
دولــة الكـويــت - وزارة الـصـحـــة
STATE OF KUWAIT - MINISTRY OF HEALTH

ا�صابةأعراض

السعال الجافالتعبالحمى

قد يصاب بعض المرضى

احتقان ا�نفا�وجاع وا�الم
أو سيالن ا�نف

صعوبة في التنفسإلتهاب الحلق

العدد رقم )٨٦١(  ديسمبر  ٢٠٢٠ صحيـــة  -  ثقافيـــة  -  اجتماعيـــة

د. خالد الصالح: سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات حدوثا في الكویت

تضرب العالقات الزوجية  
.. وارتفاع حاالت الطالق في الكويت

جامعة الكويت .. نبع ال يجف ماؤه

الجائحة



q8 media @moh_mediaq8-ehealth.com

دولــة الكـويــت - وزارة الـصـحـــة
STATE OF KUWAIT - MINISTRY OF HEALTH

المستجد



1

دولــة الكـويــت - وزارة الـصـحـــة
STATE OF KUWAIT - MINISTRY OF HEALTH



2

04

46

28

62

16

ديسمبر861

رئيس التحرير
د. خالد أحمد الصالح
رئيس مجلس اإلدارة

هيئة التحرير
أنور جاسم بورحمه

د.حصة ماجد الشاهني

مدير التحرير
ميرفت عبدالدامي

سكرتيرة التحرير
وفاء البرقاوي

البريد االلكتروني
Ksscp@hotmail.com

االشتراكات السنوية ١٠ دنانير
سعر النسخة:

الكويت ٧٥٠ فلسًا /  السعودية ١٠ ريال 
 قطر ١٠ ريال / االمارات ١٠ درهم 

 البحرين ٧٥٠ فلسًا / سلطنة عمان ٧٥٠بية



3

بروا آباءكم بالصحة

ية
اح

فتت
اال

kalsalehdr@hotmail.com

د. خالد أحمد الصالح 
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

ــت  ــي انطلق ــة مبــرض الســرطان »كان » الت ــة للتوعي ــة الوطني ــه احلمل ــا نفخــر مبــا أجنزت إنن
منــذ العــام 2006 والتــي أدت إلــى زيــادة الوعــي فــي دولــة الكويــت حــول إمكانيــة الوقايــة مــن 
الســرطان مــن نســبة 36% قبــل بــدأ احلملــة إلــى نســبة 61% بعــد بدايتهــا ، ونحــن نعلــم اليــوم 
بــأن التوعيــة واالكتشــاف املبكــر همــا ســر جنــاح احلــرب ضــد الســرطان وزيــادة معدالت شــفائه.

حمــات التوعيــة مــن أمــراض الســرطان تســتمر وتتواصــل ألنهــا تهــدف للوصــول إلــى الفئــات 
ــع درجــة  ــا رف ــم علين ــة حتت ــة ، وألن املســئولية اإلنســانية واملجتمعي ــن كل حمل املســتهدفة م
ــى مــرض مــن أمــراض  ــة عل ــك يتــم التركيــز فــي كل حمل ــدى اجلمهــور، لذل الثقافــة الصحيــة ل
الســرطان التــي تعتبــر مــن األمــراض املزمنــة غيــر املعديــة والتــي ميكــن عاجهــا والشــفاء منهــا 
فــي حــاالت القــدوم املبكــر واكتشــاف الــورم فــي مراحلــه األولــى، ومن هــذه األورام ســرطان الثدي 

لــدى الســيدات وســرطان البروســتاتا عنــد الرجــال والــذي ميكــن االنتبــاه ألعراضــه األوليــة. 
يعتبــر ســرطان البروســتاتا أكثــر األمــراض انتشــارًا بالنســبة للرجــال فــي العالــم، وفــي الكويــت 
ــذا يســتحق االهتمــام  يقــع ضمــن أكثــر خمســة أمــراض ســرطانية تصيــب املواطــن الكويتــي ل
للوقايــة منــه وتركــز حملــة التوعيــة بســرطان البروســتاتا علــى تشــجيع الرجــال فوق اخلمســن 
عامــًا لتبنــي السياســة الصحيــة املناســبة عــن طريــق حتليــل دالالت الــورم لســرطان البروســتاتا 
وهــي عبــارة عــن حتليــل دم بســيط للبحــث عــن داللــة PSA والــذي ميكــن فــي حالــة ارتفاعــه أن 
يعطــي مؤشــرًا الحتمــال وجــود هــذا الــورم وفــي حالــة اكتشــافه مبكــرا يصبــح العــاج مضمونــا.

أطلقنــا حملــة التوعيــة بســرطان البروســتاتا حتــت شــعار ) بــروا آباءكــم بالصحــة( لتشــجيع 
الشــباب علــى متابعــة اآلبــاء لعمــل فحــص PSA الــذي يعتبــر الوســيلة األمثــل للكشــف املبكــر 

عــن ســرطان البروســتاتا.
ــم  ــون براحــة والديه ــاء يهتم ــه وألن األبن ــي حيات ــه ف ــا ميلك ــى م وألن صحــة اإلنســان هــي أغل
والبــر بهــم ومســاعدتهم لذلــك فــإن االهتمــام بصحــة اآلبــاء هــي أيضــا مــن بــر الوالديــن الســيما 
أن اآلبــاء قــد ال يتابعــون وســائل التواصــل االجتماعــي وال حمــات التوعيــة التــي تطلقهــا احلملــة 
كل عــام، لهــذا تقــع املســئولية علــى األبنــاء لتشــجيع اآلبــاء علــى عمــل فحــص الــدم، ألن الكشــف 
املبكــر يعنــي عاجــا فاعــاً ميّكــن املريــض مــن العــودة حلياتــه الطبيعيــة دون مضاعفــات ُتذكــر، 
ــور  ــتأخر أو ظه ــي حــاالت الكشــف املـ ــة ف ــر صعوب ــح أكث ألن عــاج ســرطان البروســتاتا يصب

عامــات االنتشــار.
ــد  ــى مزي ــة ، وإل ــة وقاي ــالة التوعي ــم رس ــي تدع ــة الت ــود التطوعي ــع اجله ــكر جلمي ــه الش نوج
مــن احلمــات واملبــادرات البنــاءة والتــي نشــجع شــبابنا مــن اجلنســن لانخــراط فيهــا ألن فــي 

ــاة ..  التطــوع حي
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هنــاك أســئلة باجلملــة تــدور فــي عقــول 
النــاس عــن طبيعــة العاقــة الزوجيــة 
بعــد أزمــة كورونــا، وتظهــر املؤشــرات أن 
توابــع كوفيــد19- ســيكون لهــا تأثيــرات 
ــك  ــة، وذل ــة الزوجي ــى العاق ــلبية عل س
التــي  املاليــة  الضغــوط  بســبب  إمــا 
تعصــف بالعالــم كلــه، أو بســبب البقــاء 
عــدم  مــع  معــًا  طويلــة  فتــرة  األزواج 
ــة  ــر، باإلضاف ــواء اآلخ ــى احت ــدرة عل الق
إلــى انخفــاض معــدالت الــزواج نظــرًا 
القــدرة  وعــدم  االقتصاديــة،  للتقلبــات 

ــاف. ــات الزف ــة حف ــى إقام عل

وبينمــا ألقــى فيــروس كورونــا املســتجد 
الصحيــة  وتبعاتــه  الوخيمــة  بظالــه 
ــم بأســره، ظــل  ــى العال ــة عل واالقتصادي

اإلغــاق الكلــي واجلزئــي لــم تتأثــر بقــدر 
كبيــر أيضــًا ، بــل ظلــت فــي املعــدالت 
الطبيعيــة ، والتــي ســجلت قبــل ذلــك مــن 

نفــس الفتــرة خــال العــام املاضــي .
فيــروس  تفشــي  تداعيــات  ومتتــد 
»كورونــا« حــول العالــم لتشــمل آثــارًا 
جتاريــة،  أعمــال  وإغــاق  اقتصاديــة، 
حركــة  وتقييــد  البطالــة،  وارتفــاع 
الســفر وغيرهــا، كمــا تســبب أيًضــا فــي 
ارتفــاع  منهــا  اجتماعيــة  اضطرابــات 

الطــاق. طلبــات 

احصاءات رسمية
وتــؤرق اإلحصائيــات األخيــرة املختصن 
مــن باحثــي علــم النفــس واالجتمــاع، 
إذ تعكــس منــوا ملحوظــا فــي حــاالت 

ــى  ــوة عل ــذي طــرح نفســه بق الســؤال ال
الســاحة العامليــة وهــو هــل أثــر »كوفيــد 

ــاس ؟ ــية للن ــة النفس ــى الصح 19« عل
واإلجابــة علــى هــذا الســؤال حتتــاج إلــى 
عدديــة  ودالئــل   ، نفســين  مختصــن 
ورقميــة ..فــي الكويــت التــي تعاملــت 
مــع انتشــار اجلائحــة مبجموعــة قــرارات 
الكلــي،  اإلغــاق  أبرزهــا  كان  حكوميــة 
التأثيــر  نرصــد  أن  حاولنــا  واجلزئــي 
النفســي لهــذا اإلغــاق علــى العاقــات 
، وتأثيــر ذلــك علــى حــاالت  األســرية 
املختصــن  بعــض  فســألنا   ، الطــاق 
ــن  ــات األســرية ب ــدوا أن العاق ــن أك الذي
األســرة الكويتيــة بعضهــا لبعــض لــم 

تتأثــر كثيــرًا بحــاالت اإلغــاق .
وأضافــوا أن حــاالت الطــاق بالرغــم مــن 

الجائحة
تضرب العالقات الزوجية .. 

وارتفاع حاالت الطالق في الكويت
هل متثل ناقوس خطر لدول أخرى؟

حتقيق
مصطفي الباشا

ما ان خرج علينا كوفيد 19- احتى جلب معه الكثير من 
املشكالت االقتصادية واالجتماعية، ولم يترك مفصل من 

مفاصل احلياة ااّل وسعى في خرابها، يقال ان كورونا دخلت 
من الباب فقفز احلّب من الشباك واطاح بزيجات كانت 

مستقرة الى حد ما ولكن كوفيد19 قضى عليها، اليوم ومع 
انتشار هذه اجلائحة حققت معدالت دعاوى الطالق 

أرقامًا قياسية بني األزواج القلقني الذين حكم 
عليهم باحلجر املنزلي واقعني حتت 

تأثير الضغوطات املالية.

أطباء نفسيون يحذرون من« تسونامي أمراض 
نفسية« بسبب اإلغالق والحجر المنزلي

ارتفاع حاالت األمراض النفسية والمشاكل 
األسرية تنذر بخطر البد من مواجهته

تحقيقات
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ــي ال ســيما  ــع الكويت ــي املجتم الطــاق ف
ــزواج. ــن ال ــى م ــنوات األول ــال الس خ

عــن  رســمية،  إحصائيــة  كشــفت  فقــد 
جتــاوز معــدالت الطــاق حــاالت الــزواج 
ــى فــى الكويــت خــال شــهر  للمــرة األول

ــي. ــو املاض يولي
عــن  الصــادرة  اإلحصائيــة  وأوضحــت 
إدارة التوثيقــات الشــرعية الكويتيــة، أن 
ــوع 818  ــهد وق ــارى ش ــو اجل ــهر يولي ش
حالــة طــاق، مقابــل 622 زواج، مــا يعنى 
ــل كل 3 زواجــات. 4 حــاالت طــاق، مقاب

معــدالت  ارتفــاع  متخصصــون  وعــزا 
الطــاق، إلــى ازديــاد املشــكات الزوجيــة 
نتيجــة فتــرات احلظــر الطويــل علــى 
ــة بســبب إجــراءات  ــدار األشــهر املاضي م
املســتجد  كورونــا  فيــروس  مواجهــة 

ــن  ــن األزواج وزاد م ــات ب ــاع النزاع ارتف
نســبة طلبــات الطــاق ليــس فــي الكويت 
فحســب وامنــا علــى مســتوى دول العالم.
مــن  أطــول  فتــرات  األزواج  ويقضــي 
املعتــاد مــع بعضهــم البعــض فــي املنــزل 
ــى  ــا أدى ال ــروض ، م بســبب احلجــر املف
إزديــاد ملحــوظ فــي معــدالت الطــاق.

جلنة ملتابعة آثار »كورونا«
النفســي  الدعــم  فريــق  رئيــس  وقــال 
عــادل  الدكتــور   19  – كوفيــد  جلائحــة 
لــدى  ليســت  »حياتنــا«  ل  الزيــد 
ــدالت  ــاع مع ــى ارتف ــير ال ــاءات تش احص
ــا طــاق  املشــاكل األســرية، ســواء قضاي
أو خافــات أســرية، لكــن علــى درايــة 
بــأن هنــاك ارتفــاع فــي معــدالت األمــراض 

أعمــال  توقــف  وكذلــك   ،)19 )كوفيــد 
فــى  يدخلــون  جعلهــم  مــا  الكثيريــن، 
أزمــات ماديــة، أثــرت كثيــرا فــى العديــد 

الزوجيــة. العاقــات  مــن 
الــزواج  معــدالت  تراجــع  أن  ورأوا 
املفروضــة علــى  القيــود  نتيجــة  جــاء 
ــراح  ــق قاعــات األف ــاف، وغل حفــات الزف
إلــى  املناطــق، باإلضافــة  فــى مختلــف 
أى  متنــع  التــى  املشــددة  اإلجــراءات 
ــزوف  ــى ع ــذى أدى إل ــر ال ــات، األم جتمع
الكثيريــن عــن إمتــام حفــات الزفــاف 

املاضيــة. الفتــرة  خــال 

احلجر املنزلي
املفــروض  املنزلــي  احلجــر  وتســبب 
فــي  كورونــا  فيــروس  تفشــي  بســبب 
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إن  النفســية  االختــاالت  أو  النفســية 
صــح التعبيــر، خــال فتــرة كورونــا، 
علــى  الصحــة  وزارة  حرصــت  لذلــك 
انســاء فريــق للتعامــل مــع املتتابعــات 
النفســية جلائحــة كورونــا منــذ ثاثــة 
أشــهر تقريبــا، بعــد صــدور قــرار مــن 
ــوزارة بتشــكيل جلنــة تختــص  وكيــل ال
جلائحــة  النفســية  اآلثــار  مبتابعــة 
كورونــا والتعامــل معهــا ، وتضــم فــي 
عضويتهــا خمــس أطبــاء نفســين وأربــع 

نفســين«. »معاجلــن  اختصاصيــن 
وأشــار إلــى أن اللجنــة شــرعت فــي عملها 
ــا  ــن أهدافه ــب، وم ــن كث ــر ع ــع األم وتتاب
األمــراض  ملتابعــة  عيــادات  تأســيس 
فــي  الصحيــة  املراكــز  فــي  النفســية 
الكويــت وحاليــا بصــدد انشــاء عيــادة 
نتمنــي صــدور قــرار بهــا ويتــم تشــكيل 
األمــراض  ملتابعــة  اخلاصــة  العيــادة 

النفســية للمتعافــن مــن كورونــا.
ــم  ــع دول العال ــع جمي ــه م ــى ان ــت ال ولف
مت تســجيل ارتفــاع فــي معــدالت االصابــة 
جائحــة  خــال  النفســية  باألمــراض 
كورونــا، وليــس ملــن أصيــب باملــرض 
فقــط، وامنــا للــكل، ومنظمــة الصحــة 
العامليــة حــذرت فــي شــهر إبريــل املاضــي 
إمكانيــة حــدوث جائحــة نفســية  مــن 
ــميتها  ــا، ومت تس ــة كورون ــة جلائح تابع
النفســية«  األمــراض  مــن  »تســونامي 

ســتتبع جائحــة كورونــا.

االجتماعــي بكليــة العلــوم االجتماعيــة 
فــي جامعــة الكويــت الدكتــورة ســهام 
القبنــدي إنــه فــي بدايــة كورونــا كان عدد 
كبيــر مــن األفــراد يعانــون مــن القلــق 
املعلومــات  بســبب ضبابيــة  واخلــوف 
عــن الوبــاء ، واخلــوف مــن اإلصابــة ، 
واتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة للحمايــة 
مــن الفيــروس  ، وهــذا الشــعور بالقلــق 
قــد  باخلــوف  االنغمــار  أن  إال  طبيعــي 
يعلــن عــن حالــه نفســية حتتــاج إلــى 

اللجــوء للمختصــن.
وأضافــت أن األســرة خــال فتــرة احلظــر 
وعملــت   ، اخلطــر  ملواجهــة  تكاتفــت 
علــى احلفــاظ علــى متاســكها ألن تغييــر 
ورؤيتــه  تفكيــره  لطريقــة  اإلنســان 
أســاليبه  مــن  يغيــر  يجعلــه  لألمــور 
ــدوا  ــاء وج ــن اآلب ــر م ــة ، والكثي احلياتي
أن فتــرة احلظــر فتــرة إيجابيــة ملتابعــة 
األبنــاء الصغــار واللعــب معهــم لتخفيــف 

عــدم اخلــروج.
وأكــدت القبنــدي أن كورونــا لــم يتســبب 
ــى العكــس  ــل عل ــاع الطــاق ، ب ــي ارتف ف
احلظــر  خــال  املنــزل  فــي  التواجــد 
ــون  ــر ويقوم ــط أكث ــرة تتراب ــل األس جع
لــم  األســرة  داخــل  كثيــرة  بأنشــطة 
يكونــوا يقومــون بهــا بســبب االنشــغال. 
أن  جنــد  آخــر  جانــب  علــى  وأردفــت 
األزواج غيــر املتوافقــن أدى احلظــر إلــى 
كثــرة املشــكات لذلــك كان االتصــال علــى 

ــل  ــا مث ــت مثله ــي الكوي ــه ف ــح ان وأوض
مــن  تأثــر  هنــاك  العلــم  دول  بقيــة 
ــن  ــي، وم ــب النفس ــى اجلان ــة عل اجلائح
علــى  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  الطبيعــي 
ــه  ــة، اال ان ــرية واإلجتماعي ــاكل األس املش
حتــى اآلن ال نــرى هــذا، ألننــا نــرى اآلثــار 
ــر  ــذا األم ــدا ان ه ــاء، مؤك ــية كأطب النفس
محــل اهتمــام كبيــر مــن وزارة الصحــة.

ضبابية املعلومات
فــي هــذا الســياق قالــت  أســتاذ التخطيط 

د. الزيد: تشكيل لجنة 
تختص بمتابعة اآلثار 
النفسية لجائحة كورونا 

والتعامل معها

تحقيقات

إحصائية رسمية تجاوز معدالت الطالق حاالت الزواج 
للمرة األولى فى الكويت خالل شهر يوليو 
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ــر،  ــكل كبي ــد بش ــرة متزاي ــز األس مراك
ممــا أدى بــوزارة العــدل ممثلــة بــإدارة 
االستشــارات األســرية بتشــكيل فريــق 
ــرين  ــين واألس ــارين النفس ــن املستش م
وعــاج  الهاتفيــة  املكاملــات  لتلقــي 
االستشــارات  خــال  مــن  املشــكات 
زالــت  مــا  اخلدمــة  وهــذه   ، الهاتفيــة  

اآلن. إلــى  مســتمرة 

اختالف طفيف
مــن جهتــه قــال املوثــق فــي قســم الطــاق 
بــوزارة العــدل الدكتــور احلــارث املزيــدي 
إن حــاالت الطــاق فــي الكويــت لــم تتأثــر 
خــال فتــرة احلظــر الكلــي أو اجلزئــي 
، وإمنــا تقريبــًا ظلــت علــى معدالتهــا 

العاديــة مــع اختــاف طفيــف .
قســمنا  إذا  أننــا  املزيــدي  وأضــاف 
ــن  ــدأ م ــرة تب ــن الفت ــى فترت ــرات إل الفت
12 /3 /2020 إلــى 30 مايــو وهــي تقريبــًا 
فتــرة احلظريــن الكلــي واجلزئــي الفتــرة 
األولــى ، ثــم الفتــرة الثانيــة التــي شــملت 
مــا  فــإذا   ، والثالثــة  الثانيــة  املرحلــة 
ــرة  ــي الفت ــزواج ف ــة ال ــى عملي ــا إل نظرن
إلــى  تشــير  اإلحصــاءات  فــإن  األولــى 
تســجيل 550 حالــة زواج بــن املواطنــن 
الــزواج مــن  ، ومقارنــة بعــدد حــاالت 
وجدنــا  املاضــي  العــام  الفتــرة  نفــس 
أن هنــاك 2000 حالــة زواج فــي نفــس 
ــي أن  ــذا يعن ــام املاضــي ، وه ــرة الع الفت

زواج بنفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي ، 
وهــو مــا يعنــي أن التأثيــر طفيــف جــدًا .

وأردف املزيــدي أن حــاالت الطــاق وجدنا 
ــم  ــرة احلظــر ل ــى فت ــرة األول ــي الفت أن ف
يتــم تســجيل أي حالــة طــاق ألن القســم 
ــا  ــن بعدم ــل ، ولك ــن العم ــًا ع كان متوقف
عــاد القســم إلــى العمــل ســجلت 1100 
وذلــك   ، املواطنــن  بــن  طــاق  حالــة 
بعــد توقــف 3 أشــهر عــن العمــل كمــا 
ــرة  ــس الفت ــى نف أســلفنا ، وبالرجــوع إل
العــام املاضــي وجدنــا أن حــاالت الطــاق 
ســجلت 1200 حالــة طــاق أي أن نســبة 
الطــاق مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 

ــًا . ــجلت تراجع ــي س املاض
وقــال املزيــدي إن وزارة العــدل فــي هــذه 
الفتــرة كونــت فريــق عمــل استشــاري 
زوجــي اجتماعــي شــرعي لكــي يــرد علــى 
ــق  ــذا الفري ــاس ، ورصــد ه اتصــاالت الن
ــه  ــي أول شــهر عمــل ل 1200 استشــارة ف
، ومــن خــال هــذه االستشــارات وجدنــا 
ــى  ــي لب ــي واجلزئ ــر الكل ــرة احلظ أن فت
رغبــة الزوجــات فــي جلــوس الــزوج مــع 
ــن رصــدت أيضــًا  ــزل ، ولك ــه باملن زوجت
حــاالت هلــع وخــوف مــن الفيــروس ، 
كمــا أن بعضــا مــن هــذه االستشــارات 
تعلــق باملســؤولية مثــل تقصيــر بعــض 
الشــباب فــي إحضــار حاجيــات البيــت 

وغيرهــا .
أســباب  بــن  مــن  أن  املزيــدي  وذكــر 

ــن  ــى م ــرة األول ــي الفت ــزواج ف ــبة ال نس
احلظــر تراجعــت نســبة الــزواج إلــى 25 
ــام  ــرة الع ــس الفت ــت بنف ــا قورن % إذا م

املاضــي .
ــي  ــزواج ف ــة ال ــدي : إن حرك ــع املزي وتاب
شــهور  تضــم  وهــي  الثانيــة  املرحلــة 
6،7،8 عــادت إلــى حركتهــا الطبيعيــة ، 
الــزواج  حــاالت  عــدد  لدينــا  وســجلت 
خــال هــذه الفتــرة 2100 حالــة زواج ، 
العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس  وباملقارنــة 
املاضــي وجدنــا أن لدينــا 2200 حالــة 

د. القبندي : األسر 
تكاتفت لمواجهة الخطر 
وعملت على الحفاظ 

على تماسكها
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تحقيقات

هــذه  خــال  رصــدت  التــي  التشــاحن 
ــي  ــن ، والت ــاع الزوج ــر طب ــرة تناف الفت
التواجــد  خــال  مــن  واضحــة  ظهــرت 
فــي  .توقــع  بالبيــت  طويلــة  فتــرة 
قــد  األمــر  إن  إلــى  الفتــة  الطلــب”، 
يســتغرق ســنوات حتــى يتعافــى بعــض 

االنتكاســات. مــن  النــاس 

تقلبات في العالقات
موجــة  مــن  نفســيون  أطبــاء  ويحــذر 
األمــراض  مــن  »تســونامي«  هائلــة 
ــكات  ــبب املش ــج بس ــي تنت ــة الت العقلي
اإلغــاق  فتــرة  أثنــاء  تتراكــم  التــي 
جائحــة  بســبب  املنزلــي  واحلجــر 

املســتجد. كورونــا  فيــروس 
بشــكل  النفســيون  األطبــاء  ويقلــق 
ــن ال  ــار الس ــال وكب ــن أن األطف ــاص م خ
يحصلــون علــى الدعــم الــذي يحتاجونــه 
ــي  ــزل الذات ــدارس والع بســبب إغــاق امل
واخلــوف مــن الذهــاب إلــى املستشــفيات.
مؤخــرا،  أجــري  اســتطاع  وبحســب 
كشــف أطبــاء عــن ارتفــاع فــي حــاالت 
الطــوارئ التــي حتتــاج إلــى دعــم نفســي 
بينمــا انخفضــت نســبة جلســات العــاج 
علــى  مشــددين  الروتينيــة،  النفســي 
تــزال  ال  العقليــة  الصحــة  خدمــات  أن 

مفتوحــة ملمارســة العمــل.
تأثير احلجر على العاقة الزوجية

فــي هــذا الســياق، أشــار اثنــان مــن علمــاء 

دبي
األحــوال  محكمــة  قــررت  دبــي  وفــي 
توثيــق  خدمــات  تعليــق  الشــخصية 
ــى  ــاق حت ــزواج والط ــود ال ــراج عق وإخ
إشــعار آخــر، بســبب تفشــي فيــروس 
»البيــان«  صحيفــة  ونقلــت  كورونــا، 
اإلماراتيــة، عــن رئيــس احملكمــة القاضي، 
»القــرار  إن  قولــه  احلوســني،  خالــد 
ــي  ــن التحل ــع م ــذا، ينب ــح ناف ــذي أصب ال
اجلهــود  ودعــم  املســؤولية،  بــروح 
احلكوميــة ملكافحــة فيــروس كورونــا، 
وااللتــزام بتطبيــق التدابيــر االحترازيــة 
واإلجــراءات الوقائيــة، مبــا فيهــا منــع 
تتــم  ال  التــي  واملناســبات  الفعاليــات 
بــدون جتمــع األفــراد، كتوثيــق عقــود 

والطــاق«  الــزواج 
وقــال: »قــرار تعليــق خدمــات توثيــق 
ملصلحــة  والطــاق،  الــزواج  معامــات 
املجتمــع، فالــكل مســؤول فــي هــذه الفترة 
ومطالــب باتبــاع التعليمــات الصــادرة 
مــن اجلهــات الصحيــة واألمنيــة فــي مــا 
يخــص احلفــاظ علــى التباعــد اجلســدي، 
دون  البيــت،  فــي  بالبقــاء  وااللتــزام 

مخالطــة أحــد”.

