث هـــذا
بســـبب ثقافـــة املجتمـــع ،واخللفيـــة الدينيـــة
والعوامــل املجتمعيــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك
فـــإن إبـــاغ املريـــض بإصابتـــه بالســـرطان،
هـــو حـــق مـــن حقوقـــه الصحيـــة.
 2ـ احلق بالعالج وتلقي الرعاية الطبية

يحـــق ملرضـــى الســـرطان توفيـــر العـــاج
مجان ــا له ــم ،وه ــذا م ــا يكفل ــه نظ ــام الرعاي ــة
الصحي ــة باململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،كم ــا
يكفـــل النظـــام لهـــم حـــق التحويـــل للمراكـــز
املتخصص ــة ،وتوفي ــر الس ــكن والتنق ــل عن ــد
احلاج ــة إل ــى ذل ــك.
 3ـ حقوق املوافقة على العالج الطبي واجلراحي

م ــن ح ــق املري ــض وخاص ــة املريض ــة اتخ ــاذ
القـــرار واملوافقـــة علـــى مـــا يتعلـــق بتقـــدمي
الرعايـــة الصحيـــة ،ويتضـــح هـــذا أكثـــر
عن ــد احلاج ــة إل ــى اتخ ــاذ الق ــرارات اخلاص ــة
باجلراحـــة ،ممـــا يـــؤدي إلـــى تأخيـــر تقـــدمي
الرعايـــة الصحيـــة فـــي حالـــة تـــرك القـــرار
ف ــي ي ــد ول ــي األم ــر وال ــذي ق ــد يرف ــض ه ــذه
التداخـــات ،لـــذا مـــن املهـــم متكـــن املـــرأة
بحقه ــا وحده ــا ف ــي اتخ ــاذ الق ــرارات اخلاص ــة
بأمورهـــا الطبيـــة واجلراحيـــة.
وهـــذا احلـــق ورد فـــي الالئحـــة التنفيذيـــة
لنظ ــام مزاول ــة مهن ــة الط ــب البش ــري وط ــب
األســـنان حيـــث وردت الفقـــرة التاليـــة:
بنـــاء علـــى املـــادة  – 1 – 21ل مـــن الالئحـــة

التنفيذيـــة لنظـــام مزاولـــة مهنـــة الطـــب
البشـــري وطـــب األســـنان والتـــي تنـــص
عل ــى «تؤخ ــذ موافق ــة املري ــض البال ــغ س ــواء
كان رجـــا او امـــرأة او مـــن ميثلـــه اذا كان ال
يعتـــد بإرادتـــه قبـــل القيـــام بالعمـــل الطبـــي
أو اجلراحـــي وذلـــك متاشـــيا مـــع مضمـــون
خطـــاب املقـــام الســـامي رقـــم /4/2428م
وتاريـــخ 29/7/1404هـــ املبنـــي علـــى قـــرار
هيئـــة كبـــار العلمـــاء رقـــم  119وتاريـــخ
26/5/1404هـــ).

 7ـ حق املريض في معاجلة األلم هو حق إنساني

أوضحـــت الـــدول الغربيـــة هـــذه احلقـــوق
بش ــكل جل ــي ضم ــن القوان ــن الس ــائدة ،وف ــي
حالـــة إصابـــة املوظـــف /املوظفـــة بالســـرطان
يعمـــل قانـــون احلمايـــة مـــن التمييـــز ضـــد
ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة بحماي ــة مري ــض
الســـرطان مـــن أي حـــاالت متييـــز تتعلـــق
باخلدم ــة وتش ــمل عملي ــة التعي ــن ،والترقي ــة
وبقيـــة االمتيـــازات طاملـــا أنـــه قـــادر علـــى
العمـــل.

 8ـ حق احلصول على املعاجلة التلطيفية وحق عدم
اإلنعاش الرئوي

 4ـ حقوق مرضى السرطان في العمل

 5ـ احلق بعمل الفحوصات الوراثية

وهنـــا مـــن حـــق املرضـــى توضيـــح هـــذه
العوامـــل لهـــم ،وبالنســـب دون تضخيـــم،
كم ــا أن م ــن ح ــق املري ــض إج ــراء فحوص ــات
العوامـــل الوراثيـــة لكـــن مـــن املهـــم أن تتـــم
مناقش ــته قبله ــا ف ــي اخلي ــارات الت ــي س ــتتبع
معرف ــة وج ــود عام ــل وراث ــي مث ــال عل ــى ذل ــك
ف ــي ح ــاالت س ــرطان الث ــدي خي ــار اس ــتئصال
الثديـــن مـــن عدمـــه.
 6ـ حقوق تتعلق باخلصوبة وعدم اإلجناب

تؤثـــر عالجـــات الســـرطان علـــى
اخلصوبـــة خاصـــة العـــاج الكيمـــاوي،
ولــذا يجــب احلصــول علــى االستشــارات
املالئمـــة قبـــل البـــدء فـــي املعاجلـــة ،و
يجـــب إفـــادة املريـــض ايضـــا بكامـــل
املعلوم ــات املتعلق ــة بحالت ــه ،وخي ــارات
املعاجلـــة التـــي ميكـــن تطبيقهـــا فـــي
املســـتقبل مثـــل األســـاليب املتعلقـــة
بتقنيـــات اإلخصـــاب ،و جتميـــد
احليوانـــات املنويـــة و البويضـــات ،وأي
معلومـــات اخـــرى قـــد يتطلبهـــا األمـــر
لدع ــم املري ــض او املريض ــة ومس ــاعدتهم
عل ــى تفه ــم خياراته ــم ومس ــاعدتهم ف ــي
اتخـــاذ القـــرارات املســـتقبلية.
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تعتبـــر معاجلـــة األلـــم ملرضـــى الســـرطان
ج ــزءا أساس ــيا م ــن خط ــة الع ــاج من ــذ ي ــوم
التشـــخيص وحتـــى وفـــاة املريـــض ،ومـــن
املهـــم جـــدا ان نـــدرك حـــق املريـــض فـــي
املشـــاركة فـــي القـــرارات الطبيـــة اخلاصـــة
مبعاجل ــة األل ــم ،وه ــذا ه ــو التمك ــن الصح ــي
الـــذي هـــو حـــق مـــن حقـــوق مرضـــى
الســـرطان.

وف ــي احل ــاالت املتقدم ــة يحت ــاج الطبي ــب إل ــى
اتخـــاذ قـــرارات صعبـــة بخصـــوص عمليـــة
اإلنع ــاش الرئ ــوي للمري ــض املتقدم ــة حالت ــه،
وهن ــا م ــن ح ــق املري ــض إذا كان ال زال مال ــكا
لوعيـــه وقـــواه العقليـــة أن يشـــارك فـــي
اتخ ــاذ الق ــرار ،وين ــص النظ ــام عل ــى ض ــرورة
قيـــام ثالثـــة أطبـــاء ثقـــات باتخـــاذ القـــرار
النهائـــي ،وتســـجيل هـــذا القـــرار الطبـــي
فـــي ملـــف املريـــض ،وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه
الفت ــوى الش ــرعية بج ــواز ه ــذا اإلج ــراء (رق ــم
الفت ــوى  12086والص ــادرة ف ــي 30/8/1409هـــ
مـــن الهيئـــة الســـعودية للفتـــوى والشـــؤون
اإلســـامية).
مؤسسة مبادرة التمكني الصحي ورئيس وحدة التمكني
الصحي واحلقوق الصحية بكلية الطب جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة اململكة العربية السعودية
مؤسسة ومدير مركز العمودي للتميز في رعاية مرضى
سرطان الثدي سابقا
أول خليجية تفوز مبنصب عضوية مجلس إدارة اإلحتاد
الدولي ملكافحة السرطان في جنيف
أستاذ واستشارية نساء وتوليد
ناجية من سرطان الثدي مرتني 2006م ـ 2015م

ملف

العدد

حملــة (كان) تختتم برنامجهـا

التدريبي للكشف عن سرطان الثدي
أعلنـــت احلملـــة الوطنیـــة للتوعیـــة مبـــرض الســـرطان
(كان) االنتهـــاء مـــن املرحلـــة الثالثـــة لبرنامـــج (تدریـــب
مدرب ــن) للكش ــف ع ــن س ــرطان الث ــدي بتخری ــج املتدرب ــات
ال ــذي أطلقت ــه احلمل ــة ضم ــن برامجه ــا للتوعی ــة بس ــرطان
الث ــدي ف ــي حمل ــة (ب ــدي نفس ــك).
وقـــال رئیـــس مجلـــس إدارة احلملـــة الدكتـــور خالـــد
الصال ــح ف ــي كلم ــة خ ــال حف ــل خت ــام البرنام ــج التدریب ــي
إن احلمل ــة هدف ــت ال ــى إع ــداد مدرب ــات ف ــي أماك ــن مختلف ــة
علـــى أن تقـــوم كل مدربـــة بتدریـــب عشـــر ســـیدات فـــي
مــكان عملهــا مبــا ینشــر التوعیــة بطریقــة الفحــص الذاتــي
للث ــدي لع ــدد أكب ــر م ــن الس ــیدات.
وأضـــاف الصالـــح أنـــه ســـیتم منـــح كل متدربـــة شـــهادة
م ــدرب متكنه ــا م ــن تدری ــب نس ــاء أخری ــات وبذل ــك تك ــون
ال ــدورة التدریبی ــة ق ــد حقق ــت هدفه ــا ف ــي نش ــر التوعی ــة
للفئـــة املســـتهدفة ممـــا یحقـــق نســـبة قـــدوم مبكـــر أعلـــى
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ونســـب شـــفاء أكثـــر .مـــن جانبهـــا قدمـــت طبیـــب عـــاج
األورام باإلشـــعاع فـــي مركـــز الكویـــت ملكافحـــة الســـرطان
الدكت ــورة نش ــوى مصطف ــى ش ــرحا مبس ــطا ع ــن تش ــریح
الثـــدي والغـــدد اللمفاویـــة والغـــدد اللبنیـــة مـــن خـــال
صــور توضیحیــة خــال احملاضــرة األخیــرة فــي البرنامــج
باالضاف ــة إل ــى ش ــرح كیفی ــة عم ــل الفح ــص الذات ــي بط ــرق
مختلفـــة.
وأكـــدت أهمیـــة الكشـــف املبكـــر لـــأورام مشـــیرة الـــى أن
نســـبة الشـــفاء مـــع الكشـــف املبكـــر تصـــل الـــى  90فـــي
املئـــة ویقلـــل مـــن نســـبة إزالـــة الثـــدي وأخـــذ العالجـــات
االشـــعاعیة والكیمیائیـــة ویقلـــل أیضـــا مـــن الضغـــط
النفســـي والعصبـــي.
وقال ــت ان م ــن ب ــن عالماته ــا تغي ــر ف ــي ش ــكل الث ــدي
وتغيـــر فـــي لـــون احللمـــة وانكمـــاش اجللـــد وخـــروج
اف ــرازات غي ــر طبيعي ــة م ــن احللم ــة وارجت ــاع فيه ــا وج ــود

ورم ف ــي الث ــدي وغيره ــا موضح ــة كيفي ــة فح ــص الث ــدي
م ــن خ ــال اللم ــس حي ــث يت ــم الفح ــص م ــن خ ــال وق ــوف
الســـيدة أمـــام املـــرآة وتقـــوم بعمـــل الفحـــص مـــن خـــال
ث ــاث ط ــرق حرك ــة دائري ــة أو خطي ــة أو حرك ــة طولي ــة.
وذكــرت أن مــن احــد أســباب اإلصابــة بســرطان الثــدي أن
تك ــون للس ــيدة تاري ــخ عائل ــي باإلصاب ــة بس ــرطان الث ــدي
أو أس ــباب متعلق ــة بالبيئ ــة «كالتغذي ــة غي ــر الصحي ــة او
الس ــمنة» وغيره ــا والت ــي ميك ــن أن تس ــبب اصاب ــة امل ــرأة
بس ــرطان الث ــدي الفت ــة ال ــى أن حوال ــي  70 – 60ف ــي املائ ــة
مـــن الســـيدات قـــد يصـــن بســـرطان الثـــدي مـــن دون
األع ــراض املذك ــورة.
واســـتعرضت االحصائيـــات اخلاصـــة بعـــدد احلـــاالت
التـــي أصيبـــت بســـرطان الثـــدي مـــن خـــال اجلمعيـــة
األمريكيـــة الفتـــة الـــى أن نســـبة اإلصابـــة فـــي الواليـــات
املتحـــدة األمريكيـــة بلغـــت  30فـــي املائـــة فـــي العـــام
اجلـــاري معتبـــره األكثـــر عـــددا فـــي إصابـــة الســـيدات
بســـرطان الثـــدي.
وأوضحــت عالقــة ســرطان الثــدي بالعوامــل البيولوجيــة
وأن هن ــاك عوام ــل طبي ــة أخ ــرى تزي ــد م ــن نس ــبة اإلصاب ــة
بــه وهــي تنــاول هرمونــات حبــوب منــع احلمــل وغيرهــا.
وأك ــدت عل ــى أهمي ــة الكش ــف املبك ــر ل ــأورام وأن حوال ــي

 ٨٠ - ٧٠فـــي املائـــة مـــن احلـــاالت ميكـــن اكتشـــافها فـــي
مرحلـــة متأخـــرة الفتـــة الـــى صعوبـــة العـــاج فـــي هـــذه
املرحلـــة اال ان نســـبة الشـــفاء مـــع الكشـــف املبكـــر تصـــل
الــى  ٪ 90ويقلــل مــن نســبة إزالــة الثــدي وأخــذ العالجــات
االشـــعاعية والكيميائيـــة ويقلـــل أيضـــا مـــن الضعـــط
النفســـي والعصبـــي.
وقالــت ليســت كل أورام الثــدي خبيثــة وتكــون حميــدة فــي
األغل ــب ويت ــم عم ــل الفح ــص الذات ــي أثن ــاء فت ــرة الطم ــث
وتق ــوم امل ــرأة بعمل ــه بع ــد االنته ــاء منه ــا خ ــال أس ــبوع
وف ــي ح ــال انقط ــاع الطم ــث تق ــوم بعمل ــه كل ش ــهر.
وأقیـــم حفـــل ختـــام البرنامـــج التدریبـــي برعایـــة رئیســـة
مجلـــس إدارة اجلمعیـــة الكویتیـــة التطوعیـــة النســـائیة
خلدم ــة وتنمی ــة املجتم ــع الش ــیخة فادی ــة س ــعد العب ــداهلل
الســـالم الصبـــاح.
یذك ــر أن ش ــهر أكتوب ــر ه ــو الش ــهر العامل ــي للتوعی ــة ح ــول
س ــرطان الث ــدي وه ــي مب ــادرة عاملی ــة ب ــدأ العم ــل به ــا عل ــى
املس ــتوى الدول ــي ف ــي أكتوب ــر  2006حی ــث تق ــوم مواق ــع
حـــول العالـــم باتخـــاذ اللـــون الـــوردي كشـــعار لهـــا مـــن
أج ــل التوعی ــة م ــن مخاط ــر س ــرطان الث ــدي كم ــا یت ــم عم ــل
حملـــة خیریـــة دولیـــة مـــن أجـــل رفـــع التوعیـــة والدعـــم
وتق ــدمی املعلوم ــات واملس ــاندة ض ــد ه ــذا امل ــرض.
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ملف

العدد

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.

انطلقـــت حمـــات التوعيـــة بشـــأن
مـــرض ســـرطان الثـــدي فـــي جميـــع
أنحـــاء العالـــم بالتزامـــن مـــع بـــدء
أكتوبـــر /تشـــرين األول ،وهـــو الشـــهر
ال ــذي حددت ــه منظم ــة الصح ــة العاملي ــة
لتســـليط الضـــوء علـــى ثانـــي أكثـــر
أنـــواع األورام اخلبيثـــة انتشـــارا
مبختلـــف الـــدول كل عـــام.
ووفقـــا لإلحصائيـــات الدوليـــة ،فـــإن
ســـرطان الثـــدي يعـــد أكثـــر أنـــواع
األورام اخلبيثـــة شـــيوعا بـــن النســـاء
ســـواء فـــي البلـــدان املتقدمـــة أو
الناميـــة ،وتقـــدر احلـــاالت بنحـــو 1.38
ملي ــون إصاب ــة جدي ــدة و 458000وف ــاة
ســـنويا ،لـــذا يســـاعد شـــهر التوعيـــة
عل ــى زي ــادة االهتم ــام والدع ــم للتوعي ــة
واالكتشـــاف املبكـــر والعـــاج وكذلـــك
الرعايـــة امللطفـــة لهـــذا املـــرض.

