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مـــا  تعـــرف  أن  جـــدًا  الصعـــب  مـــن 
للشـــخص  قولـــه  لـــك  ينبغـــي  الـــذي 
املصـــاب بالســـرطان، فالبعـــض يرتبـــك 
ــًا  ــًا وإحراجـ ــبب جرحـ ــورًا تسـ ــول أمـ ويقـ
حرصـــت  أمـــر  وهـــو  وللمصـــاب.  لـــه 
اهتمامـــًا  أن توليـــه  حملـــة »كان« علـــى 
محاضـــرات  تخصيـــص  عبـــر  كبيـــرًا 
تـــدور حـــول موضـــوع رعايـــة احلالـــة 
ــا  ــرطان، ومنهـ ــن بالسـ ــية للمصابـ النفسـ
محاضـــرة »فـــن التعامـــل مـــع املصـــاب 
بالســـرطان«، التـــي ألقتهـــا هـــدى أحمـــد 
ســـالم شـــهاب، رئيســـة قســـم اخلدمـــة 
االجتماعيـــة فـــي مركـــز الرعايـــة التلطيفيـــة 
الســـرطان ملكافحـــة  الكويـــت   ومركـــز 

ــن  ــاد عـ ــى االبتعـ ــا علـ ــدت خاللهـ ــد أكـ وقـ
ـــف  ـــل وص ـــارات، مث ـــات والعب ـــض الكلم بع
املـــرض باخلبيـــث أو املميـــت، وشـــرحت 
بجانـــب  نقـــف  أن  املهـــم  »مـــن  قائلـــة: 
عنـــه  نتخلـــى  وال  بالســـرطان  املصـــاب 
لـــو طلـــب  أو نتركـــه لوحـــده، وحتـــى 
املريـــض العزلـــة أو التـــزم الصمـــت، فمـــن 
املهـــم أن تشـــركه األســـرة فـــي حياتهـــا 

ــن  ــا عـ ــيال ميديـ ــى السوشـ ــون علـ يتحدثـ
 عالجـــات شـــافية ومعلومـــات غيـــر طبيـــة

 5 - ال تبعـــده عـــن خططـــك املســـتقبلية
إذا كنـــت تخطـــط لعمـــل مـــا، أشـــرك املريـــض 
فـــي خططـــك. فمثـــاًل لـــو خططـــت لعمـــل 
ـــل  ـــه تفصي ـــب من ـــهرين اطل ـــد ش ـــة بع حفل
ــًا  ــض خططـ ــع للمريـ ــد. وضـ ــاس جديـ لبـ
ـــي زواج  ـــارك ف ـــه سيش ـــل أن ـــتقبلية مث مس
ـــد  ـــد ســـنة وســـيذهب للشـــاليه بع ـــك بع ابن
شـــهر. فهـــذه اخلطـــط ســـتزيد مـــن شـــعوره 

باحليـــاة واألمـــل واإليجابيـــة.

6 - ال تعتقـــد ولـــو للحظـــة بأنـــه يبالـــغ 
فـــي أملـــه أو أعراضـــه عندمـــا تـــرى املريـــض 
متعبـــًا نفســـيًا أو جســـديًا فـــال تقـــل لـــه إنـــك 
ـــه.  ـــه أو تشـــعر مبـــا يشـــعر ب ـــم وضع تتفه
ـــان  ـــتمر بالغثي ـــعوره املس ـــد أن ش وال تعتق
والتعـــب هـــو مـــن بـــاب املبالغـــة، فتطلـــب 
ـــه  ـــغ، ألن ـــر وال يبال ـــل ويصب ـــه أن يتحم من

ـــاًل. ـــر فع ـــي الكثي يعان

ـــا  ـــى له ـــة يرث ـــي حال ـــه ف 7 - ال تشـــعره بأن

ـــه الدعـــم والعـــون،  وتبقـــى بقربـــه وتوفـــر ل
ـــة  ـــة حساســـة ومربك فاملريـــض ميـــر مبرحل
ــون  ــي أن يكـ ــن الطبيعـ ــذا، مـ ــدة، لـ ومعقـ
مشوشـــًا بـــن الكثيـــر مـــن األفـــكار واملشـــاعر 
ومزاجيـــًا« االنفعـــال  ســـريع   ويصبـــح 

ــا يلـــي أهـــم األمـــور التـــي يجـــب  وفـــي مـ
مراعاتهـــا أثنـــاء التعامـــل مـــع مريـــض 

الســـرطان:

ـــت ـــاالت توّفي ـــدث حل ـــا ح ـــره مب  1 - ال تخب
مـــن اخلطـــأ ان تخبـــر املصـــاب مبـــا حـــدث 
ملريـــض ســـرطان توفـــي، أو أن تخبـــره 
مبـــا كنـــت ســـتقوم بـــه لعـــالج حالتـــك 
لـــو كنـــت مصابـــًا. ومـــن اخلطـــأ أيضـــًا أن 
تســـخف مرضـــه وتقارنـــه مبرضـــك الـــذي 
 هـــو ارتفـــاع ضغـــط الـــدم أو الســـكري

 2 - ال تكـــن عاطفيـــًا أكثـــر مـــن الـــالزم
مـــن املهـــم أن تســـتمتع جيـــدًا للمصـــاب 
خوفـــه  عـــن  بالتعبيـــر  لـــه  وتســـمح 
ــة  ــه الطاقـ ــر لـ ــاكله، ووفـ ــاعره ومشـ ومشـ
اإليجابيـــة والقـــوة واحلضـــن احلنـــون. 
ــه  ــي أحزانـ ــك فـ ــم نفسـ ــل وتقحـ وال تتدخـ

أو تشـــفق عليـــه آخـــر مـــا يريـــد املصـــاب 
بالهـــوان  الشـــعور  بـــه هـــو  أن يشـــعر 
والشـــفقة. ومـــن اجلمـــل التـــي تشـــعره 
ـــت  ـــى مرضـــك« و»ان ـــك عل ـــك »اهلل يعين بذل
فيـــك  اللـــي  و»انـــت  اخلاطـــر«  تكســـر 

مكفيـــك«.