البحرين
ــة  ــات اجلانبي ــار والتداعي ــن اآلث وضم
لفيــروس كورونــا )كوفيــد19(، نشــبت 

النفــس، روب باســكال ولــو بيرميافيــرا، 
ملجلــة »علــم النفــس اليــوم«، إلــى أهميــة 
التــوازن فــي حيــاة البشــر، باعتبــاره 
ــي،  ــط الروتين ــر النم ــيًا لكس ــرًا أساس أم
ــع  ــت م ــض الوق ــاء بع ــن قض ــث ميك حي
األصدقــاء والعائلــة، وتخصيــص الوقــت 
لــكل  منفصــل  ووقــت  معــًا،  للزوجــن 
شــريك وكذلــك املشــاركة املتســاوية بــن 
أنشــطتنا وأنشــطة شــريكنا، مــا يســاهم 

ــة. ــة الزوجي ــد العاق ــي توطي ف
وفــي تقريــر خــاص، ذكــر موقــع »غلوبال 
تاميــز« أن النــاس عــادة مــا يكــون لديهــم 
عــن  للتنفيــس  الطــرق  مــن  الكثيــر 
املشــاعر الســلبية، ولكــن بســبب احلجــر 
الصحــي فــي املنــزل، ال ميكنهــم اخلــروج 
ــى أزمــة  لتحســن مزاجهــم، مــا يــؤدي إل

ــي بالطــاق. ــة، رمبــا تنته زوجي
وبحســب التقريــر، فقــد أثــار فيــروس 
كورونــا قلــق الكثيــر مــن النــاس، لدرجــة 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــض الذي ــاد بع اعتق
قبــول ســلوك شــريكهم عنــد مواجهــة 
األزمــة الصحيــة، أنهــم ال يتوافقــون حول 
نظــرة مشــتركة للحيــاة، واألكثــر تعقيــدًا 
أنهــم يفضلــون إنهــاء عاقتهــم، وذلــك 
يرجــع ألســباب تتعلــق بالشــخصيات 
والقيــم واملفاهيــم املختلفــة حــول تعليــم 
املعيشــية وغيرهــا  األطفــال والعــادات 
النهايــة  فــي  أدت  التــي  األمــور  مــن 

ــاق.  ــب الط ــار نس النفج
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نزاعــات بــن األزواج بســبب البقــاء في 
ــت  ــرة، وصل ــذه الفت ــوت خــال ه البي
ــى حــد البــدء فــي إجــراءات الطــاق  إل
بــن العديــد منهــم، وحــول تفاصيــل ما 
يحــدث فــي هــذه األيــام قالــت احملاميــة 
ــًا  ــى يومي ــا تتلق ــي، إنه ــة جناح فوزي
ومنــذ بدايــة تطبيــق قــرار »البقــاء فــي 
األزواج  مــن  العديــد  املنــزل«، وبــدء 
ــل العمــل مــن البيــت باســتخدام  تفعي
الوســائل اإللكترونيــة، مــا بــن 3 إلــى 
5 اتصــاالت لاستشــارة بشــأن البــدء 

فــي إجــراءات طــاق بــن زوجــن.
وأوضحــت جناحــي أن قصصــًا تــروى 
مــن  الطــاق  طلــب  أســباب  بشــأن 
األساســي  مرجعهــا  كان  الزوجــن، 
بعضهمــا  أمــام  الزوجــن  وجــود 
وهــو  الســاعة،  مــدار  علــى  بعضــًا 
ــي  ــدث إال ف ــن يح ــم يك ــذي ل ــر ال األم
نهايــة األســبوع، حيــث كان الــزوج 
منشــغًا بأعمالــه والزوجــة تعــود مــن 
ــزل ومتابعــة  ــال املن ــدأ أعم ــا لتب عمله
عــن  فــرد  كل  وينشــغل  أبنائهمــا، 
اآلخــر، وأضافــت احملاميــة قائلــة إن 
ــت  ــي كان ــل االجتماع ــائل التواص وس
عــن  الزوجــن  إشــغال  فــي  تســاعد 
افتعــال املشــاكل، لكــن امتــداد فتــرات 
تخللتهــا  اإلنترنــت  علــى  البقــاء 
وكانــت  معهــودة،  غيــر  مناقشــات 

تتطــور ألشــياء غريبــة.

حــن كان يتلقــى حالــة طــاق واحــدة فــي 
ــر  ــى احلج ــك إل ــبب ذل ــع س ــوم، وأرج الي
ــف  ــذي كش ــا، وال ــبب كورون ــي بس املنزل
ــى  ــي عل ــن األزواج املبن ــع الســيئ ب الواق
»غــض الطــرف« والــذي لــم يكــن واضحــا 
مــن قبــل وقــال أن الســبب احلقيقــي هــو 
عــدم وجــود احتــرام ومعرفــة للحقــوق 
واحلــدود والواجبــات لــكل مــن الزوجــن، 
وزيــادة التدقيــق علــى األقــوال واألفعــال.

العراق
وتقــول أســتاذة علــم النفــس فــي جامعــة 
ــح،  ــل صال ــداد مناه ــي بغ املســتنصرية ف
ــي العــراق  ــات واألســر ف إن بعــض العائ
تخشــى علــى بناتهــن مــن فحــص فيــروس 
كورونــا، ألن اإلصابــة بالفيــروس -فــي 
نظرهــم- أشــبه بوصمــة عار تــازم الفتاة 
طــول العمــر، ومــن املمكــن أن يحرمهــا مــن 
الــزواج واالســتقرار وتكويــن أســرة، كمــا 
تدفــع إصابــة الفتــاة بالفيــروس عائلتهــا 
للشــعور باخلجــل مــن النــاس، وتضيــف 
أن بعــض أربــاب األســر يعتبــرون وصول 
ســيارات اإلســعاف إلــى بيوتهــم ألخــذ 
املريضــة أمــرا منافيــا لألخــاق واألعــراف 

العشــائرية.
ولفتــت أســتاذة علــم النفــس إلــى أن كثيرا 
مــن املريضــات تعرضــن لرفــض أســرهن 
إيواءهــن وإعــادة دمجهــن باألســرة مجددا، 
رغــم التعافــي مــن املــرض، خشــية انتقــال 

سوريا
وفــي ســوريا كشــف مستشــار وزيــر 
األوقــاف ، »حســان العــوض« عــن ارتفــاع 
عــدد حــاالت الطــاق فــي مناطــق ســيطرة 
»كورونــا«  فيــروس  بســبب  النظــام 
حديــث  فــي  العــوض  وقــال  املســتجد، 
إلذاعة »املدينة إف إم« أن التماس املباشــر 
ــن الزوجــة والزوجــة  ــرة ب ــي هــذه الفت ف
تســبب بارتفــاع نســبة حــاالت الطــاق 
ــت 5ً   ــاق ارتفع ــاالت الط ــح أن ح وأوض
أضعــاف عــن الوضع الســابق، مشــيرا إلى 
وجــود خمــس حــاالت فــي يــوم واحــد فــي 

د. المزيدي: حركة 
الطالق في البالد لم تتزايد 
بسبب »كوفيد19-« وظلت 

بمعدالتها الطبيعية
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تحقيقات
العــدوى فــي حــال عــاد الفيــروس مــرة 
ــل  ــت مناه ــى املريضــة، واختتم أخــرى إل
ــل  ــد ضــرورة تفعي ــا بتأكي ــح حديثه صال
ــل  ــن اجله ــدور اإلنســاني، »والتحــرر م ال
واألعــراف الباليــة التــي تعتبــر إصابــة 
ــار«،  ــة ع ــا وصم ــروس كورون ــاة بفي الفت
وهــو مــا قــد يعــرض الفتــاة للكثيــر مــن 
التنمــر واالســتهزاء واالشــمئزاز، فــي حن 
هــو فيــروس ال يختلــف فــي حقيقتــه عــن 
ســائر الفيروســات األخــرى التــي تصيــب 

اإلنســان.

مصر
وفــي مصــر ظهــرت الكثيــر مــن اخلافــات 
كانــت  وأن  حتــى  باملنــازل،  الزوجيــة 
ــن  ــر م ــل الكثي ــا جع ــة، مم ــباب تافه األس
بــدون  الطــاق  ميــن  يــرددون  األزواج 
ــة  ــة واقع حســاب، وشــهدت شــبرا اخليم
وذلــك   ، احلظــر  وقــت  خــال  غريبــة 
بطــاق ســيدة رســميًا لــدى املــأذون بعــد 
حــدوث خــاف بينهــا وزوجهــا بســبب 
املنــزل وذهابهــا  مــن  رفضــه خروجهــا 
الرجــوع  اســتطاعتها  وعــدم  لوالدتهــا 
ــد أن  ــت متأخــر بع ــى وق ــوم ف ــس الي بنف
ــا ســبب شــد وجــذب  ــا اخلــوف، م أصابه
بينهمــا، دفعــه الصطحابهــا لــدي املــأذون 
وإمتــام الطــاق، واألغــرب أنــه خــال ذات 
األســبوع بعــد أخــذ وقتــا مــن التفكيــر قرر 
الرجــوع لهــا وإرســال بعــض املقربــون 
للتوســط للصلــح ،ووفقــًا للواقعــة التــي 
مت رصدهــا بشــبرا اخليمــة، مت رجــوع 
الزوجــن قبــل انتهــاء أســبوع علــى إمتــام 
الطــاق رســميا، بعقــد جديــد، لتكــون أول 
ــى  ــوع ف ــا والرج ــن نوعه ــاق م ــة ط حال

ــر . ــرض احلظ ــرة ف ــس فت نف

املغرب
ــد  ــة تزاي ــائية مغربي ــات نس ــدت منظم أك
العنــف ضــد النســاء خــال فتــرة احلجــر 
املكاملــات  عــدد  أن  وكشــفت  الصحــي، 
التــي تتلقاهــا مراكــز االســتماع وتوجيــه 
ــال  ــف خ ــف تضاع ــا العن ــاء ضحاي النس
هــذه الفتــرة، وعــزت اجلمعيــات النســائية 
تزايــد النزاعــات األســرية فــي ظــل احلجــر 
أربــاب  مــن  العديــد  أن  إلــى  الصحــي 
األســر فقــدوا عملهــم فانعكســت الظــروف 
املاديــة ســلبًا علــى العاقــة داخــل األســر 

فــي األســواق املاليــة التــي دفعــت إلــى عدد 
مــن حــاالت الطــاق فــي أوســاط األثريــاء 
ــي الوضــع فرصــة مناســبة  ــن رأوا ف الذي
تخّولهــم جتّنــب التســويات الضخمــة مــع 

ــن. ــراء القانوني ــق اخلب ــريك وف الش

كيف ميكن حفظ العالقات الزوجية
مع احلجر الصحي؟

وتشــير  ُمرهــق،  الصحــي  “احلجــر 
 The“ مراجعــة األدلــة املنشــورة فــي مجلــة
Lancet” إلــى أن احلجــر الصحــي ميكــن أن 
ــي  ــار نفســية ســلبية مبــا ف ــه آث ــون ل يك
ذلــك الغضــب واالرتبــاك، وفــي بعــض 
احلــاالت، قــد ُيصــاب الشــخص بأعــراض 
اضطــراب مــا بعــد الصدمــة«، هكــذا يقــول 
لنيوزويــك ديفيــد كيتــس، طبيــب نفســي 
ومديــر الصحــة الســلوكية فــي املركــز 

ــكا. ــة نبراس ــي بجامع الطب
ــد  ــي تزي ــل الت ــس: »العوام ــول كيت ويق
مــن ضغــط احلجــر الصحــي تشــمل 
ــّدة احلجــر الصحــي، واخلــوف  طــول م
كفايــة  وعــدم  وامللــل،  العــدوى،  مــن 
اإلمــدادات، واملعلومــات غيــر الكافيــة، 
فــي  فالوجــود  املاليــة،  واخلســارة 
ــر  ــرة أطــول بكثي ــرة لفت مســاحة صغي
مــن املعتــاد فــي ظــل ظــروف مرهقــة 
يعنــي املزيــد مــن الفــرص لتضخيــم 
والســلبية،  اإليجابيــة  الديناميكيــات 
القــوي  األســاس  ذات  فالعاقــات 
ستســتمر وقــد تزدهــر، فــي حــن أن 
مهــارات  مــن  ُتعانــي  التــي  العاقــات 
ــرة،  ــاالت مدم ــة، واتص ــاوض ضعيف تف
ــح أن  ونقــص فــي التقديــر، مــن امُلرجَّ
تنتهــي حتــت الضغــط« ينصــح كيتــس 
ببعــض اإلســتراتيجيات إلدارة الضغــط 
ــاء احلجــر الصحــي، والتــي تشــمل: أثن

فهــم  ومحاولــة  احلقائــق  )حتــري 
اخلطــر الفعلــي، احلــّد مــن اســتهاك 
الوســائط واالكتفــاء بـــ 30 دقيقــة فــي 
قــراءة  مــن  بــدال  واملســاء  الصبــاح 
ُمتابعــة  أو  الرئيســية  العناويــن 
ــل  ــوم، التواص ــدار الي ــى م ــار عل األخب
مــع اآلخريــن الذيــن ميكنهــم تقــدمي 
علــى  احلصــول  االجتماعــي،  الدعــم 
واحلصــول  وصحــي،  جيــد  غــذاء 
ــى قســط كاٍف مــن النــوم، ممارســة  عل

البدنيــة(. الرياضــة 

فــي  األكبــر  العــبء  النســاء  وتتحمــل 
هــذه الظــروف، حيــث وجــدن أنفســهن 
مســؤوالت عــن األشــغال اليوميــة للبيــت، 
فضــًا عــن متابعــة الــدروس اإللكترونيــة 
مــع أطفالهــن، وهــو مــا شــكل ضغطــًا 

ــن. ــًا عليه ــيًا إضافي نفس

نصائح من ذهب للزوجات
ــن  ــرز« ع ــة »رويت ــت وكال ــك، نقل ــى ذل إل
تقــدمي  املاليزيــة،  املــرأة  شــؤون  وزارة 
الذهبيــة«  »النصائــح  بـــ  وصفتــه  مــا 
للنســاء فــي فتــرة العزلــة املنزليــة، منهــا 
»التوقــف عــن التذمــر وضــرورة اســتخدام 
لضمــان  التجميــل«،  مســتحضرات 

املســتطاع. بقــدر  االســتقرار 
حتــث  التــي  النصائــح  هــذه  وأثــارت 
فــي  مابســهن  ارتــداء  علــى  النســاء 
املنــزل وجتنــب إزعــاج أزواجهــن، غضــب 
البعــض، ويقــول منتقدوهــا »إنهــا تعــزز 

للجنســن”. النمطيــة  الصــور 
ونقلــت مجلــة »فوربــس«، عــن مجموعــة 
داعمــة حلقــوق النســاء قولهــا إن علــى 
ــد  ــازة ض ــائلها املنح ــف رس ــوزارة »وق ال
املــرأة، والتركيــز علــى ضحايــا العنــف 
املنزلــي«، مضيفــة »بينمــا ُيعــد ارتــداء 
املابــس للعمــل إحــدى طــرق احلفــاظ 
ــل  ــاء العم ــن أثن ــاط والروت ــى االنضب عل
مــن املنــزل، فــإن التركيــز علــى املظهــر 
واملابــس ومســتحضرات التجميــل هــو 

ــاق”. ــى اإلط ــروري عل ــر ض ــر غي أم
إن  فقالــت  الــوزارة،  مســؤولة  أمــا 
ــر  ــدف نش ــاه كان به ــذي اتبعن ــج ال »النه
ــات  ــى عاق ــاء عل ــات لإلبق ــرق وممارس ط
إيجابيــة بــن أفــراد األســرة، خاصــة خــال 
واضطــرت  املنــزل«.  مــن  العمــل  فتــرة 
مــا  وحــذف  لاعتــذار  الحقــًا  احلكومــة 
ــى  ــر حســاباتها عل بعــض املنشــورات عب
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وفقــًا ملــا 

»الغارديــان”. ذكــره موقــع 

خبراء 
فــي  العائليــة  القوانــن  خبــراء  أفــاد 
مانهاتــن إلــى أن بعــض األزواج املجبريــن 
علــى قضــاء الوقــت معــًا بدواعــي احلجــر 
املنزلــي داخــل شــقق صغيــرة أو حتــى 
داخــل قصــور فخمــة لــم يتمكنــوا مــن 
ــي ظــل تفشــي الفيــروس،  ــم معــًا ف التأقل
وزاد األمــور ســوءًا التراجعــات احلــادة 
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وحلفــظ العاقــات الزوجيــة خــال وقــت 
احلجــر الصحــي فــإن مــن األشــياء بالغــة 
األهميــة هــو بنيــة اليــوم وحتديد األشــياء 
يومــك  خــال  بهــا  القيــام  تريــد  التــي 
ومعرفــة احتياجــات الشــريك وتلبيتهــا 
ــل  ــن ح ــا م ــا ال مُيّكنن ــه، فم ــتماع ل واالس
امُلشــكات هــو أننــا ننغمــس باملشــاعر، 
اهتمامنــا  مــن  بكثيــر  أكثــر  باألنــا، 

بالوصــول إلــى حــل الصــراع”.

تبخر املرضى
بيــرن،  وينــدي  البروفيســورة  قالــت 
لألطبــاء  امللكيــة  الكليــة  رئيــس 
النفســين: »إننــا نشــهد بالفعــل التأثيــر 
املدمــر ملــرض كوفيــد 19 علــى الصحــة 
العقليــة، مــع معانــاة املزيــد مــن النــاس 

التــأزم”. مــن 
بشــأن  قلقــون  »لكننــا  وأضافــت: 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  األشــخاص 
املســاعدة اآلن لكنهــم ال يحصلــون عليها. 
خوفنــا مــن أن اإلغــاق يراكــم املشــكات 
التــي قــد تــؤدي بعــد ذلــك إلــى تســونامي 

مــن إحــاالت املرضــى للعــاج”.

طلــب املســاعدة، ومــن املرجــح أن تكــون 
حاجتهــم إلــى دعــم نفســي حاليــا أكبــر 

مــن أي وقــت مضــى.

“أولوية واضحة”
فــي  التفكيــر  »إعــادة  مؤسســة  وقالــت 
املــرض العقلــي« اخليريــة املهتمــة بالصحة 
العقليــة، إن املخــاوف التــي أثيــرت كانــت 
الذيــن  األشــخاص  مــن  بأدلــة  مدعومــة 

ــي. ــرض عقل ــن م ــون م يعان
وقــال الكثيــرون مــن خــال مســح شــمل 
العقليــة  صحتهــم  إن  شــخص،   1000
ــبب  ــاء، بس ــدأ الوب ــذ أن ب ــاءت من ــد س ق
ــم  ــي تبقيه ــة الت ــاءات الدوري ــف اللق توق

ــدة. ــة جي ــان وبصح بأم
املؤسســة  مــن  هــام  دانييــل  وقالــت 
العامــة  الصحــة  هيئــة  »إن  اخليريــة 
تقــوم بعمــل هائــل فــي أصعــب الظــروف، 
ولكــن يجــب أن تكــون الصحــة العقليــة 
ــتثمار  ــود اس ــع وج ــة، م ــة واضح أولوي
لضمــان أن اخلدمــات ميكــن أن تكافــئ 
فــي  الــم »كوفيــد 19-«  االرتفــاع  هــذا 

مرمــى االتهــام .

ووجــد االســتطاع الــذي أجــري علــى 
1300 طبيــب صحــة نفســية مــن جميــع 
ــم  ــة منه ــي املئ ــا أن 43 ف أنحــاء بريطاني
لديهــم ارتفــاع فــي احلــاالت التــي تتطلــب 
فــي   45 أفــاد  بينمــا  عاجلــة  مســاعدة 
املئــة بانخفــاض فــي املواعيــد الروتينيــة 

ــي. ــاج النفس للع
وقالــت الدكتــورة برنــادكا دوبيــكا، التي 
ــال  ــي لألطف ــب النفس ــم الط ــرأس قس ت
واملراهقــن فــي الكليــة امللكيــة لألطبــاء 
أن  مــن  قلقــون  »نحــن  النفســين: 
ــال والشــباب الذيــن يعانــون مــن  األطف
ــات  ــوا صعوب ــد يواجه ــي ق ــرض عقل م
كبيــرة وال يحصلــوا علــى الدعــم الــذي 
ــة  ــن بحاج ــة، »نح ــه”، مضيف يحتاجون
ــى نشــر رســالة مفادهــا أن اخلدمــات  إل

ــل”. ــة العم ــة ملمارس ــزال مفتوح ال ت
تومبســل،  أمانــدا  الدكتــورة  وقالــت 
اخلبيــرة فــي الطــب النفســي للمســنن، 
إن اســتخدام التكنولوجيــا فــي االتصــال 
بالطبيــب أثنــاء اإلغــاق أمــر صعــب 
بالنســبة لبعــض كبــار الســن، مضيفــة 
أنهــم كانــوا فــي الغالــب »متردديــن« فــي 
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أطلقت احلملة 
الوطنية للتوعية بأمراض 

السرطان )كان( حملة )بروا 
آباءكم بالصحة( لتشجيع الشباب 

 PSA على متابعة اآلباء لعمل فحص
الذي يعتبر الوسيلة األمثل للكشف 

املبكر عن سرطان البروستاتا.

)كان( تطلق حملة )بروا آباءكم بالصحة( لعمل فحص البروستاتا

قــال رئيــس مجلــس إدارة احلملــة الدكتــور خالــد الصالــح 
ــي  ــا ف ــرطانات حدوث ــر الس ــن أكث ــتاتا م ــرطان البروس إن س
الكويــت وتبــدأ مخاطــره بعــد ســن اخلمســن عامــا مشــيرا إلــى 
أن عــاج املــرض يكــون فاعــا فــي حالــة الكشــف املبكــر ممــا 
ميكــن املريــض مــن العــودة حلياتــه الطبيعيــة دون مضاعفات 

تذكــر.
وحــذر الصالــح مــن أن عــاج مــرض ســرطان البروســتاتا 
يصبــح أكثــر صعوبــة فــي حــاالت الكشــف املتأخــر أو ظهــور 

ــات االنتشــار. عام
ــا  ــه وكم ــا ميلكــه فــي حيات ــى م ــال إن صحــة اإلنســان أغل وق
ــإن  ــم ومســاعدتهم ف ــر به ــم والب ــاء براحــة والديه ــم األبن يهت
االهتمــام بصحــة اآلبــاء هــي أيضــا مــن بــر الوالديــن الســيما 
أن اآلبــاء قــد ال يتابعــون وســائل التواصــل االجتماعــي وال 

ــام. ــة كل ع ــا احلمل ــي تطلقه ــة الت ــات التوعي حم
مــن جانــب آخــر أقامــت حملــة )كان( محاضــرة عــن ســرطان 
مــن  عــدد  حضرهــا  الكويــت  مستشــفى  فــي  البروســتاتا 
االطبــاء واعضــاء الهيئــة التمريضيــة قدمهــا استشــاري عــاج 
أورام الســرطان الدكتــور أحمــد راغــب إن ســرطان البروســتاتا 
ــة  ــن الفئ ــال م ــب الرج ــر ويصي ــي العم ــدم ف ــرض التق ــو م ه

ــا. ــن 60 و70 عام ــة ب العمري
وأوضــح راغــب أنــه ليــس هنــاك ســبب مباشــر لاصابــة بــه 
بــل هنــاك بعــض عوامــل اخلطــورة حلــدوث املــرض مثــل 
ــي وإن كان  ــل اجلين ــود والعام ــرق األس ــر والع ــدم بالعم التق
فــي األســرة أحــد أقــارب الدرجــة األولــى أو الثانيــة قــد أصيــب 
ــارب ألي أعــراض  ــه األق ــد ان ينتب بســرطان البروســتاتا فاب
بوليــة وعليــه ان يبــدأ بعمــل الفحــص مبكــرا بعــد ســن 
اخلمســن. واكــد أن ســرطان البروســتاتا يعــد األكثــر انتشــارا 
لــدى الرجــال الكبــار حاليــا فــي الكويــت ووجــوده قــد يــؤدي 
إلــى أعــراض عديــدة كعســر واحلــاح البــول وتكــراره وكذلــك 
ــى أن  ــاه ال ــرورة االنتب ــى ض ــددا عل ــا مش ــول لي ــرار التب تك
ــب  ــى االنتشــار ويصي ــدرة عل ــه الق ســرطان البروســتاتا لدي

ــة. ــدد الليمفاوي أعضــاء أخــرى كالعظــام والغ
ــن  ــدا لك ــائع ج ــه ش ــن أن ــم م ــى الرغ ــرض عل ــاف ان امل وأض
حــاالت عديــدة ال تكتشــف وال يتــم تشــخيصها إال عبــر فحــص 
PSA كمــا ميكــن عــاج املــرض بعــدة طرق مــن أبرزهــا املعاجلة 
اجلراحيــة الســتئصال الــورم أو العــاج باالشــعاع اخلارجــي 
ــي  ــدور األساس ــي ال ــاج الهرمون ــب الع ــك يلع ــي كذل والداخل

فــي العــاج إضافــة إلــى العــاج الكيميائــي.

د. خالد الصالح: سرطان البروستاتا 
من أكثر السرطانات حدوثا في الكویت
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ال يوجد سبب مباشر لالصابة 
بل هناك عوامل خطورة 
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ــرطان  ــة بس ــا للتوعي ــن حملته ــة “كان« ضم ــت حمل أقام
البروســتاتا مــن  حتــى حتــت شــعار ) بــروا آباءكــم 
مركــز  فــي  التمريضيــة  للهيئــة  محاضــرة  بالصحــة( 
راغب وفــق  أحمــد  الدكتــور  ألقاهــا  “كان«  تدريــب 
احملاضــرة  تضمنــت  املتبعــة،  االحترازيــة  االجــراءات 
شــرح حــول ســرطان البروســتاتا وكيفيــة التعــرف علــى 
ــع  ــل م ــة التعام ــة وكيفي ــة وطــرق الوقاي أعراضــه األولي

املرضــى.  
كمــا أقامــت “كان« ضمــن هــذه احلملــة معرضــًا للتوعيــة 
بالتعــاون مــع جمعيــة العديليــة  لتســليط الضــوء علــى 

ــا   ــن عام ــوق اخلمس ــال ف ــص ال PSA   للرج ــة فح أهمي
ــت  ــث حرص ــة( حي ــن التوعي ــتهدفة م ــة املس ــي الفئ )وه
إدارة اجلمعيــة علــى إرســال رســائل نصيــة تشــجع رواد 
ــس  ــا انعك ــو م ــاركة وه ــور واملش ــى احلض ــة عل اجلمعي
ايجابــًا علــى احلضــور ، ومت توزيــع كتيبــات عــن ســرطان 
البروســتاتا و كيفيــة التعــرف علــى عاماتــه األوليــة 
وطــرق التواصــل مــع خــط االستشــارات اخلــاص باحلملة 
لاستفســار  حــول هــذا املوضــوع ،  وتقــام هــذه احلملــة 
حتــت شــعار ) بــروا آباءكــم بالصحــة ( تشــجيعا لابنــاء 

علــى متابعــة آبائهــم  وحثهــم علــى عمــل الفحــص.

ملف
العدد
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محاضرة للهيئة التمريضية في مركز تدريب »كان« 
أقامت معرضاً للتوعية بالتعاون مع جمعية العديلية واالندلس وأسواق عايش
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– مشاكل في املسالك البولية
ميكـــن أن حتـــدث األعـــراض البوليـــة 
ــن  ــرب مـ ــرطان بالقـ ــو السـ ــا ينمـ عندمـ
ــر  ــذي ميـ ــوب الـ ــول )األنبـ ــرى البـ مجـ
عبـــر البروســـتات(، ويبـــدأ فـــي الضغـــط 

عليـــه.
واجهـــت  “إذا  كريســـتيان:  وأوضـــح 
أيـــا مـــن العامـــات البوليـــة املذكـــورة، 
أو الحظـــت تغيـــرا فـــي عاداتـــك فـــي 
أو  التبـــول  صعوبـــة  مثـــل  التبـــول، 

ـــل  ـــن األفض ـــول، فم ـــة للتب ـــادة احلاج زي
دائمـــا طلـــب املشـــورة الطبيـــة علـــى 

الفـــور”.
الصعـــب  مـــن  يكـــون  مـــا  وغالبـــا 
ـــن ســـرطان  ـــرة م اكتشـــاف املراحـــل املبك
البروســـتات، حيـــث ال توجـــد أعـــراض 
فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، ومـــع ذلـــك، قـــد 
ياحـــظ بعـــض الرجـــال عامـــات التبـــول 
مثـــل: التبـــول بشـــكل متكـــرر وخاصـــة 
ـــم  فـــي الليـــل.، والشـــعور بـــأن مثانتـــك ل

ـــول  ـــق الب ـــف تدف ـــل، وضع ـــرغ بالكام تف
والتقطيـــر بعـــد االنتهـــاء مـــن التبـــول.
ــا  وأضـــاف: ميكـــن أن تكـــون هـــذه كلهـ
عامـــات إنـــذار مبكـــر علـــى وجـــود خطـــأ 
ــرة  ــات اخلطيـ ــن العامـ ــا إن مـ ــا، كمـ مـ
لســـرطان البروســـتات، وجـــود الـــدم 

فـــي البـــول.
بيلـــة  باســـم  »املعـــروف  وأوضـــح: 
دمويـــة، قـــد يكـــون عامـــة علـــى مرحلـــة 
أكثـــر تقدمـــا مـــن الســـرطان، لذلـــك 
ومقارنـــة  أبـــدا.  ينبغـــي جتاهلهـــا  ال 
باللـــون األصفـــر الشـــاحب املعتـــاد، إذا 
كان هنـــاك دم فـــي البـــول، فقـــد يكـــون 

لونـــه أحمـــر داكنـــا أو ورديـــا«.
وتابـــع كريســـتيان: قـــد يكـــون البـــول 
أحيانـــا  الـــدم  علـــى  يحتـــوي  الـــذي 
خفيـــا جـــدا ويصعـــب اكتشـــافه، لذلـــك 
قـــد ميـــر دون أن ياحظـــه أحـــد لفتـــرة 
طويلـــة مـــن الزمـــن، مـــن املهـــم أن تـــزور 
ـــام مبجـــرد أن تواجـــه أي  ـــك الع طبيب
ـــن  ـــة، وميك ـــالك البولي ـــي املس ـــكلة ف مش
أن يكشـــف فحـــص البـــول عـــن آثـــار 

عالمات تحذيرية 8
على الرجال معرفتها!