الشهر العالمي

للتوعية حول سرطان الثدي
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العامليـــة
( )WHOأن معـــدل اإلصابـــة بســـرطان
الثـــدي فـــي البلـــدان املنخفضـــة
واملتوســـطة الدخـــل ارتفـــع بشـــكل
مطـــرد خـــال الســـنوات األخيـــرة،
بس ــبب زي ــادة متوس ــط العم ــر املتوق ــع
وزيـــادة التحضـــر واعتمـــاد أمنـــاط
احليـــاة الغربيـــة.
ووفق ــا إلحصائي ــات املنظم ــة العاملي ــة،
حت ــدث غالبي ــة الوفي ــات بإجمال ــي 269
ألـــف حالـــة فـــي البلـــدان املنخفضـــة
واملتوس ــطة الدخ ــل ،نتيج ــة تش ــخيص
معظـــم النســـاء املصابـــات بســـرطان
الثـــدي فـــي مراحـــل متأخـــرة لنقـــص
الوعـــي بالكشـــف املبكـــر واحلواجـــز
التـــي تعتـــرض اخلدمـــات الصحيـــة.
لـــذا تشـــجع “ ”WHOبرامـــج مكافحـــة
ســـرطان الثـــدي الشـــاملة كجـــزء مـــن
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اخلطـــط الوطنيـــة ملكافحـــة الســـرطان،
مشـــيرة إلـــى أن اســـتراتيجيات
الكشـــف املبكـــر املوصـــى بهـــا للبلـــدان
منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل هـــي
الوع ــي بالعالم ــات واألع ــراض املبك ــرة
والفحـــص عـــن طريـــق الفحـــص
الســريري للثــدي فــي مناطــق العــرض.
ه ــذا الن ــوع م ــن األورام يتش ــكل داخ ــل
خاليـــا الثـــدي وقـــد يصيـــب كل مـــن
الرج ــال والنس ــاء ،لكن ــه أكث ــر ش ــيوعا
عنـــد النســـاء.
ووفق ــا جلمعي ــة الس ــرطان األمريكي ــة،
يبلـــغ متوســـط خطـــر إصابـــة امـــرأة
ف ــي الوالي ــات املتح ــدة بس ــرطان الث ــدي
فـــي وقـــت مـــا مـــن حياتهـــا حوالـــي 13
 ،%م ــا يعن ــي أن هن ــاك فرص ــة واح ــدة
م ــن كل  ٨س ــيدات إلصابته ــا بس ــرطان
الثـــدي .لـــذا فإنـــه يعـــد أكثـــر األنـــواع

شـــيوعا عنـــد النســـاء بعـــد ســـرطان
اجللـــد فـــي أمريـــكا .حســـب منظمـــة
الصحـــة العامليـــة.
بينم ــا ذك ــر موق ــع ماي ــو كلين ــك (Mayo
 ،)Clinicاملختـــص بـــكل مـــا يتعلـــق
بالصحـــة ،أن معـــدالت النجـــاة مـــن
املـــرض زادت بفضـــل الدعـــم الكبيـــر
للتوعي ــة ومتوي ــل األبح ــاث م ــا أح ــدث
تقدمــا فــي اكتشــافه املبكــر وتشــخيصه
وعالجـــه.
بشــكل عــام يعــرف األطبــاء أن ســرطان
الثـــدي يحـــدث عندمـــا تبـــدأ بعـــض
خالي ــا الث ــدي ف ــي النم ــو بش ــكل غي ــر
طبيعـــي ،إذ تنقســـم بســـرعة أكبـــر
مـــن اخلاليـــا الســـليمة وتســـتمر فـــي
التراكـــم وتشـــكل كتلـــة ،وقـــد تنتقـــل
عب ــر الث ــدي إل ــى العق ــد الليمفاوي ــة أو
إلـــى أجـــزاء أخـــرى مـــن اجلســـم.
ويبـــدأ ســـرطان الثـــدي غالبـــا بخاليـــا
فـــي القنـــوات املنتجـــة للحليـــب
(ســـرطان األقنيـــة الغازيـــة) ،وقـــد
يبـــدأ أيضـــا فـــي النســـيج الغـــدي
الـــذي ُيســـمى الفصيصـــات (ســـرطان
الفصي ــص الغ ــازي) أو ف ــي اخلالي ــا أو
األنســـجة األخـــرى داخـــل الثـــدي.
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متابعات

«كان» تطلق حملتها السنوية للتوعية بسرطان البروستاتا

د .خالد الصالح :سرطان البروستاتا..

ً
انتشارا بين الرجال في الكويت
األكثر

َّ
دش ــنت احلمل ــة الوطني ــة للتوعي ــة مب ــرض الس ــرطان
(كان) ،حمل ــة التوعي ــة مب ــرض س ــرطان البروس ــتاتا
حت ــت ش ــعار «التوعي ــة وقاي ــة».
وق ــال رئي ــس مجل ــس إدارة احلمل ــة د.خال ــد الصال ــح
إن حملـــة ســـرطان البروســـتاتا ،التـــي تقيمهـــا «كان»
للع ــام الثام ــن عل ــى التوال ــي ،ته ــدف لزي ــادة التوعي ــة
بأهميــة الكشــف املبكــر عــن ســرطان البروســتاتا لــدى
الش ــريحة املس ــتهدفة ،والتقص ــي ع ــن ه ــذا امل ــرض.
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وأشـــار د.الصالـــح إلـــى أن «كان» تســـعى مـــن خـــال
هـــذه احلملـــة للوصـــول إلـــى الشـــريحة املســـتهدفة،
مؤكـــد ًا أن احلملـــة ســـتتضمن محاضـــرات أوناليـــن
فـــي مقـــر احلملـــة ،مراعيـــة االشـــتراطات الصحيـــة
وتوصيـــات وزارة الصحـــة فـــي هـــذا الشـــأن ،مشـــير ًا
إل ــى أن ــه س ــيتم توزي ــع كتيب ــات وبروش ــورات خاص ــة
بس ــرطان البروس ــتاتا ،الت ــي تتضم ــن ش ــرح ًا علميــ ًا
مبســـط ًا حـــول طـــرق الوقايـــة والكشـــف املبكـــر.

وكانــت جريــدة القبــس فــي إطــار مبادراتهــا املجتمعيــة
وتفاعله ــا م ــع مختل ــف القضاي ــا الت ــي ته ــم الق ــراء ،ق ــد
ارتـــدى شـــعارها علـــى منصاتهـــا مبواقـــع التواصـــل
االجتماعـــي «تويتـــر وإنســـتغرام وفيســـبوك وتيـــك
تـــوك ويوتيـــوب» اللـــون األزرق ،ملواكبـــة احلملـــة
العاملي ــة لتوعي ــة الرج ــال بس ــرطان البروس ــتاتا ،الت ــي
بـــدأت عامليـــ ًا عـــام  2004حتـــت عنـــوان «موفمبـــر»،
وجـــاءت مباشـــرة بعـــد أكتوبـــر ،الـــذي اتفـــق عامليـــ ًا
علـــى اعتبـــاره شـــهر ًا حملاربـــة ســـرطان الثـــدي لـــدى
النســـاء.
وتع ــود تس ــمية «موفمب ــر» ف ــي األس ــاس إل ــى الدم ــج
مــا بــن احلــرف األول مــن كلمــة  Mustacheالتــي تعنــي
شــارب ،وكلمــة نوفمبــر  Novemberوهــو الشــهر الــذي
ينطل ــق في ــه احل ــدث س ــنوي ًا.
وتتضمـــن احلملـــة التـــي تواكبهـــا القبـــس بشـــكل
يوم ــي نصائ ــح وإرش ــادات ح ــول كيفي ــة الكش ــف ع ــن
امل ــرض ومراحل ــه ،وط ــرق الوقاي ــة من ــه ،إل ــى جان ــب
حـــوارات مـــع أصحـــاب االختصـــاص بذلـــك املـــرض،
إضافـــة إلـــى تقاريـــر مـــن مؤسســـة «مايـــو كلينـــك»
األميركيـــة العريقـــة.
 14عاما

وأعل ــن د .خال ــد أحم ــد الصال ــح ،رئي ــس مجل ــس إدارة
احلمل ــة الوطني ــة للتوعي ــة مب ــرض الس ــرطان (كان)،
أن احلملـــة متكنـــت علـــى مـــدار أكثـــر مـــن  14عامـــ ًا
مـــن حتقيـــق إجنـــازات كبيـــرة فـــي مجـــال التوعيـــة
والوقايـــة والكشـــف املبكـــر ألمـــراض الســـرطان،
األم ــر ال ــذي س ــاهم ف ــي زي ــادة وع ــي اجلمه ــور جت ــاه
األمــراض الســرطانية وأهميــة الكشــف املبكــر (خاصــة
فـــي ســـرطانات الثـــدي والبروســـتاتا).
وأضـــاف الصالـــح« :ســـرطان البروســـتاتا هـــو أكثـــر
األمـــراض الســـرطانية انتشـــار ًا بـــن الرجـــال ،وفـــي
َ
حالت ــي إصاب ــة
كل أس ــبوع ،يت ــم اكتش ــاف أكث ــر م ــن
جديدتـــن بهـــذا املـــرض».
لكل رجل بلغ الـ50

يع ــرف علمي ـ ًا ب ــأن س ــرطان البروس ــتاتا ه ــو س ــرطان
كبـــار الســـن ،ممـــا يفســـر نصيحـــة كل رجـــل بلـــغ أو
تع ــدى عم ــر الـــ 50باخلض ــوع لفح ــص ال ــدم املس ــمى
 PSAســـنوي ًا.
وســـهلت وزارة الصحـــة فـــي الكويـــت عمـــل هـــذا

الفح ــص عب ــر توفي ــره ف ــي املس ــتوصفات ،مم ــا س ــاهم
فـــي ســـهولة وســـرعة التشـــخيص.
وللتوضيـــح ،فارتفـــاع مســـتوى  PSAفـــي الـــدم يـــدق
ج ــرس اإلن ــذار وينب ــه الرج ــل ال ــى حاجت ــه ملزي ــد م ــن
الفحوصـــات الكتشـــاف مصـــدر هـــذا االرتفـــاع ،ومـــن
اخلط ــأ االعتق ــاد ب ــأن كل زي ــادة ف ــي مع ــدل  PSAدالل ــة
علـــى اإلصابـــة بســـرطان البروســـتاتا ،فقـــد يرجـــع
ذلـــك إلـــى أســـباب عـــدة ،كاألمـــراض احلميـــدة التـــي
تصيـــب البروســـتاتا.
فترة الشباب

وتابــع د .خالــد موضحـ ًا« :بنــاء علــى هــذه املعلومــات،
ننصـــح مـــن لديهـــم تاريـــخ عائلـــي أو ســـمنة زائـــدة
وكل م ــن تع ــدى الـــ  50عامــ ًا بالتوج ــه إل ــى الطبي ــب
لعم ــل فح ــص دم بس ــيط يس ــمى فح ــص الـــ .PSA
وف ــي ح ــال أثبت ــت دالالت ه ــذا الفح ــص والفحوص ــات
التابعـــة لـــه اإلصابـــة باملـــرض ،فاكتشـــاف ســـرطان
البروســـتاتا مبكـــر ًا مـــن أهـــم العوامـــل التـــي ترفـــع
فرصـــة الشـــفاء الـــى نســـبة عاليـــة جـــد ًا».
معتقدات خاطئة

ولفـــت د .خالـــد إلـــى انتشـــار معتقـــدات خاطئـــة
تتعل ــق بس ــرطان البروس ــتاتا« :ال دلي ــل علميــ ًا يؤك ــد
عالق ــة س ــرطان البروس ــتاتا م ــع اإلصاب ــة بالتهاب ــات
املســـالك البوليـــة فـــي فتـــرة الشـــباب أو بالتضخـــم
البروســـتاتي احلميـــد الـــذي يصاحـــب التقـــدم فـــي
العم ــر ،فه ــذه اإلصاب ــات لي ــس له ــا عالق ــة م ــع زي ــادة
احتمـــال اإلصابـــة بســـرطان البروســـتاتا».
األعراض

تتمثـــل األعـــراض فـــي ضعـــف دفـــع البـــول وتكـــرار
اإلحس ــاس باحلاج ــة للتب ــول ،وظه ــور دم ف ــي الب ــول،
والشــعور بصعوبــة فــي التبــول قــد تصحبهــا حرقــة.
الوقاية

احملافظـــة علـــى الـــوزن الصحـــي ،واالبتعـــاد عـــن
التدخـــن ،وممارســـة النشـــاط البدنـــي.
عوامل تزيد اإلصابة

العوامـــل الوراثيـــة ،مثـــل وجـــود تاريـــخ عائلـــي
(إصابـــة قريـــب مـــن الدرجـــة األولـــى) ،وبعـــض
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متابعات

العوامـــل البيئيـــة ،كالتعـــرض لإلشـــعاع ،وتقـــدم
العم ــر ،حي ــث أثبت ــت الدراس ــات أن معظ ــم املصاب ــن
بس ــرطان البروس ــتاتا ه ــم م ــن ضم ــن الفئ ــة العمري ــة
التــي تعــدت الـــ  50عامـ ًا ،وللمقارنــة ،فغالبيــة حــاالت
اإلصابــة محليــا ( )63%مــن نصيــب رجــال فــي عمــر الـــ
ِ
والع ــرق ،فق ــد بين ــت دراس ــات أن امل ــرض
 62أو أكب ــر،
أكث ــر ش ــيوع ًا ب ــن الرج ــال ذوي األص ــول األفريقي ــة،
مقارنـــة بالرجـــال مـــن األصـــول اآلســـيوية ،بينمـــا
يعتبـــر الرجـــال ذوو األصـــول العربيـــة متوســـطي
اإلصابـــة ،مقارنـــة باألصـــول األفريقيـــة واآلســـيوية.
وهنـــاك أيضـــا الســـمنة ،حيـــث بينـــت الدراســـة
عالقـــة الســـمنة مـــع زيـــادة نســـبة اإلصابـــة بســـرطان
البروســتاتا - 6 .النظــام الغذائــي ،فقــد أشــارت دراســات
إل ــى أن تن ــاول أغذي ــة حتت ــوي عل ــى نس ــبة عالي ــة م ــن
الكالســـيوم قـــد يســـاهم فـــي زيـــادة خطـــر اإلصابـــة.
إجراءات املسح للكشف املبكر

اليوجـــد إجمـــاع بـــن الباحثـــن علـــى موعـــد وســـبل
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الكش ــف املبك ــر ،واليوج ــد إج ــراء حاس ــم لذل ــك ،ولك ــن
التوصيـــات العامـــة تنصـــح باملســـح بـــدء ًا مـــن عمـــر
 45لـــدى األشـــخاص الذيـــن تصنـــف حالتهـــم ضمـــن
الفئـــة ذات اخلطـــورة العاليـــة ممـــن لديهـــم تاريـــخ
ً
مثـــا.
عائلـــي ،كإصابـــة قريـــب مـــن الدرجـــة األولـــى،
أم ــا بالنس ــبة للمس ــح ،فينص ــح بالقي ــام ب ــه ب ــدء ًا م ــن
عمـــر  50لـــدى األشـــخاص الذيـــن تصنـــف حالتهـــم
ضمـــن الفئـــة ذات اخلطـــورة املنخفضـــة .وتتضمـــن
اإلجـــراءات األوليـــة التصويـــر باألمـــواج فـــوق
الصوتي ــة لتحدي ــد حج ــم البروس ــتات والتحق ــق م ــن
وج ــود أي تغي ــرات مرضي ــة فيه ــا .وهن ــاك أيضــ ًا م ــا
يدعـــى بالفحـــص الشـــرجي وإجـــراء حتليـــل يعـــرف
باســـم ( ،)PSAوهـــو عبـــارة عـــن معايـــرة بروتـــن
خ ــاص يدع ــى املس ــتضد البروس ــتاتي النوع ــي ال ــذي
تف ــرزه ع ــادة غ ــدة البروس ــتات .إذ ترتف ــع نس ــبة ذل ــك
البروتـــن فـــي عـــدة حـــاالت ومنهـــا الســـرطان .ومـــن
خـــال هـــذه الفحوصـــات وبالربـــط مـــع األعـــراض
ميكـــن لألطبـــاء حتديـــد احتمـــال وجـــود الســـرطان.

وف ــي ح ــال ع ــدم التيق ــن الت ــام م ــن احلال ــة ،ينص ــح
بإجـــراء خزعـــة للبروســـتات وفحصهـــا مجهريـــ ًا.
الوقاية

لي ــس هن ــاك وقاي ــة نوعي ــة لس ــرطان البروس ــتات،
ولكـــن ميكـــن للمحافظـــة علـــى الصحـــة العامـــة
وبعـــض اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن احلـــد منهـــا،
وذلـــك وفقـــ ًا لدراســـات عـــدة ،ولعـــل أبـــرز تلـــك
اإلجـــراءات يتمثـــل فـــي اآلتـــي:
احملافظـــة علـــى وزن صحـــي ،إذ تشـــير بعـــض
الدراس ــات إل ــى وج ــود عالق ــة ب ــن البدان ــة وزي ــادة
خط ــر اإلصاب ــة بس ــرطان البروس ــتات .وم ــن هن ــا
تقتض ــي احلاج ــة إل ــى احملافظ ــة عل ــى وزن صح ــي.
غنـــي بالفواكـــه
صحـــي
غذائـــي
بنظـــام
االلتـــزام
ً
ً
ً
ً
واخلضـــراوات وجتنـــب تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة
بالدهــون مثــل اللحــوم احلمــراء .كمــا تشــير بعــض
الدراســـات اإلحصائيـــة إلـــى أن تنـــاول األطعمـــة
احلاويـــة علـــى نســـبة عاليـــة مـــن مضـــادات

األكســـدة مثـــل أوميغـــا  3تســـاعد علـــى احلـــد مـــن
نســـبة اإلصابـــة.
ممارس ــة الرياض ــة بش ــكل منتظ ــم ،حي ــث حتس ــن
ممارســـة التمرينـــات الرياضيـــة مـــن الصحـــة
العامـــة ،األمـــر الـــذي يســـاعدك فـــي احلفـــاظ علـــى
وزنـــك وحتســـن مزاجـــك .توجـــد بعـــض األدلـــة
التـــي تشـــير إلـــى أن الرجـــال الذيـــن ال ميارســـون
الرياضـــة أكثـــر عرضـــة الرتفـــاع مســـتويات
املس ــتضد البروس ــتاتي النوع ــي ( .)PSAف ــي ح ــن
قـــد يقـــل خطـــر إصابـــة األفـــراد الذيـــن ميارســـون
الرياضـــة بســـرطان البروســـتات.
العالج

يتوقـــف العـــاج علـــى مرحلـــة املـــرض عنـــد
اكتشـــافه ،وفـــي حـــال كان فـــي مراحـــل مبكـــرة
يعـــد االســـتئصال التـــام للبروســـتات العـــاج
األفض ــل ،وق ــد يتراف ــق ذل ــك م ــع الع ــاج الش ــعاعي
والكيمـــاوي والهرمونـــي.
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اكتشافات

طبية

الواقع االفتراضي مي ّكن العلماء من تتبع خاليا اجلسم البشري (بيكسابي)