ومخاوفـــك.  مشـــاكلك  فـــي  وتشـــركه 
وجتنـــب التأثـــر واحلـــزن الشـــديدين، حتـــى 
املريـــض  األوضـــاع وجتعـــل  ال تعكـــس 
يشـــعر بالذنـــب، وأن عليـــه أن يوفـــر لـــك 

احلضـــن والدعـــم واحلنـــان.

 3 - ال تفتـــرض أن املصـــاب أصبـــح عاجـــزًا
وال  املريـــض،  علـــى  املســـاعدة  اعـــرض 
تفتـــرض، أوتوماتيكيـــًا، أن كونـــه مصابـــًا 
بالســـرطان ســـيجعله غيـــر قـــادر علـــى 
وال  نفســـه.  علـــى  واالعتمـــاد  احلركـــة 
ـــام بنشـــاطاته  ـــن اخلـــروج أو القي ـــه م متنع
اليوميـــة وكأنـــه أصبـــح عاجـــزًا وغيـــر 
ـــم  ـــو ل ـــادام ه ـــة نفســـه. فم ـــى رعاي ـــادر عل ق
يشـــتِك ويتمكـــن مـــن الوقـــوف واحلركـــة 
ــاطاته  ــي نشـ ــتمرار فـ ــى االسـ ــجعه علـ شـ
اآلخريـــن مـــع  والتفاعـــل   اليوميـــة 

عـــن  معلومـــات  عليـــه  تســـرد  ال   -  4
يطلـــب  لـــم  مـــا  الســـرطان  مســـببات 
املريـــض منـــك ذلـــك، فغالبـــًا هـــو ال يريـــد 
أن يعـــرف هـــذه املعلومـــات. وال تســـرد 
لـــه أمثلـــة أو تبعـــث لهرســـائل أشـــخاص 

أهمية احلالة النفسية
الفعـــل  لـــردة  أن  عـــدة  دراســـات  بينـــت 
النفســـية تأثيـــرًا كبيـــرًا جـــدًا علـــى صحـــة 
وعليـــه،  للعـــالج.  واســـتجابته  املريـــض 
إلـــى  عـــدة  طبيـــة  توصيـــات  خلصـــت 
ــز  ــة وتعزيـ ــة املعنويـ ــع احلالـ ــرورة رفـ ضـ
ــس  ــك ليـ ــل وذلـ ــة واألمـ ــعور باإليجابيـ الشـ
فقـــط لتحســـن جـــودة حيـــاة املريـــض، بـــل 
ــرطان.  ــالج السـ ــاح عـ ــز جنـ ــًا لتعزيـ وأيضـ
الســـرطان وجـــودة حيـــاة  مـــن  فالنجـــاة 
املصـــاب ال تعتمـــد علـــى فعاليـــة العالجـــات 
العقاقيريـــة فقـــط، بـــل أيضـــًا علـــى حالتـــه 
املريـــض  فتقبـــل  والعقليـــة.  النفســـية 
الشـــفاء  فـــي  وأملـــه  الصحـــي  لوضعـــه 
ـــاع أســـلوب  ـــالج واتب ـــه بالع سيحســـن التزام
حيـــاة صحـــي مثـــل تنـــاول تغذيـــة صحيـــة 
والتوقـــف عـــن التدخـــن وبـــدء ممارســـة 
فرصـــة  تزيـــد  عوامـــل  وهـــي  الرياضـــة. 
شـــفائه وجـــودة حياتـــه. كمـــا أكـــدت دراســـات 
ــة  ــتوى الصحـ ــاع مسـ ــى أن ارتفـ ــرة علـ كثيـ
ــة  ــوة املناعـ ــن قـ ــدوره مـ ــع بـ ــية يرفـ النفسـ
واســـتجابة اجلســـم للعـــالج. أمـــا استســـالم 
وفقـــدان  واإلحبـــاط  لالكتئـــاب  املريـــض 
األمـــل، فســـيقلل التزامـــه بالعـــالج وفرصـــة 
ـــأن  ـــل اثبـــات دراســـات عـــدة ب جناتـــه. مـــا يعل
ـــاب  ـــة النفســـية للمصـــاب واالكتئ ســـوء احلال

ــه. ــرع وفاتـ ــي تسـ ــل التـ ــن العوامـ مـ

السرطان
متابعات

أثنـــاء احملاضـــرة تطرقـــت األســـتاذة هـــدى إلـــى عـــدة أســـئلة وعبـــارات يجـــب 
ـــراج.  ـــرح واإلح ـــه اجل ـــبب ل ـــا تس ـــرطان ألنه ـــاب بالس ـــى املص ـــا عل ـــدم طرحه ع
ـــع  ـــك وض ـــض علي ـــة للمري ـــول أي جمل ـــؤال أو تق ـــأل أي س ـــل أن تس ـــت: قب وقال
ـــف  ـــؤال؟ وكي ـــذا الس ـــأتقبل ه ـــت س ـــل كن ـــك ه ـــأل نفس ـــم اس ـــه ث ـــي مكان ـــك ف نفس
ـــي  ـــارات واألســـئلة الت ـــن العب ـــذه الســـؤال؟ وم ـــد ه ـــي أح ـــال ل ـــو ق ـــت سأشـــعر ل كن

ـــا: ـــدم طرحه ـــب ع يج
- لَم أنت ال تركز؟ أو لَم أنت عصبي؟

ـــة وال  ـــارس الرياض ـــي ومت ـــخص صح ـــت ش ـــرض؟ فأن ـــك بامل ـــبب إصابت ـــا س - م
ـــرض؟ ـــت بامل ـــاذا أصب ـــن فلم تدخ

- شعرك جميل، هل هي باروكة؟
- تبدو رائعاً وجميالً، وال يبدو عليك أنك مصاب مبرض مميت.