تكشـــف اإلحصـــاءات أن أكثـــر مـــن ثمانيـــة مـــن كل 10 رجـــال يعيشـــون أكثـــر مـــن 10 
ـــد  ـــون أح ـــن أن يك ـــرا، ميك ـــف مبك ـــتات، وإذا اكُتش ـــرطان البروس ـــخيص س ـــد تش ـــنوات بع س
أكثـــر أنـــواع الســـرطان قابليـــة للعـــالج. وحتـــدث كريســـتيان بـــراون، استشـــاري جراحـــة 
ـــن  ـــزء م ـــي ج ـــتريت، وه ـــي س ـــادة هارل ـــي عي ـــتات ف ـــز البروس ـــي مرك ـــة ف ـــالك البولي املس
ــة  ــراض الثمانيـ ــة األعـ ــبريس”، ملناقشـ ــع “إكسـ ــع موقـ ــا مـ HCA Healthcare UK، حصريـ
ـــاك أعراضـــا حيويـــة ميكـــن أن تكـــون  الرئيســـية لســـرطان البروســـتات. وقـــال كريســـتيان إن هن
ـــال  ـــن الرج ـــد م ـــاعد املزي ـــن أن تس ـــرا، ميك ـــدت مبك ـــي إذا ُرص ـــرض، والت ـــى امل ـــرا عل مؤش
فـــي تلقـــي العـــالج املنقـــذ للحيـــاة، بينمـــا مـــا يـــزال الســـرطان فـــي مراحلـــه املبكـــرة.

ملف
العدد
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إلـــى  ذلـــك،  إلـــى  وباإلضافـــة  الـــدم، 
ـــن أن  ـــتات، ميك ـــرطان البروس ـــب س جان
ـــى ســـرطانات  ـــول إل ـــي الب ـــدم ف يشـــير ال
املســـالك البوليـــة األخـــرى مبـــا فـــي ذلـــك 
ســـرطان املثانـــة وااللتهابـــات، لذلـــك 
مـــن األفضـــل دائمـــا زيـــارة طبيبـــك 
ــة إذا  ــالك البوليـ ــب املسـ ــام أو طبيـ العـ
ـــي مـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال  كنـــت تعان

ــة. ــالك البوليـ ــاكل املسـ مشـ
آالم الظهر والورك واحلوض

ـــن أن ينتشـــر ســـرطان البروســـتات  ميك
ــام  ــل العظـ ــة، مثـ ــق احمليطـ ــي املناطـ فـ

فـــي الوركـــن والظهـــر.
هـــذه  فـــي  املـــرض  انتشـــر  إذا  لـــذا، 
املناطـــق، فقـــد يصبـــح مؤملـــا – إمـــا 
ــتمر، أو  ــف مسـ ــع خفيـ ــكل وجـ ــي شـ فـ
إحســـاس طعـــن حـــاد متكـــرر، كمـــا 

كريســـتيان. نصـــح 
هـــذا  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  وقـــال: 
ميكـــن أن يكـــون عامـــة علـــى ســـرطان 
فـــي  الظهـــر  آالم  أن  إال  البروســـتات، 
ـــر  ـــبب أم ـــون بس ـــان تك ـــن األحي ـــر م كثي

أقـــل خطـــورة وال يدعـــو للقلـــق.

اندفاع السائل املنوي املؤلم
ــة  ــا ملحوظـ ــادرة ولكنهـ ــة نـ ــه عامـ إنـ

لســـرطان البروســـتات.
وأوضـــح كريســـتيان: ميكـــن أن يختلـــف 
ـــى آخـــر.  ـــم بعـــد القـــذف مـــن رجـــل إل األل
وميكـــن أن يســـتمر لبضـــع دقائـــق، 
أو نحـــو أربـــع وعشـــرين ســـاعة بعـــد 
القـــذف، وتختلـــف مـــن خفيفـــة إلـــى 
ــم  ــتات الناجـ ــاب البروسـ ــديدة. التهـ شـ
ـــبب  ـــا س ـــو أيض ـــدوى، ه ـــن الع ـــادة ع ع
املؤلـــم. ومـــع ذلـــك،  للقـــذف  شـــائع 
ميكـــن أيضـــا أن يكـــون ســـببها ضغـــط 
مـــن الـــورم، لذلـــك مـــن املهـــم أن تـــرى 
طبيبـــك أو طبيـــب املســـالك البوليـــة 

للتحقـــق مـــن الســـبب.

فقدان الوزن غير املبرر
إذا انتشـــر ســـرطان البروســـتات فـــي 
فقـــد  اجلســـم،  مـــن  أخـــرى  مناطـــق 
يتســـبب فـــي فقـــدان وزن غيـــر مبـــرر.

وأوصـــى كريســـتيان: “يتـــم تعريـــف 
فقـــدان الـــوزن غيـــر املبـــرر علـــى أنـــه 
تغييـــر مفاجـــئ وملحـــوظ فـــي وزن 
الفـــرد. وفـــي حـــن أن هـــذا ميكـــن أن 
يكـــون عامـــة علـــى اإلجهـــاد وأمـــراض 
أخـــرى، فإنـــه ميكـــن أن يشـــير أيضـــا إلـــى 
حالـــة كامنـــة خطيـــرة مثـــل الســـرطان. 
وإذا جمـــع بـــن فقـــدان الـــوزن غيـــر 

املبـــرر وأعـــراض أخـــرى، مثـــل التعـــب 
املزمـــن والغثيـــان وأعـــراض اجلهـــاز 
البولـــي، فاطلـــب املشـــورة الطبيـــة علـــى 

الفـــور.
ـــة  ـــون ناجت ـــد تك ـــل ق ـــراض أرق باللي أع

ـــتات ـــرطان البروس ـــة بس ـــن اإلصاب ع
عندمـــا  البروســـتات  ســـرطان  يبـــدأ 
ــدة  ــي غـ ــودة فـ ــا املوجـ ــم اخلايـ تنقسـ
صغيـــرة  غـــدة  وهـــي  البروســـتات، 
ـــد الرجـــال،  ـــة اجلـــوز عن ـــى شـــكل حب عل
وتتكاثـــر بشـــكل ال ميكـــن الســـيطرة 

ــه. عليـ
وعـــادة مـــا يتطـــور ببـــطء، لذلـــك قـــد 
ال توجـــد عامـــات للمـــرض لســـنوات 
عديـــدة قبـــل التشـــخيص. وال تظهـــر 
أعـــراض ســـرطان البروســـتات عـــادة 
ـــا  ـــرة مب ـــتات كبي ـــح البروس ـــى تصب حت
ــذي  ــوب الـ ــى األنبـ ــر علـ ــي للتأثيـ يكفـ
ينقـــل البـــول مـــن املثانـــة إلـــى خـــارج 
توضـــح  كمـــا  )اإلحليـــل(،  القضيـــب 
هيئـــة اخلدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة.

يواجـــه  قـــد  هـــذا،  يحـــدث  وعندمـــا 
املريـــض أعراضـــا تضعـــف القـــدرة علـــى 
النـــوم، مثـــل: زيـــادة احلاجـــة للتبـــول 
ـــأن  ـــعور ب ـــول والش ـــي التب ـــة ف وصعوب

املثانـــة لـــم تفـــرغ بالكامـــل.

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي 
صحي يقي الرجال من سرطان البروستات 

أعراض أرق بالليل قد تكون ناتجة
عن اإلصابة بسرطان البروستات
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البروســـتات  ســـرطان  ينتشـــر  وقـــد 
إلـــى العظـــام مثـــل العمـــود الفقـــري أو 
احلـــوض أو عظـــم الفخـــذ أو األضـــاع. 
ويؤثـــر علـــى مناطـــق مختلفـــة مـــن 
العظـــام بـــدال مـــن منطقـــة واحـــدة فقـــط.

وعندمـــا يبـــدأ الســـرطان فـــي مـــكان 
ـــكان  ـــي م ـــي اجلســـم وينتشـــر ف واحـــد ف
آخـــر، فـــإن هـــذا يســـمى االنبثـــاث أو 

هجـــرة اخلايـــا الســـرطانية.
ووفقـــا ملؤسســـة Macmillan الصحيـــة، 
ـــاث  ـــود االنبث ـــى وج ـــة عل ـــإن أول عام ف
ـــي  ـــا ف ـــون أمل ـــا تك ـــادة م ـــام، ع ـــي العظ ف

العظـــام.
وتقـــول املؤسســـة اخليريـــة إن هـــذا 
األلـــم، الـــذي غالبـــا مـــا يكـــون فـــي 
الوركـــن أو فـــي الظهـــر،  يـــزداد ســـوءا 
أســـابيع.  بضعـــة  خـــال  تدريجيـــا 
وأضافـــت أن األلـــم ميكـــن أن يســـتمر 
ـــق  ـــا يعي ـــل، م ـــى اللي ـــار وحت طـــوال النه

ــوم. ــى النـ ــدرة علـ القـ
ــم  ــواع األلـ ــف أنـ ــد تختلـ ــت: »قـ وتابعـ
ـــرطان.  ـــن الس ـــة ع ـــر الناجت ـــرى غي األخ
علـــى ســـبيل املثـــال، غالبـــا مـــا يكـــون 
األلـــم النـــاجت عـــن التهـــاب املفاصـــل 
أســـوأ فـــي الصبـــاح الباكـــر وال يكـــون 

ــت”. ــوال الوقـ ــودا طـ موجـ

وتنصـــح هيئـــة اخلدمـــات الصحيـــة 
الوطنيـــة: »إذا كانـــت لديـــك أعـــراض 
مماثلـــة ملـــا ذكـــر، فقـــد تكـــون هـــذه 

ـــف  ـــد توق ـــوة ق ـــون أن القه ـــاء ياباني ـــا علم ـــام به ـــدة ق ـــة جدي ـــفت دراس كش
ـــر. ـــاوم للعقاقي منـــو ســـرطان البروســـتات املق

ـــت  ـــد كبح ـــول« ق ـــل« و«الكافيت ـــات الكح ـــات »خ ـــة أن مركب ـــت الدراس وبّين
ـــران. ـــدى الفئ ـــتات ل ـــرطان البروس ـــو س من

ــإّن هذيـــن  ــا نشـــره موقـــع »مديـــكال إكســـبريس«مؤخرا، فـ ــاً ملـ ووفقـ
ـــوة. ـــي القه ـــي ف ـــكل طبيع ـــدان بش ـــات، ويوج ـــا هيدروكربون ـــن هم املركب
ـــاج  ـــم الع ـــتاذ قس ـــو، أس ـــي إيواموت ـــور هيرواك ـــة، الدكت ـــد الدراس ـــال قائ وق
التكاملـــي للســـرطان واملســـالك البوليـــة فـــي جامعـــة كانـــازاوا: »وجدنـــا 
ـــي  ـــرطانية ف ـــا الس ـــو اخلاي ـــاال دون من ـــول ح ـــل والكافيت ـــات الكح أن خ
ـــى  ـــا أدى إل ـــآزري، م ـــل بشـــكل ت ـــج يعم ـــذا املزي ـــدو أن ه ـــن يب ـــران، ولك الفئ

ـــة”. ـــر املعاجل ـــران غي ـــة بالفئ ـــوظ مقارن ـــكل ملح ـــورم بش ـــأ لل ـــو أبط من
ـــة  ـــا املقاِوم ـــى اخلاي ـــراً عل ـــا تأثي ـــات أّن له ـــذه املركب ـــر ه ـــاف: »تُظه وأض
ـــد  ـــى مزي ـــاً إل ـــة أيض ـــا بحاج ـــتات، وأنه ـــرطان البروس ـــة لس ـــة املنَتج لألدوي
ـــى  ـــج عل ـــذه النتائ ـــار ه ـــة اختب ـــي كيفي ـــاً ف ـــر حالي ـــن نفك ـــث. نح ـــن البح م

ـــر”. ـــى البش ـــا عل ـــك نختبره ـــد ذل ـــم بع ـــران، ث ـــن الفئ ـــر م ـــة أكب عين
ـــازم،  ـــن ال ـــر م ـــوة بأكث ـــادة اســـتهاك القه ـــن زي ـــك م ـــون كذل ـــذر الباحث وح

ـــل  ـــب أال جتع ـــن يج ـــدة لك ـــة واع ـــج الدراس ـــم أن نتائ فرغ
ـــوة. ـــتهاكهم للقه ـــة اس ـــن كمي ـــرون م ـــاس يغّي الن

ـــار إيجابيـــة  ويقـــول الباحثـــون: »ميكـــن أن يكـــون للـــن آث
وســـلبية )علـــى ســـبيل املثـــال ميكـــن أن يزيـــد مـــن 
ـــة  ـــى معرف ـــة إل ـــن بحاج ـــك نح ـــدم( لذل ـــط ال ـــاع ضغ ارتف

ـــل  ـــج قب ـــذه النتائ ـــة وراء ه ـــات الكامن ـــن اآللي ـــد ع املزي
ـــتخدامها”. ـــة باس ـــن التوصي ـــن م أن نتمّك

دراسة يابانية: القهوة 
عالج لسرطان البروستات
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ــذي  أنهــى املؤمتــر اخلليجــي املشــترك الرابــع للســرطان وال
ــر  ــى 29 نوفمب ــن 28 وحت ــرة م ــال الفت ــًا خ ــد افتراضي عق

ــه. ــي فعاليات املاض
الســرطان  ملكافحــة  اخلليجــي  االحتــاد  عــام  أمــن  وقــال 
د. خالــد الصالــح إن املؤمتــر أقيــم بالتعــاون مــع املركــز 
اخلليجــي ملكافحــة الســرطان بالريــاض فــي اململكــة العربيــة 
ــاء  ــرطان أثن ــى الس ــة مرض ــعار »رعاي ــت ش ــعودية حت الس
األزمــات ومــا بعدهــا«، وشــارك فيــه عــدد مــن اخلبــراء مــن 
ــي  ــي ف ــر يأت ــح أن املؤمت ــم. وأوض ــج ودول العال دول اخللي
علــى  وانعكاســاتها  »كوفيــد19-«  انتشــار جائحــة  فتــرة 
رعايــة مرضــى الســرطان، حيــث متــت مناقشــة مــدى التأهــب 
واالســتعداد ملواجهــة أزمــات الرعايــة الصحيــة وخبــرات 

ــاء  ــة مرضــى الســرطان أثن ــي رعاي ــاون ف ــس التع دول مجل
اجلائحــة واألبحــاث الســرطانية أثنــاء األزمــات ودورهــا 
الهــام، باإلضافــة إلــى دور الــذكاء االصطناعــي واملبتكــر فــي 

ــوارث. ــات الك ــي أوق ــرطان ف ــة الس مكافح
وشــدد الصالــح علــى أهميــة دور اجلمعيــات غيــر احلكوميــة 
فــي هــذا الشــأن، الفتــًا إلــى أن املؤمتــر أنهــى فعالياته بجلســة 
نقاشــية حــول دور هــذه اجلمعيــات فــي رعايــة مرضــى 

الســرطان أثنــاء األزمــة ومــا بعدهــا.
وأكــد أن 11 جمعيــة هــي تعــداد األعضــاء في االحتــاد اخلليجي 
ملكافحــة الســرطان مثلــت دول مجلــس التعــاون فــي هــذا 
ــي اجللســة مناقشــة دور هــذه  ــه مت ف ــى أن ــًا إل املؤمتــر، الفت
اجلمعيــات فــي رعايــة مرضــى الســرطان ودعمهــم أثنــاء أزمة 

الصالح: ناقشنا دور الذكاء االصطناعي 
في مكافحة السرطان في أوقات الكوارث

املؤمتر اخلليجي املشترك الرابع للسرطان ينهي فعالياته

ملف
العدد
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»كوفيــد19-«، والتــي قامــت بواجبهــا رغــم 
باســتمرارها مبتابعــة  القهريــة  الظــروف 

دعمهــا ومســاعداتها ملرضــى الســرطان فــي 
ــق وســائل التواصــل  ــن طري ــع املجــاالت ع جمي

ــات  ــة واحلم ــاركات االفتراضي ــي واملش االجتماع
واحملاضــرات  التدريــب  وبرامــج  التوعويــة 

ســاهمت  والتــي  جناحهــا  أثبتــت  التــي 
ــة  ــة واألدوي ــاعدات املالي ــال املس ــي إيص ف
النشــرات  وتوزيــع  وإعــداد  للمرضــى 
ــة التعامــل  التــي تتضمــن نصائــح بكيفي
مــع اآلخريــن وبطــرق التعقيــم الصحيحــة 

وإتبــاع اإلرشــادات الوقائيــة للحفــاظ علــى 
صحتهــم مــن اإلصابــة بفيــروس »كورونــا«.

وأعــرب د. خالــد الصالــح عن ســعادته باســتمرار 
إقامــة مثــل هــذه املؤمتــرات اخلليجيــة املشــتركة التــي 

ــا  ــع، كم ــى أرض الواق ــا عل ــم تنفيذه ــات يت ــرج بتوصي تخ
حــدث فــي املؤمتــر الــذي أقيــم فــي الكويــت عــام 1996 
حتــت شــعار »الســرطان بــن احلقيقــة والوهــم« والــذي 
خــرج بتوصيــات أولهــا العمــل علــى إقامــة وإنشــاء االحتــاد 

وتوالــت  الســرطان،  ملكافحــة  اخلليجــي 
التوصيــات فــي املؤمتــرات الاحقــة والتــي 
مت تنفيذهــا كذلــك مثــل تشــكيل جلنــة للطــب 
البديــل والتوصيــة بإنشــاء مجلــة علميــة لــكل 
أطبــاء اخلليــج حيــث مت إنشــاؤها منــذ عشــر 
بإنشــاء بروتوكــوالت  ســنوات والتوصيــة 
عــاج موحــدة والتــي اســتمر العمــل عليهــا 
ثــاث ســنوات ومت نشــرها علــى صفحــة 
الســرطان  ملكافحــة  اخلليجــي  االحتــاد 
والتوصيــة كذلــك بقيــام الــدول التي لديها 
وفــرة ماليــة مبســاعدة الــدول األخــرى في 
مجــاالت التوعيــة والكشــف املبكــر والعاج 
مــن األورام الســرطانية وقــد جتلــى ذلــك فــي 
ــت  ــي قدم ــدود الت ــا ح ــاء ب ــة أطب ــام برحل القي
مســاعدات لــكل مــن اليمــن والســودان وموريتانيــا ومت 
تأجيــل رحلــة للمغــرب بســبب جائحــة »كورونــا« املســتجد.

ــى املؤمتــر  ــن عل ــع القائم ــن جمي ــح بالشــكر م ــدم الصال وتق
ــز اخلليجــي ملكافحــة الســرطان  ــر رئيــس املرك وخــص بالذك
بالريــاض د. علــي الزهرانــي ومديــر املركــز د. صالــح العثمان.

د. خالد الصالح

د. علي الزهراني
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الصحيـــة  اخلدمـــات  بحـــوث  أغفلـــت 
الراهنـــة بدرجـــة كبيـــرة هـــذه املجموعـــة 
احلالـــي  النظـــام  أن  كمـــا  الســـكانية، 
للرعايـــة الصحيـــة قـــد يكـــون غيـــر مجهـــز 
لاســـتجابة الحتياجـــات هـــذه الفئـــة التـــي 

ــة. ــات املطلوبـ ــا اخلدمـ ــدم لهـ ال تقـ
تشمل احلقوق الصحية ما يلي:

- احلـــق فـــي التمكـــن الصحـــي مـــن 
ــول  ــهولة الوصـ ــليمة وسـ ــة السـ املعلومـ
ـــع  ـــي جمي ـــاواة ف ـــي املس ـــق ف ـــا - احل إليه

ــز. ــدون متييـ ــة بـ ــوق الصحيـ احلقـ
الوصـــول  ســـهولة  فـــي  احلـــق   -
العاجيـــة،  الصحيـــة،  اخلدمـــات  إلـــى 

. هيليـــة لتأ ا و
األدوات  مـــن  االحتياجـــات  توفيـــر   -
واملعـــدات الطبيـــة مثـــل أجهـــزة الســـمع.
- احلـــق فـــي نشـــر املعلومـــات بلغـــة 
اإلشـــارة أو برايـــل خاصـــة فـــي وقـــت 

كورونـــا. جائحـــة 

احلقوق الصحية والنفسية واملجتمعية:
ــز  ــاق والتمييـ ــم املعـ ــة وصـ - محاربـ

ضـــده.
- حمايتـــه مـــن العنـــف اللفظـــي أو 

اجلســـدي أو اجلنســـي.
ــي  ــرش اجلنسـ ــن التحـ ــه مـ - حمايتـ

واالغتصـــاب.

احلقوق الصحية اإلجنابية لذوي اإلعاقة:
ملرحلـــة  التهيئـــة  فـــي  احلـــق   -
املعلومـــات  بتوفيـــر  البلـــوغ 
ــم  ــى قدراتهـ ــبة حتـ ــية املناسـ األساسـ

. بية ســـتيعا ال ا
- احلـــق فـــي التعريـــف بخطـــورة 
اجلنســـية  املمارســـة  مـــن  احلمـــل 

الـــزواج. إطـــار  خـــارج 
ـــة ال  ـــة أن اخلصوب ـــي معرف ـــق ف - احل

ـــة. ـــر بســـبب اإلعاق تتأث
واإلجنـــاب  الـــزواج  فـــي  احلـــق   -

أســـرة. وتكويـــن 
 -  احلـــق فـــي التمكـــن مـــن املعلومـــات 
املتعلقـــة بالعاقـــة الزوجيـــة اخلاصـــة.

- احلـــق فـــي التمكـــن الصحـــي مـــن 
املعلومـــات املتعلقـــة باحلمـــل والـــوالدة 

ـــوالدة. ـــد ال ـــا بع وم

الحقوق الصحية

لذوي اإلعاقة

ملف
العدد
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احلقـوق الصحيـة هـي حقوق إنسـانية بالدرجـة األولى، وهذه احلقـوق كفلتها 
الشـريعة واألنظمـة فـي السـعودية وغيرهـا مـن الـدول وكفلتهـا املواثيـق 
الدوليـة، حيـث ينـص النظـام األسـاس للحكـم فـي املـادة 3١ )احلاديـة 
مواطـن  لـكل  الصحيـة  الرعايـة  حـق  الدولـة  تكفـل  أن  علـى  والثالثـون(، 
وأسـرته فـي حالـة الطوارئ، واملـرض، والعجز،  والشـيخوخة. مـن هم ذوي 
االحتياجـات اخلاصـة: هـم األشـخاص الذيـن يعانون مـن معوقـات أو حواجز 

متعلقـة بالرؤيـة، السـمع أو احلركـة.
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- احلـــق فـــي معرفـــة تأثيـــر اإلعاقـــة 
علـــى احلمـــل وعلـــى الـــوالدة وعلـــى 

املولـــود قبـــل احلمـــل.
- احلـــق فـــي احلصـــول علـــى الرعايـــة 
مثـــل  باحلمـــل  اخلاصـــة  الصحيـــة 
ــودة  ــس اجلـ ــل، وبنفـ ــيدة حامـ أي سـ

ــة. ــبب اإلعاقـ ــز بسـ ــدون متييـ وبـ
مبوانـــع  التعريـــف  فـــي  احلـــق   -
احلمـــل عنـــد الرغبـــة فـــي الـــزواج 

األســـرة. وتنظيـــم 

احلق في خدمات الكشف املبكر لألورام:
ـــات  ـــذه الفحوص ـــض أن ه ـــد البع يعتق
غيـــر مهمـــة، ويتناســـى أو يجهـــل أن 
هـــذه الفئـــة عرضـــة لـــألورام مثـــل 

ــا. غيرهـ
الدراســـات  بعـــض  أثبتـــت  وقـــد 
مـــن  املتقدمـــة  احلـــاالت  نســـبة  أن 
وســـرطانات  الثـــدي  ســـرطان 
عنـــق الرحـــم وغيرهـــا مـــن األورام 
ــة  ــذه الفئـ ــد هـ ــدث عنـ ــائية حتـ النسـ
أكثـــر مـــن غيرهـــن، كمـــا أوضحـــت 
ــع  ــة ال تتمتـ ــذه الفئـ ــات أن هـ الدراسـ
ــث  ــا، حيـ ــي يحتاجونهـ ــة التـ بالرعايـ
أن خدمـــات الفحـــص املبكـــر للوقايـــة 
مجموعـــة  لـــدى  الســـرطان  مـــن 
ـــا  ـــن م ـــة، واملعوق ـــات اخلاص االحتياج
تـــزال غيـــر مائمـــة لألســـاب التاليـــة:

والتمكـــن  الوعـــي  نشـــر  عـــدم   -
الســـليمة  املعلومـــة  مـــن  الصحـــي 
بخصـــوص األورام - عـــدم التمكـــن 
الصحـــي مـــن آليـــة الفحـــص الذاتـــي 

للثـــدي.
الفحـــص  خدمـــات  تقـــدمي  عـــدم   -
املبكـــر بأشـــعة املاموجـــرام ملـــن هـــن 

فـــوق األربعـــن مـــن العمـــر.
املعلومـــات  مـــن  التمكـــن  عـــدم   -
التناســـلية. باألمـــراض  اخلاصـــة 

التطعيمـــات ضـــد  عـــدم توفيـــر   -
الڤيروســـات للوقايـــة مـــن ســـرطان 

عنـــق الرحـــم مســـتقبا.
- عـــدم تهيئـــة غـــرف الفحـــص مبـــا 
البدنيـــة  اإلعاقـــات  مـــع  يتناســـب 
خاصـــة فحـــص املاموجـــرام ومســـحة 

ــم. ــق الرحـ عنـ

احلقوق الصحية في ظل جائحة كورونا 
)كوفيد- 19(:

ــة  ــذوي اإلعاقـ ــة لـ ــي الصحـ ــق فـ احلـ
ينـــص علـــى املســـاواة فـــي جميـــع 
احلقـــوق الصحيـــة بـــدون متييـــز ومـــن 
املهـــم ضمـــان حصـــول جميـــع فئـــات 
املجتمـــع مـــن ذوي اإلعاقـــات، علـــى 
حقوقهـــم الصحيـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
ـــة واخلدمـــات الصحيـــة  الرعايـــة الكامل
العاجيـــة والتأهيليـــة، وبـــدون متييـــز 

منهـــم،  االنتقـــاص  أو  وصمهـــم  أو 
ســـواء فـــي املســـوحات والتشـــخيص 

او فـــي العاجـــات املتاحـــة.
ــال  ــمل خـ ــة يشـ ــي الصحـ ــق فـ واحلـ
ـــا يشـــمل أيضـــا احلـــق  جائحـــة مورون
للخدمـــات  الوصـــول  ســـهولة  فـــي 
احتياجاتهـــم  وتوفيـــر  الصحيـــة،  
مـــن األدوات واملعـــدات الطبيـــة التـــي 
أو  فيهـــا  نقـــص  يحـــدث  أن  ميكـــن 
فـــي  لهـــا  الوصـــول  فـــي  صعوبـــة 
ظـــروف احلجـــر، وحتـــى ال يـــؤدي 
صحيـــة  عواقـــب  إلـــى  انقطاعهـــا 
ســـلبية قـــد تشـــمل الوفـــاة، مثـــل 
األشـــخاص  بعـــض  عـــزل  حـــاالت 
ممـــن هـــم مســـؤولن عـــن أبنـــاء ذوي 
احتياجـــات خاصـــة أو إعاقـــات، ومـــن 
أهـــم حقوقهـــم الصحيـــة أيضـــا عـــدم 
ـــن  ـــاع املصاب ـــدم إخض ـــتغالهم وع اس
ـــم  ـــم يت ـــات ل ـــات أو لقاح ـــم لعاج منه
االعتـــراف بهـــا مـــن قبـــل اجلهـــات 

املتخصصـــة.