خرائط الخاليا البانورامية
..برنامج جديد يسمح بالدخول
إلى الخاليا وتتبعها

عندم ــا ش ــعرت «ألي ــس» -تل ــك الفت ــاة
الصغي ــرة -باملل ــل م ــن ط ــول جلوس ــها
بجـــوار أختهـــا أخـــذت تركـــض وراء
أرنـــب رأتـــه يدخـــل للتـــو جحـــرا
أمامه ــا ،ففوجئ ــت بعده ــا بعال ــم مل ــيء
بالعجائ ــب واألس ــرار واملغام ــرات ،لك ــن
علـــى مـــا يبـــدو أن رحلـــة أكثـــر إثـــارة
كانـــت ميكـــن أن تنتظرهـــا لـــو قـــررت
الدخ ــول إل ــى اخللي ــة البش ــرية وس ــبر
أغوارهـــا.
ل ــم يع ــد ذل ــك ضرب ــا م ــن اخلي ــال بع ــد،
ففـــي دراســـة حديثـــة أجراهـــا علمـــاء
فـــي جامعـــة كامبـــردج (University of
 )Cambridgeونشـــرت نتائجهـــا فـــي
دوريـــة «نيتشـــر ميثـــودز” (Nature
 )Methodsفــي الـــ 12مــن أكتوبر/تشــرين
األول احلالـــي أصبـــح اآلن ممكنـــا
التج ــول داخ ــل اللغ ــز األكب ــر -اخللي ــة
البشـــرية -لكشـــف أســـرارها الدفينـــة.
أوجه التحديات

يتي ــح الفح ــص املجه ــري فائ ــق الدق ــة
الـــذي حـــاز مكتشـــفوه علـــى جائـــزةنوب ــل للكيمي ــاء ع ــام  2014-احلص ــول
عل ــى ص ــور بدق ــة تص ــل إل ــى مس ــتوى
النانومتـــر ،وذلـــك باســـتخدام حيـــل
فيزيائيـــة ذكيـــة لاللتفـــاف علـــى
بعـــض الظواهـــر الفيزيائيـــة املقيـــدة

لعمليـــة التصويـــر فائـــق الدقـــة مثـــل
ظاهـــرة «حيـــود الضـــوء» ،وقـــد مكـــن
ذلـــك الباحثـــن مـــن مراقبـــة العمليـــات
اجلزيئيـــة التـــي حتـــدث فـــي اخلاليـــا
وقـــت حدوثهـــا الفعلـــي.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ظلــت هنــاك
مشـــكلة عصيـــة تتمثـــل فـــي صعوبـــة
معاجلـــة وحتليـــل هـــذه النتائـــج
بشـــكل ثالثـــي األبعـــاد ،األمـــر الـــذي
دفـــع باحثـــي جامعـــة كامبـــردج إلـــى
ابتـــكار برنامـــج معتمـــد علـــى تقنيـــة
الواق ــع االفتراض ــي -أطل ــق علي ــه اس ــم
«ف ــي ل ــوم” ( -)vLUMEوالت ــي تس ــمح
للباحثـــن بالســـير داخـــل اخلاليـــا
الفرديـــة وحتليلهـــا ،لفهـــم املشـــكالت
األساس ــية ف ــي عل ــم األحي ــاء وتطوي ــر
عالجـــات جديـــدة لألمـــراض.
استكشـــاف إحـــدى اخلاليـــا العصبيـــة
باس ــتخدام برنام ــج الواق ــع االفتراض ــي
«ف ــي ل ــوم» (يوري ــك أل ــرت)
يقـــول الدكتـــور ســـتيفن لـــي -قائـــد
هـــذه الدراســـة فـــي قســـم الكيميـــاء
بجامعـــة كامبـــردج -فـــي البيـــان
الصحفـــي الـــذي نشـــرته اجلامعـــة إن
«العمليـــات احليويـــة حتـــدث داخـــل
أجســـامنا بصورتهـــا ثالثيـــة األبعـــاد،
إال أننـــا حتـــى اآلن نواجـــه صعوبـــة
ف ــي التعام ــل م ــع ه ــذه البيان ــات عل ــى
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شاشـــة احلاســـوب ثنائيـــة البعـــد”.
ويضي ــف «ل ــم يك ــن األم ــر كذل ــك بعدم ــا
شـــرعنا فـــي حتليـــل البيانـــات التـــي
حصلنـــا عليهـــا باســـتخدام الواقـــع
االفتراضــي ،إذ بــدا كل شــيء فــي مكانــه
الصحيـــح”.
تعاون أكادميي صناعي

مت تصميـــم هـــذا البرنامـــج بالتعـــاون
مـــع شـــركة «لـــوم فـــي آر احملـــدودة”
( )Lume VR Ltdواملتخصص ــة بتصمي ــم
برمجيـــات حتليـــل الصـــور ثالثيـــة
األبع ــاد ،فبينم ــا عم ــل فري ــق ل ــي مب ــا
لدي ــه م ــن خب ــرة ف ــي مج ــال الفح ــص
املجهـــري فائـــق الدقـــة علـــى جمـــع
البيان ــات انش ــغل فري ــق ش ــركة «ل ــوم»
بعملي ــات احلوس ــبة املكاني ــة وحتلي ــل
تلـــك البيانـــات.
وأثمـــر التعـــاون عـــن ابتـــكار أداة
جدي ــدة مكن ــت العلم ــاء م ــن استكش ــاف
مجموعـــات البيانـــات املعقـــدة ،إذ
يســـمح هـــذا البرنامـــج بتحليـــل
بيان ــات الفح ــص املجه ــري فائ ــق الدق ــة
باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي ،مبـــا
ميكننـــا فـــي النهايـــة مـــن تتبـــع كل
شـــيء تقريبـــا بـــدءا مـــن البروتينـــات
املفـــردة داخـــل اخلليـــة وصـــوال إلـــى
استكشـــاف وحتليـــل اخلليـــة بأكملهـــا.

ويقـــول ألكســـندر كيتشـــنغ الرئيـــس
التنفيـــذي لشـــركة «لـــوم» إن هـــذا
البرنامـــج «قـــد أصبـــح ثـــورة فـــي
مجـــال التصويـــر ،وذلـــك لتمكنـــه
مـــن وضـــع اإلنســـان حتـــت عدســـة
الفحـــص النانويـــة” .وأضـــاف أن
«اس ــتخدام منهجي ــة الواق ــع االفتراض ــي
مكـــن العلمـــاء مـــن تخيـــل األنظمـــة
البيولوجيـــة وصياغـــة التســـاؤالت
حـــول مـــا يتـــم جمعـــه مـــن بيانـــات
بيولوجيـــة ثالثيـــة األبعـــاد ،وذلـــك
أثن ــاء الوق ــت الفعل ــي ال ــذي حت ــدث ب ــه
تلـــك العمليـــات البيولوجيـــة”.
ويضيـــف كيتشـــنغ «ينتـــج الفحـــص
املجه ــري فائ ــق الدق ــة بيان ــات معق ــدة
للغايـــة ،إذ يســـتغرق حتليـــل تلـــك
البيانـــات مـــن العلمـــاء أوقاتـــا طويلـــة

جـــدا ،لـــذا فـــإن برنامـــج «فـــي لـــوم»
ســـيمكننا مـــن تقليـــل الوقـــت الـــازم
لتحلي ــل تل ــك البيان ــات ،ث ــم احلص ــول
علـــى إجابـــات لألســـئلة البيولوجيـــة
بشـــكل أســـرع”.
آفاق جديدة

ســـيؤدي عـــرض البيانـــات بهـــذه
الطريقـــة االفتراضيـــة إلـــى إلهـــام
الباحث ــن باألف ــكار اجلدي ــدة وتش ــجيع
املبـــادرات املبتكـــرة.
فعلـــى ســـبيل املثـــال ،اســـتخدمت
أنوش ــكا هان ــدا -وه ــي طالب ــة دكت ــوراه
ف ــي مجموع ــة ل ــي البحثي ــة -البرنام ــج
للتج ــول داخ ــل خلي ــة مناعي ــة مأخ ــوذة
مـــن دمهـــا ،ثـــم وقفـــت داخـــل خليتهـــا
باســـتخدام الواقـــع االفتراضـــي.
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وتعقـــب هانـــدا علـــى تلـــك التجربـــة
بأنه ــا «أم ــر ال يص ــدق ،إذ مينح ــك ذل ــك
البرنام ــج منظ ــورا جدي ــدا ع ــن عمل ــك”.
مكـــن برنامـــج «فـــي لـــوم» الباحثـــن
مـــن الســـير داخـــل اخلاليـــا وتتبعهـــا
بش ــكل ثالث ــي األبع ــاد (يوري ــك أل ــرت)
يعكـــف فريـــق لـــي حاليـــا علـــى
اســـتخدام هـــذا البرنامـــج لتتبـــع عـــدد
مـــن البيانـــات البيولوجيـــة املأخـــوذة
مـــن اخلاليـــا العصبيـــة واخلاليـــا
املناعيـــة والســـرطانية.
وقــد مكنتهــم تقنيــة الواقــع االفتراضــي
مــن اســتبعاد إحــدى الفرضيــات ســريعا
والتـــي تخـــص عملهـــم -ثـــم اقتـــراحفرضيـــات جديـــدة ،دون فقـــد املزيـــد
مـــن الوقـــت واجلهـــد فـــي استكشـــاف
فرضي ــات ق ــد تك ــون خاطئ ــة.

اكتشافات

طبية

ذراع روبوتية

لتنظير القولون والتحقق
من السرطان

طـــور باحثـــون بريطانيـــون ذراعـــ ًا روبوتيـــة تعمـــل بتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي
وميكنهــا إجــراء عمليــة تنظيــر القولــون والكشــف عــن ســرطان األمعــاء واملســتقيم
باســـتخدام مغناطيـــس لتوجيـــه مســـبار الكاميـــرا عبـــر القنـــاة
الهضميـــة.
وقـــد يكـــون النظـــام اجلديـــد الـــذي طـــوره فريـــق مـــن
جامع ــة لي ــدز أول حتدي ــث رئيس ــي لتنظي ــر القول ــون
من ــذ عق ــود ،وال ــذي يت ــم اس ــتخدامه حوال ــي 100000
مـــرة كل عـــام فـــي اململكـــة املتحـــدة للكشـــف عـــن
أمـــراض اجلهـــاز الهضمـــي.
وف ــي تنظي ــر القول ــون ،يت ــم متري ــر مس ــبار طوي ــل ورفي ــع
منته ــي بالكامي ــرا عب ــر املس ــتقيم والقول ــون للبح ــث ع ــن
التشـــوهات وإزالتهـــا وأخـــذ عينـــات األنســـجة ،وقـــد يكـــون مزعجـــ ًا
للمري ــض ويتطل ــب عم ــل متخصص ــن ميلك ــون مه ــارة كبي ــرة.
لك ــن نظ ــام ال ــذكاء االصطناع ــي اجلدي ــد سيس ــاعد األطب ــاء واملمرض ــات األق ــل خب ــرة
ف ــي توجي ــه املس ــبار بأم ــان إل ــى مواق ــع مح ــددة داخ ــل القول ــون ،وميك ــن أن تب ــدأ
التج ــارب عل ــى املرض ــى باس ــتخدام النظ ــام ف ــي وق ــت مبك ــر م ــن الع ــام املقب ــل.
وأثن ــاء حت ــرك ال ــذراع داخ ــل القول ــون ،تق ــوم مبن ــاورة الكبس ــولة الت ــي حتت ــوي
أيض ـ ًا عل ــى مغناطي ــس صغي ــر معه ــا ،وط ــور الباحث ــون  3مس ــتويات مختلف ــة م ــن
املســاعدة الروبوتيــة ،وقامــوا بتقييمهــا ملعرفــة مــدى فعاليــة كل منهــا فــي مســاعدة
املوظف ــن غي ــر املتخصص ــن ف ــي إج ــراء تنظي ــر القول ــون ،و تضمن ــت مس ــتويات
املس ــاعدة التحك ــم املباش ــر ف ــي الروب ــوت ،حي ــث يتمت ــع املش ــغل بالتحك ــم املباش ــر
ف ــي الروب ــوت عب ــر عص ــا التحك ــم.
وف ــي مس ــتوى املس ــاعدة «التش ــغيل الذك ــي ع ــن ُبع ــد» ،يرك ــز املش ــغل عل ــى امل ــكان
الـــذي يريـــد أن تكـــون الكبســـولة فيـــه داخـــل القولـــون ،تـــارك ًا النظـــام اآللـــي
حلس ــاب ح ــركات ال ــذراع اآللي ــة الالزم ــة.
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وأخيـــر ًا ،فـــي وضـــع «التنقـــل شـــبه
املس ــتقل» ،ينق ــل ال ــذكاء االصطناع ــي
الكبس ــولة عب ــر القول ــون ،باس ــتخدام
املالحظـــات املرئيـــة مـــن كاميـــرا
املس ــبار ،عل ــى الرغ ــم م ــن أن ــه ميك ــن
للمشـــغل جتاوزهـــا حســـب احلاجـــة،
بحســـب صحيفـــة ديلـــي ميـــل
البريطانيـــة.
وقـــال مؤلـــف البحـــث وعالـــم
الروبوتـــات بيتـــرو فالداســـتري مـــن
جامعـــة ليـــدز «إن تنظيـــر القولـــون
مينـــح األطبـــاء نافـــذة علـــى العالـــم
مخبـــأة فـــي أعمـــاق جســـم اإلنســـان،
كمـــا أنـــه يوفـــر أداة حيويـــة لفحـــص
األمـــراض مثـــل ســـرطان القولـــون
واملســـتقيم”.
وأضـــاف فالداســـتري «لكـــن تقنيـــات
التنظيـــر ظلـــت دون تغييـــر لعقـــود،
ومــا قمنــا بتطويــره هــو نظــام يســهل
علـــى األطبـــاء أو املمرضـــات إجـــراء
التنظي ــر وه ــو أق ــل إيالمــ ًا للمرض ــى،
إنـــه ميثـــل خطـــوة مهمـــة جلعـــل
تنظي ــر القول ــون متاحــ ًا عل ــى نط ــاق
أوس ــع ،وه ــو ض ــروري للكش ــف ع ــن
ســـرطان القولـــون واملســـتقيم بشـــكل

البرازيل تجد في دواء
مضاد للديدان فائدة
في عالج كورونا
خل ــص علم ــاء برازيلي ــون إل ــى أن عق ــار «نيتازوكس ــانيد»
املضـــاد للديـــدان ،فعـــال فـــي عـــاج املرضـــى املصابـــن
بعـــدوى الفيـــروس التاجـــي املســـتجد (كورونـــا).
هـــذا األمـــر أعلنـــه ماركـــوس بونتيـــس ،وزيـــر العلـــوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار فــي البرازيــل ،حيــث قــال« :لدينــا
دواء مثبـــت علميـــا ميكنـــه خفـــض احلمـــل الفيروســـي
(كورون ــا) .م ــاذا يعن ــي ه ــذا؟ عملي ــا ه ــذا يعن ــي أن ه ــذا
الـــدواء يقلـــل مـــن عـــدوى أولئـــك الذيـــن يتناولونـــه،
وهـــو يجعلهـــم عـــاوة علـــى ذلـــك ،أقـــل عرضـــة لظهـــور
أعـــراض أكثـــر خطـــورة للمـــرض ،ويجنبهـــم العـــاج فـــي
املستشـــفيات ويقيهـــم مـــن النهايـــات املؤســـفة”.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي هـــذا الســـياق أن باحثـــن اختبـــروا
حوالـــي ألفـــي دواء ،وأظهـــر بينهـــا «النيتازوكســـانيد»
أعلــى فعاليــة فــي مكافحــة فيــروس كورونــا فــي الظــروف
املعملي ــة ،مضيف ــة أن العلم ــاء أك ــدوا النتائ ــج األولي ــة م ــن
خـــال اختبـــارات ســـريرية الحقـــة ،شـــارك فيهـــا نحـــو
 1500متطـــوع.
يشـــار إلـــى أن األبحـــاث فـــي البرازيـــل حـــول فعاليـــة
دواء «نيتازوكســـانيد» فـــي مكافحـــة عـــدوى الفيـــروس
التاجـــي كانـــت بـــدأت فـــي أبريـــل ،إال أن وزيـــر
العلـــوم والتكنولوجيـــا واالبتـــكار فـــي
البرازيـــل حينهـــا ،لـــم يكشـــف عـــن أي دواء
مض ــاد للدي ــدان حتدي ــدا ،وذل ــك ك ــي «ال يثي ــر
ضجـــة”.
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اكتشافات

طبية

تورم في جزء معين من الجسم

قد يدل على اإلصابة

بسرطان الرئة!