أسئلة عليك تفادي توجيهها لمريض السرطان

فن التعامل مع مريض
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تغذية

التغذية السليمة بعد شهر 

رمضان المبارك
أواًل : عد إلي روتينك تدريجيًا 

عاداتــك  إلــي  العــودة  تشــكل  قــد 

الغذائيــة الســابقة قبــل رمضــان صدمــة 

ــائع  ــأ ش ــاك خط ــمك، وهن ــرة جلس كبي

جــدًا يقــوم بــه النــاس خــال العيــد 

ــات أكبــر ممــا  ــاول الطعــام بكمي هــو تن

اعتــادوا عليــه قبــل شــهر رمضــان. 

ثانيًا : ابدأ يومك بفطور صحي 

صحيــح أن كميــات الطعــام والســعرات 

احلــرارة يالتــي ينصــح بتناولهــا يجيب 

ــد  ــي بع ــام األول ــي األي ــل ف ــون أق أن تك

رمضــان، لكــن عليــك أيضــَا أن حتافــظ 

علــى العــادات الصحيــة فــي األكل متامــًا 

ــى  ــاعد عل ــى ستس ــور الت ــه الفط كوجب

ــوم  ــال الي ــك خ ــات طعام ــم وجب تنظي

وتعزيــز طاقتــك والتحكــم فــي شــهيتك. 

ثالثًا : تناول عدة وجبات بكميات قليلة 

ــة  ــن األطعم ــة م ــات قليل ــاول كمي إن تن

طــوال اليــوم يرســل إشــارة إلــي دماغــك 

بــأن اإلمــدادات الغذائيــة كثيــرة، فــا 

بــأس بحــرق هــذه الســعرات احلراريــة 

بســرعة، كمــا أن تقليــل حصتــك مــن 

اجللســة  فــي  احلراريــة  الســعرات 

ــة.  ــن الطاق ــر م ــك الكثي ــدة مينح الواح

مــن  كبيــرة  كميــات  تنــاول  أن  فيمــا 

الســعرات احلراريــة دفعــة واحــدة – وإن 

كانــت ســعرات حراريــة صحيــة – يبعث 

إلــي عقلــك رســالة مفادهــا أن اإلمــدادات 

تنقــص،  أن  وشــك  علــى  الغذائيــة 

الســعرات  هــذه  تخزيــن  ســيتم  لــذا 

احلراريــة علــى شــكل دهــون، وهــذه 

الكميــات الفائضــة مــن الطعــام دفعــة 

ــول والكســل.  واحــدة ستشــعرك باخلم

رابعًا : تناول حصة كافية من البروتني 

ــن  ــن البروت ــة املناســبة م ــاول الكمي تن

ومعــدل  وزنــك  مــع  تتناســب  والتــي 

طاقتــك ، حيــث يســاعد ذلــك علــى رفــع 

علــى  واحملافظــة  التركيــز  مســتوي 
طاقــة وقــوة اجلســم.

املنتجــات  فــي  البروتــن  ويوجــد 

واحلبــوب  واألبــان  احليوانيــة 

والبقوليــات بشــكل خــاص، وهــي أغذية 

مثاليــة لدعــم اجلســم والتــزود بالطاقــة 
 . طويلــة  لفتــرة 

خامسًا : جتنب األفراط في استهالك الكافيني 

أكثــر  مــن  والقهــوة  الشــاي  يعتبــر 

تقدميهــا  يتــم  التــي  املشــروبات 

للضيــوف فــي العيــد، وهــو مــا يعنــي 

نســبة كبيــرة مالكافيــن، ممــا يزيــد 

اجلســم  فــي  التوتــر  مســتوي  رفــع 

ــد  ــوم عن ــي الن ــات ف ــبب اضطراب ويس

ــوم  ــن الن ــي روت ــودة إل ــك الع محاولت
الســابق.