حقوق الفئات التي في دور الرعاية:
ـــة  ـــة خاص ـــريحة أهمي ـــذه الش ـــل ه متث
للنـــزالء فيهـــا والـــدور اخلاصـــة بـــذوي 
ـــا  ـــروس كورون ـــث أن ڤي ـــات، حي اإلعاق
ميثـــل   ،)19  - )كوفيـــد  املســـتجد 
ــدور  ــذه الـ ــى هـ ــرة علـ ــورة كبيـ خطـ
ـــى  ـــاعد عل ـــات تس ـــن جتمع ـــا م ـــا فيه مل
االنتشـــار الســـريع للڤيـــروس فـــي 
ـــى  ـــة حت ـــة الصحي ـــف الرعاي ـــل ضع ظ
فـــي األحـــوال العاديـــة، ومـــن هنـــا 
جـــاءت أهميـــة االهتمـــام باحلقـــوق 
الصحيـــة لـــذوي اإلعاقـــات مهمـــا كان 

ــا. ــة أو درجتهـ ــوع اإلعاقـ نـ

بروفيسور سامية بنت محمد العمودي
مؤسس مبادرة التمكني الصحي ورئيس وحدة التمكني الصحي 

واحلقوق الصحية بكلية الطب – جامعة امللك عبدالعزيز
أستاذ واستشاري طب النساء والتوليد

مستشار التمكني الصحي للفتيات ذوات اإلعاقة السمعية بنادي الصم 
للسيدات – جدة مؤسس مركز العمودي للتميز في رعاية مرضى 

سرطان الثدي واملدير التنفيذي سابقا ناجية من سرطان الثدي مرتني 
ديسمبر 2020
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ثقافة 

ـــاء  ـــى إنش ـــًا عل ـــرور 54 عام ـــرى م ـــي ذك ف
لنســـتذكر  نقـــف  الكويـــت،  جامعـــة 
ونفخـــر بهـــذا الصـــرح العريـــق والرافـــد 
األساســـي الـــذي ميـــد الوطـــن باحتياجاتـــه 
مـــن الكـــوادر املؤهلـــة بالعلـــم واملعرفـــة. 
أربعـــة وخمســـون عامـــًا وهـــي منـــارة 
للعلـــم ومنصـــة للمعرفـــة وقاطـــرة للفكـــر 
والثقافـــة، فقـــد نهلـــت منهـــا األجيـــال 
ـــرون  ـــاء واملفك ـــا العلم ـــي كنفه ـــرع ف وترع
ـــن  ـــر م ـــن ألكث والسياســـيون ورجـــال الدي

نصـــف قـــرن ومـــا زال النبـــع جـــاٍر. 
 باتـــت آفاقهـــا العلميـــة تتســـع لتغطـــي 
الكويـــت واملنطقـــة فأصبحـــت تضـــم 16 
كليـــة عوضـــًا عـــن أربـــع كليـــات وأكثـــر 

مـــن 36 ألـــف طالـــٍب وطالبـــٍة بـــداًل مـــن 
ـــن  ـــغ ســـتة ماي ـــة تبل 418، وســـعة مكاني
ــى  ــا إلـ ــعى دائمـ ــي تسـ ــع، فهـ ــر مربـ متـ
متكـــن الفكـــر اإلبداعـــي ونشـــر املعرفـــة 
البشـــرية  الثـــروة  وإعـــداد  اإلنســـانية 

ــة. ــادات الواعيـ والقيـ
ـــة  ـــمي جلامع ـــاح الرس ـــرى االفتت ـــي ذك وف
ـــر 1966 نســـتعيد  ـــي 27 نوفمب ـــت ف الكوي
ـــل  ـــر الراح ـــمو األمي ـــدة لس ـــات اخلال الكلم
الشـــيخ صبـــاح الســـالم الصبـــاح فـــي 
فاحتـــة االحتفـــال حـــن قـــال فيهـــا » 
باســـم العلـــي القديـــر نفتتـــح جامعـــة 
الكويـــت صرحـــًا شـــامخًا نتـــوج بـــه 
هامـــة التعليـــم فـــي بادنـــا، وحصنـــًا 

والبحـــث  العلـــم  ذخيرتـــه  راســـخًا 
ونقيهـــا  نهضتنـــا  ونحمـــي  العلمـــي 
ـــل ونصعـــد  ـــود، ب ـــف واجلم ـــل التخل عوام
بهـــا ســـلم املجـــد درجـــة بعـــد درجـــة علـــى 
ـــاء  ـــول وســـواعد أبن ـــة مـــن عق ـــم قوي دعائ
البـــاد. جامعـــة نعتـــز بهـــا ونفخـــر، 
ـــات  ـــات واإلمكاني ـــن الطاق ـــا م ونضـــع فيه
علـــى  مرموقـــة  منـــارة  يجعلهـــا  مـــا 
ـــس  ـــي، لي ـــم والبحـــث العلم شـــواطئ العل
فـــي عاملنـــا العربـــي فحســـب ولكـــن بـــن 
قريناتهـــا مـــن جامعـــات العالـــم كلـــه، 
نقويهـــا ونرعاهـــا ألنهـــا حتتضـــن درة 
ــم الدعامـــة  ــا، هـ ــا وأبنائنـ ــا بناتنـ حياتنـ
ــط  ــن ومحـ ــذا الوطـ ــتقبل هـ ــى ملسـ األولـ

نبٌع ال يجف ماؤه
54 عامًا على افتتاح جامعة الكويت
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آمالـــه وأمانيـــه، وال تدانيهـــا أي ثـــروة 
ــت”. ــا كانـ ــت وأيـ ــا بلغـ ــرى مهمـ أخـ

ــي  ــت وهـ ــة الكويـ ــاح جامعـ ــذ افتتـ ومنـ
ــوادر  ــج الكـ ــا تخريـ ــى عاتقهـ ــل علـ حتمـ
الفاعلـــة واملدربـــة واملؤهلـــة بالعلـــوم 
ـــة  ـــارات املعرفي ـــرات وامله ـــة واخلب احلديث
جيـــًا بعـــد جيـــل، لتضمنهـــا جميـــع 
روافـــد احليـــاة االجتماعيـــة والسياســـية 
مـــر  فقـــد  والعلميـــة،  واالقتصاديـــة 
ـــد  ـــن اجله ـــع ســـنوات م ـــرن وأرب نصـــف ق
والعطـــاء املتواصـــل والســـعي الدائـــم 
والـــدؤوب للتطويـــر واالرتقـــاء بأهـــم 
دولـــة  فـــي  وعلمـــي  أكادميـــي  صـــرح 

الكويـــت.

ـــة  ـــة األكادميي ـــاء الهيئ ـــا كان ألعض ولطامل
وطلبـــة جامعـــة الكويـــت الـــدور الكبيـــر 
فـــي  دولتنـــا  متثيـــل  فـــي  املشـــرف 
واملناظـــرات  واملســـابقات  املؤمتـــرات 
بـــراءات  علـــى  وحصولهـــم  الدوليـــة، 
االختـــراع التـــي مـــن شـــأنها أن تتـــرك 
التعليـــم  جـــودة  علـــى  دالـــة  بصمـــة 
فـــي هـــذا الصـــرح التعليمـــي وجـــودة 
مخرجاتـــه، والفـــرص املتاحـــة واملشـــجعة 

علـــى البحـــث العلمـــي واالبتـــكار.
الكويـــت  جامعـــة  احتفاليـــة  وتعتبـــر 
ـــة  ـــائها، محط ـــى إنش ـــًا عل ـــرور 54 عام مب
مهمـــة للوقـــوف واالعتـــزاز بـــكل مـــا 
األكادمييـــة  مســـيرتها  طـــوال  حققتـــه 

اخلطـــة  وفـــق  باإلجنـــازات،  احلافلـــة 
ــس  ــي تعكـ ــة التـ ــتراتيجية للجامعـ االسـ
ـــاة  ـــع مراع ـــليم م ـــط الس ـــة التخطي سياس
متطلبـــات التطويـــر والتنميـــة، لتواكـــب 
ـــا  ـــرز القضاي ـــرات وأب ـــتجدات واملتغي املس
التـــي منـــر بهـــا فـــي وقتنـــا احلالـــي، 
ـــع  ـــي الواق ـــي حتاك ورســـم السياســـات الت
ــه  ــدد أدواتـ ــتقبل وحتـ ــرف املسـ وتستشـ
وفـــي  لتحقيقهـــا،  الســـبل  وأفضـــل 
خضـــم التحديـــات القائمـــة، واملتطلبـــات 
املجتمعيـــة، جنـــد أن جامعـــة الكويـــت 
ـــي  ـــودة ف ـــة املنش ـــع التنمي ـــا م ـــف دائم تق
ــة  ــة واالقتصاديـ ــاالت املعرفيـ ــة املجـ كافـ
ـــات  ـــع تطلع ـــق م ـــة مبـــا يتواف واالجتماعي
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ــت. ــة الكويـ ــات دولـ وطموحـ
مـــن هـــذا املنطلـــق انتهجـــت اجلامعـــة 
اجلـــودة  نحـــو  اهتماماتهـــا  توجيـــه 
واالبتـــكار والتنميـــة املســـتدامة وتبنـــي 
األفـــكار الداعمـــة لرؤيـــة دولـــة الكويـــت 
املســـتقبلية لعـــام 2035، حيـــث أنهـــا 
افتتحـــت أحـــد أكبـــر املراكـــز التعليميـــة 
فـــي العالـــم وصرحـــًا يضاهـــي أعـــرق 
ـــاح  اجلامعـــات واملتمثـــل فـــي )مدينـــة صب
الســـالم اجلامعيـــة( التـــي تعكـــس املكانـــة 
ـــن  ـــت ب ـــة جلامعـــة الكوي ـــة املرموق العلمي
مثياتهـــا فـــي املنطقـــة، وحتتـــوي علـــى 
ـــل كل  ـــي متث ـــة الت ـــات اجلامعي ـــة الكلي كاف
واحـــدة منهـــا حتفـــة معماريـــة تنســـجم 
التعليميـــة  فلســـفتها  مـــع  جمالياتهـــا 
وثاثـــة  الدراســـية،  وخصوصيتهـــا 
مشـــاريع  وهـــي  مســـاندة  مشـــاريع 
ــة  ــي اإلداريـ ــة واملبانـ ــطة الطابيـ لألنشـ
ـــاحة  ـــاندة، مبس ـــة املس ـــي األكادميي واملبان
تبلـــغ ســـتة مايـــن متـــر مربـــع فـــي 
العاصمـــة  الشـــدادية جنـــوب  منطقـــة 
مســـتوى  أعلـــى  وعلـــى  الكويتيـــة، 
عمرانـــي وتكنولوجـــي يعكـــس مكانـــة 

هـــذه املؤسســـة العريقـــة.
واجلديـــر بالذكـــر أن جامعـــة الكويـــت 

شـــهدت هـــذا العـــام اســـتقبال الطلبـــة 
ـــي  ـــي احلـــرم اجلامع ـــد احملاضـــرات ف وعق
ــة  ــي مدينـ ــت فـ ــة الكويـ ــد جلامعـ اجلديـ
صبـــاح الســـالم اجلامعيـــة، باإلضافـــة 
ــي للحرمـــن  ــي اجلزئـ ــتام االبتدائـ لاسـ
ــة  ــة العلـــوم اإلداريـ ــمالين فـــي كليـ الشـ
واملســـجد  احلياتيـــة  العلـــوم  وكليـــة 
امللحـــق بهمـــا بتاريـــخ 9 نوفمبـــر 2020، 
االبتدائـــي اجلزئـــي  االســـتام  كمـــا مت 
ملبنيـــي الطلبـــة فـــي حـــرم كليـــة اآلداب 

وكليـــة التربيـــة بتاريـــخ 29 ينايـــر 2020، 
باإلضافـــة لاســـتام االبتدائـــي اجلزئـــي 
للحـــرم الشـــمالي اخلـــاص بكليـــة العلـــوم 
ونـــادي أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بتاريـــخ 
11 نوفمبـــر 2020، وأمتـــت اســـتام كافـــة 
مبانـــي الكليـــات الشـــمالية باالســـتام 
الشـــمالي  للحـــرم  اجلزئـــي  االبتدائـــي 
لكليـــة الهندســـة والبتـــرول واملســـجد 
ــر 2020  ــخ 16 نوفمبـ ــه بتاريـ ــق بـ امللحـ
ـــي مصلحـــة  ـــذي يصـــب ف وهـــو احلـــدث ال

ثقافة 
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التدريـــس  هيئـــة  وأعضـــاء  الطالـــب 
ــات  ــاء بإمكانـ ــأنه االرتقـ ــن شـ ــذي مـ والـ
اجلامعـــة ومخرجاتهـــا ملواكبـــة ســـوق 

ــه.  ــز بـ العمـــل والتميـ
العـــام  هـــذا  املناســـبة  هـــذه  وتأتـــي 
الصحيـــة  الظـــروف  مـــع  بالتزامـــن 
التـــي متـــر بهـــا البـــاد نتيجـــة جائحـــة 
فايـــروس كورونـــا املســـتجد )كوفيـــد 
جامعـــة  خالهـــا  أثبتـــت  والتـــي   ،)19
علـــى  وحرصهـــا  جدارتهـــا  الكويـــت 

املســـتوى التعليمـــي لطلبتهـــا وطالبتهـــا 
ـــا  ـــر منصته ـــة عب ـــى املقاييـــس العاملي بأعل
التعليميـــة، وذلـــك فـــي ظـــل حـــرص 
اجلامعـــة علـــى ســـامة وصحـــة الطلبـــة 
ــًا  ــي، وحتقيقـ ــرم اجلامعـ ــادي احلـ ومرتـ
لرســـالتها الســـامية ورؤيتهـــا الثاقبـــة 
ــم  ــاء بالعلـ ــذا الوبـ ــى هـ ــدت إلـ ــد تصـ فقـ
واملعرفـــة وتقبـــل الصدمـــة بـــذكاء ومرونـــة 
فـــي  وجنحـــت  املطلـــوب،  وبالشـــكل 
تذليـــل العوائـــق بالتحـــول مـــن التعليـــم 

التقليـــدي إلـــى التعليـــم اإللكترونـــي بـــكل 
ـــوادر  ـــن الك ـــه م ـــا متلك ـــر مل ـــة ويس ساس
التكنولوجيـــة.  واإلمكانـــات  املؤهلـــة 
كمـــا أثبتـــت عزميـــة أبنائهـــا الطلبـــة 
وجهدهـــم الـــدؤوب للتغلـــب علـــى هـــذه 
األســـاتذة  مـــع  والتعـــاون  الظـــروف، 
نحـــو تعليـــم متميـــز مواكـــب ألحـــدث 
الطـــرق التعليميـــة ملواصلـــة مســـيرتهم 
العلميـــة التـــي بدأهـــا اآلبـــاء منـــذ نشـــأة 
ـــاء كإرث تاريخـــي  ـــا األبن اجلامعـــة وأكمله
ومســـؤولية علميـــة، لتتمكـــن جامعـــة 
قطاعاتهـــا  بكافـــة  متمثلـــة  الكويـــت 
ــن  ــا مـ ــاتذتها وموظفيهـ ــآتها وأسـ ومنشـ
ــي  ــتوى تعليمـ ــروا مبسـ ــاون ليظفـ التعـ
ـــق  ـــت وف ـــق بالكوي ـــة تلي وجـــودة أكادميي
ــة  ــة املتبعـ ــة العامليـ ــس األكادمييـ املقاييـ

فـــي اجلامعـــات املرموقـــة.
وتســـتمر مســـيرة جنـــاح جامعـــة الكويـــت 
ــذي  ــراس الـ ــي النبـ ــنوات، فهـ ــر السـ عبـ
يضـــيء الطريـــق أمـــام طـــاب العلـــم 
ــاء  ــوم لبنـ ــارف والعلـ ــن املعـ ــوا مـ لينهلـ
ــع  ــي جميـ ــه فـ ــه ورفعتـ ــن وخدمتـ الوطـ
مياديـــن احليـــاة، ترعـــرع فـــي كنفهـــا 
ــال،  ــا األجيـ ــن علومهـ ــل مـ ــاء ونهـ العلمـ

ــاؤه. ــٌع ال يجـــف مـ ــي نبـ فهـ
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مفردات كويتية غابت مع الزمن
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ـــرأت  ـــي ط ـــة الت ـــردات األجنبي ـــن املف ـــر م ـــل بكثي ـــة، األجم ـــة الكويتي ـــر اللهج  وتعتب
علـــى القامـــوس الكويتـــي هـــذه األيـــام مـــن بـــاب التطـــور واحلداثـــة، فانتشـــرت 
ــة  ــك باللهجـ ــن املستمسـ ــت مـ ــي جعلـ ــة التـ ــيم، للدرجـ ــي الهشـ ــار فـ ــار النـ انتشـ
القدميـــة مثـــار تعجـــب لآلخريـــن، بحســـب الفنـــان التشـــكيلي الكويتـــي الراحـــل 

أيـــوب حســـن.
ـــة  ـــه اللهج ـــا تضفي ـــى م ـــرة«، عل ـــل الدي ـــات أه ـــن كلم ـــه »م ـــي كتاب ـــد حســـن، ف ويؤك
احملليـــة للكويتيـــن مـــن خصوصيـــة أضحـــت أمـــرًا مفقـــودًا لـــدى األجيـــال اجلديـــدة.
بيـــد أن خصوصيـــة هـــذه املفـــردات العاميـــة تتعـــدى الناحيـــة الفلكلوريـــة إلـــى 
ـــير  ـــذي يش ـــان، ال ـــن القط ـــي حس ـــراث الكويت ـــي الت ـــث ف ـــًا للباح ـــرى وفق ـــاد أخ أبع
إلـــى أن التـــراث الكويتـــي خلـــف الكثيـــر مـــن الكلمـــات واملفـــردات التـــي توارثتهـــا 
األجيـــال الســـيما فـــي وصـــف حالـــة الشـــخص أو هيئتـــه فكلمـــة »امربـــرب« مثـــا 
ـــى  ـــق عل ـــت تطل ـــة )املدحـــدح( كان ـــا كلم ـــى الشـــخص الســـمن بينم ـــق عل ـــت تطل كان

الشـــخص الســـمن وقصيـــر القامـــة ويعـــود أصلهـــا إلـــى العربيـــة الفصحـــى.
وأضـــاف القطـــان أن وصـــف »زبـــوط النقعـــة« كان يطلقـــه الكويتيـــون علـــى  الشـــخص 
القصيـــر ضعيـــف البنيـــة فيشـــبه بالزبـــوط وهـــو نـــوع مـــن القواقـــع البحريـــة التـــي 
ـــر  ـــل كبي ـــو الرج ـــرة( فه ـــيبة النخ ـــا )ش ـــر، أم ـــاحل البح ـــة أي س ـــى النقع ـــد عل توج

الســـن الـــذي تصـــدر عنـــه أفعـــال ال تليـــق بســـنه وأصـــل الكلمـــة عربيـــة.
ويتابـــع القطـــان اســـتعراضه للمفـــردات التـــي اختفـــت بفعـــل قامـــوس احلداثـــة، 
ـــذي ال  ـــدوده«، أي ال ـــخص ال«مت ـــال للش ـــت تق ـــر« كان ـــة »امدوك ـــى أن كلم ـــيرًا إل مش
ـــي  ـــخص عصب ـــى الش ـــق عل ـــا كان يطل ـــز بينم ـــد التركي ـــرف، وال يجي ـــن  التص يحس
ـــا  ـــك حينم ـــع«،  وذل ـــذي يغضـــب بســـرعة وصـــف »امشـــلوط« أو »امصرق ـــزاج وال امل
ــع  ــة ترجـ ــة فصيحـ ــة عربيـ ــي كلمـ ــي وهـ ــوت العالـ ــع الصـ ــة مـ ــق العصبيـ تترافـ

مفردات عديدة تلك 
التي استخدمها الكويتيون قدمياً 

في وصف األشخاص، إال أنها سرعان ما 
اندثرت ولم تعد متداولة بني أبناء جيل اليوم وسط 

املتغيرات الهائلة التي طالت اللهجة الكويتية. 
فالتراث الكويتي، زاخر بالكلمات التي تستدعي عبق 
املاضي مثل »الشقردي.. وزبوط النقعة..وشيبة النخرة..
واالمربرب..واالمدكور..واالمشلوط ..والعفلنقي«، والتي 

حتيل مباشرة إلى طبيعة احلياة في املاضي 
القدمي وخصائصها وتفاصيلها ومدى 

ارتباطها بالبيئة بدقة عالية.
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وأصـــل  القامـــة  طويـــل  الشـــخص 
الكلمـــة فرنســـي، ويطلـــق وصـــف 
ـــل  ـــخص الهزي ـــى الش ـــط« عل »امعطع
نتيجـــة مـــرض أو شـــيخوخة فـــا 

ــام بالعمـــل. يقـــدر علـــى القيـ
وقـــال إن كلمـــة »امزهلـــق« كانـــت 
املنمـــق  الشـــخص  علـــى  تطلـــق 
واملرتـــب وأصلهـــا عربـــي فصيـــح 
ملســـه  أي  الشـــيء«،  من«زهلـــق 
وبيضـــه، كمـــا يطلـــق علـــى الشـــخص 
ـــف  ـــه وص ـــد علي ـــذي يعتم ـــن ال الرزي
ـــن  ـــدي م ـــة هن ـــل الكلم ـــه« وأص »تكان
ــخص  ــد، والشـ ــى جيـ ــكا« مبعنـ »تيـ
ـــد العمـــل بســـرعة وجـــودة  ـــذي يجي ال
وهـــي  »الشـــقردي«  عليـــه  يطلـــق 
كلمـــة فارســـية أصلهـــا »شـــكرد« أي 

ــي. تقنـ
»الطرطنكـــي«  أن  إلـــى  ولفـــت 

ــوات  ــى أصـ ــع« مبعنـ ــى »الصراقيـ إلـ
الرعـــد.

أن كلمـــة »جمبـــازي« هـــي  وذكـــر 
ـــكار  ـــخص امل ـــى الش ـــق عل ـــه تطل صف
ـــا فارســـي  ـــة أصله ـــي كلم املخـــادع وه
تعـــود إلـــى »دم بـــازي« أي متلـــق 
وخـــداع أمـــا »إزكومبـــي« فتطلـــق 
علـــى الشـــخص احليـــال أو احملتـــال 
فيمـــا يطلـــق وصـــف »عفلنقي«علـــى 
ــيء  ــادع سـ ــث املخـ ــخص اخلبيـ الشـ
اخللـــق وأصلهـــا عربيـــة فصحـــى مـــن 

»العفلـــوق« أي األحمـــق.

وبـــن القطـــان أن كلمـــة »مصعـــوي« 
تطلـــق علـــى الرجـــل هزيـــل اجلســـم 
ضعيـــف البنيـــة وذلـــك نســـبة إلـــى 
بينمـــا  الصغيـــر،  طائر«الصعـــوة« 
ـــى  ـــق عل ـــت تطل ـــل« فكان ـــة »صنق كلم

ضعيـــف  التافـــه  الشـــخص  هـــو 
الشـــخصية وأصـــل الكلمـــة عربـــي 
فصيـــح مـــن »طـــرط« أي احلمـــق، أمـــا 
»الطبانـــه« فهـــو الشـــخص البليـــد 
ــام  ــن احلمـ ــوع مـ ــو نـ ــول وهـ الكسـ
الكبيـــر احلجـــم وثقيـــل احلركـــة، 
الشـــخص  هـــو  »التنبـــل«  بينمـــا 
الكســـول وأصـــل الكلمـــة فارســـي.
وبـــن أن »الزقـــة عنـــزروت« هـــو 
الشـــخص  علـــى  يطلـــق  وصـــف 
ثقيـــل الـــدم الـــذي يجالـــس قومـــا 
ـــي  ـــة ف ـــم رغب ـــس لديه ـــاس لي ـــن الن م
الكلمـــة فارســـي  مرافقتـــه وأصـــل 
العنـــزروت«  »نبـــات  إلـــى  تعـــود 
الـــذي يوجـــد فـــي إيـــران ويســـتخدم 
فـــي عـــاج اجلـــروح، أمـــا وصـــف 
»ديايـــة أم أحمـــد« فكانـــت تطلـــق 
الـــذي  الضعيـــف  الشـــخص  علـــى 

من
التراث

المفردات القديمة 
في التراث الكويتي دالئل على 

طبيعة الحياة في الماضي
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الـــذي ال قـــدرة لـــه علـــى اتخـــاذ القـــرار 
ـــي أو  ـــو الرجـــل الغب ـــة« ه و«الصطيم
الســـفيه وجميعهـــا كلمـــات مـــن أصـــل 

ـــح. ـــي فصي عرب
ولفـــت إلـــى أن »الكديـــش« تعنـــي 
ـــه  ـــوق طاقت ـــل ف ـــذي يحم الشـــخص ال
وأصلهـــا فارســـي مبعنـــى البغـــل، 
فيمـــا يقـــال »جنكلـــي« للشـــخص 
فـــي  احلضـــاري  وغيـــر  الهمجـــي 
ســـلوكه وأصـــل الكلمـــة إجنليـــزي 

مـــن »جنغـــل”.

مفردات جميلة
ـــردات  ـــة مف ـــة القدمي ـــة الكويتي وللهج
جميلـــة رنانـــة تناســـقت ومتازجـــت 
مـــع أرواح مـــن نطقـــوا بهـــا فـــي 
املاضـــي إال انهـــا اختفـــت مـــع تغيـــر 
احليـــاة ومنـــط املعيشـــة فـــي البـــاد 

يخـــاف كثيـــرا.
كلمـــة  أن  إلـــى  القطـــان  وأشـــار 
الشـــخص  »الســـمنديقة«فتعني 
ــه وأصـــل  ــدة منـ ــه الـــذي ال فائـ األبلـ
الكلمـــة هنـــدي حيـــث يقـــال إنهـــا 
ــا  ــا عندمـ ــار قدميـ ــن التجـ ــاءت مـ جـ
للهنـــد بغـــرض  كانـــوا يســـافرون 
التجـــارة فيعينـــون شـــخصا مـــن 
الهنـــود ليراقـــب بضاعتهـــم أثنـــاء 
ال  فـــكان  الســـفن،  علـــى  حتميلهـــا 
يفعـــل شـــيئا ســـوى املراقبـــة والنظـــر 
ــمان«  ــمنديقة أي »سـ ــه سـ ــل عنـ فقيـ
ـــى  ـــة« مبعن ـــى األغـــراض، و«ديك مبعن

مراقـــب باللهجـــة الهنديـــة.
ـــرت  ـــي اندث ـــات الت ـــن الكلم ـــن أن م وب
تقريبـــا وال يعرفهـــا اجليـــل احلالـــي 
تطلـــق  وهـــي  »الطرطـــور«  كلمـــة 
ـــخصية  ـــف الش ـــخص ضعي ـــى الش عل

الثـــروة  اكتشـــاف  بعـــد  ســـيما  ال 
النفطيـــة.

ومـــن أجمـــل تلـــك املفـــردات مـــا اطلـــق 
الكويتـــي  البيـــت  مكونـــات  علـــى 
القـــدمي الـــذي كان يتســـم بالبســـاطة 
فـــي البنـــاء والتناغـــم مـــع البيئـــة 
ـــي  ـــان والت ـــك الزم ـــي ذل ـــا ف ومكوناته
التطـــور  بفعـــل  معظمهـــا  تاشـــى 
والنهضـــة العمرانيـــة التـــي عمـــت 
البـــاد منـــذ منتصـــف القـــرن املاضـــي.
تاريـــخ  توثيـــق  علـــى  وحرصـــا 
التـــراث الكويتـــي االصيـــل أصـــدر 
والدراســـات  البحـــوث  مركـــز 
الكويتيـــة عـــام 1999 كتابـــا بعنـــوان 
وقـــد  القـــدمي(  الكويتـــي  )البيـــت 
ـــى عـــرض  ـــه عل احتـــوى فـــي جـــزء من
للمفـــردات التـــي كان يطلقهـــا أهـــل 
الكويـــت قدميـــا علـــى أجـــزاء البيـــت 
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ـــوازي  ـــاع ي ـــران بارتف ـــق واجلي الطري
ــان بغـــرض ســـتر أهـــل  قامـــة االنسـ
البيـــت الذيـــن يســـتعملون الســـطح 

عـــن أعـــن املـــارة واجليـــران.
تاشـــى  التـــي  املفـــردات  ومـــن 
وتســـمى  )الباريـــة(  اســـتخدامها 
ــواري  ــا بـ ــور( وجمعهـ ــا )املنقـ أيضـ
ومناقيـــر وهـــي نـــوع مـــن احلصيـــر 
أعـــواد  شـــرائح  مـــن  املنســـوج 
القصـــب كانـــت تســـتعمل لتســـقيف 
املنـــازل كمـــا كانـــت تســـتعمل أيضـــا 
املنـــازل  فـــي  عليهـــا  للجلـــوس 
واملـــدارس االهليـــة وللصـــاة فـــي 

املســـاجد.
تطلـــق  )البتـــات(  كلمـــة  وكانـــت 
التـــي  احلديديـــة  املفاصـــل  علـــى 
ــذة  ــاب او النافـ ــي البـ تربـــط مصراعـ
باجلرجـــوب ومفردهـــا )بتـــه( أمـــا 
)تخـــت بنـــد( فتطلـــق علـــى الســـقف 

الرئيســـية وعلـــى مـــا يحتويـــه مـــن 
مقتنيـــات.