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 تدخني التبغ أو التعرض للتدخني غير
املباشر .وتشمل األعراض السعال املستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكثر ،والتهابات الصدر
املتكررة .وقد يكون التورم عالمة على مضاعفات أخرى.
وأضافت مؤسسة  Roy Castleلسرطان 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 الرئتني« ،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 Todayوقد 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 والقدمني من عالمات اعتالل
األعصاب ،والذي ميكن أن يحدث عندما ينمو الورم بالقرب من األعصاب في الذراع أو الكتف .وإذا انتشر سرطان الرئة
إلى جزء آخر من اجلسم ،فسيجعل العالج أكثر صعوبة .ولتقليل خطر اإلصابة بسرطان الرئة ،تشارك مؤسسة Roy
 Castleبعض النصائح ،حيث أكدت «لم يفت األوان بعد على اإلقالع عن التدخني .وهناك العديد من الفوائد الفورية
وطويلة األجل للتوقف”.
وينبغي محاولة «جتنب التدخني 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 حتسني مزاجك ،وتقليل التوتر وحتسني مستويات الطاقة.
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رقائق حيوية جديدة للمساعدة

في تشخيص وعالج السرطان

ابتكـــر باحثـــون فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا إرفـــن بالواليـــات املتحـــدة رقاقـــة
إلكتروني ــة حيوي ــة جدي ــدة م ــن أج ــل دراس ــة مش ــكلة ع ــدم جتان ــس اخلالي ــا
الســـرطانية بهـــدف احلـــد مـــن قدرتهـــا علـــى مقاومـــة الوســـائل العالجيـــة
املختلفـــة.
وأف ــادت الدوري ــة العلمي ــة «أدفانس ــد بيوسيس ــتمز» ب ــأن فري ــق الباحث ــن ف ــي
مج ــاالت الهندس ــة الكهربائي ــة وعل ــوم احلاس ــب والط ــب احلي ــوي باجلامع ــة
ط ــوروا الرقاق ــة اجلدي ــدة عب ــر عل ــوم ال ــذكاء االصطناع ــي وأبح ــاث الس ــوائل
واجلزيئ ــات متناهي ــة الصغ ــر وقام ــوا بتصنيعه ــا بواس ــطة تقني ــات الطباع ــة
املجس ــمة ،بحي ــث ميك ــن اس ــتخدامها ف ــي فح ــص األورام الس ــرطانية املختلف ــة
والتمييـــز بينهـــا وبـــن االنســـجة الســـليمة علـــى املســـتوى اخللـــوي داخـــل
اجلس ــم.
ونق ــل املوق ــع اإللكترون ــي «س ــاينس ديل ــي» املتخص ــص ف ــي التكنولوجي ــا
عـــن الباحـــث كوشـــال جوشـــي املتخصـــص فـــي مجـــال الهندســـة الطبيـــة
احليوي ــة قول ــه إن «ع ــدم التجان ــس عل ــى مس ــتوى اخلالي ــا داخ ــل األورام
الســرطانية ميكــن أن يــؤدي إلــى مقاومــة ســبل العــاج ،بدرجــات متفاوتــة
حس ــب كل مري ــض» ،مضيفــ ًا أن التقني ــة اجلدي ــدة تتي ــح إمكاني ــة ع ــاج
ه ــذه املش ــكلة ع ــن طري ــق التصني ــف الدقي ــق للخالي ــا الس ــرطانية داخ ــل
العين ــة الواح ــدة”.
ويؤك ــد فري ــق الدراس ــة أن «حتلي ــل اخلالي ــا الس ــرطانية ينط ــوي عل ــى
أهمي ــة كبي ــرة لتحدي ــد أن ــواع الس ــرطان ل ــكل مري ــض ،وكذل ــك دراس ــة
ع ــدم التجان ــس اخلل ــوي ،كم ــا يس ــمح بإمكاني ــة معرف ــة تط ــور الس ــرطان
وتوفي ــر وس ــائل عالجي ــة أكث ــر كف ــاءة”.
وقـــام الفريـــق البحثـــي بصناعـــة جهـــاز الختبـــار النمـــوذج األولـــي
مـــن الرقاقـــة اجلديـــدة ،حيـــث يجـــري وضـــع عينـــات اخلاليـــا املـــراد
دراســـتها داخـــل قنـــوات حتتـــوي علـــى ســـوائل معينـــة ،مـــع تثبيـــت
أقطـــاب كهربائيـــة ملراقبـــة اخلصائـــص الكهربائيـــة للخاليـــا املريضـــة
مقارن ــة باخلالي ــا الس ــليمة للمري ــض ث ــم حتليله ــا بواس ــطة الرقاق ــة
اإللكترونيـــة.
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دراسات
كيف تنزلق الطفيليات القاتلة

إلى الخاليا البشرية؟

قــد يــؤدي التوصــل لفهــم آليــة بســيطة،
علــى املســتوي اجلزيئــى واخللــوي ،إلــى
تطويــر أدويــة ناجعــة لعــاج أصعــب
األمــراض وأكثرهــا تأثيــرا فــي تاريــخ
البشــرية ،وقــد أظهــرت دراســة علميــة
حديثــة نشــرت بدوريــة «كومينيكيشــنز
بيولوجــي” (،)Communications Biology
يــوم  13أكتوبر/تشــرين األول اجلــاري،
أدلــة إضافيــة تؤيــد تلــك احلقيقــة
الراســخة.
فــي الدراســة اجلديــدة ،متكــن الباحثــون
مــن فهــم اآلليــة الدقيقــة التــي يعمــل
مــن خاللهــا مركــب بروتينــي فــي بعــض
الطفيليــات ،وكيــف يتفاعــل مــع العديــد
مــن البروتينــات األخــرى ،وميكــن أن
يــؤدي فهــم هــذه اآلليــة لتطويــر األدويــة
وتوقــف تطــور أمــراض مثــل املالريــا وداء
املقوســات.
االنزالق

مــن الناحيــة البيولوجيــة ،يشــير
ْ
االنــ ِز َالق إلــى نــوع حركــة اخلليــة علــى
طــول الســطح دون تغييــر شــكله ،ولكــن
هــذه احلركــة االنزالقيــة فريــد مــن نوعهــا
فــي الطفيليــات مــن فصيلــة معقــدات
القمــة ( ،)Apicomplexaمثــل ا ُمل َت َص ـ ّ ِورة أو
«بالزموديــوم” ( ،)Plasmodiumواملقوســة
أو «توكســوبالزما” (.)Toxoplasma
واملتصــورة جنس مــن األوليــات الطفيلية
التــي تســبب املالريــا ،واملقوســة طفيلــي
أحــادي اخلليــة يتميــز بقدرتــه علــى
احلركــة الســريعة والنشــيطة واختــراق
اعضــاء جســم الشــخص املصــاب،
حيــث يتكاثــر داخــل األعضــاء املختلفــة،
ويتســبب فــي اإلصابــة بــداء املقوســات.
ينتقــل العامــل املســبب ملــرض املالريــا
عــن طريــق البعــوض ،وينتقــل العامــل

املســبب لــداء املقوســات مــن احليوانــات
املصابــة ،مثــل القطــط ،إلــى البشــر ،وإذا
ال ُتقــط مــن قِبــل امــرأة حامــل ميكــن أن
يــؤدي إلــى ضــرر بالــغ للجنــن ،ولــكال
العاملــن تأثيــر هائــل علــى الصحــة.
تســبب املتصــورة  228مليــون إصابــة
باملالريــا ونحــو  400ألــف حالــة
وفــاة ســنويا ،وميكــن أن تســبب
«توكســوبالزما» ،التــي تصيــب مــا يصــل
إلــي ثلــث البشــر ،أعراضــا وخيمــة لــدى
بعــض األشــخاص ،وهــي خطيــرة بشــكل
خــاص أثنــاء احلمــل.
حتصــل بعوضــة أنوفيليــس الناقلــة
للمتصــورة علــى وجبــة دم مــن مضيــف
بشــري وهــي ناقــل معــروف للمالريــا
(جيمــس ســانت جــون -ويكيبيديــا).
أرجل جزيئية

ّ
ميكــن االنــزالق طفيليــات فصيلــة
معقــدات القمــة مــن الدخــول والتنقــل بــن
اخلاليــا املضيفــة .علــى ســبيل املثــال،
عنــد دخــول جســم اإلنســان مــن خــال
لدغــة البعــوض ،تنزلــق ا ُمل َت َص ـ ّ ِورة عبــر
جلــد اإلنســان قبــل العبــور إلــى األوعيــة
الدمويــة البشــرية.
ويعتمــد هــذا النــوع مــن احلركــة
علــى األكتــن وامليوســن ،وهمــا نفــس
البروتينــات التــي ُت ّ ِكــن مــن حركــة
العضــات لــدى البشــر والفقاريــات
األخــرى.
ويحتــوي امليوســن ،وهــو مــن عائلــة
كبيــرة مــن البروتينــات احملركــة ،علــى
شــكل مــن «األرجــل» اجلزيئيــة التــي
«تســير» علــى طــول خيــوط األكتــن،
وبالتالــي تخلــق احلركــة.
وفــي طفيليــات فصيلــة املعقــدات ،يتفاعــل
امليوســن مــع العديــد مــن البروتينــات
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األخــرى ،والتــي تشــكل معــا مركــب
«جليديوســوم” ( ،)Glideosomeولــم
يتــم فهــم اآلليــة الدقيقــة التــي يعمــل
مــن خاللهــا هــذا املركــب ،ألن التركيــب
اجلزيئــي ملعظــم بروتينــات جليديوســوم
غيــر معــروف.
التركيــب اجلزيئــي لبروتــن السلســلة
اخلفيفــة األساســي ملركــب جليديوســوم.
ركائز جزيئية

قــام العلمــاء فــي مختبــر البيولوجيــا
اجلزيئيــة األوروبــي بهامبــورغ (EMBL
 )Hamburgبتحليــل التركيــب اجلزيئــي
لبروتــن يرتبــط مباشــرة بامليوســن،
يعــرف باســم بروتــن السلســلة اخلفيفــة
( ،)Essential Light Chain Proteinومــن
املعــروف أنــه ضــروري للتزحلــق ،لكــن
بنيتــه ودوره لــم يكــن معروفــا حتــى اآلن.
وقــد حصــل الباحثــون علــى البنــي
اجلزيئيــة لهــذه البروتينــات املرتبطــة
بامليوســن «أ” ( )Myosin Aلــكل مــن
ا ُمل َت َصــ ّ ِورة واملقوســة باســتخدام علــم
البلــورات باألشــعة الســينية والرنــن
املغناطيســي النــووي «إن إم آر” (.)NMR
و ُتظهــر دراســتهم أن بروتينــات السلســلة
اخلفيفــة تعمــل مثــل «الركائــز اجلزيئية»،
وعنــد ارتباطهــا بامليوســن «أ» تصبــح
مراكزهــا صلبــة ،وتبــدأ فــي العمــل
كــذراع رافعــة لــه ،وتتيــح هــذه التقويــة
للميوســن اتخــاذ خطــوات أطــول ،ممــا
يــؤدي علــى األرجــح إلــى تســريع حــركات
انــزالق الطفيلــي.
وقــد قــام الباحثــون أيضــا بالتحقيــق فــي
دور الكالســيوم فــي التفاعــل ،واكتشــفوا
بشــكل مفاجــئ -أن الكالســيوم ال يؤثــرعلــى بنيــة بروتينــات السلســلة اخلفيفــة.
ومــع ذلــك ،فإنــه يزيــد مــن اســتقرار

املركــب النــاجت عــن التفاعــل بينهمــا.
يقــول ماثيــو بولــر ،الباحــث فــي مختبــر
البيولوجيــا اجلزيئيــة األوروبــي فــي
غرينوبــل ( ،)EMBL Grenobleفــي بيــان
صحفــي نشــر علــى موقــع املختبــر علــى
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
لهــذه البروتينــات باســتخدام علــم
البلــورات باألشــعة الســينية والرنــن
املغناطيســي النــووي «إن إم آر»
(«كومينيكيشــنز بيولوجــي»).
تعاون متعدد التخصصات

جــاء هــذا العمــل نتيجــة للتعــاون متعــدد
التخصصــات بــن العديــد مــن العلمــاء فــي
مجــاالت علميــة وطبيــة مختلفــة ،ويظهــر
بوضــوح أن مثــل هــذا التعــاون قــد
يســاهم فــي فهمنــا للعمليــات البيولوجيــة
واإلســتراتيجيات املســتقبلية احملتملــة
ملكافحــة األمــراض الطفيليــة.
وميكــن أن يســاعد فهــم هــذه اآلليــة
فــي تطويــر األدويــة التــي متنــع جتمــع
بروتينــات جليديوســوم ،وبالتالــي توقف
تطــور األمــراض.
ويختــم كريســتيان لــوف قائــد املجموعة
البحثيــة فــي مختبــر البيولوجيــا
اجلزيئيــة األوروبــي بهامبــورغ
بالقــول فــي نفــس البيــان الصحفــي
«لقــد كان الدخــول فــي أبحــاث املالريــا
مســعى مثيــرا .فقــد ســاعدنا التبــادل
املنتظــم مــع اخلبــراء والبيئــة متعــددة
التخصصــات علــى استكشــاف مجــال
علــم الطفيليــات”.
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دراسات
دراسة حديثة:

الكريات البيضاء

تسبح في دمائنا بمجاديف جزيئية
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 طوّ رت 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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خليــة الــدم البيضــاء أو كريــة الــدم البيضــاء هــي إحــدى
خاليــا الــدم الرئيســية ،وتشــكل مــا يقــارب  % 1مــن 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
«العــدِالت» ميكــن أن تســبح،
البشــرية التــي تعــرف باســم َ
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
ال ميكــن أن تهاجــر علــى األســطح ثنائيــة األبعــاد دون
االلتصــاق بهــا.
هنــاك أنــواع مختلفــة ومتنوعــة مــن الكريــات البيضــاء،
والوظيفــة الرئيســية لهــا هــي الدفــاع عــن اجلســم ضــد
األمــراض املعديــة (بــروس بــاوس – ويكيبيديــا).
أدلة جتريبية

علــى عكــس الدراســات الســابقة ،يقــدم أوليفييــه ثيودولــي
املؤلــف املشــارك مــن جامعــة إيكــس مرســيليا (Aix-
 )Marseille Universityفــي فرنســا ،وزميلــه شــوقي مصبــاح
مــن جامعــة غرينوبــل ألــب (،)Grenoble Alpes University
وآخــرون أدلــة جتريبيــة وحاســوبية فــي الدراســة اجلديــدة
علــى أن كريــات الــدم البيضــاء البشــرية ميكــن أن تهاجــر
علــى أســطح ثنائيــة األبعــاد دون االلتصــاق بهــا ،وميكنهــا
الســباحة باســتخدام آليــة ال تعتمــد علــى التغييــرات فــي
شــكل اخلليــة.
يقــول ثيودولــي تعليقــا علــى الدراســة فــي بيــان صحفــي
منشــور علــى موقــع «يوريــك ألــرت” ( ،)Eurek Alertإن
«قــدرة اخلاليــا احليــة علــى التحــرك بشــكل مســتقل رائعــة
وحيويــة للعديــد مــن الوظائــف البيولوجيــة ،لكــن آليــات
هجــرة اخلاليــا تظــل مفهومــة جزئيــا”.
ويضيــف «تســلط النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ضــوءا
جديــدا علــى آليــات الهجــرة األميبيــة للخاليــا ،وهــو موضوع
مهــم فــي أبحــاث املناعــة والســرطان”.
مــن جهتــه ،يقــول مصبــاح «إن النظــر إلــى حركــة اخلليــة
يعطــي التوهــم بــأن اخلاليــا تغيــر مــن أشــكال أجســادها
مثــل الســباحني ..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
للخاليــا الليمفاويــة الســابحة يظهــر نتــوءات تنتقــل علــى
طــول جســم اخلليــة (يوريــك ألــرت).
احملرك اجلزيئي

أظهــر الباحثــون أن اخلاليــا جتــدف باســتخدام البروتينــات
عبــر الغشــائية ،التــي متتــد عبــر غشــاء اخللية وتبــرز خارج
اخلليــة ،وأن جهــاز اجلــري الغشــائي -احلركــة اخللفيــة
لســطح اخلليــة -يدفــع هجــرة كريــات الــدم البيضــاء فــي
البيئــات الصلبــة أو الســائلة ،مــع االلتصــاق ومــن دونــه.
وترتبــط بعــض بروتينــات الغشــاء بخيــوط أكتــن دقيقــة
تشــكل جــزءا مــن الهيــكل اخللــوي وتتقلــص للســماح
للخاليــا باحلركــة ،ويتــم قبــول الهيــكل اخللــوي لألكتــن
علــى نطــاق واســع باعتبــاره احملــرك اجلزيئــي الــذي يدفــع
اخلليــة.
وتوضــح النتائــج اجلديــدة أن بروتينــات الغشــاء املرتبــط
باألكتــن حتــرك اخلليــة وتدفعهــا لألمــام ،فــي حــن أن
بروتينــات الغشــاء املنتشــرة بحريــة تعــوق الســباحة.
ويقتــرح الباحثــون أن التجديــف املســتمر يتــم مــن خــال
مجموعــة مــن أجهــزة اجلــري اخلارجيــة املدفوعــة باألكتــن،
وإعــادة التدويــر الداخلــي لبروتينــات الغشــاء املرتبطــة
باألكتــن مــن خــال النقــل احلويصلــي.
علــى وجــه التحديــد ،يتــم وضــع بروتينــات التجديــف فــي
اجلــزء اخللفــي مــن اخلليــة داخــل حويصلــة تقطــع مــن
غشــاء اخلليــة ويتــم نقلهــا إلــى مقدمــة اخلليــة.
علــى النقيــض مــن ذلــك ،يتــم فــرز البروتينــات عبــر
الغشــائية ،غيــر املشــاركة فــي التجديــف اخللــوي ،وال
تخضــع لعمليــة إعــادة التدويــر الداخليــة مــن خــال النقــل
احلويصلــي.
جسر التخصصات

يقــول ثيودولــي «بــدت وظائــف فــرز البروتينــات وتهريبهــا
معقــدة للغايــة بالنســبة للســباحة ،وكانــت دراســتنا،
لدهشــتنا ،جســرا يربــط بــن املجــاالت البعيــدة مثــل فيزيــاء
الســباحات الدقيقــة وبيولوجيــا حركــة احلويصــات”.
ويقــول الباحثــون إن التجديــف اجلزيئــي ميكــن أن يســمح
للخاليــا املناعيــة باستكشــاف جميــع املواقــع فــي اجلســم
بدقــة أثنــاء هجرتهــا فــي منافــذ مليئــة بالســوائل مثــل أجــزاء
اجلســم املنتفخــة أو املثانــة املصابــة أو الســائل الدماغــي
النخاعــي أو الســائل األمنيوســي.
للمضــي قدمــا ،يخطــط الباحثــون لدراســة ومقارنــة وظائــف
التجديــف اجلزيئــي فــي بيئــات مختلفــة وتقييــم مــا إذا
كانــت األنــواع األخــرى مــن اخلاليــا تســتخدم هــذا النمــط
مــن الهجــرة
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األسباب وأعراض ما بعد الجراحة
الـــوالدة القيصريـــة تعتبـــر هـــذه الـــوالدة نـــوع مـــن أنـــواع الـــوالدات الطبيعيـــة
مـــن أجـــل إخـــراج اجلنـــن مـــن بطـــن أمّ ـــه ،حيـــث يقـــوم الطبيـــب بعمـــل
ّ
شـــق فـــي البطـــن والرحـــم بطـــول مـــن ()10 - 7
عمليـــة جراح ّيـــة تتضمّ ـــن
ســـم فـــوق منطقـــة العانـــة وحتـــت الصـــرة بشـــكل أفقـــي ،ويقـــوم الطبيـــب
تعس ــر ال ــوالدة الطبيع ّي ــة عب ــر املهب ــل ،والطبي ــب ال ــذي يق ــوم
بإجرائه ــا عندم ــا
ّ
بذلك يطلق عليه «ج ّراح توليد»
يتـــم إجـــراء هـــذه العمليـــة فـــي غرفـــة
ّ
للعمليـــات وتكـــون حتـــت التخديـــر
املوضعـــي أو العـــام حســـب وضـــع األم
ّ
الصحـــي ،حيـــث تبقـــى املـــرأة مـــدّة
أربـــع وعشـــرين ســـاعة صائمـــة ،أي
ويتـــم تغذيتهـــا
دون شـــراب أو طعـــام،
ّ
ثـــم تســـير
بواســـطة املصـــل فقـــطّ ،
وتتحـــرك املـــرأة بشـــكل تدريجـــي مـــع
ّ