سادسًا  : التقليل من تناول احلليوات في العيد 

جتنــب تنــاول احللويــات عاليــة الدســم 

والســكر والتــي قــد تقــود لزيــادة وزنــك 

بســرعة، لــذا حــاول أن تقلــل مــن تنــاول 

عنهــا  واســتعض  العيــد،  حلويــات 

ــة. ــة أو املجفف ــه الطازج بالفواك
 

سابعًا : تزود باملؤن 

ســتكون  العيــد  فــي  األوقافــت  معظــم 

فــا  واألصدقــاء  العائلــة  مــع  مشــغواًل 

وجبــات  لتنــاول  الفرصــة  لــك  تتســني 

يحصــل  قــد  أو  منتظــم  بشــكل  الطعــام 

تنــاول طعامــك  أن تنســي  األســوأ وهــو 

ومتــأ معدتــك بحلويــات العيــد الدســمة، 

املشــكلة هــي أن اجلســم ســيبقي فــي حالــة 

مــن اجلــوع الشــديد كمــا احلال فــي رمضان، 

وبالتعالــي لــن يســتطيع القيــام بعمليــة 

األيــض، ومــن أجــل احملافظــة علــى ســامة 

الوجبــات  بعــض  ذهنــك وجســمك جهــز 

الصحيــة وشــاركها مــع العائلــة واألصدفاء، 

مثــل اللــوز واخلضــار واحلمــص واللــن 

واملجففــة  الطازجــه  والفواكــه  والتــوت 

املســلوق.  والبيــض  بأنواعهــا 

ثامنًا : أشرب الكثير من املاء 

يحتــاج اجلســم للميــاه مــن أجــل تأديــة 

معظــم وظائفــة، وشــرب الكثيــر مــن 

الســموم  مــن  جســمك  يخلــص  املــاء 

ويحافــظ علــى صحــة البشــرة ويســاعد 

ــام،  ــن الطع ــل م ــات أق ــاول كمي ــى تن عل

الطافــة  منــح  فــي  يســاعد  أنــه  كمــا 

بالســعرات  والتحكــم  للعضــات 

احلراريــة، إذ ميكنــك مكافحــة الرغبــة 

غيــر  األطعمــة  بتنــاول  الشــديدة 

ــاء .  ــرب امل ــان بش ــد رمض ــة بع الصحي

تاسعًا : التقليل من تناول البروتني احليواني 

مــن  الكثيــر  نتنــاول  رمضــان  بعــد 

اللحــوم، ويواجــه معهــا اجلســم صعوبــة 

فــي هضــم هــذه الكميــة مــن اللحــوم  

فاجلســم ال يحتــاج فــي حقيقــة األمــر إال 

إلــي كميــة محــدودة منهــا والباقــي يتــم 

عمليــة  عــن  وينتــج  كدهــن،  تخزينــة 

ــذه  ــي ه ــات ف ــي للبروتين الهضــم الغذائ

الظــروف كميــات كبيــرة مــن اليوريــا 

علــى  يؤثــر  ممــا  اليوريــك،  وحمــض 

مرضــى الكلــى ويرفــع نســبة مــا يتناولة 

ــي  ــة الت ــون احليواني ــن الده ــان م األنس

ترفــع مــن نســبة الكولســترول فــي الــدم. 

مــرة  واللحمــة  بتنــاول  لذلــك ينصــح 

ــوم أو اســتبداله  ــط خــال الي واحــدة فق
باملكســرات الغيــر مملحــة 

عاشرًا : ممارسة الرياضة 

يجــد البعــض فــي اجــازة العيــد فرصــة 

فــي األفــراط فــي تنــاول الطعــام والراحة 

واالســترخاء فينتابهــم شــعور بالكســل 

املــدي  علــى  يــؤدي  ممــا  واخلمــول، 

البعيــد إلــي الســمنة ومــا يصاحبهــا 

ــن  ــذا، م ــرة. ل ــة كثي ــر صحي ــن مخاط م

الضــروري ممارســة أي نشــاط رياضــي 
ــد.  خــال اجــازة العي

نتبع طوال شهر رمضان المبارك كمسلمين نظاماً 

غذائياً يختلف في التوقيت والنوعية عنه باأليام األخرى 

العادية، ولمدة شهر كامل، وقد يؤدي تغير النظام 

الغذائي بعد شهر رمضان إلي مشاكل في المعدة، 

وغيرها. لذلك ينصح باألستمرار في اتباع النظام 

الغذائي فعلينا عدم المبالغة بالطعام من حيث الكمية 

والنوعية.. فما النظام الذي من الممكن اتباعه.

الصحية  للدهون  جيداً  مصدراً  اململحة  غير  املكسرات  تعتبر 

واأللياف واملواد الغذائية املفيدة األخرى ، املكسرات هي من بني 

أفضل مصادر البروتينات النباتية . 

تناول املكسرات مفيد للصحة ألنها قد حتمي من عوامل اخلطر 

ألمراض القلب وغيرها من احلاالت الصحية . 

تناول  عند  لذلك  جداً،  عالية  املكسرات  في  احلرارية  السعرات   

للشخص  يسبب  أن  اليوم ميكن  طوال  املكسرات  من  كبير  عدد 

ومع  ذلك،  يدرك  أن  دون  احملددة  احلرارية  للسعرات  في جتاوز 

االستمرار بالقيام بذلك بانتظام قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

للجسم  جيدة  وهي  الصحية،  بالدهون  غنية  املكسرات  أن  كما 

باعتدال ولكن االفراط فيها قد يتسبب باإلسهال ومشاكل أخرى.
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مرأة

فعال للتخلص النهايئ من اليوجد مرهم 

اثارهــا قــد تســاعد التقنيــة فــي حتســن مظهــر  أن  إال  وتخفيفــه،  منظمــة يفتقــد بعــض الشــروط الصحيــة.وخاصــًة إن أجريــت فــي مركــز طبــي اجلانبيــة قــد تشــمل التــورم والعــدوى، الســيلوليت  وافقــت  بالليــزر  العــاج    - بالليزر لعــاج الــدواء والغــذاء األمريكيــة )FDA( علــى 4  ــات اســتخدام العاج  الســيلوليت، إذ تســاعد هــذه التقني
ــك التخلص من السيلوليت.حتفيز إنتاج الكوالجن.إذابة الدهون حتت اجللد.علــى: ــون للتدلي ــد يك ــاونا ق ــك والس الزائــدة والســاونا تأثيرات مؤقتــة، وذلــك ألنهــا 5. التدلي الســوائل  إزالــة  علــى  ال مــن اجلســم، ممــا يســاهم فــي تخفيــف تعمــل  جــًدا  قصيــر  لوقــت  الســيلوليت 

يتعــدى األيــام.