ويذكـــر الكتـــاب وهـــو مـــن إعـــداد 
الباحثـــن محمـــد اخلـــرس ومـــرمي 
تلـــك  مـــن  مجموعـــة  العقروقـــة 
املفـــردات ومنهـــا )بـــاب بورمانـــه( 
أبـــواب  أنـــواع  مـــن  نـــوع  وهـــو 
البيـــت اخلارجـــي والرئيســـي وكان 
ــر  ــاس األصفـ ــن النحـ ــن مـ ذا مقبضـ
الداخـــل  مـــن  احدهمـــا  مكوريـــن 
ــبه  ــو يشـ ــارج وهـ ــن اخلـ ــر مـ واآلخـ
وهنـــاك  الصغيـــرة  الرمـــان  حبـــة 
أيضـــا )بـــاب بوصفاقـــة( ويعنـــي 
ـــق  ـــد فالصف ـــراع الواح ـــاب ذا املص الب

فـــي اللغـــة هـــو مصـــراع البـــاب.
ومنهـــا ايضـــا كلمـــة )إحجـــا( بقلـــب 
اجليـــم يـــاء وكانـــت تطلـــق علـــى 
اجلـــدار الطينـــي الـــذي يحيـــط بســـطح 
املنـــزل مـــن اجلهـــات التـــي تطـــل علـــى 

االصطناعـــي الـــذي كانـــت بعـــض 
الكويتيـــة تبنيـــه داخـــل  البيـــوت 
ـــال أو  ـــوم األطف ـــية لن ـــة الرئيس الغرف

لألغـــراض. كمخـــزن  الســـتعماله 
و)خشـــم البـــاب( قطعـــة خشـــبية 
تثبـــت  البـــاب  بطـــول  منجـــورة 
فـــي طـــرف احـــد مصراعيـــه لتمنـــع 
املصـــراع االخـــر مـــن جتـــاوز املصـــراع 
ـــاب  ـــي الب ـــاق ولتعط ـــد االغ االول عن
منظـــرا جميـــا ال ســـيما وان بعـــض 
بالنقـــوش  يزيـــن  كان  )اخلشـــوم( 

والزخـــارف املميـــزة.
ـــد( وهـــو  ـــة )الدرون ـــا ايضـــا كلم ومنه
جســـر مـــن اخشـــاب اجلنـــدل او مـــن 
جـــذوع النخـــل ميـــد فـــوق البـــاب او 
النافـــذة المتـــام بنـــاء اجلـــدار فوقـــه 
ومـــع التطـــور اصبـــح هـــذا اجلســـر 
املســـلح  االســـمنت  مـــن  يعمـــل 
وكلمـــة )الرشـــا( تطلـــق علـــى حبـــل 

من
التراث
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البيـــت  غـــرف  وابـــواب  اخلارجيـــة 
الداخليـــة.

ـــي  ـــكال( وه ـــخ )جن ـــن ادوات املطب وم
شـــوكة الطعـــام التـــي عرفتهـــا املائـــدة 
ـــدود  ـــاق مح ـــي نط ـــا ف ـــة قدمي الكويتي
ــم  ــة ثـ ــي البدايـ ــية فـ ــت نحاسـ وكانـ
مـــن  املصنوعـــة  الشـــوكة  ظهـــرت 
الصلـــب ومنهـــا ايضـــا )احملـــراث( 
ـــار  ـــك ن ـــدي لتحري ـــب حدي وهـــو قضي

املوقـــد حتـــت القـــدر.
ــر  ــاش تصـ ــة قمـ ــامة( قطعـ و)املدسـ
ثـــم  الشـــحم  قطـــع  بعـــض  فيهـــا 
متســـح بهـــا )التـــاوه( وهـــي قطعـــة 
للخبـــز  تســـتخدم  مقعـــرة  حديـــد 
ال  حتـــى  تســـخن  ان  بعـــد  وذلـــك 
يلتصـــق بهـــا العجـــن أمـــا كلمـــة 
حديـــدي  طـــوق  فهـــي  )املـــركا( 
ـــخ  ـــدر الطب مســـتدير يوضـــع حتـــت ق

حتـــى يثبـــث عليـــه.

الدلـــو وهـــي مـــن الكلمـــات العربيـــة 
الفصيحـــة.

ومـــن أجـــزاء البيـــت الكويتـــي القـــدمي 
ـــرف  ـــل غ ـــقف يظل ـــو س ـــوان( وه )اللي
البيـــت مـــن حـــرارة الشـــمس وميـــاه 
ــت  ــدار البيـ ــى جـ ــز علـ ــر ويرتكـ املطـ
ــى  ــرى علـ ــة أخـ ــن جهـ ــة ومـ ــن جهـ مـ
أعمـــدة خشـــبية اســـطوانية تســـمى 

ــده(. )املنـ
أمـــا )الشـــلمان( أو )الشـــامن( فهـــي 
عـــوارض خشـــبية متســـقة توضـــع 
متســـاوية  بأطـــوال  البـــاب  خلـــف 
وتثبـــت عليهـــا قطـــع البـــاب الرئيســـية 
باملســـامير الكبيـــرة الظاهـــرة علـــى 
كبـــر  وكلمـــا  اخلارجيـــة  صفحتـــه 
الشـــامن  هـــذه  عـــدد  زاد  البـــاب 
وســـماكتها. وكان هنـــاك )الكيلـــون( 
وهـــو نـــوع مـــن االقفـــال الكبيـــرة لـــه 
مفتـــاح خـــاص بـــه كان يتخـــذ لابـــواب 

ومـــن املفـــردات التـــي كانـــت تطلـــق 
والكماليـــات  املفروشـــات  علـــى 
)أغـــدان( وهـــو احلبـــل أو العصـــا 
ــي  ــع فـ ــت توضـ ــي كانـ ــة التـ الطويلـ
جانـــب مـــن الغرفـــة بـــن اجلداريـــن 
ــا  ــة العـــرض وتعلـــق عليهـ مـــن جهـ

املابـــس.
وعـــاء  وهـــو  )التوكـــري(  وهنـــاك 
واعـــواد  شـــرائح  مـــن  مصنـــوع 
البـــوص او اخليـــزران يتصـــل بـــه 
ـــادة  ـــن امل ـــوع م ـــض مصن ـــاء مبقب غط
نفســـها ومزيـــن أحيانـــا بوحـــدات 
يســـتعمل  كان  بســـيطة  زخرفيـــة 
ـــات البيـــت مثـــل  حلفـــظ بعـــض حاجي

الشـــخصية. واالدوات  املابـــس 
ـــو  ـــف( فه ـــرة( أي )الشرش ـــا )النش أم
ـــون  ـــون بالل ـــذي يك ـــرير ال ـــاء الس غط
ــرى  ــوان األخـ ــادة أو األلـ ــض عـ األبيـ
ويزيـــن ببعـــض الزخـــارف البســـيطة.
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الحوادث
اخبار

واإلعـــام  للعاقـــات  العامـــة  اإلدارة  تهيـــب 
ــن  ــوة املواطنـ ــة اإلخـ ــوزارة الداخليـ ــي بـ األمنـ
ــذ  ــرورة أخـ ــر بضـ ــادي البـ ــن مرتـ واملقيمـــن مـ
احليطـــة واحلـــذر عنـــد التجـــول فـــي املناطـــق 
الصحراويـــة وذلـــك بعـــدم العبـــث أو ملـــس أي 
مـــن األجســـام الغريبـــة التـــي قـــد تظهـــر جـــراء 
اجنـــراف األتربـــة بســـبب األمطـــار او غيرهـــا 
.. والتـــي مـــن احملتمـــل أن تكـــون مخلفـــات 
عســـكرية خطـــرة. كمـــا تدعـــو اإلدارة الـــى التقيـــد 
بالتعليمـــات واإلرشـــادات األمنيـــة واالتصـــال 

ـــة العثـــور علـــى أي جســـم غريـــب  فـــورا فـــي حال
علـــى هاتـــف الطـــوارئ )112( وذلـــك حرصـــًا 

منهـــا علـــى سامــــة اجلميـــع.
وقـــد بـــن خبـــراء البيئـــة بضـــرورة اعتبـــار 
ــر البيئـــة  ــر املخاطـ مخلفـــات احلـــروب مـــن اكبـ
ــد  ــوان وقـ ــان واحليـ ــامة اإلنسـ ــدد سـ ــي تهـ التـ
اســـتضافت منظمـــة الصحـــة العامليـــة عـــدة مـــرات 
جمعيـــة التخلـــص مـــن األلغـــام التـــي عبـــرت عـــن 
ـــادة عـــد  ـــواد املنفجـــرة وزي ـــن انتشـــار امل ـــا م قلقه

احلـــاالت املتضـــررة منهـــا حـــول العالـــم 
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العبث او لمس االجسام الغريبة خشية من 
كونها مخلفات عسكرية بالتزامن مع االمطار
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ضبط 255 ألفًا و840 كيس تنباك

في »الشويخ«
مـــادة  علـــى  أيديهـــم  اجلمـــارك  رجـــال  وضـــع 
التنبـــاك املمنـــوع اســـتيرادها، بعـــد أن عثـــروا علـــى 
158 كرتونـــا بداخلهـــا 255 ألفـــا و840 حبـــة مـــن 
ـــن  ـــة م ـــة قادم ـــي حاوي ـــأة ف ـــت مخب ـــادة كان ـــك امل تل

دولـــة خليجيـــة.
وفـــي التفاصيـــل أن حاويـــة بحجـــم 40 قدمـــا 
وبطـــول 13 متـــرا حتتـــوي علـــى بضاعـــة عبـــارة 
ـــورد(  ـــن ب ـــواح جبس ـــات وأل ـــكات وكمام ـــن )ماس ع
وصلـــت إلـــى مينـــاء الشـــويخ قادمـــة مـــن إحـــدى 
الـــدول اخلليجيـــة، وبنـــاء عليـــه قـــام رجـــال مراقبـــة 
الســـريع(  )الوطنـــي  اجلمركيـــة  املســـتودعات 
بعملهـــم، وانتـــاب املفتـــش اجلمركـــي الشـــك بعـــد 

ـــرض  ـــن املفت ـــي م ـــة الت ـــاس احلاوي قي
أن يكـــون طولهـــا 13 متـــرا، لكنـــه 

وجـــد الطـــول 11 متـــرا فقـــط، 
وجـــد  الفحـــص  وبعـــد 

نهايـــة  فـــي  متريـــن 
احلاويـــة مت تلحيمهمـــا 
ـــه،  ـــا للتموي وصبغهم
وبالتفتيـــش الدقيـــق 
احلاويـــة  علـــى 
تبـــن  ومحتوياتهـــا 

ألفـــا و840  وجـــود 158 كرتونـــا بداخلهـــا 255 
حبـــة مـــن مـــادة التنبـــاك املمنـــوع اســـتيرادها، 
ـــتكمال  ـــة الس ـــط بالواقع ـــر ضب ـــر محض ـــم حتري فت
ــون  ــي قانـ ــا فـ ــول بهـ ــة املعمـ ــراءات القانونيـ اإلجـ
ــة  ــرت اجلمعيـ ــد عبـ ــارك. وقـ ــة للجمـ اإلدارة العامـ
ـــة  ـــرطان واحلمل ـــن والس ـــة التدخ ـــة ملكافح الكويتي
الوطنيـــة ملكافحـــة الســـرطان »كان« بتقديرهمـــا 
ــى  ــا علـ ــن عمـ ــة الذيـ ــارك والداخليـ ــال اجلمـ لرجـ
منـــع تهريـــب التبـــغ الضـــار الـــذي لـــه عاقـــة 
ــي الكويـــت  ــيوعا فـ ــراض شـ ــر األمـ ــرة بأكثـ مباشـ
وعلـــى رأســـها أمـــراض القلـــب والســـرطان ومـــن 
ـــا  ـــبب م ـــراين تس ـــب والش ـــراض القل ـــوم ان ام املعل
ــات  ــن الوفيـ ــة مـ ــي املائـ ــن ٤0فـ ــد عـ يزيـ
فـــي الكويـــت وامـــراض الســـرطان 
ـــة  ـــي املائ ـــي 1٥ف مرتبطـــة بحوال
ـــذه  ـــم ه ـــات ومعظ ـــن الوفي م
الوفيـــات املبكـــرة مرتبطـــة 
ــغ  ــر التبـ ــغ ويعتبـ بالتبـ
ــورة  ــر خطـ ــرب امثـ املهـ
علـــى الصحـــة الحتمـــال 
تلوثـــه مبـــواد أخـــرى 

ــارة. ضـ
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اكتشافات
طبية

باالعتماد على الحرارة

تقنية مبتكرة تتيح للكمامات 
تعطيل الفيروسات

يعمـــل فريـــق مـــن الباحثـــن فـــي معهـــد ماساتشوســـتس 
للتقنيـــة علـــى تقنيـــة تتيـــح للكمامـــات تعطيـــل الفيروســـات 
باالعتمـــاد علـــى احلـــرارة، ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه 
الكمامـــة قـــد تســـاعد متخصصـــي الرعايـــة الصحيـــة وعامـــة 
ـــد  ـــق التباع ـــا حتقي ـــي يصعـــب فيه ـــف الت ـــي املواق ـــاس ف الن
االجتماعـــي، ومنهـــا األماكـــن املغلقـــة املزدحمـــة ووســـائل 

ـــة. ـــل العام النق
املنتشـــرة  القطنيـــة  الكمامـــات  أن  دراســـات  وأكـــدت 
ــار  ــن انتشـ ــد مـ ــي احلـ ــاهم فـ ــة تسـ ــات اجلراحيـ والكمامـ
فيـــروس كورونـــا املســـتجد عبـــر حجـــب الـــرذاذ احلامـــل 

للفيـــروس. 
ويهـــدف باحثـــو معهـــد ماساتشوســـتس للتقنيـــة إلـــى 
ــية  ــبكة نحاسـ ــى شـ ــوي علـ ــل حتتـ ــات أفضـ ــع كمامـ صنـ
الـــذي  الشـــخص  يتنفـــس  للتســـخن. وعندمـــا  قابلـــة 
ــر  ــبكة، لتدمـ ــر الشـ ــواء عبـ ــق الهـ ــة يتدفـ ــدي الكمامـ يرتـ
أي  املرتفعـــة  احلـــرارة  ودرجـــة  النحاســـية  الشـــبكة 
جزيئـــات فيروســـية فـــي الهـــواء وتعطلهـــا، وتخضـــع 
الورقـــة البحثيـــة اليـــوم ملراجعـــة خارجيـــة، وفًقـــا ملوقـــع 
ـــة. ـــتس للتقني ـــد ماساتشوس ـــع ملعه ـــوز التاب ـــي ني إم آي ت
وقـــال مايـــكل ســـترانو، أســـتاذ الهندســـة الكيميائيـــة فـــي 
ـــا،  معهـــد ماساتشوســـتس للتقنيـــة »إنهـــا فكـــرة جديـــد متاًم
إذ ال متنـــع هـــذه الكمامـــة مـــرور الفيـــروس، بـــل تبطئـــه 

وتعطلـــه«.

ـــوم  ـــا الي ـــي نرتديه ـــات الت ـــت الكمام م ـــترانو »ُصِمّ ـــال س وق
اللتقـــاط قســـم مـــن الفيروســـات. وهـــي توفـــر احلمايـــة، 
ولكـــن لـــم يســـعى أحـــد بجـــد للعمـــل علـــى تعطيـــل 

ــواء«. ــم الهـ ــروس وتعقيـ الفيـ
ــي  ــا فـ ــات كورونـ ــل فيروسـ ــرعة تعطـ ــون سـ ــب الباحثـ وحسـ
درجـــات احلـــرارة املختلفـــة، ووجـــدوا أن درجـــة حـــرارة تبلـــغ 
90 درجـــة مئويـــة قـــد تقلـــل اجلســـيمات الفيروســـية مبـــا 
يتـــراوح بـــن ألـــف ومليـــون مـــرة، اعتمـــاًدا علـــى حجـــم الكمامـــة.
وبـــن البحـــث أن  تيـــاًرا كهربائًيـــا ميـــر عبـــر شـــبكة 
نحاســـية بســـمك 0.1 ملـــم ويعمـــل ببطاريـــة صغيـــرة قـــد 
ـــية  ـــبكة النحاس ـــاط الش ـــذه، وحُت ـــرارة ه ـــة احل ـــر درج يوف
ى النيوبريـــن، وحتمـــي هـــذه الطبقـــة  مبـــادة عازلـــة ُتســـَمّ
ـــج  ـــى ال ُتزع ـــد، حت ـــن التســـخن الزائ ـــة م ـــة الكمام اخلارجي

درجـــة احلـــرارة الداخليـــة مرتـــدي الكمامـــة.
معهـــد  فـــي  الطالـــب  فاوتشـــر،  ســـامويل  وقـــال 
ــذه  ــي هـ ــس فـ ــث الرئيـ ــة والباحـ ــتس للتقنيـ ماساتشوسـ
الدراســـة »علينـــا أن نضـــع ســـامة مســـتخدمي الكمامـــات 
ـــا الكمامـــة لتبـــرد الهـــواء  وراحتهـــم فـــي احلســـبان. وصممن
بعـــد تعطيـــل الفيـــروس، جلعـــل الكمامـــة مريحـــة وآمنـــة 

لاســـتخدام«.
ويخطـــط الباحثـــون لبـــدء اختبـــار منـــاذج أوليـــة لهـــذه 
الكمامـــة، والتـــي ُينتظـــر أن تســـاهم فـــي احلـــد مـــن انتشـــار 

فيـــروس كورونـــا املســـتجد.
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ـــار  ـــح انتش ـــدا لكب ـــا جدي ـــة ح ـــركة أميركي ـــرت ش ابتك
العـــدوى مبـــرض »كوفيـــد 19« الناجـــم عـــن فيـــروس 
كورونـــا داخـــل مقصـــورات الطائـــرات، فـــي محاولـــة 
ـــرة  ـــات مدم ـــى ضرب ـــذي تلق ـــران ال إلنعـــاش قطـــاع الطي
بفعـــل انتشـــار اجلائحـــة، وتقـــول شـــركة »تيـــج« التـــي 
ـــا،  ـــرا له ـــدة مق ـــات املتح ـــي الوالي ـــياتل ف ـــن س ـــذ م تتخ
ـــم  ـــه اس ـــت علي ـــذي أطلق ـــد ال ـــا اجلدي ـــرة ابتكاره إن فك
ـــواء  ـــق اله ـــز تدف ـــى تعزي ـــة عل ـــي«، قائم ـــدرع الهوائ »ال
ــا«  ــق »درعـ ــا يخلـ ــة«، ممـ ــتارة هوائيـ ــا يصنع«سـ مبـ
ــل  ــى تقليـ ــاعد علـ ــركاب ويسـ ــول الـ ــي حـ ــر مرئـ غيـ

انتشـــار اجلراثيـــم علـــى مـــن الطائـــرة. 
ـــة  ـــدة، املصنوع ـــة اجلدي ـــزة التقني ـــب أجه ـــن تركي وميك
مـــن خـــال الطباعـــة ثاثيـــة األبعـــاد، فـــي ســـقف 
الطائـــرة أعلـــى املقاعـــد مباشـــرة، وضمـــن وحـــدة 
ـــف  ـــى فتحـــات التكيي ـــوي عل ـــي حتت ـــب الت ـــة الراك خدم
واإلنـــارة، وفـــق مـــا ذكـــرت شـــبكة “ســـي إن إن” 
اإلخباريـــة األميركيـــة، وتســـتند آليـــة عمـــل الـــدرع إلـــى 
ــوق  ــة فـ ــات العلويـ ــن الفتحـ ــق مـ ــواء املتدفـ ــل الهـ نقـ
ـــرات  ـــأي قط ـــاظ ب ـــن االحتف ـــفرات تضم ـــى ش ـــد، إل املقع
أو رذاذ ناجـــم عـــن اجلهـــاز التنفســـي للراكـــب داخـــل 

ـــى املســـافر  ـــل إل ـــث ال تنتق ـــذي يشـــغله، بحي ـــط ال احملي
ـــوز. ـــكاي ني ـــع س ـــب موق ـــواره، بحس ـــى ج ـــس إل اجلال

وقـــال أنتونـــي هاركـــوب، كبيـــر مديـــري جتربـــة 
الطيـــران فـــي شـــركة تيـــغ للشـــبكة األميركيـــة، إن 
الـــدرع الهوائـــي يعـــزز مـــن كفـــاءة تدفـــق الهـــواء 
ـــة  ـــتائر الهوائي ـــرة الس ـــد فك ـــرات، وتع ـــن الطائ ـــى م عل
التقنيـــة األحـــدث بـــن عـــدد كبيـــر مـــن االبتـــكارات التـــي 
ـــل  ـــن أج ـــم، م ـــي العال ـــدة ف ـــران ع ـــركات طي ـــا ش قدمته
ـــة  ـــراءات احترازي ـــن إج ـــاع ضم ـــاة للقط ـــتعادة احلي اس

أعلـــى فـــي ظـــل تفشـــي فيـــروس كورونـــا. 
وقـــال هاركـــوب: »هنـــاك قـــدر هائـــل مـــن التصاميـــم 
البتـــكار حلـــول لـــدى بعـــض املشـــكات. نحـــاول 
ــر  ــران أكثـ ــل طيـ ــن أجـ ــافرين مـ ــى املسـ ــاظ علـ احلفـ
ـــة  ـــي طمأن ـــا أســـرعنا ف ـــه كلم ـــد أن ـــا، أعتق ســـامة وأمان
املســـافرين كلمـــا كانـــت الصناعـــة أفضـــل«، ويعتقـــد 
هاركـــوب أن التقنيـــة التـــي ابتكرتهـــا شـــركته، ال تتطلـــب 
ـــرة،  ـــي ملقصـــورة الطائ ـــم الداخل ـــة التصمي ـــادة هيكل إع
ـــي  ـــات الت ـــن املقترح ـــة م ـــر فعالي ـــون أكث ـــن أن يك وميك
ــاء علـــى  ــا اإلبقـ ــن بينهـ ــرى، ومـ ــركات أخـ ــا شـ قدمتهـ

املقعـــد األوســـط فارغـــا فـــي الطائـــرات الكبيـــرة.

ابتكار ذكي لحماية ركاب الطائرات 
من عدوى كورونا
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ـــم ومعظمهـــن فـــوق  ســـرطان الثـــدي يصيـــب واحـــدة مـــن كل ثمانـــي نســـاء فـــي العال
ـــة إذا  ـــى 99 باملائ ســـن اخلمســـن، وقـــد تصـــل نســـبة الشـــفاء مـــن ســـرطان الثـــدي إل
ـــادرة  ـــبة ق ـــاف عش ـــب، اكتش ـــد الط ـــي جدي ـــى. وف ـــه األول ـــي مراحل ـــافه ف ـــا متَّ اكتش م

ـــدي. ـــي الث ـــا الســـرطانية ف ـــل اخلاي ـــى قت عل
وعثـــر باحثـــون مـــن جامعـــة برونيـــل فـــي لنـــدن Brunel University London وجامعـــة 
ـــى  ـــادر عل ـــيطة ق ـــة بس ـــبي بتركيب ـــات عش ـــى نب ـــتر The University of Exeterعل اكس
ـــليمة  ـــا الس ـــرك اخلاي ـــة، وت ـــا املصاب ـــة اخلاي ـــدي ومهاجم ـــرطان الث ـــا س ـــل خاي قت
ـــي  ـــرس« واســـمها العلم ـــل ك ـــذه العشـــبة باســـم » ثي ـــرف ه ـــا.  وتع دون املســـاس به
Arabidopsis thaliana وهـــي مـــن عائلـــة امللفـــوف وتنمـــو بطـــول ثمانـــي بوصـــات، 
وكان ُيعتقـــد ســـابقًا بأنهـــا عدميـــة الفائـــدة طبًيـــا، وقـــد جتاهلهـــا العلمـــاء لعـــدة 

ـــرية.  ـــراض البش ـــبية لألم ـــات العش ـــن العاج ـــم ع ـــد بحثه ـــرون عن ق
وقـــد اقتصـــر اســـتخدامها علـــى التجـــارب املختبريـــة التـــي تهـــدف إلـــى التعـــرف 
علـــى الطريقـــة التـــي تتفاعـــل بهـــا النباتـــات مـــع مـــواد كيميائيـــة معينـــة، ولـــم 
ـــا  ـــون فاعليته ـــت باحث ـــي حـــن أثب ـــذا الشـــكل، ف ـــة به ـــزة ومهم ـــا ممي ـــد أحـــد أنه يعتق
ـــة. ـــل البريطاني ـــي مي ـــة الديل ـــرته صحيف ـــر نش ـــًا لتقري ـــرطان وفق ـــة الس ـــي معاجل ف

لعالج سرطان الثدي 
دون آثار جانبية

عشبة مذهلة

اكتشافات
طبية
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تطبيق جديد
ال ينفـــك العلمـــاء فـــي كل املجـــاالت علـــى توظيـــف قدراتهـــم 
الكتشـــاف اختبـــارات جديـــدة ســـهلة للكشـــف عـــن العـــدوى 
بفيـــروس كورونـــا. وفـــي جديـــد املوضـــوع، طـــور باحثـــون 
تطبيقـــًا جديـــدًا علـــى الهاتـــف الذكـــي ميكنـــه الكشـــف عـــن 

اإلصابـــة بكوفيـــد19- مـــن خـــال الســـعال.
ـــة  ـــك مصاب ـــك بأن ـــى إباغ ـــادرًا عل ـــي اآلن ق ـــك الذك ـــد صـــار هاتف لق
ـــر بنفســـك!  ـــل أن تاحـــظ األم ـــد 19 قب ـــا أو كوفي ـــروس كورون بفي
ـــواق  ـــي األس ـــًا ف ـــيظهر قريب ـــد س ـــق جدي ـــال تطبي ـــن خ ـــك م وذل
يكـــون بإمكانـــه تشـــخيص اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا مـــن 
ـــاء الســـعال  ـــي يصدرهـــا صاحـــب الهاتـــف أثن خـــال األصـــوات الت

أو الـــكام.
معهـــد  مـــن  الكمبيوتـــر  فـــي  اختصاصيـــن  ثاثـــة  توصـــل 
فكـــرة  إلـــى  األمريكيـــة  ماسيسوســـيتش  فـــي  التكنولوجيـــا 
ـــن شـــهري  ـــوا ب ـــة قام ـــون الثاث ـــل األصـــوات، واالختصاصي حتلي
أبريـــل ومايـــو 2020 بتســـجيل أصـــوات 5320 مـــن األشـــخاص 

اخلاضعـــن لاختبـــار. 
وإلـــى جانـــب أصـــوات الســـعال كانـــت هنـــاك اللغـــة. وأصـــوات 
4256 مـــن األشـــخاص اخلاضعـــن لاختبـــار خزنهـــا الباحثـــون 
ــبكة  ــل شـ ــا بفضـ ــى تقييمهـ ــل علـ ــذي عمـ ــر الـ ــي الكومبيوتـ فـ

ــة. ــة اصطناعيـ عصبيـ
وفـــي ذلـــك راهـــن الباحثـــون علـــى خصائـــص حيويـــة فـــي 
األصـــوات ســـبق أن عثـــروا عليهـــا فـــي دراســـات ســـابقة لـــدى 

ــي  ــى باقـ ــه اآلالت علـ ــا تعلمتـ ــوا مـ ــم جربـ ــرف. ثـ ــى اخلـ مرضـ
املتبقـــن. الــــ 1064  املشـــاركات واملشـــاركن 

نتائـــج التجربـــة كانـــت واعـــدة. »النمـــوذج يصـــل لـــدى األشـــخاص 
اخلاضعـــن لاختبـــار الذيـــن مت عندهـــم تشـــخيص اإلصابـــة 
بكوفيـــد 19 فـــي اختبـــار رســـمي إلـــى حساســـية بنســـبة 98.5 فـــي 
املائـــة«، كمـــا كتـــب الباحثـــون فـــي دراســـتهم. واخلاصيـــة وصلـــت 
علـــى هـــذا النحـــو فـــي املجموعـــة إلـــى 94.2 فـــي املائـــة. وهـــذا قـــد 
ـــى نتيجـــة  ـــًا حصـــل عل ـــن عشـــرين تقريب ـــن ب ـــي أنَّ واحـــدًا م يعن
ـــن  ـــخص ب ـــل كل ش ـــل حص ـــي املقاب ـــة. وف ـــي خاطئ ـــار إيجاب اختب
ـــة  ـــي أنَّ خاصي ـــذا يعن ـــئ. وه ـــي خاط ـــر إيجاب ـــى حتذي ـــة عل خمس
ــًا لاســـتعمال،  التطبيـــق يجـــب أن تتحســـن حتـــى يكـــون قابـ
ــًا، فـــإن النتائـــج  ألنـــه إذا اســـتخدمه الكثيـــر مـــن النـــاس يوميـ
ــود  ــي تقـ ــع وبالتالـ ــي هلـ ــبب فـ ــد تتسـ ــة قـ ــة اخلاطئـ اإليجابيـ

ـــرات. ـــل املختب ـــارات داخ ـــات االختب ـــتنفاد طاق ـــى اس ـــرعة إل بس
ـــة  ـــة وفّعال ـــر مكلف ـــة غي ـــون آلي ـــتنتج الباحث ـــال اس ـــى كل ح وعل
ـــع لنســـخ حـــاالت  ـــرة للتوزي ـــة كبي ـــت وبكمي ـــي كل وق ومتاحـــة ف

ـــرض. ـــواء امل ـــوادر احت ـــل ب ـــد- 19 وتكمي كوفي
ويقتـــرح العلمـــاء تطبيـــق هـــذا االختبـــار علـــى الطلبـــة والتامـــذة 
والعمـــال واملوظفـــن يوميـــًا للتعـــرف علـــى أصـــوات ســـعال 
مشـــتبهة. وفـــي حـــال صـــدور حتذيـــر، فبإمـــكان األشـــخاص 
ـــا  ـــا إذا كان م ـــة م ـــر ملعرف ـــي املختب ـــة ف ـــن اخلضـــوع لتجرب املعني

ــي. ــع DW اإلملانـ ــب موقـ ــًا، بحسـ ــده التطبيـــق صحيحـ رصـ

على الهاتف يكشف إصابتك بفيروس كورونا!
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ــاف  ــد األليـ ــي لتجديـ ــاج اجلينـ ــاء العـ ــتخدم العلمـ اسـ
العصبيـــة التالفـــة فـــي العـــن، فـــي اكتشـــاف ميكـــن أن يســـاعد علـــى 

ــية  ــباب الرئيسـ ــد األسـ ــو أحـ ــا، وهـ ــدة ملـــرض اجللوكومـ ــات جديـ ــر عاجـ تطويـ
للعمـــى فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم.