عم ــل بع ــض التماري ــن اخلفيف ــة ،ويت ـ ّـم
إعطاؤه ــا وجب ــات م ــن الطع ــام حتت ــوي
علـــى املـــرق والعصيـــر واللـــن ،وبعـــد
مـــرور أســـبوع مـــن إجـــراء العمليـــة
يقـــوم الطبيـــب بالكشـــف علـــى مـــكان
اجلـــرح وإزالـــة القطـــب ،وتكـــون مـــدّة
إجـــراء هـــذه العمليـــة علـــى األغلـــب ال
تتجـــاوز الســـاعة.
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تعتب ــر م ــن أكث ــر العملي ــات اجلراحي ــة
شـــيوع ًا ،ومـــن األعـــراض التـــي قـــد
حتـــدث بعـــد هـــذه الـــوالدة القيصريـــة
نذكـــر مـــا يلـــي :الشـــعور باأللـــم فـــي
منطق ــة اجل ــرح ال ــذي ّ
مت إخ ــراج الطف ــل
من ــه ،حي ــث يحت ــاج ه ــذا اجل ــرح إل ــى
شـــهر أو شـــهر ونصـــف حتـــى يشـــفى
متامـــ ًا.
الصعوب ــة ف ــي احلرك ــة واملس ــير خ ــال
ّأول يومـــن مـــن إجـــراء العمليـــة إال
مبســـاعدة اآلخريـــن ،وقـــد ُتصـــاب األم
ببع ــض االلتهاب ــات ف ــي م ــكان اجل ــرح
أو الشـــق ،أو فـــي بطانـــة الرحـــم أو
ق ــد حت ــدث ف ــي مج ــاري الب ــول ،وم ــن

التقرح ــات ف ــي
املمك ــن ح ــدوث بع ــض
ّ
اجلهـــاز البولـــي.
قـــد حتـــدث بعـــض املضاعفـــات مثـــل
اجللطـــات الدمويـــة خصوصـــ ًا لـــو لـــم
تتحـــرك أو متشـــي املـــرأة بعـــد إجـــراء
ّ
العمليـــة ،ويعنـــي ذلـــك ال بـــ ّد مـــن
احلرك ــة واملش ــي اخلفي ــف بع ــد إج ــراء
العمليـــة .خطـــر االلتصـــاق ألعضـــاء
البطـــن الداخليـــة ،وهنـــاك أيضـــا بقـــاء
ملـــدة طويلـــة.
آثـــار اجلـــرح ً
دواعي إجراء عملية الوالدة القيصرية

لزمـــة لعمـــل
هـــذه الدواعـــي ليســـت ُم ّ
ال ــوالدة القيصري ــة ،ولك ــن يع ــود ذل ــك
املختـــص ،ومـــن هـــذه
إلـــى الطبيـــب
ّ

الدواع ــي م ــا يل ــي :اخل ــوف م ــن ح ــدوث
مضاعفـــات للمخـــاض وأســـباب تعيـــق
ال ــوالدة عب ــر املهب ــل مث ــل :التم ـ ّـزق ف ــي
جـــدار الرحـــم.
زيـــادّ ة مـــدة املخـــاض عـــن الطبيعـــي،
ووجـــود مشـــاكل باملشـــيمة مثـــل
التصاقه ــا أو انزياحه ــا .وض ــع اجلن ــن
فـــي بطـــن أمـــه كأن يكـــون بشـــكل
عرضـــي أو رأســـه إلـــى األعلـــى ،وكبـــر
حج ــم اجلن ــن وضي ــق احل ــوض ل ــدى
املـــرأة.
ّ
الســـري.
حـــدوث مشـــكلة باحلبـــل
ّ
مضاعفـــات للحمـــل أو وجـــود أمـــراض
تعانــي منهــا املــرأة مثــل :كثـ ّـرة املواليــد
أي وج ــود أكث ــر م ــن جن ــن ف ــي الرح ــم،
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واإلصابـــة باإليـــدز ،واإلصابـــة مبـــرض
جنس ــي مث ــل :الهرب ــس ،ووج ــود مت ــزق
ف ــي ج ــدار الرح ــم مس ــبق ًا.
بع ــض الدواع ــي اآلخ ــرى مث ــل :الن ــزف
الدمـــوي الصاعـــق والـــذي قـــد يهـــدّد
حي ــاة األم خ ــال ال ــوالدّ ة مث ــل التم ـ ّـزق
باملشـــيمة أو أطرافهـــا.
وصـــول عمـــر اجلنـــن إلـــى أكثـــر مـــن
أربعـــن أســـبوع ًا دون والدّ ة ،ووجـــود
خطـــر علـــى حيـــاة اجلنـــن يهـــدد
بوفاتـــه ،وتوقـــف الطلـــق وكســـل
بالرحـــم ،وتعـــب األم وتوقفهـــا عـــن
القيـــام بالـــوالدة ،وحمـــل املـــرأة قبـــل
انقضـــاء ســـنتني علـــى والدة قيصريـــة
ســـابقة.

مرأة
-أنواعها

هنالـــك نوعـــان أساســـيان مـــن هـــذه
اجلراحـــة ،بحســـب نـــوع الشـــق:
الشـــق التقليـــدي (شـــق عمـــودي
علـــوي) يتـــم القيـــام بـــه فـــي
مركـــز البطـــن.
الشـــق الســـفلي والـــذي هـــو
عبـــارة عـــن شـــق أصغـــر
ومنخفـــض نســـبة للشـــق
العمـــودي ،وهـــو األكثـــر
اســـتخداما فـــي يومنـــا هـــذا.
مـــن املتبـــع تصنيـــف الـــوالدة
القيصريـــة جلراحـــات مخططـــة
( )Elective surgeryوجراحــات طارئــة
أيضـــ ًا.
اجلراحـــات الطارئـــة هـــي اجلراحـــات
التــي لــم يتــم التخطيــط لهــا مســبق ًا،
وغالبـــ ًا يتـــم القيـــام بهـــا بســـبب
ح ــدوث مضاعف ــات خ ــال عملي ــة
الـــوالدة (عـــدم تقـــدم الـــوالدة
كمـــا يجـــب أو بـــطء معـــدل
نبضـــات اجلنـــن وغيرهـــا).
هن ــاك بع ــض النس ــاء الت ــي
تفض ــل ال ــوالدة م ــن خ ــال
هــذه اجلراحــة لكــي تتجنب
آالم الـــوالدة ،أو مـــن أجـــل
أن تل ــد ف ــي تاري ــخ مح ــدد
أو ألس ــباب أخ ــرى .نس ــبة
إج ــراء ه ــذه اجلراح ــة ف ــي
إزديـــاد مســـتمر.
التحضير للجراحة:

يشـــمل التحضيـــر لهـــذه
اجلراحـــة القيـــام بالتخديـــر
املوضعـــي والـــذي يســـمى
تخدي ــر ف ــوق اجلافي ــة ()Epidural
أو التخديـــر النخاعـــي ( .)spinalيتـــم
القيـــام بالتخديـــر فـــورا قبـــل اجلراحـــة،
ع ــن طري ــق إدخ ــال إب ــرة إل ــى النخ ــاع الش ــوكي
بهـــدف تخفيـــف األلـــم وتثبيـــط الشـــعور فـــي
منطقـــة احلـــوض ومـــا دونهـــا.
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إذا كانـــت املـــرأة احلامـــل تتمتـــع
بصحـــة جيـــدة ،ال داعـــي إلجـــراء أي
فحوصـــات قبـــل العمليـــة .فـــي بعـــض
احلـــاالت يطلـــب مـــن املريضـــة القيـــام
بفحوص ــات الع ــد الدم ــوي الش ــامل و/أو
وظائـــف تخثـــر الـــدم.
مجرى اجلراحة:

يق ــوم طبي ــب النس ــاء باج ــراء اجلراح ــة
القيصريـــة مباشـــرة بعـــد بـــدء تأثيـــر
املخ ــدر ،يت ــم إح ــداث ش ــق جراح ــي ف ــي
البطـــن ،كمـــا ذكـــر آنفـــ ًا ،فـــي معظـــم
احل ــاالت يت ــم اللج ــوء للش ــق الصغي ــر
الس ــفلي األفق ــي ف ــي ج ــدار البط ــن.
يب ــدأ الطبي ــب بش ــق طبق ــات اجلل ــد ث ــم
طبق ــات م ــا حت ــت اجلل ــد ،حت ــى يص ــل
إل ــى عض ــات البط ــن وج ــدار الرح ــم.
يت ــم إخ ــراج اجلن ــن بش ــكل س ــريع كم ــا
يتـــم قطـــع احلبـــل الســـري وإخـــراج
املشـــيمة بأكملهـــا أثنـــاء ذلـــك.
مـــن ثـــم يبـــدأ الطبيـــب بخياطـــة
جـــدار الرحـــم بواســـطة غـــرز صلبـــة

وتســتطيع الصمــود لفتــرة طويلــة ،ثــم
يت ــم خياط ــة ج ــدار البط ــن وعضالت ــه
والطبقـــات اجللديـــة.
يت ــم إغ ــاق الش ــق املوج ــود ف ــي اجلل ــد
بواســـطة دبابيـــس معدنيـــة ويتـــم
وضـــع الضمـــادات عليـــه ،تســـتغرق
هـــذه اجلراحـــة غالبـــ ًا  30-40دقيقـــة.
املضاعفات اخلاصة بهذه اجلراحة:

إليـــك املضاعفـــات التـــي قـــد تكـــون
محتملـــة للعمليـــة القيصريـــة:
متزق جدار الرحم:

م ــن الن ــادر ح ــدوث ه ــذا األم ــر نتيج ــة
جلراح ــة قيصري ــة واح ــدة.
ولكـــن نســـبة حـــدوث هـــذا األمـــر
تـــزداد فـــي حـــال القيـــام بالعديـــد مـــن
الـــوالدات القيصريـــة ،وخاصـــة عندمـــا
تك ــون ال ــوالدة طبيعي ــة (مهبلي ــة) م ــن
بعـــد التوليـــد لعـــدة مـــرات مـــن خـــال
اجلراح ــة القيصري ــة ،بس ــبب الضغ ــط
الواقـــع علـــى الرحـــم النـــاجت عـــن
التقلصـــات.
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ضيق في التنفس لدى اجلنني:

هـــذه الظاهـــرة نـــادرة نســـبي ًا ،وهـــي
حتـــدث بســـبب عـــدم تفريـــغ رئتـــي
اجلنـــن مـــن الســـوائل ،وهـــو األمـــر
الـــذي ال يحـــدث بالـــوالدة الطبيعيـــة
بس ــبب الضغ ــط الهائ ــل املتواج ــد ف ــي
قنـــاة الـــوالدة .لذلـــك يتواجـــد طبيـــب
األطفـــال فـــي كل والدة قيصريـــة.
العالج بعد اجلراحة:

غالبـــ ًا ُيفضـــل بـــأن تبقـــى املريضـــة
بوضعيــة االســتلقاء ملــدة الـــ  24ســاعة
األولـــى بعـــد اجلراحـــة واالمتنـــاع عـــن
التح ــرك بش ــكل كبي ــر .ف ــي ح ــال كان ــت
تشـــعر املريضـــة باأللـــم فـــي منطقـــة
الشـــق اجلراحـــي ،ميكنهـــا تنـــاول
مس ــكنات األل ــم .يت ــم إزال ــة الدبابي ــس
مـــن الشـــق اجلراحـــي بعـــد  2-3أيـــام،
وتتـــم إزالـــة الغـــرز بعـــد أســـبوع.
فـــي حـــال لـــم تظهـــر أي تأثيـــرات
جانبي ــة خاص ــة بع ــد انته ــاء اجلراح ــة
ميك ــن للمريض ــة أن تغ ــادر املستش ــفى
بعـــد  48ســـاعة مـــن انتهـــاء اجلراحـــة.

صحة

طفلك

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.

تعرفي على

الغذاء الصحي

لألطفال
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العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل

هنـــاك العديـــد مـــن العناصـــر الغذائيـــة
األساس ــية الت ــي يحتاجه ــا األطف ــال خ ــال
مراح ــل النم ــو لبن ــاء جس ــم صح ــي وق ــوي،
ومنهـــا:
الكالســـيوم :هـــو عنصـــر حيـــوي
وضـــروري يحتاجـــه اجلســـم ،وخاصـــة
األطفـــال واملراهقـــن ،لتلبيـــة احتياجـــات
اجلســـم ،وبنـــاء العضـــات ،والعظـــام،
واألســـنان ،ويعتبـــر الكالســـيوم مـــن
املعـــادن الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى
تنظيـــم ضربـــات القلـــب ،وتخثـــر الـــدم
بطريقـــة صحيحـــة ،وهنـــاك العديـــد مـــن
األطفـــال الذيـــن اليحصلـــون علـــى علـــى
املق ــدار الكاف ــي للجس ــم ،وبالتال ــي يتس ــبب
فـــي الضعـــف فـــي بنـــاء وتكويـــن العظـــام
واألســـنان والعضـــات.
حيــث يحتــاج جســم األطفــال مــن عمــر ســنة
إل ــى  3س ــنوات م ــا يق ــارب  500ميليج ــرام
يوميـــ ًا مـــن الكالســـيوم ،أمـــا األطفـــال مـــن
العم ــر  4س ــنوات إل ــى  8س ــنوات فيحت ــاج
الطفـــل إلـــى  800ميليجـــرام فـــي اليـــوم،
ومـــن عمـــر  9حتـــى  18ســـنة يحتـــاج
اجلســـم علـــى  1300ميليجـــرام خـــال
الي ــوم ،وم ــن مص ــادر الكالس ــيوم ،احللي ــب
ومشـــتقاته وبدائلـــه مثـــل
حلي ــب الصوي ــا ،الزب ــادي،
وأن ــواع اجل ــن املختلف ــة،
والبروكلـــي ،وعصيـــر
البرتقـــال واللـــوز..
فيتامـــن د :يســـاعد علـــى

تعزيـــز صحـــة جســـم الطفـــل ،والقـــدرة
علـــى امتصـــاص اجلســـم للكالســـيوم
بشـــكل صحـــي وســـليم ،وتعزيـــز منـــو
عظـــام اجلســـم وتقويتهـــا ،وتعتبـــر
الشــمس مــن أهــم املصــادر الطبيعيــة التــي
يتواج ــد به ــا فيتام ــن د ،وذل ــك م ــن خ ــال
تع ــرض األطف ــال إل ــى أش ــعة الش ــمس ف ــي
الصب ــاح الباك ــر ،وم ــن األطعم ــة املتواج ــد
به ــا فيتام ــن د ،س ــمك الس ــاملون ،وصف ــار
البيـــض ،والفطـــر ،واحلليـــب.
األليـــاف الغذائيـــة :تســـاعد األليـــاف
الغذائي ــة الطبيعي ــة عل ــى ش ــعور األطف ــال
بالش ــبع مل ــدة طويل ــة م ــن الوق ــت ،ومن ــع
ظهـــور مـــرض الســـكري ،والتقليـــل مـــن
ظهـــور أمـــراض الكوليســـترول ،وأمـــراض
القلـــب املتنوعـــة ،حيـــث يتســـبب نقـــص
األلي ــاف الغذائي ــة بظه ــور مش ــكلة االمس ــاك
لألطفـــال
ومـــن مصـــادر األليـــاف الغذائيـــة ،هـــي
اخلبـــز املصنـــع مـــن احلبـــوب الكاملـــة،
واحلب ــوب الكامل ــة ،والفواك ــه ذات القش ــرة،
واخلضـــروات ،والبقوليـــات واملكســـرات.
البوتاســـيوم :مـــن املعـــادن األساســـية
الضروري ــة لتعزي ــز صح ــة القل ــب ووق ــوة
عضـــات اجلســـم ،حيـــث يعمـــل مـــع
الكالســـيوم الـــذي يســـاعد علـــى تقويـــة
العظـــام ،للحصـــول علـــى الطاقـــة التـــي
يحتاجه ــا اجلس ــم ،كم ــا يعم ــل البوتاس ــيوم
علـــى احملافظـــة علـــى نســـبة الســـوائل
فـــي اجلســـم ،ومـــن مصـــادر البوتاســـيوم،
الفواكـــه واخلضـــروات وأهمهـــا املـــوز،
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البطيـــخ ،الكانتالـــوب ،البطاطـــا احللـــوة،
والســـبانخ ،احلليـــب ،اللحـــوم واألســـماك.
فيتامـــن ي :يتكـــون فيتامـــن ي مـــن
خصائ ــص مض ــادة لألكس ــدة تعم ــل عل ــى
تقويـــة جهـــاز مناعـــة اجلســـم ،ومنـــع
اصابـــة األطفـــال باألمـــراض التـــي تظهـــر
نتيجـــة للتعـــرض للكثيرمـــن اجلراثيـــم
وامللوث ــات احمليط ــة به ــم س ــواء كان ــت ف ــي
امللع ــب أو ف ــي الفص ــل الدراس ــي أو حت ــى
فـــي املنـــزل،
ومـــن مصـــادر فيتامـــن ي ،الزيـــوت
النباتيـــة أحاديـــة التشـــبع كزيـــت دوار
الشـــمس ،املكســـرات ،البـــذور ،الســـبانخ،
البروكلـــي ،الكيـــوي ،واألســـماك الدهنيـــة.
مصادر العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل

يحتـــاج األطفـــال إلـــى العناصـــر الغذائيـــة
الت ــي تتك ــون م ــن الفيتامين ــات واملع ــادن،
فـــي ســـنوات منـــوه االولـــى وحتـــى ســـن
البلـــوغ ،للحصـــول علـــى النمـــو الســـليم
والصحـــي للطفـــل ،ومنهـــا:
فيتامني :A