التــي الوقاية من السيلوليت األمــور  مــن  مجموعــة  مــن يوجــد  للحمايــة  بهــا  القيــام  املمكــن  ــن مــن  ــة، وم ــن البداي ــه م ــيلوليت وجتنب الس
االتــي: أبرزهــا 

ــو احلــل، إال ال ميكــن اجلــزم بــأن فقــدان الــوزن الزائــد قد الحفاظ على الوزن الصحي ــون ه ــج الســيلوليت ويك الســيلوليت يجــدر الذكــر أن اتبــاع احلميــات القاســية الوقايــة مــن الســيلوليت أو تخفيفــه.فيــه، كلهــا خطــوات تلعــب دوًرا كبيــًرا فــي الــوزن الزائــد وجتنــب الزيــادة املفاجئــة أن احملافظــة علــى الــوزن املثالــي أو تخفيــف يعال بتخفــف  قطًعــا  يفيــد  ــي لــن  ــو الســبب ف ــون ه ــد يك ــس فق ــل بالعك اجللد وتشــققاتها.حــدوث الســيلوليت واملشــكات األخــرى، ب مثل: ترهــات 

والفواكــه تناول الخضار والفواكه اخلضــار  مــن  مضــادات العديــد  حتــوي  االلتهابــات.علــى صحــة اجللــد وحمايتــه ضــد اجلــذور أكســدة قويــة تلعــب دوًرا مهًمــا فــي احلفــاظ والبقوليات واملكســرات  مــن  ووقايتــه  األغذيــة احلــرة  تنــاول  علــى  بالتركيــز  والطماطــم، ينصــح  مثل: اخليــار،  باملــاء،  الورقيــة.الغنيــة  واخلضــار 

ــون العوامــل فــي االتــي: مــدى ظهــور الســيلوليت، ومتثلــت هــذه توجــد عــدة عوامــل تؤثــر بشــكل عــام علــى عوامل ظهور السيلوليت ــذي يك ــي، وال ــر صح ــاة غي ــط احلي ــى:من ــد عل ــا معتم غالًب
وغيــر سوء التغذية. الصحيــة  غيــر  احلميــات  اتبــاع 
ســبب لــدى النســاء فــي مرحلــة احلمــل أو انقطــاع التغيــرات الهرمونيــة فــي اجلســم، وخاصــًة قلة ممارسة النشاط البدني.املتوازنــة. قد يكــون  العامــل  وهــذا  ــي حــدوث الســيلوليت.الطمــث،  ــس ف رئي

كمية الدهون في اجلسم.البشرة اجلافة.
وظهــوره.لــون البشــرة، إذ يلعــب دوًرا كبيــًرا فــي سماكة اجللد. الســيلوليت  وضــوح  مــدى 

ــيلوليت، وال 1 - جميــع املراهــم التــي تخــص الســيلوليت طرق عالج السيلوليتالسيلوليت: اسباب اعراض وعالج ــف الس ــي تخفي ــاهم ف يوجــد مرهــم يزلهــا بشــكل نهائــي إلــى تس
يومنــا هــذا.

)Tan( البشــرة، 2 -  التان لــون  تســمير  يعنــي  ــة كان التــان  ــرة داكن ــت البش ــا كان ــك ألن كلم فــي مــن األشــخاص جللســات التســمير لتقليــل الســيلوليت أقــل وضوًحــا، لــذا جلــأ العديــد وذل الســيلوليت  عامــات  وضــوح  تعريض اجلسم ألشعة الشمس.أجســامهم، وذلــك عبــر:مــدى 
ســليم استخدام أجهزة خاصة للتان حــل  ليــس  هــذا  لألســف  اللــون لكــن  يــزول  مــا  فســرعان  لألشــعة للمشــكلة،  التعــرض  أن  كمــا  ــد البرونــزي،  ــد ويزي ــد يضــر اجلل ــوق البنفســجية ق اجللــد، ف اإلصابة بســرطان  فــرص  ســوًءا.وفــي بعــض احلــاالت قــد تزيــد مشــكلة مــن  ــن 3 -. امليزوثيرابي )Mesotherapy(الســيلوليت  ــى حق ــوم عل ــي هــو عــاج يق مثــل: امليزوثيراب اجللــد،  حتــت  املــواد  واألحمــاض بعــض  واملعــادن،  الفيتامينــات، 

األمينيــة.

مــن عنهــا يشــبه الشــكل اخلارجــي لقشــرة البرتقــال.يشــبه الدمامــل الصغيــرة جــًدا، واملظهــر النــاجت ســطح اجللــد، بحيــث تشــكل على اجللد مــا يعــرف الســيلوليت بأنــه جتمــع للدهون حتت ما هو السيلوليت؟  90% يقــارب  شــيوًعا عنــد النســاء منــه عنــد الرجــال، وذلــك النســاء مــا بعــد ســن املراهقــة، حيــث أنه أكثــر يصيب الســيلوليت ما 
ــم كمية الدهون في العضل أعلى عند النساء.بســبب: ــل تراك ــا يقل ــمك مم ــال أس ــد الرج ــد عن اجلل

الســيلوليت.كمــا تلعــب الوراثــة دوًرا فــي زيــادة فــرص الدهــون حتتــه. وإمنــا حــدوث  من الســيلوليت،  للقلــق  داعــي  وجــد أو ال  إن  تخفيفــه  منــه أو  ــة.حتــى التخلــص الشــبه نهائــي منــه، ويتــم ذلــك يجب الوقايــة  ــد خاص ــمل قواع ــي يش ــط صح ــاع من باتب