ـــا لزراعـــة اخلايـــا  ووفـــق دراســـة ُنشـــرت فـــي دوريـــة »نيتشـــر كومينكيشـــنز«، طـــور العلمـــاء نظاًم
ـــم  ـــا ث ـــك اخلاي ـــي تل ـــات ف ـــزر إلحـــداث إصاب ـــوا باســـتخدام اللي ـــا. وقام ـــا املـــخ وإصاِحه ـــة خاي بهـــدف تنمي

ـــا بأحـــد البروتينـــات يســـمى البروتروديـــن. قامـــوا بحقنه
ووجـــد الباحثـــون أن زيـــادة كميـــة أو نشـــاط البروتروديـــن فـــي هـــذه اخلايـــا العصبيـــة َيزيـــُد مـــن قدرتهـــا علـــى 

التجـــدد بشـــكل كبيـــر. فـــي اجلهـــاز العصبـــي املركـــزي للبالغـــن، ال تتجـــدد األليـــاف العصبيـــة بشـــكل طبيعـــي بعـــد 
اإلصابـــة أو املـــرض. ممـــا يعنـــي أن الضـــرر غالًبـــا مـــا يكـــون غيـــَر قابـــٍل لإلصـــاح.

ـــك  ـــَح نفســـها؛ إال أن تل د وُتصل ـــدَّ ـــة لتتج ـــا العصبي ـــز اخلاي ـــن الطـــرق لتحفي ـــد م ـــاء العدي ـــد املاضـــي؛ اكتشـــف العلم وخـــال العق
ـــن  ـــا م ـــة ويحميه ـــا العصبي ـــز اخلاي ـــن أن يحف ـــن« ميك ـــن  »البروترودي ـــون إن بروت ـــا الباحث ـــف فيه ـــي يكتش ـــى الت ـــرة األول ـــي امل ه

ـــا العقديـــة  ـــا العصبيـــة فـــي شـــبكية العـــن، واملعروفـــة باســـم اخلاي املـــوت ويســـاعد فـــي الشـــفاء مـــن مـــرض اجللوكومـــا. تقـــوم اخلاي
ـــا. اســـتخدم  ـــة ومعاجلته ـــات املرئي ـــل املعلوم ـــن أجـــل نق ـــر العصـــب البصـــري م ـــاغ عب ـــى الدم ـــن العـــن إل ـــا م ـــد محاوره للشـــبكية، بتمدي

العلمـــاء ذلـــك البروتـــن للتحقـــق ممـــا إذا كانـــت لديـــه القـــدرة علـــى حتفيـــز عمليـــات إصـــاح اخلايـــا التالفـــة فـــي اجلهـــاز العصبـــي 
املركـــزي. اســـتخدم الباحثـــون تقنيـــَة العـــاج اجلينـــي لزيـــادة كميـــة البروتروديـــن ونشـــاطه فـــي العـــن والعصـــب البصـــري. وعندمـــا 
ـــن  ـــة م ـــا العصبي ـــن اخلاي ـــن مّك ـــك البروت ـــق أن ذل ـــد الفري ـــة العصـــب البصـــري، وج ـــن إصاب ـــة م ـــد أســـابيع قليل ـــدد بع ـــدار التج قاســـوا مق

ـــج. ـــا املبرَم ـــوت اخلاي ـــن م ـــٌة م ـــبكية محمي ـــة الش ـــا العقدي ـــا أن اخلاي ـــوا أيًض ـــا الحظ ـــدد، كم التج
أظهر الباحثون أن هذه التقنية قد تساعد في احلماية من اجللوكوما، وهي حالٌة مرضية شائعة للعن.

ـــع داخـــل  ـــط املرتف ـــط بالضغ ـــا يرتب ـــا م ـــاغ بشـــكل تدريجـــي، وغالًب ـــن بالدم ـــط الع ـــذي يرب ـــا، يتضـــرر العصـــب البصـــري ال ـــي اجللوكوم ف
ـــر. ـــدان البص ـــى فق ـــا إل ـــؤدي اجللوكوم ـــن أن ي ـــة، ميك ـــه الكفاي ـــا في ـــًرا مب ـــخيصه مبك ـــم تش ـــم يت ـــن. إذا ل الع

ـــق  ـــي طب ـــا ف ـــأر، وزرعوه ـــن ف ـــن ع ـــة م ـــبكيًة كامل ـــون ش ـــتخدم الباحث ـــا، اس ـــد اجللوكوم ـــن ض ـــي للبروت ـــر الوقائ ـــذا التأثي ـــات ه إلثب
ـــة الشـــبكية،  ـــن إزال ـــام م ـــة أي ـــي غضـــون ثاث ـــن ف ـــي شـــبكية الع ـــة ف ـــا العصبي ـــي نصـــف اخلاي ـــا ميـــوت حوال ـــادًة م ـــوي. ع زرع َخَل

ـــة فـــي شـــبكية العـــن. ـــا العصبي ـــة للخاي ـــة شـــبه كامل ـــى حماي ـــادة البروتروديـــن أو تنشـــيطه أدى إل لكـــن الباحثـــن وجـــدوا أن زي

طريقة ثورية
لتجديد أعصاب العين التالفة

اكتشافات
طبية
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كشـــفت دراســـة جديـــدة منشـــورة فـــي دوريـــة النســـيت عـــن وجـــود 
ــخاص  ــن األشـ ــنتيمتًرا بـ ــرين سـ ــدار عشـ ــول مبقـ ــي الطـ ــرق فـ فـ
الذيـــن يبلغـــون مـــن العمـــر تســـعَة عَشـــَر عاًمـــا فـــي أطـــوِل 

ــم. ــدول وأقصِرهـ ــي الـ ــن فـ املواطنـ
الدراســـة، التـــي اســـتخدمت بيانـــاٍت مـــن خمســـٍة وســـتَن مليـــون 
ـــا  ـــَر عاًم ـــعَة عَش ـــواٍم وتس ـــِة أع ـــن خمس ـــم ب ـــراوح أعماره ـــل تت طف
ـــه  ـــل ووزن ـــول الطف ـــت إن ط ـــة، قال ـــعَن دول ـــٍة وتس ـــٍة وثاث ـــي مئ ف
ـــه  ـــه وجـــودة نظام ـــى صحت ـــا مؤشـــران عل ـــي ســـن املدرســـة، وهم ف

ـــم. ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــر ف ـــكل كبي ـــان بش ـــي، يختلف الغذائ
ـــن  ـــنتيمتًرا ب ـــريَن س ـــدار عش ـــا مبق ـــاك فرًق ـــة إن هن ـــت الدراس وقال
األشـــخاص الذيـــن يبلغـــون مـــن العمـــر تســـعَة عشـــَر عاًمـــا فـــي 
أطـــول النـــاس فـــي الـــدوِل وأقصرهـــا - وهـــذا ميثـــل فجـــوة منـــو 
ـــنوات  ـــت س ـــدة س ـــو مل ـــوَة من ـــات، وفج ـــنوات للفتي ـــي س ـــدة ثمان مل
للبنـــن. علـــى ســـبيل املثـــال، كشـــفت الدراســـة أن متوســـط   طـــول 
قامـــة الفتـــاة البالغـــة مـــن العمـــر تســـعَة عَشـــَر عاًمـــا فـــي بنغاديـــش 
ـــو  ـــم( ه ـــي العال ـــات ف ـــي تضـــم أقصـــَر الفتي ـــدول الت ـــاال )ال وغواتيم
ـــَر  ـــَد عَش ـــر أَح ـــن العم ـــغ م ـــي تبل ـــاة الت املتوســـط نفســـه لطـــول الفت
عاًمـــا فـــي هولنـــدا، وهـــي الدولـــة التـــي تضـــم الفتيـــان والفتيـــات 

ـــم. ـــي العال ـــًة ف ـــول قام األط
يحـــذر الفريـــق الدولـــي الـــذي يقـــف وراء الدراســـة مـــن أن أنظمـــة 
التغذيـــة فـــي أثنـــاء الطفولـــة هـــي عامـــل احلســـم فـــي مســـألة الطـــول؛ 
فقـــد يـــؤدي نقـــص التغذيـــة إلـــى توقـــف النمـــو وزيـــادة الســـمنة لـــدى 
األطفـــال - ممـــا يؤثـــر علـــى صحـــة الطفـــل ورفاهيتـــه ِطـــواَل حياتـــه. 

وكشـــف البحـــث ، الـــذي نشـــر بيانـــاٍت مـــن عـــام ألـــٍف وتســـِعمئٍة 
ـــي  ـــدول الت ـــر، أن ال ـــَعَة عَش ـــِن وتس ـــاِم ألف ـــى ع ـــَن إل ـــٍة وثمان وخمس
تضـــم املواطنـــن األطـــول قامـــًة فـــي ســـن تســـعَة عَشـــَر عاًمـــا فـــي عـــام 
ألفـــِن وتســـَعَة عَشـــر كانـــت فـــي شـــمال غـــرب أوروبـــا ووســـِطها، 

ـــلندا. ـــارك وأيس ـــود والدمن ـــل األس ـــدا واجلب ـــملت هولن وش
ـــعَة  ـــن تس ـــي س ـــًة ف ـــر قام ـــن األقص ـــم املواطن ـــي تض ـــدول الت ـــا ال أم
ــب  ــي الغالـ ــع فـ ــر تقـ ــَعَة عَشـ ــِن وتسـ ــام ألفـ ــي عـ ــا فـ ــَر عاًمـ عَشـ
ــرق  ــة وشـ ــكا الاتينيـ ــيا وأمريـ ــرق آسـ ــوب شـ ــوب وجنـ ــي جنـ فـ
ـــدة  ـــا اجلدي ـــوا غيني ـــك تيمـــور الشـــرقية وباب ـــا، ويتضمـــن ذل إفريقي

ــش. ــاال وبنغاديـ وغواتيمـ
ـــن فـــي متوســـط   طـــول األطفـــال خـــال فتـــرِة  لوحـــظ أكبـــر حتسُّ
ــن  ــل الصـ ــئة مثـ ــادات الناشـ ــي االقتصـ ــا فـ ــَن عاًمـ ــٍة وثاثـ خمسـ

ــا اجلنوبيـــة وبعـــض أجـــزاء جنـــوب شـــرق آســـيا. وكوريـ
فعلـــى ســـبيل املثـــال، كان األوالد البالغـــون مـــن العمـــر تســـعَة عَشـــَر 
عاًمـــا فـــي الصـــن فـــي عـــام ألفـــِن وتســـَعَة عَشـــر أطـــوَل مبقـــدار 
ـــَن،  ـــٍف وتســـِعمئٍة وخمســـٍة وثمان ـــِة ســـنتيمترات عـــن عـــام أل ثماني
ـــر مرتبِتِهـــم العامليـــة مـــن املرتبـــة املائـــِة واخلمســـَن فـــي  مـــع تغيُّ
عـــام ألـــٍف وتســـِعمئٍة وخمســـٍة وثمانـــَن إلـــى املرتبـــة اخلامســـِة 

ـــر. ـــَعَة عَش ـــِن وتس ـــام ألف ـــي ع ـــتَن ف والس
يقـــول الفريـــق إن الســـبب األكثـــر أهميـــًة فـــي قصـــر القامـــة هـــو 
نقـــص التغذيـــة الكافيـــة والصحيـــة والبيئـــة املعيشـــية فـــي 
ــا  ــا وثيًقـ ــوزن ارتباًطـ ــول والـ ــط الطـ ــة، إذ يرتبـ ــنوات الدراسـ سـ

ــل. ــي للطفـ ــام الغذائـ ــودة النظـ بجـ

سوء تغذية األطفال 
يُسبب فجوة في الطول تُقدر 

بـعشريَن سنتميتًرا كامًلا
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دراسات

العســـل  نحـــل  ســـم  يقتـــل  كيـــف 
الســـرطانية؟ اخلايـــا 

يحتـــوي علـــى مـــادة تدعـــى املليتـــن، 
تعمـــل علـــى تدميـــر أغشـــية اخلايـــا 

الســـرطانية ومنعهـــا مـــن التكاثـــر.
توصلـــت دراســـة جديـــدة إلـــى أن »ســـم 
نحـــل العســـل« - املقصـــود بـــه تلـــك 
املـــادة التـــي تطلقهـــا النحلـــة عنـــد 
اللـــدغ - ميكـــن اســـتخدامه لعـــاج 
ســـرطان  مـــن  العدوانيـــة  األشـــكال 
باخلايـــا  اإلضـــرار  دون  الثـــدي 

الســـليمة.
جامعـــة  مـــن  خبـــراء  واســـتخدم 
 312 مـــن  ســـمًا  الغربيـــة  أســـتراليا 
فـــي  مناطـــق  مـــن  ُجمعـــت  نحلـــة 

وإجنلتـــرا. وإيرلنـــدا  أســـتراليا 

اختبـــر الفريـــق آثـــار الســـم علـــى 
أنـــواع مختلفـــة مـــن ســـرطانات الثـــدي 
ــدوا  ــدود، ووجـ ــاج محـ ــا عـ ــي لهـ التـ
أنهـــا تدمـــر بســـرعة األورام واخلايـــا 

الســـرطانية.
ــة  ــن ثمـ ــم يكـ ــة لـ ــذه الدراسـ ــل هـ قبـ
ـــل  ـــل العس ـــم نح ـــرات س ـــة لتأثي مقارن
املســـمى  الســـم  مكونـــات  أحـــد  أو 
اخلايـــا  أنـــواع  علـــى  »ميليتـــن« 

والعاديـــة.  الســـرطانية 
ووفقـــًا ملـــا نشـــرته »ديلـــي ميـــل«، 
مـــن  الباحثـــون  متكـــن  األربعـــاء، 
الســـم،  مـــن  امليلتـــن  اســـتخاص 
وإعـــادة تكوينـــه، ثـــم اســـتخدامه لقتـــل 
مـــا يصـــل إلـــى %100 مـــن اخلايـــا 
ـــر  ـــه تأثي ـــون ل ـــرطانية دون أن يك الس

علـــى اخلايـــا الصحيحـــة.
فـــي  الرئيســـية  الباحثـــة  وقالـــت 
أســـتراليا،  جامعـــة  مـــن  الدراســـة، 
الدكتـــورة ســـيارا دافـــي: »إن امليلتـــن 
ميكـــن  الصحيحـــة  بالتركيـــزات 
ــا  ــية اخلايـ ــر أغشـ ــتخدامه لتدميـ اسـ
ــون 60  ــي غضـ ــًا فـ ــرطانية متامـ السـ

دقيقـــة”.
كمـــا كان للمليتـــن فـــي ســـم نحـــل 
ــي  ــر، ففـ ــوظ آخـ ــر ملحـ ــل تأثيـ العسـ
ــى  ــادرًا علـ ــة كان قـ ــون 20 دقيقـ غضـ
ـــا  ـــة للخاي ـــطة الكيميائي ـــل األنش تقلي
الســـرطانية الضروريـــة لنمـــو خايـــا 

ــدة. ــرطانية جديـ سـ
ــاء  ــر العلمـ ــف كبيـ ــه، وصـ ــن جهتـ مـ
فـــي غـــرب أســـتراليا، البروفيســـور 

يدمر خاليا سرطان الثدي بنسبة 100 %
نحل العسل

سمـ 
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ـــه  ـــن بأن ـــن، مركـــب امليليت ـــر كلينك بيت
ــة”.  ــر للغايـ »مثيـ

وقـــال: »إنـــه يقـــدم مثـــااًل رائعـــًا آخـــر 
فيهـــا  التـــي ميكـــن  األماكـــن  علـــى 
اســـتخدام املركبـــات املوجـــودة فـــي 
الطبيعـــة لعـــاج األمـــراض البشـــرية”.

ــتقبل،  ــي املسـ ــون: »فـ ــول الباحثـ ويقـ
ســـتكون الدراســـات املطلوبـــة هـــي 
لتحديـــد الطريقـــة املثلـــى إليصـــال 
امليلتـــن، باإلضافـــة إلـــى كميـــة الســـمية 
واجلرعـــات القصـــوى التـــي ميكـــن 

املرضـــى حتملهـــا”.

خلية نحل
إن ســـم  أســـتراليون  وقـــال علمـــاء 
نحـــل العســـل جنـــح فـــي القضـــاء 

علـــى بعـــض خايـــا ســـرطان الثـــدي 
فـــي جتربـــة داخـــل املعامـــل.

ــن  ــن مـ ــد نوعـ ــم ضـ ــتخدم السـ واسـ
الســـرطان يصعـــب عاجهمـــا: ســـرطان 
الثـــدي الثاثـــي الســـلبي وســـرطان 

.HER2 ــن ــي البروتـ ــدي إيجابـ الثـ
َوُوِصـــف االكتشـــاف بأنـــه »مثيـــر«، 
ـــدوا ضـــرورة إجـــراء  ـــاء أك ـــن العلم ولك

املزيـــد مـــن االختبـــارات.
ـــر  ـــو أكث ـــدي ه ـــرطان الث ـــر أن س وُيذك
يصيـــب  إذ  شـــيوعًا،  الســـرطانات 
النســـاء فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم.

وتســـتطيع آالف العناصـــر الكيميائيـــة 
القضـــاء علـــى خايـــا ســـرطانية فـــي 
العلمـــاء  ولكـــن  مختبريـــة،  بيئـــة 
يقولـــون إن القليـــل منهـــا ميكـــن أن 

ـــع البشـــر. ـــح عاجـــا يســـتخدم م يصب
وتوصلـــت األبحـــاث ســـابقا إلـــى أنـــه 
ـــى خصائـــص  ســـم النحـــل ينطـــوي عل
ـــواع أخـــرى مـــن الســـرطان  مضـــادة ألن

ـــد. ـــرطان اجلل ـــل س مث
وُنِشـــرت الدراســـة، التـــي أجراهـــا معهـــد 
هـــاري بيركينـــز لألبحـــاث الطبيـــة فـــي 
منطقـــة أســـتراليا الغربيـــة، فـــي مجلـــة 
أونكولوجـــي«  بريســـيزن  »نيتـــر 
ـــي الطبيعـــة(،  ـــة ف ـــم األورام الدقيق )عل
ــر  ــي نشـ ــة فـ ــة متخصصـ ــي مجلـ وهـ

األبحـــاث العلميـــة.

ما الذي وجده الباحثون؟
مت اختبـــار الســـم املأخـــوذ مـــن أكثـــر 
مـــن 300 نحلـــة عســـل ونحلـــة طنانـــة.
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دراسات

وقالـــت ســـيارا دوفـــي، وهـــي باحثـــة دكتـــوراه تبلـــغ مـــن 
ـــة،  ـــز الدراس ـــذي أجن ـــق ال ـــت الفري ـــا وترأس ـــر 25 عام العم

إن مســـتخلصات عســـل النحـــل »قويـــة للغايـــة”.
ـــز تقتـــل اخلايـــا  واْكُتِشـــف أن جرعـــة مـــن الســـم امُلَركَّ
الســـرطانية فـــي غضـــون ســـاعة، مـــع إحلـــاق حـــد أدنـــى 

ــا أخـــرى. ــرر بخايـ ــن الضـ مـ
ــلبي -  ــي السـ ــدي الثاثـ ــرطان الثـ ــج سـ ــا، ُيعالـ وتقليديـ
وهـــو مـــن أكثـــر أنـــواع الســـرطانات عدوانيـــة - عـــن طريـــق 

اجلراحـــة، والعـــاج اإلشـــعاعي، والعـــاج الكيميائـــي.

هل ميكن استخدامه مستقبال؟
ووصـــف عالـــم بـــارز فـــي واليـــة أســـتراليا الغربيـــة األبحـــاث 

بأنهـــا »مثيـــرة علـــى نحـــو ال يصـــدق”.
وقـــال البروفيســـور بيتـــر كلينكـــن »تثبـــت هـــذه الدراســـة، 
ـــع  ـــل م ـــن يتداخ ـــر امليليت ـــف أن عنص ـــم، كي ـــو مه ـــى نح عل
مســـارات اإلشـــارات داخـــل خايـــا ســـرطان الثـــدي بهـــدف 

ـــا”. ـــل ازدواج اخلاي تقلي
وأضـــاف »يقـــدم امليليتـــن مثـــاال رائعـــا آخـــر عـــن كيفيـــة 
األمـــراض  عـــاج  فـــي  الطبيعـــة  عناصـــر  اســـتخدام 

البشـــرية”.
ـــاك  ـــن أن هن ـــذرون م ـــن يح ـــد أن الباحث ـــا »بي ـــى قائ ومض
حاجـــة لبـــذل املزيـــد مـــن العمـــل بهـــدف معرفـــة إن كان الســـم 
ـــدواء  ـــع ك ـــاق واس ـــى نط ـــع وعل ـــي الواق ـــل ف ـــن أن يعم ميك

ـــرطان”. ـــة الس ملكافح
ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأي باحثـــون فـــي الســـرطان. وقـــال 
ــد  ــن معهـ ــواربريك مـ ــس سـ ــاعد، أليكـ ــور املسـ البروفيسـ
ـــة ســـيدني األســـترالية  ـــي مدين ـــة ف ـــان لألبحـــاث الطبي غارف

ــة”. ــرة للغايـ ــة مبكـ ــذه مرحلـ إن »هـ
ــل  ــا قتـ ــر بإمكانهـ ــدة عناصـ ــي »عـ ــي سـ ــي بـ ــاف لبـ وأضـ
ـــاك  ـــن هن ـــأر، لك ـــي ف ـــق أو ف ـــي طب ـــدي ف ـــة ســـرطان الث خلي
ـــاج  ـــى ع ـــذه االكتشـــافات« إل ـــل حتـــول ه ـــل قب ـــق طوي طري

ميكـــن اســـتخدامه مـــع البشـــر.

هو تلك املادة التي تطلقها النحلة جتاه الهدف 
الذي تلدغه وحتقنها فيه من خالل إبرة خاصة

مطلوب دراسات مستقبلية لتحديد الطريقة املثلى إليصال امليلتني
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مرأة

قــد تواجــه األّم حتّديــات كثيــرة فــي التكيــف مــع حياتهــا 
اليوميــة اجلديــدة بعــد والدة طفلهــا اجلديــد، خاّصــة إذا 
ــًا،  ــا أّم ــح فيه ــي ُتصب ــى الت ــرة األول ــي امل ــذه ه ــت ه كان
وبالرغــم مــن أهميــة رعايــة الطفــل، إاّل أّنــه يتوجــب 
علــى املــرأة االهتمــام بنفســها أيضــًا، وفــي احلــاالت التــي 
تكــون فيهــا املــرأة عاملــة فقــد ال تعــود للعمــل ُمجــّددًا فــي 
األســابيع الســتة األولــى علــى األقــل بعــد الــوالدة، وهــذا 
الوقــت ُيتيــح لهــا مجــااًل للتكّيــف مــع حالتهــا ووضعهــا 
ــب  ــي يتوّج ــح الت ــن الّنصائ ــد م ــاك العدي ــد، وهن اجلدي
علــى املــرأة اّتباعهــا خــال فتــرة مــا بعــد الــوالدة، نذكــر 

منهــا مــا يلــي:
احلصــول علــى قســط كاٍف مــن الراحــة: قــد تواجــه األّم 

ــد  ــل ق ــون الطف ــوم املتواصــل نظــرًا لك ــي الّن ــة ف صعوب
يســتيقظ كل ســاعتن إلــى ثــاث ســاعات، وبالرغــم مــن 
ذلــك ُينصــح باحلصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الّنوم 
حتــى تتمّكــن األم مــن الّتعامــل مــع الّتعــب واإلرهــاق 
الــذي تشــعر بــه فــي هــذه املرحلــة، ومُيكــن حتقيــق ذلــك 
مــن خــال ُمزامنــة وقــت نــوم األّم مــع وقــت نــوم الّطفــل. 
طلــب امُلســاعدة: يحتــاج جســم املــرأة للشــفاء والتعافــي 
ــر  ــا غي ــا يجعله ــذا م ــوالدة، وه ــد ال ــا بع ــرة م ــال فت خ
ــة  ــي احلقيق ــزل، وف ــال املن ــة أعم ــى إدارة كاّف ــادرة عل ق
يجــب علــى املــرأة عــدم التــردد فــي قبــول املســاعدة 
ــوالدة  ــد ال ــا بع ــرة م ــال فت ــاء خ ــة واألصدق ــن العائل م
ومــا بعدهــا، خاّصــة امُلســاعدة امُلتعّلقــة بإعــداد وجبــات 

أهم النصائح بعد الوالدة

تبدأ بوالدة الطفل 
وتنتهي بعودة جسم األم 

ألقرب ما مُيكن حلالتها السابقة ما 
قبل احلمل، وتستمر هذه الفترة من ستة 
إلى ثمانية أسابيع في العادة، وفي احلقيقة 
ُيصاحب هذه املرحلة العديد من التغّيرات، 
سواء أكانت عاطفية أم جسدية، ويتوجب 

على املرأة اإلملام بكيفية التعامل 
مع جميع التغييرات والتعديالت 

التي تترافق مع كونها قد 
أصبحت أّمًا.

يصاحب هذه المرحلة العديد 
من التغّيرات العاطفية والجسدية
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قد تواجه األّم حتّديات 

كثيرة في التكيف 

مع حياتها اليومية 

اجلديدة

47



48

مرأة--

يتوجب 

على املرأة اإلملام 

بكيفية التعامل مع 

جميع التغييرات
احلصول على

 قسط كاٍف من الراحة 

وممارسة الرياضة
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األطفــال  ورعايــة  اليوميــة،  املهّمــات  وإدارة  الطعــام، 
اآلخريــن فــي املنــزل، إذ قــد ُيســاعد ذلــك علــى احلصــول 
ــا.  ــرأة بأمــس احلاجــة إليه ــي تكــون امل ــى الراحــة الت عل
تنــاول وجبــات الّطعــام الصحّيــة: ُينصــح باتبــاع نظــام 
غذائــي صحــي مــن خــال زيــادة كميــة الّطعــام الــذي يتــّم 
تناولهــا مــن احلبــوب الكاملــة، واخلضــروات، والفواكــه، 
والبروتينــات، إذ ُيســاهم ذلــك فــي تعزيــز شــفاء اجلســم 
واســتعادته لقوتــه، كمــا يجــب علــى املــرأة زيــادة كميــة 

الســوائل خاّصــة إذا كانــت ُمرضعــًا. 
ممارســة الّتماريــن الرياضيــة: ُينصــح مبمارســة متاريــن 
رياضيــة غيــر شــاّقة خــال هــذه املرحلــة، كأخــذ نزهــة 
قصيــرة بالقــرب مــن املنــزل، إذ إّن تغييــر املشــهد ُيســاهم 
فــي الشــعور باالنتعــاش ويزيــد مــن مســتويات الّطاقــة 

فــي اجلســم. 