يعتبـــر فيتامـــن  Aمـــن الفيتامينـــات
الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى النمـــو
الصحـــي والســـليم للطفـــل ،حيـــث يعمـــل
فيتامـــن أ ،علـــى انتـــاج خاليـــا جلديـــة
جدي ــدة ،وخالي ــا عظمي ــة جدي ــدة ،ويس ــاعد
علـــى تقويـــة اجلهـــاز املناعـــي للجســـم،
لتعزيـــز صحـــة بشـــرة اجللـــد ،والعيـــون،
ومـــن مصـــادر هـــذا الفيتامـــن ،اللحـــوم
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احلمـــراء والكبـــد ،واخلضـــروات الورقيـــة
اخلضـــراء اللـــون ،واحلليـــب ومشـــتقاته،
والفواكـــه برتقاليـــة اللـــون ،مثـــل اجلـــزر
والبطاطـــا احللـــوة واملشـــمش واملاجنـــا.
فيتامني :C

هـــو مـــن مضـــادات االكســـدة الفعالـــة
والضروريـــة لتقويـــة جهـــاز املناعـــة
واحلفـــاظ علـــى خاليـــا اجلســـم املتنوعـــة
وبناءهــا بشــكل صحيــح وســليم ،ويســاعد
فيتامـــن ســـي علـــى بنـــاء الكوالجـــن
للجس ــم أيضــ ًا ،ويتس ــبب نق ــص فيتام ــن
ســـي ،بظهـــور مشـــاكل صحيـــة تظهـــر
علـــى شـــكل كدمـــات علـــى بشـــرة اجللـــد،
وحـــدوث نزيـــف للثـــة الفـــم ،واالصابـــة
مبـــرض االســـقربوط .ومـــن املصـــادر
الغذائيـــة لفيتامـــن ســـي :احلمضيـــات
كالبرتقـــال والليمـــون ،الفلفـــل الرومـــي،
الكيـــوي والفراولـــة.
مجموعة فيتامينات :B

وتســـاعد علـــى تقويـــة أعصـــاب اجلســـم،
اجلســـم أيضـــ ًا ،وهـــي مـــن الفيتامينـــات
الضروريـــة التـــي تســـاعد علـــى تكويـــن
أنزميـــات اجلســـم املختلفـــة ،ومـــن
مصادره ــا الغذائي ــة ،اخلض ــراوات الورقي ــة
اخلضـــراء ،اللحـــوم بكافـــة أنواعهـــا،
واأللب ــان ومش ــتقاتها ،املكس ــرات واحلب ــوب

الكاملـــة ،البقوليـــات والبـــذور.
احلديد:

يعـــد احلديـــد مـــن العناصـــر الضروريـــة
لبنـــاء خاليـــا اجلســـم وتعزيـــز منوهـــا،
حيـــث يســـاعد علـــى تكويـــن الكثيـــر مـــن
االنزمي ــات ،وتكوي ــن الهيموجلوب ــن ال ــذي
يتك ــون م ــن كري ــات ال ــدم احلم ــراء والت ــي
تســـاعد علـــى نقـــل االوكســـجني والغـــذاء
جلميــع خاليــا اجلســم ،وتزودهــا بالطاقــة،
ويتســـبب نقـــص احلديـــد بحـــدوث
فقـــر الـــدم ،وشـــحوب البشـــرة ،يظهـــر
اجلســـم مجهـــد ومتعـــب ،وقلـــة التركيـــز
وضعـــف مناعـــة اجلســـم ،واهـــم مصـــادر
هـــذا الفيتامـــن هـــي اللحـــوم احلمـــراء
والكب ــد واخلض ــراوات الورقي ــة اخلض ــراء
والبقوليـــات..
الزنك:

يعتبـــر الزنـــك عنصـــر طبيعـــي ضـــروري
لنمـــو الطفـــل وتقويـــة جهـــازه املناعـــي
للح ــد م ــن ظه ــور األم ــراض ،حي ــث يس ــاعد
الزنـــك علـــى انقســـام خاليـــا اجلســـم
ودعـــم العمليـــات احليويـــة املتنوعـــة،
ويعـــد الزنـــك مهـــم لعمـــل مـــا ال يقـــل
عـــن  200أنـــزمي فـــي اجلســـم ،وهـــو مهـــم
جـــد ًا لتطـــور االعضـــاء التناســـلية وعمـــل
البروســـتاتا والهرمونـــات املختلفـــة فـــي
اجلســم والتئــام اجلــروح ،ويتســبب نقــص
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وجـــود الزنـــك فـــي اجلســـم ،علـــى نقـــص
التطـــور اجلنســـي للطفـــل ،والتأخيـــر فـــي
النمـــو الطفـــل ،وبالتالـــي قـــد ينتـــج عنـــه
حالـــة القزمـــة ،ويتســـبب نقصـــه بفقـــدان
الشــهية وفقــدان الــوزن ،وظهــور االلتهابــات
اجللدي ــة ،والتهاب ــات الف ــم واللس ــان ،وم ــن
مصــادر الزنــك :اللحــوم احلمــراء ،الدواجــن،
املاكـــوالت البحـــري ،املكســـرات والبـــذور،
البقوليـــات واحلبـــوب الكاملـــة.
اليود:

يعتبـــر مـــن العناصـــر الغذائيـــة املهمـــة،
لنم ــو جس ــم ودم ــاغ الطف ــل ،ويع ــد عنص ــر
ضـــروري لعمـــل الغـــدة الدرقيـــة وتقويـــة
مناع ــة اجلس ــم ،وعن ــد ح ــدوث نق ــص ف ــي
اليـــود يحـــدث تضخـــم للغـــدة الدرقيـــة
وضعـــف وظائـــف وعمـــل الدمـــاغ ،قـــد
يتســـبب بحـــدوث شـــلل الدمـــاغ والصمـــم
واخل ــرس ومش ــاكل ف ــي النم ــو ،خاص ــة اذا
لـــم يتـــم احلصـــول علـــى اليـــود بكميـــات
صحيح ــة ومناس ــبة خ ــال فت ــرة الطفول ــة،
ومـــن مصـــادر اليـــود هـــي املاكـــوالت
البحري ــة ،املل ــح املدع ــم بالي ــود واملص ــادر
احليوانيـــة.
االحماض الدهنية اوميغا 3

تع ــد االوميغ ــا  3م ــن العناص ــر املهم ــة ج ــد ًا
ف ــي من ــو وتطوي ــر الدم ــاغ وتعزي ــز من ــوه

للطفـــل ،حيـــث تســـاعد األوميغـــا  3علـــى
تعزي ــز صح ــة اجله ــاز العصب ــي وتقوي ــة
الذاك ــرة من ــع ظه ــور االلتهاب ــات املختلف ــة
وخاصـــة التهـــاب املفاصـــل ،وعـــاج
االكتئـــاب والتوتـــر ،وميكـــن أن يتســـبب
نقــص األوميغــا  3بضعــف مناعــة اجلســم،
وقلـــة التركيـــز ،لألطفـــال ،ومـــن مصـــادر
االوميغـــا  3هـــي الزيـــوت النباتيـــة،
واالســـماك الدهنيـــة ،وبـــذور الكتـــان،
واملكســـرات.
التغذية السليمة للطفل الرضيع.
من  1شهر إلى  6أشهر

يتنـــاول الطفـــل فـــي بدايـــة عمـــره مـــن
هـــذه املرحلـــة ،احلليـــب مـــن خـــال ثـــدي
األم ،ويجـــب علـــى الوالديـــن متابعـــة وزن
الطفـــل بانتظـــام عنـــد الطبيـــب.
من  4إلى  6أشهر

يبـــدأ الطفـــل الرضيـــع بتنـــاول الطعـــام
الصل ــب له ــذه املرحل ــة ،ولك ــن يج ــب أخ ــذ
احلـــذر عنـــد البـــدء بتنـــاول هـــذا الطعـــام
حلمايـــة الطفـــل الرضيـــع مـــن حـــدوث
مشـــاكل مثـــل االختنـــاق ،وهنـــاك بعـــض
مـــن الدالئـــل التـــي تســـاعد علـــى بـــدء
الطفـــل بتنـــاول الطعـــام الصلـــب ومنهـــا:
زيـــادة وزن الطفـــل حيـــث يزيـــد حتكـــم
الطف ــل الرضي ــع بال ــرأس والرقب ــة بش ــكل

جيـــد ،وأن يكـــون قـــادر علـــى اجللـــوس
حتـــى تطلـــب الطفـــل بعـــض مـــن الدعـــم،
وأن يك ــون الطف ــل قادرعل ــى رف ــض الغ ــذاء
أو تركـــه أو إغـــاق الفـــم ،وأن تظهـــر
الرغب ــة بقب ــول الطف ــل للطع ــام عن ــد رؤي ــة
األخريـــن بتنـــاول األكل ،ولكـــن يجـــب أن
يقـــدم الطعـــام للطفـــل بأشـــكال مختلفـــة،
مـــن احلبـــوب ،ملعرفـــة مـــدى حساســـية
وقبـــول الطفـــل لهـــذه األطعمـــة.
من  6إلى  8أشهر

فــي هــذه املرحلــة يجــب أن يســتمر الطفــل
بالرضاعـــة و تنـــاول املزيـــد مـــن األطعمـــة
املختلفـــة .و أيضـــا تبـــدأ األم بإطعامـــه
الفواكـــه واخلضـــروات املختلفـــة  .فيمكـــن
إطعامـــه العديـــد مـــن اخلضـــار و الفواكـــه
مثـــل البـــازالء والبطاطـــس واجلـــزر
والكوس ــا والفاصولي ــا والبنج ــر ,والفواك ــه
مثــل املــوز واملشــمش والكمثــرى والبطيــخ
واخلوخ.ولك ــن تأك ــد م ــن ان تك ــون القط ــع
صغيـــرة.
من  8إلى  12شهرا

يبقـــى الطفـــل فـــي هـــذا العمـــر مســـتمر
ف ــي الرضاع ــة م ــن حلي ــب األم أو احللي ــب
الصناعـــي املناســـب لعمـــره ،مـــع احلـــذر
بع ــدم تن ــاول حلي ــب البق ــر لألطف ــال أق ــل
مـــن عمـــر الســـنة ،وميكـــن تنـــاول بعـــض
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اللح ــم املف ــروم لألطف ــال به ــذا العم ــر ،ال ــذي
يتك ــون م ــن نس ــبة عالي ــة م ــن احلدي ــد.
 1سنة

يبـــدأ الطفـــل بعـــد عمـــر الســـنة بتنـــاول
حليـــب البقـــر  ،وتنـــاول اجلـــن  ،واللـــن
مبقـــدار قليـــل  ،وميكـــن أن يـــأكل الطفـــل
مختلـــف األطعمـــة ،مثـــل اللحـــوم ،
والفواكـــه ،واخلضـــراوات ،واحلبـــوب،
واحللي ــب كام ــل الدس ــم  ،للحص ــول عل ــى
جميـــع الفيتامينـــات واملعـــادن الـــذي
يحتاجهـــا اجلســـم ،ولكـــن يجـــب االبتعـــاد
ع ــن تن ــاول األطعم ــة الصلب ــة الت ــي ميك ــن
أن تتســـبب باالختنـــاق مثـــل الفشـــار ،
واملكســرات  ،والتــوت  ،والعنــب  ،والتنــوع
بتنـــاول األطعمـــة املختلفـــة اجلديـــدة ،
ومراقبـــة مـــدى حـــدوث حساســـية  ،أو
تقيـــؤ  ،أوإســـهال للطفـــل.
التغذية السليمة للطفل قبل الدخول للمدرسة

يحت ــاج األطف ــال إل ــى اتب ــاع نظ ــام غذائ ــي
صحـــي متكامـــل ومتـــوازن ،يتكـــون مـــن
اخلض ــراوات والفواك ــه والبروتين ــات الت ــي
يحتاجه ــا للنم ــو ،ودع ــم اجلس ــم بالطاق ــة
الالزم ــة الت ــي تزي ــد م ــن نش ــاط اجلس ــم،
وتقـــوي جهـــاز املناعـــة ،ملنـــع اصابتهـــم
بالكثيـــر مـــن األمـــراض مثـــل الضغـــط
والبـــول الســـكري ومـــن طـــرق التغذيـــة.

تغذية

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:

5

من أهم فوائد
االفوكادو لصحتك
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ميكـــن ان يســـاعد األفـــوكادو فـــي زيـــادة
الـــوزن ملـــن يعانـــون مـــن النحافـــة ،فهـــو
غنـــي بالدهـــون املفيـــدة والســـعرات
احلراريــة ،حيــث كل  100غــم مــن االفــوكادو
متدنـــا مبـــا يقـــارب  160ســـعر حـــراري.
ادخالـــه ضمـــن نظـــام عالـــي الســـعرات
كخيـــار صحـــي مـــن حصـــص الدهـــون
يعـــد فعـــا ًال فـــي زيـــادة الـــوزن.
أم ــا بالنس ــبة مل ــن يعان ــون م ــن الس ــمنة
وزيـــادة الـــوزن فيمكنهـــم تنـــاول
احلصـــص احملســـوبة بطريقـــة ســـليمة
مـــن االفـــوكادو ،بصفتـــه وجبـــة خفيفـــة
وصحيـــة غنيـــة بالدهـــون والبروتـــن
وااللي ــاف ،الت ــي ق ــد تس ــاعد عل ــى زي ــادة
االحســـاس بالشـــبع لفتـــرة أطـــول.
فوائد االفوكادو لصحة القلب والشرايني

مـــن املعـــروف أن تنـــاول الدهـــون
املش ــبعة والده ــون املتحول ــة ق ــد ي ــؤدي
الـــى رفـــع مســـتوى الكولســـترول
والدهني ــات الثالثي ــة ف ــي ال ــدم ،مم ــا ق ــد
يشـــكل خطـــر ،ويزيـــد فـــرص التعـــرض
الم ــراض القل ــب والش ــرايني واجللط ــات.
اال انـــه فـــي املقابـــل تنـــاول الدهـــون
غيـــر املشـــبعة واالحاديـــة كاالوميغـــا 3
واالوميغـــا  ،6قـــد يكـــون لـــه دور كبيـــر
فـــي خفـــض مســـتويات الكولســـترول
الضـــار  LDLورفـــع اجليـــد.
إلـــى جانـــب ذلـــك لـــه دور فـــي تعزيـــز
املناعـــة ومكافحـــة االلتهابـــات ،ممـــا
يســـاعد فـــي تعزيـــز صحـــة القلـــب
والش ــرايني ،والوقاي ــة بش ــكل خ ــاص م ــن
أمـــراض القلـــب التاجيـــة.
مصدر غني للدهون املفيدة الصحية

االفـــوكادو يعـــد مصـــدر رائـــع للدهـــون
غيـــر املشـــبعة واالحاديـــة كحمـــض
األولي ــك ،ف ــكل 100غ ــم منه ــا حت ــوي م ــا
يقـــارب  9.8غـــم دهـــون أحاديـــة غيـــر
مشـــبعة و  110ملغـــم مـــن االوميغـــا .3
كمـــا واحتـــواء االفـــوكادو علـــى االليـــاف
وبع ــض امل ــواد الكيميائي ــة ،الت ــي متن ــع
امتصـــاص الكولســـترول فـــي اجلســـم
مثـــل الفيتوســـتيرولز ،phytosterols
ومضـــادات االكســـدة مثـــل فيتامـــن ،E
وفيتامـــن  Cالتـــي متنـــع تأكســـده ،دور
فـــي تعزيـــز فوائـــد ثمـــرة االفـــوكادو
للقل ــب والش ــرايني .وملع ــدن البوتاس ــيوم

محتوى  100غم من االفوكادو الطازج

العناصر الغذائية

 9غم
 2غم
 15غم
 7غم

الكربوهيدرات
البروتني
الدهون
الياف غذائية

قد تكون ثمرة االفوكادو سيف ذو حدين بالنسبة ملوضوع الوزن
الـــذي يعتبـــر االفـــوكادو مصـــدر لـــه
أيض ــا دور مه ــم ج ــدا ف ــي احملافظ ــة عل ــى
ات ــزان الس ــوائل ف ــي اجلس ــم ،والس ــيطرة
علـــى ضغـــط الـــدم ،فـــكل  100غـــم مـــن
االف ــوكادو حت ــوي م ــا يق ــارب  485ملغ ــم
بوتاســـيوم.
وفـــي دراســـة مت نشـــرها فـــي ارشـــيف
البحـــوث الطبيـــة “ Archives of Medical
 ”Researchوجــد بــان اتبــاع نظــام غذائــي
يح ــوي االف ــوكادو مل ــدة أس ــبوع ،س ــاعد
فـــي انخفـــاض مســـتوى الكولســـترول
الضـــار  LDLوالدهـــون الثالثيـــة بنســـبة
 ،22%وارتفـــع مســـتوى الكولســـترول
اجليـــد  ،HDLبنســـبة .% 11
فوائد االفوجادو للبشرة:

بالتأكيـــد ماســـكات (أقنعـــة) االفـــوكادو
اكتســـبت شـــهرتها مـــن مـــدى جنـــاح
فعاليتهـــا للبشـــرة ،وبشـــكل خـــاص
البشـــرة اجلافـــة ،فاالحمـــاض الدهنيـــة
التـــي يحويهـــا االفـــوكادو تســـاعد فـــي
ترطيـــب البشـــرة واعطاءهـــا النضـــارة.
كم ــا وباحت ــواء االف ــوكادو عل ــى مض ــادات
االكســـدة القويـــة مثـــل البيتـــا كاروتـــن،
وفيتامـــن  ،Eدور كبيـــر فـــي مكافحـــة
التجاعيـــد وعالمـــات الشـــيخوخة،
وحمايـــة اجللـــد مـــن أشـــعة الشـــمس
فـــوق البنفســـجية.
وجـــود فيتامـــن  Cكمضـــاد أكســـدة فـــي
األف ــوكادو مه ــم حلماي ــة اخلالي ــا ،وج ــزء
اساســـي فـــي عمليـــة بنـــاء الكوالجـــن
وتكوينـــه فـــي اجلســـم ،كل هـــذا يجعـــل
لالف ــوكادو دور كبي ــر ف ــي احلف ــاظ عل ــى
البشـــرة وحتســـينها.
فوائد االفوكادو في مكافحة السرطان