مــن ممارسة الرياضة بانتظام الوقايــة  فــي  الرياضــة  ــك ألن تســاعد  ــوره، ذل ــن ظه ــد م ــيلوليت واحل ــد ممارســة الرياضــة بانتظــام يحــدث:الضامــة حتــت اجللــد ضعيفــة وأقــل مرونة، الســيلوليت يحــدث عندمــا تصبــح األليــاف الس اليوغــا، احلد من ظهور السيلوليت.شد اجللد وحتسن مظهره.بناء العضات وزيادة مرونتها.وعن مــن  كل  تســاعد  أن  ميكــن  الكلتــة كمــا  بنــاء  تســتهدف  العضليــة وزيادتهــا فــي احلــد من الســيلوليت.والتمارين التــي 
وجتنــب شرب كميات وافرة من المياه رطــب  جســم  علــى  كــوب مــن املــاء يومًيــا.اجلفــاف يجــب شــرب مــا اليقــل عــن 8 - 12 للحفــاظ 

مؤدًيــا الــدم فــي األوعيــة الدمويــة وبتالــي تعطيــل الســيلوليت، حيــث يحــد التدخــن مــن تدفق تبــن وجــود عاقــة بــن التدخــن وحــدوث االبتعاد عن التدخين اجلســم  فــي  الكوالجــن  ــات ذلــك لظهــور الســيلوليت. مــن املعــروف تشــكل  ــادة ظهــور عام ســبب مــن أســباب جفــاف البشــرة املؤديــة الشــيخوخة والتجاعيــد مبكــًرا، كمــا أنــه أن التدخن مرتبــط بزي
إلــى الســيلوليت.

التخلص منه نهائيًا.من ظهوره على األقل، مع صعوبة عدة ميكن أن تساعد في محاربته للحد تلعب دورًا في ظهور السيلوليت، كما أن عوامل عنها ومدى فاعليتها يبدو من الواضح أن عناصر عدة السيلوليت عامة. ومع تعدد التقنيات التي يتم احلديث في منطقة االرداف واملؤخرة والفخذين، حيث يظهر تصيب املرأة أكثر من الرجل، كون الدهون تتجمع لديها عرضة لظهور السيلوليت التي تعتبر من املشكالت التي جمال أجسامهن. مما ال شك فيه أن معظم النساء تساعد على محاربة هذه املشكلة التي تشوه حني يهرعن إلى مختلف الوسائل التي قد النساء، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف السيلوليت هاجسًا لدى معظم تطرح مشكلة 

السيلوليت: الحقائق كاملة
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السيرة الذاتية
الالعــب وتؤثــر علــى األعصــاب توتــر 

امللعــب  فــي  الفنــي  وأدائــه  مســتواه 
ــادي النصــر  ــا مــع ن ــاء مباراتن ولكــن اثن
الرياضــي ووقتهــا كان دوري الدمــج أي 
يعنــي كل نــادي يلعــب ٢٦ مبــاراة وكانــت 
اول مبــاراة، حدثــت مشــكلة بــن الالعــب 
ــًا  ــر وطبع ــم النص ــم ومهاج ــد اجلاس ولي
حبيــت ان اســاعد احلكــم وأنبهــه لكــي ال 
ــع العــب ــرده م ــد ورمبــا يط ــب ولي يعاق

أعطانــي  احلكــم  أن  وتفاجــأت  النصــر 
كــرت اصفــر وانــا الــذي كنــت احــب أن 
أســاعده وهنــا عصبــت شــوية ولكنــي 
علــى  يؤثــر  ال  حتــى  نفســي  متالكــت 
أدائــي ... وعلــى فكــرة أكملــت ٢٥ مبــاراة 
ثانــي الن  إنــذار  اخــذ  أن  املتبقيــة دون 
ــة  ــذه احلال ــي ه ــاراة ف ــف مب الالعــب يوق
.. وأنهيــت حياتــي الرياضيــة مــن دون أن 
ــي ــي ف ــم توقيف ــر أو يت ــرت احم ــذ ك أخ

مبــاراة واحلمــدهلل ظــل ســجلي نظيفــًا 
بــدون أي عقوبــة.

هل توجد اسباب العتزالك غير سبب العمر؟
ــزال هــي اواًل /إننــي حققــت  أســباب االعت
كل طموحاتــي الرياضيــة كالعــب فــزت 
دوري  احملليــة  ببطــوالت  النــادي  مــع 
اول  وحقننــا  االميــر  وكأس  الكويتــي 
العــام  الــدوري  لنــادي كويتــي  ثالثيــة 
فــي  املشــترك  والــدوري  االميــر  وكأس 

نفــس الســنة .
املنتخــب  مــع  الفــوز  حققــت  ثانيــا/ 
الكويتــي ٣ بطــوالت خليــج ١٩٧٢ /و ١٩٧٤ 
/و ١٩٧٦وفزنــا بــكأس آســيا ١٩٨٠ كأول 
منتخــب عربــي فــي قــارة اســيا يحقــق 

هــذا اإلجنــاز.
األلعــاب  دورة  إلــي  وصولنــا  ثالثــًا/ 
االوملبيــة فــي موســكو متصــدرًا مجموعته 

واول فريــق عربــي ..
رابعــًا/ فــزت بــكأس العالــم العســكرية 
مــع املنتخــب العســكري بطولــة ١٩٨١ فــي 

قطــر ..
أفضــل  بــكأس  الفــوز  /حققــت  خامســًا 
جريــدة  مبســابقة   ١٩٧٨ ملوســم  العــب 
ــة فــي  ــا بســنة تعادل الوطــن وكنــت قبله

أصــوات االختيــار مــع

أخــوي املرعــب جاســم يعقــوب وأعيــد 
التصويــت ففــاز علــي بفــارق صــوت ..