اضطرابات ما بعد الوالدة 
قــد تواجــه املــرأة العديــد مــن االضطرابــات واملشــاكل 
خــال مرحلــة الّتعافــي بعــد الــوالدة، وفيمــا يلــي بيــان 

ــاكل:  ــات واملش ــذه االضطراب ــرز ه ألب
ــة أســفل  ــي منطق ــم ف ــرأة بأل ــد تشــعر امل ــن: ق ــم البط أل
ــي  ــص حجــم الرحــم وشــكله ف ــع شــعور بتقّل البطــن م
ســبيل العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي الــذي كانــت عليــه 
قبــل الــوالدة، وقــد تــزداد شــّدة هــذه اآلالم عنــد إرضــاع 

ــة. الطفــل رضاعــة طبيعي

اكتئاب ما بعد الوالدة
ــات اجُلــدد خاّصــة خــال  ــة األّمه ــد ُتصيــب هــذه احلال ق
األســابيع القليلــة األولــى بعــد والدة الطفــل، وُيعــزى 
حدوثهــا إلــى التغّيــرات الهرمونيــة التــي ُتصاحــب هــذه 

ــة.  املرحل
اإلمســاك: ُتعتبــر اإلصابــة باإلمســاك خــال األيــام التاليــة 
للــوالدة مــن األمــور الشــائعة، وُيعــزى حــدوث ذلــك إلــى 
ــاء  ــرة البق ــّم أخذهــا خــال فت ــة امُلســّكنة التــي يت األدوي

فــي املستشــفى، أو نتيجــة اخلضــوع للتخديــر. 
البواســير: ) قــد تتطــور البواســير خــال فتــرة احلمــل أو 
أثنــاء الــوالدة نتيجــة اإلجهــاد والّدفــع، وقــد تــؤدي هــذه 
احلالــة إلــى الشــعور باأللــم، والّنزيــف، واحلّكــة، خاّصــة 

بعــد اإلخــراج. 
ــرات الهرمونيــة: وقــد يتســّبب ذلــك بامُلعانــاة مــن  التغّي
تقّلبــات املــزاج، أو الّتعــرق الليلــي، أو تســاقط الشــعر. 
ألــم الِعجــان :قــد ُتعانــي املــرأة مــن األلــم وعــدم الراحــة 

واالنتفــاخ فــي منطقــة الِعجــان، ومُتثــل الِعجــان املنطقــة 
الواقعــة بــن املهبــل والشــرج، وُيعــزى ذلــك إلــى متــّزق 
هــذه املنطقــة أثنــاء الــوالدة؛ أو نتيجــة إلجــراء قطــع 
صغيــر فــي هــذه املنطقــة لتوســيع املهبــل أثنــاء الــوالدة، 
ــى  ــم وعــدم الراحــة حّت ــن هــذا األل ــرأة م ــي امل ــد ُتعان وق

وإن لــم تتعــّرض ألحــد احلــاالت الســابقة. 
تقــّرح الثــدي واحللمــات: ُيعتبــر تقــرح الثــدي واحللمتن 
ــًا، خاّصــة خــال األيــام القليلــة األولــى مــن  أمــرًا طبيعّي
الرضاعــة الطبيعيــة، أّمــا فــي حــال اســتمراره فقــد يــدّل 
علــى عــدم قــدرة الطفــل علــى تثبيــت الثــدي بشــكل 
ــة  ــر الوضعي ــح بتغيي ــة، وُينص ــاء الرضاع ــح أثن صحي
فــي هــذه احلالــة أو استشــارة الطبيــب، جتّنبــًا لتطّورهــا 
إلــى شــقوق مؤملــة قــد حتــول دون القــدرة علــى حصــول 

الطفــل علــى الرضاعــة الطبيعيــة. 
الُغــرز: فــي احلــاالت التــي يتــّم فيهــا تشــكيل ُغــرز 
للســيطرة علــى متــّزق أو قطــع العجــان فــإّن العــاج 
سيســتغرق فتــرة تتــراوح بــن 7-10 أيــام، حيــث ســيتّم 
التخلــص مــن الُغــرز مــع مــرور الوقــت، ويُنصــح باّتخــاذ 
الُغــرز  منطقــة  لتعــّرض  جتّنبــًا  امُلناســبة  الّتدابيــر 

للعــدوى وحــدوث ُمضاعفــات. 
اإلفــرازات املهبلّيــة والّنزيــف: ُيطلق على الــّدم واإلفرازات 
ــة أو الســائل  ــح الُهاَب ــوالدة مصطل التــي تخــرج بعــد ال
الّنفاســي، وُيعتبــر خروجهــا أمــرًا شــائعًا ســواء أكانــت 
الــوالدة طبيعيــة أم قيصريــة، إذ يقــوم اجلســم بذلــك 
ــي  ــة الت ــجة اإلضافي ــدم واألنس ــن ال ــص م ــدف الّتخل به
كانــت مســؤولة عــن تغذيــة الطفــل ومنــّوه أثنــاء فتــرة 
ــه، وقــد تســتمر هــذه احلالــة ملــّدة  وجــوده فــي رحــم أّم

ســتة أســابيع بعــد الــوالدة. 
احتبــاس املــاء فــي اجلســم: فقــد ُتعانــي املــرأة مــن 
ــوالدة خاّصــة فــي اليديــن، والســاقن،  وذمــة مــا بعــد ال
والقدمــن، وُيعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مســتويات هرمــون 
البروجســترون فــي اجلســم، وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن 
ــرة أطــول مــن أســبوع بعــد  ــة ال تســتمر لفت هــذه احلال

ــّي.  ــع الطبيع ــي الوض ــوالدة ف ال
 5.5-2.7 بــن  يتــراوح  وزنــًا  األّم  تفقــد  الــوزن:  فقــدان 
ــوزن  ــدان ال ــإّن فق ــا ف ــا بعده ــوالدة، أّم ــاء ال ــًا أثن كيلوغرام
ســيتباطئ بشــكل كبيــر، وفــي احلقيقــة قــد تســتغرق األّم 
عــّدة أشــهر لتفقــد وزنهــا الزائــد؛ حيــث يتــّم ذلــك باالعتمــاد 
ــل،  ــاء احلم ــرأة أثن ــبته امل ــذي اكتس ــوزن ال ــدار ال ــى مق عل
ــأنها  ــن ش ــة م ــة الطبيعي ــى أّن الرضاع ــارة إل ــدر اإلش وجت
أن ُتســاعد علــى خســارة الــوزن لــدى العديــد مــن الّنســاء.
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صحة
طفلك

صحــة  علــى  احلفــاظ  الصعــب  مــن 
ــزا،  ــرد واألنفلوان ــي موســم الب ــك ف طفل
يحــب  الــذي  الــدارج  الطفــل  خاصــة 
ملــس كل شــيء.. ولكــن ميكنــِك تطبيــق 
احلمايــة  لتوفيــر  اإلجــراءات  بعــض 
فــي  وجــوده  أثنــاء  الــدارج  لطفلــك 
ــرد  ــة خاصــة خــال موســم الب احلضان

واألنفلوانــزا.

التطعيمات الكاملة في مواعيدها
تلقــي التطعيمــات للرضــع والصغــار 
املهــم  مــن  بــل  مهمــًا فحســب،  ليــس 
ــات احملــددة  ــد التطعيم ــزام مبواعي االلت
فــي جــدول التطعيمــات املوصــى بــه، 
فهــذا يحقــق لــه أعلــى فائــدة وأعلــى 

حمايــة مــن العــدوى.

لقاح األنفلونزا
وفقــًا لتوصيــات مراكــز الســيطرة علــى 
تقــل  الذيــن  األطفــال  فــإن  األمــراض، 
أكثــر  هــم  ســنوات   5 عــن  أعمارهــم 
عرضــة لإلصابــة باملضاعفــات املتعلقــة 
ســن  دون  واألطفــال  باألنفلوانــزا، 
الثانيــة أكثــر عرضــة لإلصابــة، كمــا أن 
األطفــال املصابــن بأمــراض مزمنــة مثــل 
ــو أو الســكري يتعرضــون ملخاطــر  الرب
أكبــر عنــد اإلصابــة باألنفلوانــزا، مــا 
يعنــي ضــرورة تلقــي األطفــال فــي هــذا 
الســن للقــاح األنفلوانــزا فــي موعــده 

الســنوي.

بروتوكول الرعاية الصحية اجليدة
ــك، اطرحــي  ــة طفل ــار حضان ــد اختي عن
أســئلة بروتوكــول الرعايــة الصحيــة 
الــذي ُيطّبــق فــي احلضانــة، وكيفيــة 
العمــل للحــد مــن انتشــار اجلراثيــم بــن 
األطفــال، استفســري عــن عــدد مــرات 
غســل العاملــن فــي احلضانــة أيديهــم، 
وعــدد مــرات تنظيــف وتطهيــر اللعــب، 
التــي  الصحيــة  اإلجــراءات  هــي  ومــا 
ــال. ــة األطف ــى صح ــاظ عل ــق للحف ُتطّب

عّلمي طفلك العادات الصحية
كلمــا أســرعت فــي تعليــم طفلــك الــدارج 
إبقــاء األشــياء خــارج فمــه، أو غســل 

مع دخول الشتاء.. 

طرق للحفاظ 
على صحة طفلك

آالم الرقبة.. هل حتتاج الرعاية 7
الطبية أم ميكن عالجها باملنزل؟
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يديــه، أو اســتخدام منديــل ورقــي عندمــا 
يعانــي مــن ســيان األنــف، كان ذلــك 
أفضــل فــي حمايتــه مــن العــدوى علــى 
املــدى البعيــد، خاصــة عندمــا ال تكونــن 

إلــى جــواره.

اكتبي اسم طفلك على أغراضه
ــك  ــراض طفل ــى أغ ــات عل ــي ملصق ضع
مثــل أكــواب الشــرب واللهايــات ملنــع 
االختــاط غيــر املقصــود الــذي ميكــن 
األطفــال..  بــن  اجلراثيــم  ينشــر  أن 
اغســلي أغــراض طفلــك باملــاء الســاخن 
غســالة  فــي  ضعيهــا  أو  والصابــون 
امســحي  لتعقيمهــا..  يوميــًا  األطبــاق 
بتكــرار أكيــاس احلفاضــات وحوامــل 
املناديــل واألشــياء األخــرى التــي يحتاج 
إليهــا الطفــل فــي احلضانــة، باســتخدام 

مناديــل مطهــرة.

اتبعي نهجًا جماعيًا
احلفــاظ علــى صحــة طفلــك ليــس مهمــة 
فرديــة، بــل إن احلفــاظ علــى صحــة 

ــم  ــزء مه ــو ج ــه ه ــن ب ــال احمليط األطف
ــك. ــة طفل ــن حماي م

عادات النوم والتغذية اجليدة
يحصلــون  الذيــن  األطفــال  يتمتــع 
ــًا  ــون نظام ــد، ويتبع ــوم جي ــى ن عل
مناعــة  بأجهــزة  متوازنــًا  غذائيــًا 
حصــول  مــن  تأكــدي  لــذا  قويــة.. 
رضيعــك أو طفلــك الصغيــر علــى 
يوميــًا،  النــوم  مــن  كاِف  قســط 
وتنــاول الطعــام الصحــي املتــوازن 

املناعــي. جهــازه  لتقويــة 

آالم الرقبة عند األطفال
بهــا  اإلصابــة  تقتصــر  ال  الرقبــة  آالم 
علــى البالغــن وكبــار الســن، بــل تداهــم 
األحيــان،  بعــض  فــي  أيًضــا  األطفــال 
ــاج  ــدون ع ــا ب ــزول آثاره ــا ي ــا م وغالًب
فــي غصــون يــوم أو يومــن، وفــي حالــة 
اســتمرارها أكثــر مــن ذلــك، يجــب زيــارة 
العــاج  لوصــف  املختــص،  الطبيــب 

ــا. ــب له املناس

أسباب آالم الرقبة عند األطفال  
ــة،  ــزة اإللكتروني ــتخدام األجه ــرط اس ف
للكومبيوتــر  األطفــال  اســتخدام 
والهواتــف احملمولــة لفتــرات طويلــة، 
قــد يعرضهــم لإلصابــة بــآالم الرقبــة، 
كانــت وضعيــة اجللــوس  إذا  خاصــًة 
تضغــط علــى فقــرات العنــق، مثــل إمالــة 

الــرأس لألمــام أو األســفل.ا
ألنشــطة البدنيــة العنيفــة، احلــوادث 
التــي يتعــرض لهــا الطفــل عنــد اللعــب 
ــم،  ــه بعنــف أو التشــاجر معه مــع أقران
إصابــات  أو  بــاألرض  االرتطــام  مثــل 
الــرأس، قــد تعــرض الرقبــة لإلصابــة 
الشــعور  يصاحبــه  بســيط،  بالتــواء 

باأللــم.
يعتــاد  غيــر صحيــح،  بشــكل  النــوم 
األطفــال علــى النــوم فــي أي مــكان وبــأي 
وضعيــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى الشــعور 
بــآالم الرقبــة املزعجــة، نتيجــة اإلصابــة 
باإلجهــاد العضلــي، ممــا يعقيهــم مــن 
مثــل  اليوميــة،  األنشــطة  أبســط  أداء 

ــر. ــب آلخ ــن جان ــرأس م إدارة ال
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صحة
طفلك

طرق طبيعية لتخفيف آالم الرقبة عند األطفال
تســتطيع األمهــات أن تخفــف آالم الرقبــة التــي يعانــي منهــا أطفالهــن دون 
احلاجــة للذهــاب إلــى الطبيــب، وذلــك باالعتمــاد علــى عــدد مــن الطــرق 
الطبيعيــة، وأبرزها:الكمــادات البــاردة فــي أول يــوم أو يومــن مــن 
الشــعور باأللــم، ميكــن للكمــادات البــاردة أن تســاعد علــى 
تخفيــف االلتهــاب وتقليــل التــورم، بشــرط أال يتــم تطبيــق 
ــادة  ــذه الع ــم، ألن ه ــع األل ــى موض ــرة عل ــج مباش الثل
ــف  ــث يجــب ل ــال باحلــروق، حي ــدد بشــرة األطف ته
ــل  ــة قب ــاش نظيف ــة قم ــي قطع ــج ف ــات الثل مكعب

ــة. ــى الرقب ــا عل وضعه
العــاج احلــراري، يلعــب العــاج احلــراري 
بالكمــادات الدافئــة أو القــرب الســاخنة أو 
االســتحمام باملــاء الدافــئ دوًرا كبيــًرا فــي 
تخفيــف آالم الرقبــة، ومــا يصاحبهــا مــن 
ــث تســاعد احلــرارة  ــاب، حي ــورم والته ت
املرتفعــة علــى حتســن تدفــق الــدم إلــى 
فــي  األلــم، ممــا يســاهم  موضــع 

تســكينه.
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أو  )تايلينــول(  »أســيتامينوفن 
أن  بشــرط  )أدفيــل(«،  إيبوبروفــن 
يتــم استشــارة الطبيــب املختــص قبــل 

اللجــوء إليهــا.
تغييــر منــط احليــاة، تســتطيع األم 
مســاعدة طفلهــا املصــاب علــى الشــفاء 
ــا  ــة به ــدم اإلصاب ــة وع ــن آالم الرقب م
إضفــاء  طريقــة  عــن  أخــرى،  مــرة 
بعــض التعديــات علــى منــط حياتــه، 
الظهــر  علــى  االســتلقاء  وأبرزهــا 
أثنــاء اســتخدام املوبايــل، لتخفيــف 
الضغــط علــى الرقبــة، وإبقــاء الهاتــف 
فــي مســتوى العــن عنــد اجللــوس 
ــتقامة  ــى اس ــاظ عل ــوف، للحف أو الوق
فقــرات العنــق والظهــر، وأخــذ فتــرات 
راحــة منتظمــة مــن اســتخدام األجهــزة 

اإللكترونيــة.
ــة  متاريــن التمــدد، اقترحــت األكادميي
القيــام  األطفــال،  لطــب  األمريكيــة 
مبجموعــة مــن التماريــن البســيطة، 
ملــدة 3 دقائــق كل يــوم، للتغلــب علــى 

آالم الرقبــة، وتشــمل:- 
ــرأس  ــك ال ــن، حتري ــس األذن للكتف مل
لألمــام واخللــف، ويجــب علــى الطفــل 
أداء هــذه اإلطــاالت ببــطء، مــع مراعــاة 
التوقــف عــن ممارســتها فــي حالــة 
وضعيــة  تغييــر  باأللــم.  الشــعور 
النــوم، قــد يحتــاج الطفــل املصــاب إلى 
تغييــر وضعيــة نومــه، للتعافــي مــن 
ــرة  ــا م ــة به ــة وعــدم اإلصاب آالم الرقب
ــوم  ــات الن ــرز وضعي ــن أب أخــرى، وم
املناســبة لألطفــال النــوم علــى الظهــر 
البطــن،  علــى  االســتلقاء  مــن  بــداًل 
والنــوم علــى أحــد جانبــي اجلســم، 
الركبتــن،  بــن  مــع وضــع وســادة 

ووضــع وســادة صغيــرة مســطحة 
الوســائدة  مــن  بــداًل  الــرأس  أســفل 

الكبيــرة.

متى تستدعي زيارة الطبيب؟
معظــم حــاالت آالم الرقبــة عند األطفال 
مؤقتــة، ولكــن إذا اســتمر ألــم الرقبــة 
ــن األفضــل استشــارة  ــام، فم ــدة أي لع
الطبيــب املختــص، للحصــول علــى 
فــي  خاصــة  املناســب،  التشــخيص 
حــال ظهــور بعــض األعــراض األخرى، 
ومنهــا:- الدوخــة.- الصــداع.- خــدر 
أو وخــز بالظهــر واألطــراف. يجــب 
علــى األمهــات طلــب املســاعدة الطبيــة 
عــن  ناجًتــا  األلــم  كان  إذا  الفوريــة، 
ــدرة  ــل الق ــرة أفقــدت الطف ــة كبي إصاب
مثــل  الوقــوف،  أو  احلركــة  علــى 

ــيارة. ــادث س ــرض حل التع
وراء  تقــف  مرضيــة  أســباب  هنــاك 
الرقبــة،  بــآالم  األطفــال  إصابــة 
وتســتدعي زيــارة الطبيــب املختــص، 
ــن  ــا، وم ــب له ــاج املناس ــف الع لوص

بينهــا:
ــعر  ــة، إذا ش ــدد الليمفاوي ــم الغ تضخ
الطفــل بألــم فــي أحــد جانبــي الرقبــة 
أو كليهمــا، فقــد يكــون الســبب هــو 
ــة  ــدد الليمفاوي ــم الغ ــة بتضخ اإلصاب
لعــدوى  التعــرض  عــن  النــاجت 
البــرد  نــزالت  مثــل  فيروســية، 

واإلنفلونــزا.
ورغــم فعاليــة املســكنات فــي مثــل 
هــذه احلالــة، ولكــن يفضــل استشــارة 
علــى  للتعــرف  املختــص،  الطبيــب 
العــاج  وحتديــد  العــدوى  ســبب 

املناســب لهــا.

ضرورة االلتزام مبواعيد التطعيمات احملددة
 في جدول التطعيمات املوصى به

األطفال الذين  تقل أعمارهم عن ٥ سنوات 
أكثر عرضة لإلصابة مبضاعفات األنفلوانزا

التدليــك، قــد يشــعر الطفــل ببعــض 
الراحــة عنــد تدليــك الرقبــة برفــق، 
لتعزيــز تدفــق الــدم إلــى موضــع األلــم.
ــن االســتعانة ببعــض  املســكنات، ميك
ــى  ــة املســكنة التــي حتتــوي عل األدوي
لتخفيــف  لألطفــال،  آمنــة  تركيبــات 
غيــر  العقاقيــر  مثــل  الرقبــة،  آالم 
لالتهابــات  املضــادة  الســتيرويدية 

53



54

تغذية
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التغذيــة  أخصائيــة  ماكيشــا،  مارينــا  الدكتــورة  كشــفت 
الروســية، أهــم الفيتامينــات التــي يحتاجهــا اجلســم فــي فصــل 

الشــتاء.
وقالــت ماكيشــا، تعتبــر الفواكــه واخلضــار والثمــار الطازجــة 
واملجمــدة املصــدر الرئيســي للفيتامينــات ومضــادات األكســدة، 
مقاومتــه  وتعــزز  اجلســم  مناعــة  منظومــة  تقــوي  ألنهــا 

لألمــراض الفيروســية.
اســتبدالها  الروســية، ميكــن  التغذيــة  أخصائيــة  وأضافــت 
مبخلــل امللفــوف الــذي يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتامن 

ــاء. ــدة لألمع ــا مفي C وبكتيري
ــن  ــي اجلســم م ــذي يعان ــن D، ال ــة فيتام ــى أهمي وأشــارت، إل
نقصــه فــي فصــل الشــتاء عــادة، بســبب قصــر فتــرة النهــار، 
وميكــن أن يــؤدي نقــص هــذا الفيتامــن إلــى اضطــراب النــوم 
والكآبــة، وفــي هــذه احلالــة قــد يحتــاج اجلهــاز العصبــي إلــى 
»مكمــل تقليــدي« املغنيســيوم مــع فيتامــن B6 .ونصحــت، 
غنيــة  مــواد  علــى  الغذائــي  النظــام  احتــواء  بضــرورة 
بالبروتينــات مثــل اللحــوم واألســماك والبيــض واحلليــب 
ــي  ــات ف ــتوى البروتين ــاض مس ــان. ألن انخف ــات األلب ومنتج

ــة. ــاض املناع ــى انخف ــؤدي إل ــن أن ي ــم ميك اجلس

أطعمة شتوية
ومــع تغّيــر فصــول الســنة وبــدء فصــل الشــتاء األكثــر بــرودة، 
قــد يقــل عــدد ســاعات ســطوع الشــمس، كمــا قــد ينتهــي موســم 
بعــض الفاكهــة واخلضــراوات الطازجــة اّلتــي نتمّتــع بهــا فصــل 

الصيف. 
وفــي حــال كان األمــر يزعجكــم، فيتعــّن عليكــم أن تعلمــوا 
أّن فصــل الشــتاء غنــي أيضــًا باألطعمــة الشــتوية املليئــة 
بالعناصــر الغذائيــة املهّمــة والفيتامينــات واملعــادن ومضــادات 

ــة.  ــّزز الصح ــي تع ــدة اّلت األكس
فإليكــم أبــرز األطعمــة اّلتــي تســاعد فــي تعزيــز الصحــة وجهاز 

املناعــة فــي فصل الشــتاء.

حملاربــة  طبيعيــة  طريقــة  الزجنبيــل  يعتبــر  زجنبيــل: 
ــتخدم  ــتاء، وُيس ــل الش ــال فص ــر خ ــي تنتش ــات الت الفيروس
منــذ قــرون لتحســن عمليــة الهضــم وتخفيــف اضطرابــات 
املعــدة وتعزيــز املناعــة، وصحيــٌح أّنــه غالبــًا مــا يكــون متاحــًا 
طــوال العــام، إاّل أّن اجلــذور الطازجــة يتــم حصادهــا فــي أشــهر 
الشــتا، ومــن أهــم فوائــده أنــه مضــاد لالتهابــات ويســاعد فــي 

ــزكام. ــرد وال ــة الب محارب
الكرنــب األجعــد )Kale(: يعتبــر الكرنــب األجعــد مــن األطعمــة 
مــن  الكافيــة  بالكميــة  اجلســم  ميــّد  إذ  املفيــدة،  الشــتوية 
البوتاســيوم ويســاعد فــي خفــض ضغــط الــدم مــن خــال 
تقليــل الصوديــوم الزائــد فــي اجلســم، ويتعــّن علــى النســاء 
احلوامــل أن يعلمــن أّن الكرنــب األجعــد يعتبــر مصــدرًا رائعــًا 
حلمــض الفوليــك اّلــذي  يســاعد فــي تكويــن األنبــوب العصبــي 

ــن. للجن

مــن  حتتــوي احلمضيــات علــى كميــة هائلــة  احلمضيــات: 
ــي أشــهر الشــتاء خــال  ــة ف ــا مثالي ــا يجعله ــن ســي، م فيتام
ــال  ــات كالبرتق ــوي احلمضي ــزا. وحتت ــرد واإلنفلون موســم الب
ــة  ــة النباتي ــواد الكيميائي ــادن وامل ــى املع ــًا عل ــون أيض والليم
التــي تســاعد فــي تقليــل خطــر اإلصابــة بالســرطان، بحســب 

ــرطان. ــاث الس ــي ألبح ــد األميرك املعه

التفــاح: يحتــوي التفــاح علــى نســبة كبيــرة مــن فيتامــن ســي، 
وهــو يقــوي املناعــة ومفيــد خــال موســم البــرد واإلنفلونــزا. 
ويحتــوي التفــاح علــى البكتــن، وهــي أليــاف قابلــة للذوبــان 
ثبــت أنهــا تســاعد فــي تقليــل مســتويات الكوليســترول. كمــا 
ُينصــح بتنــاول قشــر التفــاح ألّنهــا غنيــة باألليــاف واملغذيــات 

النباتيــة.

لتقوية المناعة
.. إليك أبرز األطعمة اّلتي تعزز صّحتك

فيتامينات مفيدة في الشتاء
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البطاطــا احللــوة: تعتبــر البطاطــا احللــوة مــن األطعمــة 
املثاليــة فــي الطقــس البــارد، وهــي أيضــًا مصــدر كبيــر للبيتــا 
ــات  ــارب االلتهاب ــي حت ــدة الت ــادات األكس ــد مض ــن، أح كاروت

ــم. ــي اجلس ــي ف ــن أ األساس ــى فيتام ــّول إل وتتح

مــادة  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الرمــان  يحتــوي  الرمــان: 
اّلتــي تعــزز صحــة القلــب وتكافــح عــدوى  البوليفينــول، 

الذاكــرة. عمــل  وحتّســن  الفيروســات 

امللفــوف: يعتبــر امللفــوف طعاًمــا رائًعــا بفضــل الكميــات 
والبوتاســيوم  ك  وفيتامــن  ســي  فيتامــن  مــن  العاليــة 
والكالســيوم، إلــى جانــب احتوائــه علــى 92 فــي املئــة مــن 
امليــاه. ومــع دخــول فصــل الشــتاء وانخفــاض درجــة حــرارة 
ــن  ــدة، م ــة عدي ــن مشــكات صحي ــرون م ــي الكثي اجلــو، يعان

بينهــا الرشــح.
وهــذه املشــكلة التــي تعــد عرضــا مــن أعــراض الــزكام قــد 
وآخــرون  البــارد،  الطقــس  طــوال  البعــض  لــدى  تســتمر 

تصيبهــم مــرة واحــدة فقــط.
وملواجهــة هــذه املشــكلة، قدّمــت اختصاصيــة التغذيــة ماريــال 
منصــور قائمــة مبأكــوالت ينصــح بتناولهــا للوقايــة مــن 

ــة. ــار« اللبناني ــة »النه ــرت صحيف ــبما ذك ــح، حس الرش
وجاءت القائمة كالتالي:

ــا: حتتــوي علــى مضــادات أكســدة  ــف ألوانه ــراوات مبختل اخلض
تعــزز اجلهــاز املناعــة، وبالتالــي، حتمــي مــن األمــراض.

احلمضيــات: يســاعد فيتامــن »ســي« فــي الوقايــة مــن أمــراض 
الرشــح أو األنفلونــزا، كمــا يســاعد فــي تقصيــر مــدة املــرض 

وشــدته.

األطعمــة املخّمــرة: حتتــوي علــى البروبيوتيــك، وهــي بكتيريا 
تعمــل علــى احلمايــة مــن األمــراض، التــي تقــّوي جهــاز املناعــة، 

وحتفــز كــرات الــدم البيضــاء علــى مقاومــة املــرض. وتوجــد 
هــذه الكائنــات النافعــة، أي البروبيوتيــك، فــي اللــن 

واحلليــب وبعــض األجبــان.

الدهنيــة،   3 باألميجــا  غنّيــة  األســماك: 
وحتمــي  االلتهابــات  مــن  تقّلــل  التــي 
خايــا  وتســاعد  البــرد.  نــزالت  مــن 
ــات  ــاج البروتين ــي إنت ــدم البيضــاء ف ال

اإلنفلونــزا. حملاربــة 

ــرات: غنيــة مبضــادات األكســدة ومبعــدن الســيلينيوم  املكس
والزنــك، وبذلــك تقــّوي جهــاز املناعــة وتقــاوم البكتيريــا 

والفيروســات ومنهــا اإلنفلونــزا والرشــح.

ــي  ــي تســاعد ف ــوكان الت ــا غل ــادة بيت ــى م ــوي عل ــر: يحت الفط
ــاء. ــدم البيض ــات ال ــاط كري ــادة نش ــدوى وزي ــة الع مقاوم

كمــا نصحــت اخلبيــرة مبجموعــة أخــرى مــن األطعمــة التــي 
تخفــف مــن أعــراض الرشــح، وهــي:

 E بــذور اليقطــني: غنّيــة مبضــادات األكســدة والزنــك وفيتامــن
التــي تقلــل مــن الســعال والتهــاب احللــق.

البصــل والثــوم: يحتويان علــى خصائــص مضــادة للفيروســات 
واجلراثيــم. فمــادة األليســن التــي تكســب الثــوم والبصــل 
الرائحــة القوّيــة، تســاعد فــي محاربــة أعــراض الرشــح وتخفف 

مــن النــزالت البرديــة وآالم احلنجــرة والتهــاب الرئــة.