باالضاف ــة لك ــون االف ــوكادو مص ــدر ث ــري
ج ــدا بالعدي ــد م ــن املع ــادن والفيتامين ــات
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واالليـــاف واالحمـــاض الدهنيـــة املفيـــدة،
فهـــو ايضـــا غنـــي بالعديـــد مـــن املـــواد
الكيميائيـــة التـــي قـــد بينـــت االبحـــاث
عالقته ــا مبكافح ــة الس ــرطانات ومنوه ــا.
فمضـــادات االكســـدة القويـــة مـــن بيتـــا
كاروتـــن وكل مـــن فيتامينـــات E ،C
املوج ــودة ف ــي األف ــوكادو له ــا دور كبي ــر
فـــي مكافحـــة منـــو اخلاليـــا الســـرطانية
وتطورهـــا.
القيمة الغذائية لألفوجادو

تغذوي ــا فه ــو يع ــد حص ــة م ــن حص ــص
الده ــون حي ــث متدن ــا احلص ــة من ــه (1/6
أفـــوكادو حجـــم وســـط) مبـــا يقـــارب 5
غ ــم ده ــن ،و  45س ــعر ح ــراري.
وتوفـــر ثمـــرة االفـــوكادو مـــا يقـــارب 20
نــوع مــن الفيتامينــات واملعــادن املختلفــة،
منه ــا البوتاس ــيوم وحم ــض الفولي ــك ،وكل
مــن فيتامينــات  A ،C ،E ،Bواللوتــن ،كمــا
ويح ــوي العدي ــد م ــن املكون ــات الكيميائي ــة
التـــي تعمـــل عمـــل مضـــادات االكســـدة
وتع ــزز مناع ــة اجلس ــم.
وف ــي اخلت ــام ،ال يس ــعنا س ــوى أن نق ــول
بـــأن غنـــى ثمـــرة االفـــوكادو بـــكل هـــذه
املعــادن والفيتامينــات واملــواد الكيميائيــة
ق ــد يجع ــل فوائده ــا تتع ــدى م ــا ذكرن ــاه،
الــى املزيــد مــن الفوائــد التــي الزال العلــم
يثبته ــا ،مث ــل فوائ ــده الت ــي تع ــود عل ــى
صحـــة العيـــون ،وعلـــى الشـــعر ،وعلـــى
مرضـــى االمـــراض املزمنـــة كالســـكري،
وأنـــواع الســـرطانات املختلفـــة.
وهـــو الغـــذاء االمثـــل بالطبـــع للمـــرأة
احلامـــل ،ولألطفـــال ،ولكبـــار الســـن،
ولـــكل مـــن يطمـــح لتعزيـــز مناعتـــه
وصحتـــه!
مــا يحويــه 100غــم مــن االفــوكادو النــيء
مـــن عناصـــر غذائيـــة أساســـية بحســـب
الـ .USDA
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تغذية

فوائد مذهلة

للباذنجان..

يعزز الذاكرة ويحارب السرطان

تعد الفواكه واخلضروات
التي متتلك قشرة ذات لون بنفسجي
(أرجواني) غنية باألنثوسيانني ومضادة للسرطان
وااللتهابات ،كما أنها تساعد على محاربة اجلراثيم وحتى إنقاص
الوزن.
 5من فوائد الباذجنان الصحية ..أبرزها مقاومة السرطان

وذكر موقع “ ”the healthsite 4عدة فوائد يتمتع بها الباذجنان ،وحث على تناوله
بشكل أكبر ملا له من تأثير إيجابي على صحة اإلنسان ،نستعرض أبرزها فيما يلي:
يقلل من مستويات الكوليسترول

الباذجنان مصدر جيد حلمض الكلوروجينيك ،والذي بدوره يساعد على خفض
الكوليسترول الضار ،كما يحتوي هذا احلمض ً
أيضا على خصائص مضادة للفيروسات
والسرطان وامليكروبات.
يعزز 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 واألنثوسيانني،
والتي لها خصائص مضادة لاللتهابات.
وحتمي مضادات األكسدة هذه اخلاليا من التلف الذي تسببه
اجلذور احلرة ،والتي بدورها متنع منو الورم وغزو اخلاليا
السرطانية.
يساعد في السيطرة على مرض السكري

ال ميتلك الباذجنان كميات كبيرة من الكربوهيدرات
القابلة للذوبان بينما غني باأللياف ،مما يجعله
غذاء جيدً ا ملرضى السكري.
ً
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تناول ثالث

وجبات سمك
أسبوعيا يجنبك
مرضا خطيرا

خلصـــت دراســـة علميـــة حديثـــة ،إلـــى أن تنـــاول ثـــاث وجبـــات مـــن
الســمك أســبوعيا ،يقلــل بشــكل كبيــر خطــر اإلصابــة بســرطان األمعــاء.
وذكـــرت صحيفـــة «تلغـــراف» البريطانيـــة بـــأن باحثـــن فـــي الوكالـــة
الدوليـــة ألبحـــاث الســـرطان جمعـــوا بيانـــات نحـــو نصـــف مليـــون
شـــخص ،علـــى مـــدار  15عامـــا فـــي الـــدول األوروبيـــة.
وأظهـــرت الدراســـة اخلاصـــة بالوكالـــة أن خطـــر اإلصابـــة بســـرطان
األمعـــاء انخفـــض بنســـبة  12فـــي املئـــة بـــن أولئـــك الذيـــن يواظبـــون
علـــى تنـــاول الســـمك علـــى نحـــو أســـبوعي 3 ،مـــرات علـــى األقـــل.
وضـــرب الباحثـــون أمثلـــة علـــى األســـماك التـــي حتمـــي مـــن ســـرطان
األمع ــاء ،ومنه ــا اإلس ــقمري والس ــلمون ،الت ــي يعتق ــد أنه ــا تقل ــل أيض ــا
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب ،وذلــك بســبب احتوائهــا علــى أحمــاض
أوميغ ــا  3الدهني ــة.
ووف ــق الباحث ــن ف ــإن ه ــذه الدراس ــة تع ــد األول ــى م ــن نوعه ــا والت ــي
ترب ــط ب ــن اس ــتهالك األس ــماك وس ــرطان األمع ــاء.
وقالـــت الدكتـــورة آنـــا ديـــاز فونـــت ،مـــن الصنـــدوق العاملـــي ألبحـــاث
الســـرطان ،الـــذي مـــول البحـــث ،إن هـــذه الدراســـة الضخمـــة تضيـــف
أدل ــة علمي ــة جدي ــدة تؤك ــدا أن اس ــتهالك األس ــماك ميك ــن أن تقل ــل م ــن
خطـــر اإلصابـــة بســـرطان األمعـــاء.
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رياضة

الرياضة والزهايمر..

العلم يؤكد «النبأ المثير»

كشـــفت دراســـة طبيـــة نشـــرت
مؤخـــرا أن التماريـــن الرياضيـــة
حتم ــي م ــن ميارس ــها م ــن اإلصاب ــة
مبـــرض ألزهاميـــر ،عـــن طريـــق
حتفي ــز هرم ــون يس ــاعد ف ــي إع ــادة
منـــو خاليـــا الدمـــاغ.
وفكـــرة أن التماريـــن الرياضيـــة
تســـاعد فـــي بعـــض األحيـــان علـــى
تقليـــل خطـــر اإلصابـــة مبـــرض
اخلـــرف أمـــر يعرفـــه العلمـــاء منـــذ
بعـــض الوقـــت أو علـــى األقـــل
ليســـت غريبـــة عنهـــم ،لكـــن مـــا
ل ــم يعرف ــوه ه ــو م ــا إذا كان هن ــاك
صلـــة مباشـــرة بـــن الرياضـــة
وامل ــرض ،وفق ــا مل ــا ذكرت ــه صحيف ــة
“تليغـــراف” البريطانيـــة.
وبعـــد دراســـات مســـتفيضة ،تبـــن
أنـــه عنـــد ممارســـة الرياضـــة
ينطل ــق هرم ــون «إيريس ــن» ،وه ــو
الهرمـــون الـــذي يتناقـــص وجـــوده
فـــي دمـــاغ املصابـــن مبـــرض
ألزهاميـــر ،وميكـــن أن يحمـــي
احليوانـــات مـــن فقـــدان الذاكـــرة
وكذلـــك مـــن الضـــرر فـــي الدمـــاغ.
وأظهـــرت الدراســـة أن الفئـــران
التـــي قامـــت بالســـباحة يوميـــا
عل ــى م ــدى  5أس ــابيع ل ــم تط ــور أي
عج ــز ف ــي الذاك ــرة عل ــى الرغ ــم م ــن
حقنهـــا ببروتـــن األميلويـــد بيتـــا،
وه ــو بروت ــن يعم ــل عل ــى انس ــداد
خاليـــا الدمـــاغ ومرتبـــط مبرضـــى
ألزهاميـــر.
وتشـــير الدراســـة ،التـــي نشـــرت

فـــي دوريـــة “نيتشـــر ميديســـن”
العلميـــة ،إلـــى أن التمرينـــات
الرياضيـــة لـــم حتـــم الدمـــاغ مـــن
اإلصابـــة باخلـــرف فحســـب ،بـــل إن
عالجـــا يحاكـــي هرمـــون إيريســـن
ميكـــن أن يكـــون العـــاج للوقايـــة
مـــن املـــرض.
وقـــال أســـتاذ علـــم األمـــراض
وبيولوجيـــا اخلاليـــا والطـــب
بجامعـــة كولومبيـــا الدكتـــور
أوتافيـــو أرانســـيو إنـــه يشـــجع
بالتأكيـــد اجلميـــع علـــى ممارســـة
الرياض ــة ،وتعزي ــز وظائ ــف الدم ــاغ
والصح ــة العام ــة ،لكن ــه أش ــار إل ــى
أن بعـــض النـــاس ال ميكنهـــم ذلـــك،
خصوصـــا أولئـــك الذيـــن يعانـــون
م ــن أم ــراض مرتبط ــة بالعم ــر مث ــل
أم ــراض القل ــب أو الته ــاب املفاص ــل
أو اخل ــرف ،و بالنس ــبة إل ــى أولئ ــك
األفـــراد “هنـــاك حاجـــة خاصـــة
لألدويـــة التـــي ميكـــن أن حتاكـــي
تأثيـــر هرمـــون إيريســـن وحمايـــة
نقـــاط التشـــابك العصبـــي ومنـــع
االنحـــدار املعرفـــي واإلدراكـــي».
يشـــار أن هنـــاك املاليـــن مـــن
املصابـــن بأمـــراض ألزهاميـــر
واخل ــرف ف ــي العال ــم ،ولك ــن عل ــى
الرغـــم مـــن عقـــود مـــن األبحـــاث
واحمل ــاوالت ،ل ــم يت ــم التوص ــل إل ــى
أي عقـــار لعكـــس احلالـــة املرضيـــة
أو من ــع تط ــور امل ــرض ،األم ــر ال ــذي
دف ــع العدي ــد م ــن ش ــركات األدوي ــة
الكبـــرى إلـــى االنســـحاب مـــن
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االختبـــارات ومحـــاوالت التوصـــل
لعـــاج.
وقـــد أظهـــرت األبحـــاث والدراســـات
التـــي أجريـــت مؤخـــرا أن هرمـــون
إيريســـن يشـــجع منـــو خاليـــا
الدمـــاغ فـــي منطقـــة قـــرن آمـــون،
وه ــي منطق ــة ف ــي الدم ــاغ مرتبط ــة
بالذاكـــرة والتعلـــم.
اجلدي ــر بالذك ــر أن هن ــاك منطقت ــن
مـــن الدمـــاغ ميكـــن إعـــادة منـــو
اخلالي ــا فيهم ــا ف ــي مرحل ــة البل ــوغ،
وتعتب ــر منطق ــة ق ــرن أم ــون إح ــدى
املناطـــق األولـــى فـــي الدمـــاغ التـــي
تعان ــي م ــن الض ــرر عن ــد املصاب ــن
باأللزهاميـــر.
وأثـــارت هـــذه النتائـــج فكـــرة
احتمـــال أن يســـاعد الهرمـــون
إيريســـن فـــي تفســـير الســـبب
وراء حتســـن النشـــاط الرياضـــي
للذاكـــرة ويبـــدو أنـــه يلعـــب دورا
وقائيـــا فيمـــا يتعلـــق بأمـــراض
الدمـــاغ مثـــل ألزهاميـــر ،وفقـــا ملـــا
ذكـــره أرانســـيو.
وباســـتخدام عينـــات أنســـجة مـــن
“بنـــك األدمغـــة” ،وجـــد العلمـــاء
أن هرمـــون إيريســـن يوجـــد فـــي
منطقـــة قـــرن أمـــون لـــدى البشـــر،
وأن مس ــتويات الهرم ــون أق ــل عن ــد
املصابـــن بألزهاميـــر.
ويبحـــث العلمـــاء حاليـــا عـــن
مركبـــات دوائيـــة ميكـــن أن تزيـــد
مـــن مســـتويات هرمـــون الدمـــاغ أو
ميكـــن أن حتاكـــي عملهـــا.

المشي السريع ..روتين صباحي يحميك من مرض خطير
وجـــدت دراســـة إســـبانية حديثـــة أن ممارســـة التماريـــن
الرياضيـــة ،مثـــل املشـــي الســـريع ،بانتظـــام فـــي الصبـــاح
متنـــع اإلصابـــة بالســـرطان.
وش ــارك  2800إس ــباني ف ــي الدراس ــة ،وق ــال أح ــد مؤلف ــي
البحـــث الدكتـــور ،مانوليـــس كوجفينـــاس ،مـــن معهـــد
برشـــلونة للصحـــة العامليـــة« :مـــن الواضـــح أن توقيـــت
النشـــاط البدنـــي لـــه تأثيـــر علـــى إيقـــاع الهرمونـــات
وامليالتونـــن ،وكذلـــك علـــى التمثيـــل الغذائـــي للطعـــام،
وق ــد يفس ــر ذل ــك نتائجن ــا» ،بحس ــب وكال ــة «س ــبوتنيك»
الروســـية .وحســـب نتائـــج البحـــث ،فـــإن أولئـــك الذيـــن
كانـــوا نشـــيطني بدنيـــا بـــن الســـاعة  8و 10صباحـــا ،أقـــل
عرضـــة لإلصابـــة بـــأورام البروســـتات أو الثـــدي علـــى
التوالـــي .والحـــظ الدكتـــور كوجفينـــاس أن أحـــد األســـباب

احملتملـــة للســـرطان هـــو االضطـــراب اليومـــي ،واختـــال
املؤشــرات البيئيــة مثــل تنــاول الطعــام والضــوء ،وثبــت أن
النش ــاط البدن ــي املنتظ ــم ط ــوال العم ــر ميك ــن أن يقل ــل م ــن
خط ــر اإلصاب ــة بالس ــرطان ،وميك ــن أن يك ــون ه ــذا التأثي ــر
الوقائ ــي أكث ــر فائ ــدة عن ــد ممارس ــة النش ــاط البدن ــي ف ــي
الصبـــاح.
وتنتـــج أجســـامنا امليالتونـــن عندمـــا يحـــل الظـــام،
وتس ــاعد ه ــذه امل ــادة الكيميائي ــة ف ــي تنظي ــم الن ــوم وتؤث ــر
علـــى العديـــد مـــن الوظائـــف املرتبطـــة بإيقـــاع الســـاعة
البيولوجيـــة فـــي اجلســـم.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك يحج ــب امليالتون ــن انتش ــار الس ــرطان،
ومـــن املعـــروف أن النشـــاط البدنـــي فـــي وقـــت متأخـــر
يبطـــئ إنتـــاج اجلســـم لـــه.
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بيئة
خلقــت جائحــة كورونــا مــا لــم يكــن فــي حســبان حتــى أفــام 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 اإلطــاق .ويــرى املراقبــون أن اجلائحة ســيكون لهــا بالتالي
تأثير كبير أيضا على صناعة السيارات.

كورونا ـ جائحة قاتلة

بتأثيرات إيجابية لم تكن في الحسبان
توقـــع موقـــع «إنفيســـتورس»
األملانـــي أن تؤســـس جائحـــة
كورونـــا لنـــوع مـــن القطيعـــة بـــن
الطاقـــات األحفوريـــة ومصـــادر
الطاقـــة املتجـــددة ،واستشـــهدت
الصحيف ــة بأق ــوال اخلبي ــرة أمان ــدا
أوتـــول ،مديـــرة «اســـتراتيجية
االقتصـــاد النظيـــف» لـــدى شـــركة
«أكس ــا إنفس ــتمنت ماجن ــرز» ،الت ــي
أش ــارت إل ــى أن ــه م ــن غي ــر احملتم ــل
أن يعـــود مســـتوى االنبعاثـــات
امللوث ــة إل ــى س ــابق عه ــده بس ــرعة.