ــاه  ــكل مايتمن سادســًا /وهــو املهــم جــدًا ل
ــم  ــب بأعظ ــول للع ــو الوص ــب وه كل الع
ــت  ــد حقق ــم وق مســابقة وهــي كأس العال
ــرًا  ــي فخ ــة ويكفين ــوح والرغب ــذا الطم ه
إننــي أول كابــن خليجــي عربــي فــي قــارة 
آســيا وكذلــك اول كابــن عربــي يحمــل 

كأس اســيا .
ســابعًا/ حبيــت أن اعتــزل ألتــرك صورتــي 
نقيــة لكــي التتغيــر صورتــي فــي عيــون 

اجلماهيــر .
وايضــًا ال انتظــر مــدرب أن يأتــي ويركنــي 
اجلماهيــر  اول  االحتيــاط  دكــة  علــى 
تطالــب بتغييــري وهــذا ممكــن ان يحصــل 
مــع كبــر الســن واجلمهــور يريــد األفضــل 
..ونحــن نلعــب كهــواة وليــس محترفــن 

..

من هو الالعب احمللي املفضل لسعد احلوطي في الوقت 
احلالي؟

للــدوري  جيــد  بشــكل  متابعــًا  لســت 
الكويتــي ولكــن اعتقــد انــه يوجــد بعــض

االنضبــاط  عليهــم  ولكــن  االعبــن 
ــر ــهم وتطوي ــام بأنفس ــزام واالهتم وااللت

ــادات بصــدر رحــب  ــل االنتق ــم وتقب أدائه

الميــدان فــي  آســيا العديــد مــن المناســبات، كمــا حصــل منتخــب الكويــت لكــرة القــدم فــي مــا بيــن ١٩٦٧ و ١٩٨٤، شــارك مــع نــادي الكويــت الرياضــي فــي الفتــرة لعــب كمركــز وســط  كأس  بطولــة  لقــب  علــى 
في عام ١٩٨٠.

الكويتيــة  املالعــب  اســطورة  مســيرة 
ــام ١٩٨٤  ــد احلوطــي ع النجــم ســعد محم
حيــث اعلــن عــن اعتزالــه. بطــوالت النجــم 
ــع  ــاز م ــث ف ــرة، حي ــي كثي ــعد احلوط س
نــادي الكويــت ببطولــة الــدوري العــام 
مــرات   ٤ الــكأس  وببطولــة   ، مــرات   ٤
ايضا،والبطولــة املشــتركة ٣ ثــالث مــرات.

ــرة  ــم طــوال فت ســعد احلوطــي العــب مه
 ١٨ دامــت  التــى  املالعــب  فــى  وجــوده 
عامــا عامــرة باالجنــازات التــى التنســي ، 
وكان قــد حصــل علــى لقــب أفضــل العــب 
كويتــي عــام ١٩٧٨ مقابلــة مديــر أكادمييــة 
هايــدو/ عبــداهلل خالــد الصالــح مــع جنــم 

منتخــب الكويــت ســعد محمــد احلوطــي:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
جنــم منتخــب الكويــت وقــدوة الكثيــر مــن 

الرياضيــن ســعد محمــد احلوطي.
أكادمييــة هايــدو الرياضيــة وبالتعــاون 
ــرض  ــة مب ــة للتوعي ــة الوطني ــع احلمل م
مجلــة  فــي  بــك  يرحبــون  الســرطان 
هــذه  لــك  ويقدمــون  الشــهرية  حياتنــا 

عليهــا: لإلجابــة  األســئلة 

كيف ومتى مت اكتشاف الالعب سعد احلوطي كالعب؟
نــادي  إلــي  ذهبــت  عندمــا  البدايــة 
الكويــت فــي عــام ١٩٦٨ وشــاهدني مدير 
الكــرة فــي تلــك الفتــرة املرحــوم جاســم 
احلميضــي بعــد ان لعبــت مبــاراة وديــة 
ــي  ــادي الداخل ــي ملعــب الن سداســية ف
فــي الليــل وطلــب بعــد املبــاراة جــوازي 
الكويــت  نــادي  فــي  تســجيلي  ومت 
يــوم  إلــي  فيــه  ولعبــت  الرياضــي 

إعتزالــي الكــرة.

ما هي اكثر املواقف الظريفة التي حصلت معك؟
كان  الوقــت  وبنفــس  الظريــف  املوقــف 
ــا ــل مباراتن ــو قب ــق وه ــي وللفري ــر ل خي

التــي  آســيا  كأس  بنهائــي  كوريــا  مــع 
فزنــا فيهــا ٣/صفــر وأثنــاء توزيــع فنايــل 
املبــاراة قبــل التســخن لنتجهــز للمبــاراة 
أخــذ كل العــب فنيلتــه إال أنــا وإســتغربت 
قبــل  ولكــن  اجلميــع  تفاجــأ  ذلــك  مــن 
دخولنــا امللعــب جلبــوا فنيلتــي ولبســتها 
ونزلنــا ولعبنــا وكانــت الفنيلــة ريحتهــا 
بخــور وبعــد مضــي ٨ دقائــق ســجلت 
الهــدف االول وبعــد انتهــاء املبــاراة عرفــت

قصتهــا وهــي أن املعلــق الكبيــر خالــد 
احلربــان اخــذ فنيلتــي بطلــب مــن جدتــه 
يلبســها  ان  يجــب  ال  لهــم  قالــت  التــي 
فــي األحمــاء ولكــن قبــل نزولــه للملعــب 
فليرتديهــا وهــو موقــف ظريــف ولكنــه 

كان رائــع لنــا.