ــل: يســاعدان فــي تخفيــف االحتقــان واالنســداد  ــل والفج الفلف
فــي مجــاري التنفــس ويعمــان علــى تنشــيط الــدورة الدموية.

ــل: مضــاد حيــوي يســتعمل فــي عــاج أمــراض اجلهــاز  العس
التنفســي العلــوي ومنهــا رشــح األنــف واإلنفلونــزا، ويخّفــف 

مــن أعــراض الــزكام والبــرد.

ــببه  ــذي يس ــاف ال ــن اجلف ــم م ــي اجلس ــوائل: تق ــاء والس امل
الرشــح وتســاعد فــي تخفيــف االحتقــان.
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ــرا أن  ــرت مؤخـ ــة نشـ ــة طبيـ ــفت دراسـ كشـ
التماريـــن الرياضيـــة حتمـــي مـــن ميارســـها 
مـــن اإلصابـــة مبـــرض ألزهاميـــر، عـــن طريـــق 
حتفيـــز هرمـــون يســـاعد فـــي إعـــادة منـــو 

خايـــا الدمـــاغ.
وفكـــرة أن التماريـــن الرياضيـــة تســـاعد 
فـــي بعـــض األحيـــان علـــى تقليـــل خطـــر 
اإلصابـــة مبـــرض اخلـــرف أمـــر يعرفـــه 
العلمـــاء منـــذ بعـــض الوقـــت أو علـــى 
ــا  ــن مـ ــم، لكـ ــة عنهـ ــت غريبـ ــل ليسـ األقـ
هنـــاك  كان  إذا  مـــا  هـــو  يعرفـــوه  لـــم 
صلـــة مباشـــرة بـــن الرياضـــة واملـــرض، 
وفقـــا ملـــا ذكرتـــه صحيفـــة “تليغـــراف” 

البريطانيـــة.
تبـــن  مســـتفيضة،  دراســـات  وبعـــد 
ــق  ــة ينطلـ ــة الرياضـ ــد ممارسـ ــه عنـ أنـ
ــون  ــو الهرمـ ــن«، وهـ ــون »إيريسـ هرمـ
الـــذي يتناقـــص وجـــوده فـــي دمـــاغ 
املصابـــن مبـــرض ألزهاميـــر، وميكـــن أن 
ـــدان الذاكـــرة  ـــات مـــن فق يحمـــي احليوان
الدمـــاغ.  فـــي  وكذلـــك مـــن الضـــرر 
وأظهـــرت الدراســـة أن الفئـــران التـــي 
قامـــت بالســـباحة يوميـــا علـــى مـــدى 
5 أســـابيع لـــم تطـــور أي عجـــز فـــي 
الذاكـــرة علـــى الرغـــم مـــن حقنهـــا 
وهـــو  بيتـــا،  األميلويـــد  ببروتـــن 
ـــا  ـــداد خاي ـــى انس ـــل عل ـــن يعم بروت
الدمـــاغ ومرتبـــط مبرضـــى ألزهاميـــر.

وتشـــير الدراســـة، التـــي نشـــرت 
فـــي دوريـــة “نيتشـــر ميديســـن” 
التمرينـــات  أن  إلـــى  العلميـــة، 
ــن  ــاغ مـ ــم الدمـ ــم حتـ ــة لـ الرياضيـ
ـــل إن  ـــة باخلـــرف فحســـب، ب اإلصاب
عاجـــا يحاكـــي هرمـــون إيريســـن 
ـــة  ـــاج للوقاي ـــون الع ـــن أن يك ميك

ــرض. ــن املـ مـ
األمـــراض  علـــم  أســـتاذ  وقـــال 
والطـــب  اخلايـــا  وبيولوجيـــا 
الدكتـــور  كولومبيـــا  بجامعـــة 
أوتافيـــو أرانســـيو إنـــه يشـــجع 
بالتأكيـــد اجلميـــع علـــى ممارســـة 

الدمـــاغ  وظائـــف  وتعزيـــز  الرياضـــة، 
أن  إلـــى  أشـــار  لكنـــه  العامـــة،  والصحـــة 
بعـــض النـــاس ال ميكنهـــم ذلـــك، خصوصـــا 
أولئـــك الذيـــن يعانـــون مـــن أمـــراض مرتبطـــة 
بالعمـــر مثـــل أمـــراض القلـــب أو التهـــاب 
املفاصـــل أو اخلـــرف، و بالنســـبة إلـــى أولئـــك 
األفـــراد “هنـــاك حاجـــة خاصـــة لألدويـــة التـــي 
ميكـــن أن حتاكـــي تأثيـــر هرمـــون إيريســـن 
ــع  ــي ومنـ ــابك العصبـ ــاط التشـ ــة نقـ وحمايـ

ــي«. ــي واإلدراكـ ــدار املعرفـ االنحـ
مـــن املصابـــن  املايـــن  أن هنـــاك  يشـــار 
ــم،  ــي العالـ ــرف فـ ــر واخلـ ــراض ألزهاميـ بأمـ
ـــن األبحـــاث  ـــود م ـــن عق ـــى الرغـــم م ـــن عل ولك
واحملـــاوالت، لـــم يتـــم التوصـــل إلـــى أي عقـــار 
لعكـــس احلالـــة املرضيـــة أو منـــع تطـــور 
املـــرض، األمـــر الـــذي دفـــع العديـــد مـــن 
ــة الكبـــرى إلـــى االنســـحاب  شـــركات األدويـ
التوصـــل  ومحـــاوالت  االختبـــارات  مـــن 

ــاج. لعـ
وقـــد أظهـــرت األبحـــاث والدراســـات التـــي 
أجريـــت مؤخـــرا أن هرمـــون إيريســـن يشـــجع 
منـــو خايـــا الدمـــاغ فـــي منطقـــة قـــرن آمـــون، 
وهـــي منطقـــة فـــي الدمـــاغ مرتبطـــة بالذاكـــرة 

ـــم. والتعل
اجلديـــر بالذكـــر أن هنـــاك منطقتـــن مـــن 
ــا  ــا فيهمـ ــادة منـــو اخلايـ الدمـــاغ ميكـــن إعـ
ـــرن  ـــة ق ـــر منطق ـــوغ، وتعتب ـــة البل ـــي مرحل ف
أمـــون إحـــدى املناطـــق األولـــى فـــي الدمـــاغ 
ــن  ــد املصابـ ــرر عنـ ــن الضـ ــي مـ ــي تعانـ التـ

باأللزهاميـــر.
وأثـــارت هـــذه النتائـــج فكـــرة احتمـــال أن 
يســـاعد الهرمـــون إيريســـن فـــي تفســـير 
الســـبب وراء حتســـن النشـــاط الرياضـــي 
للذاكـــرة ويبـــدو أنـــه يلعـــب دورا وقائيـــا 
مثـــل  الدمـــاغ  بأمـــراض  يتعلـــق  فيمـــا 

ألزهاميـــر، وفقـــا ملـــا ذكـــره أرانســـيو.
وباســـتخدام عينـــات أنســـجة مـــن “بنـــك 
هرمـــون  أن  العلمـــاء  وجـــد  األدمغـــة”، 
ــون  ــرن أمـ ــة قـ ــي منطقـ ــد فـ إيريســـن يوجـ
ـــل  ـــون أق ـــتويات الهرم ـــر، وأن مس ـــدى البش ل

عنـــد املصابـــن بألزهاميـــر.
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أكــدت مديــرة إدارة العاقــات العامــة فــي الهيئــة العامــة 
للبيئــة شــيخة اإلبراهيــم »حــرص الهيئــة علــى متابعــة 
ــل  ــن قب ــة م ــة الصحراوي ــر والبيئ ــى الب ــات عل التعدي
ــون  ــل )كشــتات( ويخّلف ــن يقومــون بعم البعــض الذي

وراءهــم مخلفــات ملقــاة فــي البــر«.
وأكــدت اإلبراهيــم أن »إلقــاء املخّلفــات فــي البــر يخالــف 
قانــون البيئــة«، داعيــة اجلميــع إلــى »االلتــزام باحلفاظ 
علــى البيئــة البريــة وعــدم اإلضــرار بهــا مــن خــال رمي 

املخلفات«
ولفتــت إلــى أن »الهيئــة نّفذصــت عــددًا مــن احلمــات 
التوعويــة مــن أجــل زيــادة الوعــي بأهميــة تــرك أماكــن 
الكشــتات فــي البــر نظيفــة كما كانــت«، مشــّددة على أن 
»فــرق الهيئــة التفتيشــية ســتواصل عملهــا فــي متابعــة 
احلفــاظ علــى البيئــة البريــة مــن أجــل ضمــان االلتــزام 
ــوري عــن  ــاغ الف ــى »اإلب ــة إل ــة«، وداعي ــون البيئ بقان
ــة  ــع الهيئ ــي التواصــل م ــردد ف ــدم الت ــات وع أي تعدي

فــي هــذا الصــدد«.
فــرق  أن  البلديــة  فــي  مصــادر  أكــدت  مــن جهتهــا، 
النظافــة تعمــل علــى إزالــة املخّلفــات فــي البــر فــي 
مختلــف املواقــع، ونشــرت حاويــات مخصصــة للقمامــة 

فــي املناطــق البريــة الشــمالية واجلنوبيــة.

األمم املتحدة
وعلــى صعيــد آخــر حــذر برنامــج األمم املتحــدة للبيئة، 
ــا«  ــة فيه ــة »ال رجع ــرار بيئي ــن أض ــه، م ــر ل ــي تقري ف
فــي حــوض البحــر األبيــض املتوســط،   ناجمــة عــن 
عوامــل مــن قبيــل فقــدان التنــوع البيولوجــي، وزيــادة 
تأثيــر تغيــر املنــاخ، وزيــادة عــدم املســاواة والضغــط 

املســتمر علــى املــوارد الطبيعيــة.
وأكــد هــذا التقريــر حــول »حالــة البيئــة والتنميــة فــي 
البحــر األبيــض املتوســط« أن التدهــور البيئــي ميكــن 
أن تكــون لــه عواقــب وخيمــة ودائمــة علــى صحــة 
لــم يتــم  إذا  املنطقــة،  فــي  اإلنســان وســبل عيشــه 
اتخــاذ تدابيــر عاجلــة وحلــول لوضــع حــد لاجتاهــات 

ــة. احلالي
 Plan“ ــن طــرف ــذي مت إجنــازه م ــر، ال وحســب التقري
Bleu”، وهــو مركــز نشــاط إقليمــي خلطــة عمــل البحــر 
األبيــض املتوســط ،  التابعــة لبرنامــج األمم املتحــدة 
ــر  ــي البح ــات ف ــن الوفي ــة م ــي املائ ــإن 15 ف ــة، ف للبيئ

ــن  ــة ميك ــل بيئي ــى عوام ــزى إل ــط   ُتع ــض املتوس األبي
الوقايــة منهــا، علــى غــرار أكثــر مــن 228 ألــف مــن 
األشــخاص الذيــن ماتــوا قبــل األوان فــي عــام 2016 

ــواء. ــوث اله ــرض لتل ــة التع نتيج
وحســب املصــدر ذاتــه فــإن منطقــة البحــر األبيــض 
املتوســط هــي واحــدة مــن أكثــر الوجهــات الســياحية 
املرغوبــة عامليــا، حيــث توافــد عليهــا 360 مليــون 
ســائح عــام 2017، وهــي مــن بــن أكثــر الفضــاءات 
ــا مــن  املائيــة ازدحاًمــا، تشــهد تلوثــا   بحوالــي 730 طًن

النفايــات الباســتيكية يومًيــا.
وعلــى صعيــد متصــل أفــاد تقريــر للصنــدوق العاملــي 
للطبيعــة أن اســتعمال الباســتيك فــي عمليــة التلفيــف 
ــة. وتطــرق  ــي تدهــور البيئ يســاهم بشــكل رئيســي ف
التقريــر، الــذي نشــر أمــس اإلثنــن فــي جوهانســبورغ، 
والسوســيو-اقتصادية  البيئيــة  االنعكاســات  إلــى 
للتلــوث النــاجت عــن اســتعمال مــادة الباســتيك، والذي 
ــي،  ــاد اخلط ــاد االقتص ــى اعتم ــر إل ــكل كبي ــزى بش يع
الــذي يــؤدي إلــى زيــادة كميــات النفايــات غيــر القابلــة 

إلعــادة التدويــر.
البرنامــج  مشــروع  مديــرة  ســادان،  زينــب  وقالــت 
العاملــي للطبيعــة:  الدائــري للصنــدوق  االقتصــادي 
»نحــن مســتهلكون للباســتيك ومــن املهــم لنــا أن ندرك 
منــط االســتهاك اخلــاص بنــا ونــوع منــط احليــاة الذي 

ــه«. ــد أن نســير علي نري
ويحــدد التقريــر اجلديــد، الــذي يقــدم خطــوات عمليــة 
بشــأن كيفيــة دمــج الباســتيك فــي االقتصــاد الدائــري، 
إلــى  حتتــاج  التــي  الباســتيكية  املنتجــات  بعــض 
مزيــد مــن االنتبــاه، والتــي ال يتــم تدويرهــا بشــكل 
ــى  ــي تســربات الباســتيك إل ــي ف ــد، فتســهم بالتال جي

ــة. الطبيع
مــن جهتــه، صــرح لوريــن دي كــوك، رئيــس مشــروع 
ــف  ــرز كي ــر »يب ــأن التقري ــتيكس( ب ــيركيار باس )س
ميكننــا تبنــي رؤيــة مشــتركة ملنــع حتــول الباســتيك 
إلــى مشــكلة، مــا يشــكل تهديــدا لصحــة البيئــة والنظام 
البيئــي البحــري«، موضحــا أن النظــام اخلطــي يهيمــن 
عليــه االعتمــاد الكبيــر علــى إنتــاج الوقــود األحفــوري، 
ــوث الباســتيكي مشــكلة  ــذي يجعــل مــن التل ــر ال األم
مجتمعيــة معقــدة تتطلــب تدخــات فــي كل مرحلــة مــن 

مراحــل دورة احليــاة.
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اإلعجاز
العلمي

الطفل الرضيع 
يميز الخير والشر

دراسة جديدة تناقض التطور 
املزعوم وتؤكد أن الطفل منذ والدته تقريبًا 

مبرمج على تقبل اخلير ورفض الشر، وهذه الدراسة 
جتعل العلماء يعيدون التفكير بالنظريات احلديثة.
 University of دراسة جديدة جلامعة شيكاغو

Chicago تؤكد أن األطفال الرضع وفي سن مبكرة 
جدًا مييزون بني السلوك األخالقي احلسن والسلوك 

السيء، ويقول الباحثون في هذه الدراسة إنهم 
تفاجأوا بقدرة األطفال الصغار على التمييز بني 

التصرفات احلسنة وتلك 
الشريرة.
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بقلم عبد الدائم الكحيل

 Jean يقــول البروفســور
Decety الــذي أشــرف علــى 

الدراســة، حســب قوانــن التطــور 
فــإن األطفــال يجــب أن يكونــوا مثــل بعضهــم مــن 

دون أيــة فــوارق »أخاقيــة« ولكــن الدراســة اجلديــدة 
أظهــرت اختافــًا كبيــرًا فــي ردو فعــل األطفــال جتــاه 
الشــيء  الشــرير، ولكــن  أو  للســلوك اخلّيــر  رؤيتهــم 
املذهــل حقــًا قــدرة هــؤالء األطفــال فــي ســن مبكــرة، علــى 
التمييــز وإدراك التصرفــات احلســنة والتعاطــف معهــا أو 

ــا. ــا أو تفضيله ــز عليه التركي
ــي  ــور الت ــة التط ــًا نظري ــض متام ــة تناق ــذه الدراس إن ه
تنكــر اجلانــب األخاقــي لــدى اجلنــن وتعتبــر أن أي 
عــادات أخاقيــة هــي عــادات مكتبــة مــن البيئــة واملجتمع، 
لذلــك جنــد أن علمــاء التطــور مــن أمثــال امللحــد الشــهير 
والفواحــش  احملــارم  زنــا  يبيــح  داوكينــز،  ريتشــارد 
ــر نســبي  والشــذوذ بحجــة أن الصــواب واخلطــأ هــو أم
ــاره  ــا اعتب ــن عنده ــل اإلنســان أي تصــرف ميك ــإذا تقّب ف
الدراســة تؤكــد وجــود معلومــات  إن هــذه  صحيحــًا. 
ــه  ــات جتعل ــل، هــذه املعلوم ــات كل طف ــي جين ــة ف مخزن
مييــز بــن اخليــر والشــر ويختــار الســلوك اجليــد وميقت 
الســلوك الســيء، أي أن األخــاق موجــودة فــي خايــا 
ــاف  ــدل واإلنص ــل الع ــرة مث ــم كثي ــامنا، وإن مفاهي أجس
واإلحســان واخليــر والعطــاء، كلهــا ُتخلــق معنــا وال 
ــدق  ــت ص ــذا يثب ــد، وه ــادات والتقالي ــن الع ــبها م نكتس
 ِ يــِن َحِنيًفــا ِفْطــَرَة اللَّ كام الل تعالــى: )َفَأِقــْم َوْجَهــَك لِلدِّ
يــُن  ِ َذلـِـَك الدِّ ْلــِق اللَّ ــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل خِلَ ِتــي َفَطــَر النَّ الَّ

ــروم: 30[. ــوَن( ]ال ــاِس اَل َيْعَلُم ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــُم َو َلِك اْلَقيِّ

ــاس  ــى فطــر الن الل تعال
وهــي  الل،  فطــرة  علــى 
ــي  ــادئ الت ــم واملب ــة التعالي مجموع
ــى  ــذ اللحظــة األول ــا ومن ــي أعماقن ــا الل ف وضعه
خللــق اإلنســان وتبقــى معــه ليميــز بهــا بــن اخليــر 
والشــر، ولذلــك فــإن الل يتــرك لنــا حريــة االختيــار 
ولألســف معظــم النــاس يختــارون الطريــق اخلطــأ علــى 
ــر،  ــم تأمرهــم باخلي ــي يداخله ــن أن الفطــرة الت الرغــم م
والتعاليــم التــي يقرأونهــا فــي القــرآن تأمرهــم باخليــر، 
ْفَنــا ِفــي َهــَذا اْلُقــْرآِن  ولذلــك قــال تعالــى: )َو َلَقــْد َصرَّ

وا َو َمــا َيِزيُدُهــْم إاِلَّ ُنُفــوًرا( ]اإلســراء: 41[. ــرُ كَّ لَِيذَّ
إن هــذا البروفســور وبعــد أبحــاث ودراســات علميــة 
وصــل إلــى نتيجــة يقــول فيهــا: إذا أردنــا ألوالدنــا  أن 
ــو  ــذا ه ــد أن ه ــة، وأعتق ــاه العدال ــن جت ــوا حساس يكون
الصــواب، وإذا أردنــا أن نعيــش بســام، فيجــب أن  نكــون 
واعــن حلقيقــة أن اإلحســاس بالعــدل يبــدأ فــي ســن 
مبكــرة عنــد الطفــل، ولذلــك يجــب علينــا أن منــارس 
أمامــه العدالــة منــذ نعومــة أظفارهــم، والســؤال: أال يتفــق 

ــف؟ ــا احلني ــم دينن ــع تعالي ــذا م ه
ــام  ــه الصــاة والســام باالهتم ــا علي ــد أوصــى حبيبن لق
ــال  ــن خ ــك م ــر، وذل ــدل واخلي ــم الع ــال وتعليمه باألطف
ــر  ــدل ويتأث ــاه الع ــاس جت ــل حس ــه ألن الطف ــدل بين الع
قــال  الســلوك،  هــذا  فيكتســب  أمامــه  العــدل  بســلوك 
النبــي صلــى الل عليــه وســلم: )اتقــوا الل واعدلــوا 
بــن أوالدكــم( ]رواه البخــاري ومســلم[ فهــل أدرك نبينــا 
أهميــة ممارســة العــدل أمــام األطفــال قبــل علمــاء جامعــة 

ــًا؟ ــر قرن ــة عش ــيكاغو بأربع ش
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ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم« ى ُيَغِيّ ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّ »إَِنّ الّلَ اَل ُيَغِيّ
بعدمـــا مرت بـــه الكويت والعالم اجمع مـــن احداث وخوف 
وهلـــع .. وانقطاع االرزاق من كثير البشـــر .. ورجعنا الي 
عـــادات قدميه في اغلـــب العائـــات الكويتيـــة والعائات 
املقيمـــه علـــي هـــذه االرض الطيبه فـــي اعتمادهـــا  علي 
حتضيـــر مأكلهـــا وطعامهـــا باملنـــازل بعد اغـــاق غالبية 
املطاعـــم خـــال  فتـــرة احلظر الكلـــي واجلزئـــي بجائحة 
كورونـــا .. وتعلـــم الكثير مـــن بناتنا  وبعـــض من ربات 
البيـــوت الصغيرات مهـــارة وفـــن الطبخ واعـــداد املوائد 
اجلميلـــة ..الن الكثيـــر منهم لـــم يكونوا يعرفـــون املطبخ 
املنزلـــي ..  وتغيرت مامحهم  وبشـــرتهم مـــن خال االكل 

الصحـــي املنزلي ..
ولكـــن مبجرد فتـــح املطاعـــم والكافيهات تـــري الطوابير 
الطويلـــه والغير متوقعه علـــي انتظار دورهم  لســـاعات 
الخـــذ كوب مـــن القهـــوة او ســـندويتش من نـــوع معن 
.. ســـبحان الل .. لـــم نتعلم الـــدرس .. ولـــم نتعض من 

 .. االحداث 
وليـــس املقصـــود بعدم الذهـــاب للمطاعـــم والكافيهات !.. 
ولكـــن القصد منـــه هو تعليـــم ابنـــاءك اختيـــار الوجبة 
الصحيـــة الســـليمة .. الن معدالت االمراض والســـمنه في 

دولتنـــا احلبيبة التبشـــر باخلير .. 
وغالبيتهـــا من ســـوء التغذيـــة ورداءة بعـــض املطاعم ملا 
يقدمـــه من حلـــوم ومـــواد مخزنـــه بطريقة غير ســـليمه 
او منتهيـــة الصاحيـــة .. وذلـــك من خال مـــا تطالعنا به 
الصحف وبلدية الكويت من رصـــد املخالفات والضبطيات 
القضائيـــة حول املخـــازن املخالفة للضوابـــط الصحية في 
تخزيـــن املـــواد الغذائيـــة .. كنا نأمـــل بأننـــا تعلمنا من 
الظـــروف التي مررنـــا بها تغيير ســـلوك حياتي يومي في 
األســـر الكويتيـــة و غيرهـــا واتباع منهج ســـليم و صحي 

. حضاري  و 
والعمل مازال مستمر ...

ــة،  ــى الكلمـ ــكل معنـ ــتثنائيا بـ ــام كان اسـ ــذا العـ ــام 2020، هـ ــة عـ ــت نهايـ اقتربـ
ـــا املســـتجد، التـــي اثـــرت تأثيـــرًا كبيـــرا علـــى ســـير احليـــاة  بســـبب جائحـــة كورون
ـــي،  ـــر الكل ـــام احلظ ـــذا الع ـــال ه ـــنا خ ـــم . عش ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــة، ف الطبيعي
ثـــم احلظـــر اجلزئـــي ، ثـــم االنفتـــاح اجلزئـــي احلـــذر مـــع التوصيـــات الدائمـــة 
ـــود  ـــاة تع ـــدأت احلي ـــي . ب ـــد االجتماع ـــة ، والتباع ـــتراطات الصحي ـــزام باالش بااللت
بوتيـــرة بطيئـــة لطبيعتهـــا، وقـــد وجدنـــا أنفســـنا كجهـــات تعمـــل فـــي العمـــل 
التطوعـــي أمـــام حتديـــات اســـتمرار العمـــل واســـتنباط طـــرق جديـــدة لذلـــك، حتـــى 
ـــى  ـــة مرضـــى الســـرطان بالدرجـــة األول ـــه موجـــه لفئ ـــا وخاصـــة أن ال يتوقـــف عملن
ثـــم لباقـــي الفئـــات التـــي نتوجـــه إليهـــا بالتوعيـــة مـــن األمـــراض الســـرطانية، 
واحلمـــد لل لـــم يتوقـــف عملنـــا رغـــم كل هـــذه الظـــروف أو عمـــل القائمـــن 
ـــة  ـــة ملكافح ـــة الكويتي ـــرطان باجلمعي ـــى الس ـــدوق مرض ـــة »كان« وصن ـــى حمل عل
التدخـــن والســـرطان علـــى تذليـــل الصعـــاب واســـتمرار تقـــدمي املســـاعدات 
للمرضـــى وأســـرهم ، وتنفيـــذ مبـــادرات وإقامـــة حمـــات للتوعيـــة مـــن أمـــراض 
الســـرطان مثـــل حمـــات التوعيـــة بســـرطان الثـــدي وســـرطان البروســـتاتا، والعمـــل 
ـــا  ـــى مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون م ـــا عل ـــأن عملن ـــا نفتخـــر ب ـــا أنن مســـتمر ، كم
ـــي االحتـــاد اخلليجـــي ملكافحـــة  ـــة »كان« أعضـــاء ف ـــة وحمل زال مســـتمرًا ، فاجلمعي
الســـرطان والـــذي يعمـــل مـــع املركـــز اخلليجـــي ملكافحـــة الســـرطان بالريـــاض علـــى 
اســـتمرار إقامـــة األســـابيع اخلليجيـــة املشـــتركة ، للتوعيـــة بالســـرطان والتـــي 

أقيمـــت منـــذ العـــام 2016.
ـــي  ـــادس ف ـــترك الس ـــي املش ـــبوع اخلليج ـــيقام االس ـــد-19 فس ـــة كوفي ـــم جائح ورغ
فبرايـــر 2021 علـــى أمـــل أن تكـــون األوضـــاع الصحيـــة أفضـــل، خاصـــة ونحـــن 
نســـمع عـــن اللقاحـــات التـــي متـــت املوافقـــة عليهـــا، الســـتخدامها للوقايـــة مـــن 
ـــاع  ـــد االجتم ـــد عق ـــة 2020 ، وق ـــي نهاي ـــة ف ـــار املفرح ـــن األخب ـــي م ـــد-19، وه كوفي
ـــت  ـــي الكوي ـــادس ف ـــترك الس ـــي املش ـــبوع اخلليج ـــذة لألس ـــة املنف ـــدي للجن التمهي
والتـــي تضـــم عـــددا مـــن جمعيـــات النفـــع العـــام ومركـــز الكويـــت ملكافحـــة 
الســـرطان واملكتـــب اإلعامـــي بـــوزارة الصحـــة. هـــذه النخبـــة املميـــزة مـــن 
العاملـــن فـــي مجـــاالت الوقايـــة والعـــاج والدعـــم واملســـاندة ملرضـــى الســـرطان 
، الذيـــن ســـيضعون اســـتراتيجية مشـــتركة وآليـــة تنفيـــذ خطـــة التوعيـــة مـــن 
األمـــراض الســـرطانية فـــي فبرايـــر 2021، ليســـتفيد منهـــا املجتمـــع الكويتـــي بكافـــة 
ـــل  ـــا أم ـــق هـــذه اخلطـــة. وكلن ـــرة لتطبي ـــار الســـبل املتوف ـــع األخـــذ باالعتب ـــه م فئات
بـــأن يتـــم ابتـــكار وســـائل جديـــدة اليصـــال رســـالة التوعيـــة بأهميـــة التعـــرف 
ـــر  ـــة الكشـــف املبك ـــاألورام الســـرطانية، وأهمي ـــة ب ـــة لإلصاب ـــات األولي ـــى العام عل
ـــذي نحتفـــل  ـــاءل بقـــدوم فبرايـــر وهـــو الشـــهر ال ، التـــي ترفـــع نســـبة الشـــفاء. نتف
فيـــه بعيدنـــا الوطنـــي وعيـــد التحريـــر، وبـــإذن الل ســـنحتفل كذلـــك بـــزوال الغمـــة 
وعـــودة احليـــاة تدريجيـــا بصورتهـــا االعتياديـــة، ونشـــد علـــى أيـــدي اجلميـــع 
ـــى  ـــوا عل ـــا زال ـــات، وم ـــب األوق ـــي أصع ـــون ف ـــدمي الع ـــي تق ـــروا ف ـــم يقص ـــن ل الذي
اســـتعداد للعمـــل وتقـــدمي كل مـــا يســـتطيعون ملســـاعدة مرضـــى الســـرطان، 

فتحيـــة صادقـــة وتقديـــر للجميـــع.

حتي نلتقي مع تحياتي 

انور بورحمه د. حصة الشاهين
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