وتوقعـــت انخفاضـــا فـــي شـــراء
الســـيارات ذات محـــركات احتـــراق
أحفوريـــة عـــام  2020بنســـبة 23
باملائـــة مقارنـــة بالعـــام املاضـــي،
فيمـــا ســـنخفض اإلقبـــال علـــى
الســـيارات لكهربائيـــة أو الهجينـــة
بنس ــبة  18ف ــي املائ ــة .لك ــن أوت ــول
توقعـــت أن يعـــود اإلقبـــال إلـــى
مســـتوياته الســـابقة علـــى املـــدى
املتوســـط والطويـــل.
الصني

فـــي شـــهر فبرايرمـــن العـــام
اجلـــاري ،انتشـــرت صـــور لوكالـــة
الفضـــاء األمريكيـــة (ناســـا)
التقطته ــا أقم ــار صناعي ــة ف ــوق
األج ــواء العلي ــا ف ــي الص ــن،
أظهـــرت كيـــف تراجـــع
مس ــتوى تل ــوث اله ــواء
هنـــاك بعـــد فـــرض
احلجـــر الصحـــي
بســـبب جائحـــة
كورونـــا .صـــور
ناســـا أظهـــرت
انخفاضـــا فـــي
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مســـتويات أكســـيد النيتروجـــن
وذلـــك بعـــد تراجـــع قياســـي فـــي
نشـــاط املصانـــع الصينيـــة ،بعدمـــا
أوقـــف املصنعـــون اإلنتـــاج فـــي
إطـــار جهـــود تســـتهدف احتـــواء
الفيــروس .أكســيد النيتروجــن هــو
غـــاز ضـــار ينبعـــث مـــن محـــركات
املركبــات واملنشــآت الصناعيــة .ومت
رصـــد مســـتويات انخفـــاض أكبـــر
فـــي املناطـــق القريبـــة مـــن مركـــز
انتشـــار الفيـــروس فـــي ووهـــان،
كمـــا تظهـــر اخلريطـــة أســـفله.
الهند

أفـــادت دراســـة أجراهـــا موقـــع
«كاربـــون بريـــف» البريطانـــي
املعنـــي بالبيئـــة ،أن معـــدل
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون
ف ــي الهن ــد انخف ــض للم ــرة األول ــى
منـــذ أربعـــة عقـــود ،ويرجـــع ذلـــك
جزئي ــا إل ــى اإلغ ــاق املف ــروض ف ــي
البـــاد فـــي إطـــار مكافحـــة وبـــاء
كورونـــا .وأظهـــرت الدراســـة أن
انخفـــاض الطلـــب علـــى الكهربـــاء
إضافـــة إلـــى منافســـة مصـــادر

الطاق ــة املتج ــددة ،أدي ــا إل ــى تراج ــع
الطلـــب علـــى الوقـــود األحفـــوري
علـــى مـــدى أشـــهر املاضيـــة حتـــى
قبـــل أن تتفشـــى اجلائحـــة فـــي
الهنـــد .وأوضحـــت أن اإلغـــاق
املفاج ــئ بداي ــة م ــن  25م ــارس ه ــو
الـــذي أدى إلـــى زيـــادة االنخفـــاض
فـــي االنبعاثـــات.
ووفقـــا للدراســـة ،انخفضـــت
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون
ف ــي الهن ــد بنح ــو  % 15خ ــال ش ــهر
أذار /مـــارس املاضـــي ،وبحوالـــي
 30%فـــي نيســـان  /أبريـــل .وجـــاء
فـــي الدراســـة أن «االنبعاثـــات
انخفضـــت بنســـبة  1%تقريبـــا فـــي
العـــام املالـــي املنتهـــي فـــي أذار/
مـــارس  ،2020حيـــث انخفـــض
اســـتهالك الفحـــم والنفـــط”.
كـــم سيســـتمر األثـــر اإليجابـــي
لفيـــروس كورونـــا علـــى البيئـــة؟
وذك ــرت الدراس ــة أن تراج ــع الطل ــب
علـــى الطاقـــة حتملتـــه وحـــدات
تولي ــد الطاق ــة الت ــي تعم ــل بالفح ــم،
مـــا يفســـر انخفـــاض االنبعاثـــات.
وانخف ــض تولي ــد الطاق ــة باس ــتخدام

الفحـــم بنســـبة  15%فـــي مـــارس
و 31%ف ــي األس ــابيع الثالث ــة األول ــى
مـــن نيســـان  /أبريـــل .كمـــا أظهـــرت
البيان ــات أن الطل ــب عل ــى الفح ــم ق ــد
تراج ــع خ ــال الع ــام املاض ــي ،حي ــث
انخفضـــت شـــحنات الفحـــم بنســـبة
 ،2%وهـــو أول انخفـــاض علـــى
أســاس ســنوي فــي االســتهالك خــال
عقديـــن .كمـــا انخفـــض اســـتهالك
النفـــط بنســـبة  % 18فـــي مـــارس
 ،2020عل ــى أس ــاس س ــنوي ،نتيج ــة
اإلغـــاق ،وازداد توليـــد الطاقـــة مـــن
مص ــادر الطاق ــة املتج ــددة عل ــى م ــدار
العـــام .وارتفـــع توليـــد الطاقـــة مـــن
مص ــادر متج ــددة عل ــى م ــدار الع ــام.
تلوث الهواء

ف ــي نف ــس الس ــياق ،أظه ــرت دراس ــة
أخـــرى أن االنخفـــاض الكبيـــر فـــي
تل ــوث اله ــواء الناج ــم ع ــن تدابي ــر
اإلغ ــاق م ــن ش ــأنه أن ينق ــذ حي ــاة
 11أل ــف ش ــخص ف ــي أوروب ــا ،وق ــد
أدت اإلجـــراءات املتخـــذة ملكافحـــة
الوبـــاء إلـــى تباطـــؤ هائـــل فـــي
االقتصـــاد األوروبـــي ،مـــا قلـــل مـــن
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إنت ــاج الكهرب ــاء م ــن الفح ــم بنس ــبة
 % 40وفــي اســتهالك النفــط بنســبة
الثلـــث تقريبـــا .وكانـــت النتيجـــة
انخفــاض تلــوث الهــواء .وتراجعــت
ترك ــزات ثان ــي أكس ــيد النيتروج ــن
واجلســـيمات الدقيقـــة فـــي الهـــواء
بنســبة  % 37و % 10علــى التوالــي،
وفق ــا للدراس ــة الت ــي أجراه ــا مرك ــز
أبحـــاث الطاقـــة والهـــواء.
وأخـــذت الدراســـة فـــي االعتبـــار
الظـــروف اجلويـــة واالنبعاثـــات
والبيانـــات املتاحـــة بشـــأن تأثيـــر
تلـــوث الهـــواء علـــى الصحـــة .أمـــا
ال ــدول الت ــي س ــتتجنب أكب ــر ع ــدد
مـــن الوفيـــات فهـــي أملانيا(مـــع
توقـــع جتنـــب  2083حالـــة وفـــاة)
واململك ــة املتح ــدة ( )1752وإيطالي ــا
( )1490وفرنس ــا ( )1230وإس ــبانيا
( .)1081ومـــن شـــأن هـــذا التحســـن
فـــي جـــودة الهـــواء أن يســـاهم فـــي
جتنـــب آثـــار صحيـــة أخـــرى ،مبـــا
فيه ــا س ــتة آالف حال ــة جدي ــدة م ــن
الرب ــو ل ــدى األطف ــال و 1900عملي ــة
نق ــل إل ــى أقس ــام الط ــوارئ بس ــبب
نوبـــات الربـــو.

اإلعجاز

العلمي

االغتسال بالماء البارد

وصية ربانية وفوائد عالجية
االغتســـال باملـــاء البـــارد قبـــل أن
يك ــون نصيح ــة طبي ــة ه ــو توصي ــة
ربانيـــة فقـــد قـــال تعالـــى لنبيـــه
أي ــوب عليـ ــة السـ ــآم عندم ــا أراد ل ــه
الشــفاء مــنْ ســقمه ْ »:أركــ ْ
برجـــلك
ـض ْ
هـــذا ُم ْغـــ ٌ
ـارد وشــــراب « فمــا
ـتسل بـــ ٌ
هـــى فوائـــد األغتســـال باملـــاء البـــارد
وكي ــف نس ــتفيد من ــه كنظ ــام عالج ــي
م ــع معرف ــة مض ــار األس ــتحمام بامل ــاء
الســـاخن؟
ويعتمـــد االســـتحمام فـــي جانبـــه
الصحـــي علـــى حتقيـــق جانبـــن
متقابلـــن .اجلانـــب األول تنظيـــف
اجللـــد ممـــا علـــق بـــه مـــن أوســـاخ
خارجيـــة وبقايـــا إفـــرازات العـــرق
وتراك ــم امليكروب ــات الت ــي تنم ــو ف ــي
مناطـــق ذات بيئـــة مالئمـــة لنموهـــا،
كمـــا هـــو حاصـــل فـــي منطقـــة
اإلبطـــن واألعضـــاء التناســـلية
نتيجـــة للرطوبـــة ودرجـــة احلـــرارة.
واجلانـــب اآلخـــر فـــي املقابـــل
محاولـــة احملافظـــة علـــى ســـامة
طبقـــة البشـــرة اخلارجيـــة والشـــعر،
واحملافظـــة أيضـــ ًا علـــى توفـــر
اإلفـــرازات الطبيعيـــة التـــي ُينتجهـــا
اجللـــد للحفـــاظ علـــى نضارتهمـــا
و حيو يتهمـــا .
ـض ِب ِر ْج ِل ـ َ
«ار ُك ـ ْ
ـك هَ ـ َـذا ُم ْغ َت َس ـ ٌ
ـل َب ــا ِر ٌد
ْ
اب» للمـــاء البـــارد تأثيـــرات
ـــر ٌ
َو َش َ
والعدي ــد م ــن الفوائ ــد عل ــى مختل ــف
األجهـــزة احليويـــة فـــي جســـم
اإلنســـان ،ســـواء مـــن خـــال شـــربه،
أو م ــن خ ــال االغتس ــال ب ــه ،فش ــرب
املــاء البــارد يســاعدعلى ضبــط درجــة

ممـــا يزيـــد مـــن
حـــرارة اجلســـمّ ،
نشـــاط األجهـــزة احليويـــة املختلفـــة
ولك ــن يج ــب ع ــدم اإلكث ــار م ــن ش ــربه
لتجن ــب مش ــاكل احلل ــق ،كم ــا أثبت ــت
الدراســات أن االســتحمام باملــاء البــارد
يعم ــل عل ــى تنبي ــه اجله ــاز العصب ــي
واجلهـــاز العضلـــي ،كمـــا ذكـــر
االغتســـال باملـــاء البـــارد فـــي القـــرآن
الك ــرمي ،بقول ــه تعال ــى لس ــيدنا أي ــوب
ـك َه َ
ـض ِب ِر ْج ِل ـ َ
(ار ُك ـ ْ
ٰذا ُم ْغ َت َس ـ ٌ
ـل َب ــا ِر ٌد
ْ
َ
اب) ،صـــدق اهلل العظيـــم.
ـــر
ش
َو
َ ٌ
ومـــن ملخـــص نتائـــج العديـــد مـــن
الدراســـات العلميـــة ،تظهـــر عـــدة
جوان ــب ق ــد يك ــون االس ــتحمام بامل ــاء
البـــارد مفيـــد ًا فيهـــا ،حيـــث مينـــح
االســـتحمام باملـــاء البـــارد اجلســـم
فوائ ــد كثي ــرة ،إذ يس ــاعد ف ــي توفي ــر
الطاقــة ويســمح بتدفــق الــدم وتعزيــز
ق ــوة العض ــات وتخفي ــف األل ــم .وف ــي
بلـــدان أوروبـــا الوســـطى ،يفضـــل
كثي ــرون الغ ــوص ف ــي املي ــاه الب ــاردة
علـــى الرغـــم مـــن درجـــات احلـــرارة
املنخفضـــة.
فوائد املاء البارد للجسم

زيـــادة درجـــة االنتبـــاه والنشـــاط
جلســـم اإلنســـان ،حيـــث يحفـــز
زيـــادة تدفـــق األكســـجني فـــي الـــدم،
وبالتالـــي زيـــادة نبضـــات القلـــب،
ّ
الدمويـــة
ينشـــط الـــدورة
ممـــا
ّ
ّ
ويعطـــي شـــعور ًا بالنشـــاط والطاقـــة
الطبيعية،وتنشـــيط عضلـــة القلـــب
وتقويتهـــا.
ممـــا يســـاعد
انقبـــاض العضـــاتّ ،
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اجله ــاز الليمف ــاوي ف ــي التخ ّل ــص م ــن
فض ــات اخلالي ــا ،كون ــه يعتم ــد عل ــى
انقبـــاض العضـــات فـــي حركتـــه.
زيـــاد مناعـــة اجلســـم ،فهـــو يزيـــد
قـــوة تدفـــق الـــدم ويزيـــد مـــن
مـــن ّ
ممـــا
ّ
قـــوة ونشـــاط الـــدورة الدمويـــةّ ،
يســـاعد فـــي خفـــض ضغـــط الـــدم
ويعالــج انســداد الشــرايني ويزيــد مــن
ق ــوة القل ــب ،وبالتال ــي جتن ــب بع ــض
األم ــراض ف ــي القل ــب ،كم ــا يزي ــد م ــن
عـــدد كريـــات الـــدم البيضـــاء ،ومـــن
مع ــدّ ل األي ــض ف ــي اجلس ــم ،مم ــا يقل ــل
اإلصابـــة باألنفلونـــزا والـــزكام ،ومـــن
بعـــض األورام الســـرطانية ،ويزيـــد
االســـتحمام باملـــاء البـــارد مـــن إنتـــاج
الهرمونــات ،ويعمــل االســتحمام باملــاء
الب ــارد عل ــى فت ــح الرئت ــن والتنف ــس
بشـــكل أفضـــل.
احلف ــاظ عل ــى نض ــارة البش ــرة؛ فامل ــاء
البـــارد يعمـــل علـــى شـــدّ البشـــرة
مـــن خـــال تضيـــق املســـام الواســـعة
وبســبب زيــادة تدفــق الــدم ،ويحميهــا
مـــن الترســـبات البكتيريـــة التـــي
ت ــؤدّ ي إل ــى ظه ــور احلب ــوب والبث ــور،
ومين ــع جف ــاف البش ــرة ويس ــاهم ف ــي
ترطيبهـــاّ ،
ألنـــه يحافـــظ علـــى نســـبة
الزيـــوت الطبيعيـــة الصحيـــة فيهـــا.
إعطـــاء احليويـــة والصحـــة للشـــعر
وفـــروة الـــرأس ،فاملـــاء البـــارد يزيـــد
مـــن قـــوة املســـام فـــي فـــروة الـــرأس
مم ــا مين ــع تراك ــم األترب ــة
وتضيقه ــاّ ،
فيه ــا وبالتال ــي احلص ــول عل ــى ش ــعر
وصحـــي.
قـــوي ،والمـــع،
ّ
ّ
يســاعد علــى فقــدان الــوزن ،فالتعــرض

للبـــرودة ّ
يحفـــز مـــن حـــرق الدهـــون
م ــن أج ــل تولي ــد احل ــرارة للمحافظ ــة
عل ــى دف ــئ اجلس ــم ونش ــاطه.
يعمـــل االســـتحمام باملـــاء البـــارد
علـــى التخفيـــف مـــن ألـــم العضـــات
واملســـاعدة فـــي شـــفائها ،بشـــكل
خـــاص عنـــد الرياضيـــن ،فالتعـــرض
ّ
للمــاء البــارد ملــدة ثــاث دقائــق يعمــل
كمســـكن لـــآالم مـــن دون أعـــراض
جانبيـــة.
التقليـــل مـــن اإلجهـــاد ،ألن التعـــرض
للمـــاء البـــارد يعمـــل علـــى خفـــض
نســـبة حمـــض اليوريـــك ،ويزيـــد
مـــن نســـبة مضـــادات األكســـدة،
وبالتال ــي النش ــاط والش ــعور بالراح ــة
واالســـترخاء.

يعـــزز االســـتحمام باملـــاء البـــارد
مـــن احلالـــة املزاجيـــة ويخفـــف مـــن
االكتئ ــاب ،بس ــبب وج ــود مس ــتقبالت
عصبيــة علــى اجللــد تعمــل علــى نقــل
النبضـــات الكهربائيـــة إلـــى الدمـــاغ
الـــذي يعمـــل علـــى إنتـــاج أنزميـــات
مضـــادة لالكتئـــاب.
النظام العالجي:

للحص ــول عل ــى مناف ــع املي ــاه الب ــاردة،
ابـــدا مـــع الـــدش الدافـــئ املعتـــاد ،كل
صبـــاح وعنـــد االنتهـــاء ،قـــم بإيقـــاف
امل ــاء الداف ــئ وافت ــح امل ــاء الب ــارد ث ــم
أب ــدا بقدمي ــك ث ــم اليدي ــن ث ــم الوج ــه
وفـــروة الـــراس ثـــم اجلـــزء األمامـــي
مـــن اجلســـم ثـــم اســـفل الظهـــر.
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مالحظة:

ال حتـــاول اســـتخدام امليـــاه البـــاردة
للعـــاج إذا كنـــت تعانـــي مـــن
مـــرض عضـــال ،مثـــل آالم شـــديدة
فـــي الظهـــر… وتصلـــب الشـــرايني
وارتفـــاع فـــي ضغـــط الـــدم.
مضار االغتسال باملاء شديد السخونة:

يق ــول العالم ــة اب ــن س ــينا رحمـــ ــه
ال ّلــــه« :ان املــــــاء احلـــار ينفـــذ
قـــوى اجلســـــــم» اي أنـــة يضعـــف
اجلـــــسد ويتعبــة ويزيــد حموضــة
الــــــدم ممــــــا يعطـــي فرصـــة
اكبــــــر لإلصابــــــة باملـــرض الن
الفــــ ــيروسات تنــــ ــشأ ف ــي وس ــط
حـــــــمضي.

مع تحياتي

حتى نلتقي

أتى إلينا شـــهر أكتوبـــر من العـــام  2020وهو 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 املتطوعني لتقـــدمي 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
جميعـــ ًا لفتـــح آفـــاق جديـــدة وأنشـــطة تتـــاءم مـــع الظـــروف التي
منـــر بهـــا بـــل وميـــر بهـــا العالـــم أجمـــع  ،ألن مرضـــى الســـرطان
لهـــم األولويـــة فـــي جميـــع الظـــروف وهـــذا مـــا قامـــت بـــه حملـــة
«كان» فـــي شـــهر التوعيـــة مـــن ســـرطان الثـــدي حتـــت شـــعار
« بـــدي نفســـك» ،جنحـــت بوصـــول التوعيـــة ألكبـــر عدد مـــن الفئة
املســـتهدفة وهـــي فئة النســـاء فوق األربعـــن عام ًا وكذلك مـــن هن أقل
عمـــر ًا ،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 قوانني
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
من جميـــع األعمار.
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  ،%90كذلك حملت رسائلنا
ضـــرورة االهتمـــام بالنمط الصحي للحيـــاة من اهتمـــام بنوعية الغذاء
وبالنشـــاط احلركي ،ألن اإلحصائيـــات تدل على أن نوعيـــة احلياة غير
املســـئولة والتي تتضمـــن التدخني 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  2021العودة للحياة
الطبيعية مـــرة أخرى  ،داعني الســـامة للجميع.

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 االمني 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 االمني 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 البـــاد والعباد ..
اللهم امني ..

انور بورحمه

د .حصة الشاهين
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المستجد