مباراة عصبت فيها؟  وشنو اسباب العصبية ؟
ألن  امللعــب  فــي  اعصــب  ال  العــب  انــا 

النجم سعد الحوطي
 من مواليد 1954

الذيــن  املدربــن  كل  مــن  واالســتفادة 
ميــرون عليهــم ألنهــم مــدارس كرويــة 

. وتثقفهــم  خبراتهــم  تزيــد 
مــن  لكثيــر  قــدوة  احلوطــي  ٦- ســعد 

احلالــي..  الرياضــي  الشــباب 
ما هي النصائح الرياضية والصحية التي تقدمها للشباب 

الرياضي مبختلف املجاالت ملمارسة رياضتهم املفضلة 
واالستمرار فيها؟

علــى الشــباب الرياضــي االهتمــام فــي 
العمــل علــى ممارســة أي رياضــة وليــس 
رياضــة محــددة النهــا جتنبهــم األمــراض 
اجســامهم  وتقــوي  العقــول  وتصلــح 
وبالشــك فوائــد الرياضــة كثيــرة ال حصــر 
لهــا ويجــب االســتمرار فيهــا حتــي مــع 
كبــر االنســان فــي الســن الن الرياضــة 

ــا . ــر له العم

من هو الالعب الذي ترشحه ليكون 
ضيف الشهر القادم؟

ضيف الشهر القادم
الشيخ / احمد الطربلسي

املقابلــة  هــذه  قبولــك  علــى  شــكرًا 
ــا ــول دعوتن ــك قب ــو من ــيطة، ونرج البس

ــد  ــدو بع ــة هاي ــي اكادميي ــتضافتك ف الس
االنتهــاء مــن أزمــة كورونــا بعــد شــهر 

املبــارك.__ رمضــان 
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لقاءات

الســريع  االنفعــال   ، بالقلــق  املســتمر 

والتفكيــر باملــوت  ، وآخــر هــذه املراحــل 

التــي ميــر بهــا املريــض هــي مرحلــة تقبلــه 

للمــرض وتعايشــه معــه حتــى يســتطيع 

اســتمرار  مــع  احليــاة  فــي  االســتمرار 

املــوت  أو  األلــم  أو  العــاج  مــن  مخاوفــه 

النــاس  يعلــم  أن  يحــب  ال  مــن  وهنــاك 

ــر ردود  ــاوف تعتب ــذه املخ ــه وكل ه بإصابت

املريــض  بهــا  بالــغ  إذا  إال  فعــل طبيعيــة 

وأصبــح غيــر قــادر علــى التحكــم بهــا وهنــا 

تســوء األعــراض وتصبــح اضطرابــا نفســيًا 

، لذلــك وجــود الطبيــب أو املعالــج النفســي 

املريــض  املــرض وتلقــي  منــذ تشــخيص 

اخلبــر هــو أمــر أساســي ويجــب تدخلــه 

العــاج  مبراحــل  وكذلــك  املراحــل  بهــذه 

خطــة  تتبــع  التــي  النفســية  واجللســات 

ــة  ــة احلال ــى يســتطيع متابع ــة ، حت عاجي

ــبء  ــن ع ــف م ــض والتخفي ــية للمري النفس

املــرض عنــه وأســرته . 

إن قبــول املــرض والتأقلــم معــه ليــس ســهًا 

ــة مؤقتــة ، ويجــب التذكيــر  ، ولكنهــا مرحل

دائمــًا بأننــا نســتطيع التعبيــر عــن أملنــا 

ومخاوفنــا وأنــه ليــس لزامــًا أن نفعــل ذلــك 

لوحدنــا ألن وجــود مــن نحــب حولنــا يقــدم 

لنــا الدعــم النفســي ملســاعدتنا علــى محاربــة 

هــذا املــرض والتغلــب عليــه بــإذن اهلل . 

وميكــن أن نطلــع علــى بعــض النصائــح 

النفســية  اآلثــار  مــع  للتعامــل  العمليــة 

وهلل احلمــد بعــد تعافيكــم هــل تســتطيعني 

أن حتكــي لنــا طريقــة تلقــي خبــر  إصابتكــم 

بالســرطان ؟ مــا اقتراحاتكــم فــي كيفيــة 

إعطــاء اخلبــر ملرضــى الســرطان  ومــا هــي 

املراحــل التــي مــررمت بهــا عندمــا تلقيتــم 
ــر ؟ اخلب

 

الدكتورة نادية المحمود 

ــم  ــاء معك ــى اللق ــكر عل ــة بالش ــه بداي أتوج

مــن خــال مجلتكــم املميــزة ، مجيبــة علــى 

ــال  ــن خ ــر م ــت اخلب ــا تلقي ــؤال بقوله الس

املستشــفيات  بأحــد  املعاجلــة  الدكتــورة 

العينــة  بفحــص  قامــت  التــي  اخلاصــة 

وبلغتنــي بضــرورة البــدء بالعــاج ، تلقيــت 

ــادة ،  ــا بداخــل العي ــا وزوجــي كن ــر أن اخلب

مــن وجــه نظــري أن أفضــل طريقــة لوصــول 

بصــورة  تكــون  أن  املريــض  إلــى  اخلبــر 

تدريجيــة مــع وجــود الطبيــب املعالــج ، 

طبيــب مــن الصحــة النفســية ومتخصــص 

ــة  ــة ، وأول جلس ــة اإلجتماعي ــم اخلدم بقس

تكــون ملــدة ســاعة بصــورة مبدئيــة مــع 

ســماعى  وعنــد   ، املريــض  أســرة  وجــود 

ــل حريصــة  ــي  بالفع ــر اســتغربت ألن للخب

جــدًا علــى الفحــص املبكــر لســرطان الثــدي 

، وبــدأت افكــر فــي أبنائــي ومســؤولياتي 

جتاههــم ، وشــعرت لفتــرة أن الدنيــا وقفــت 

املســتقبلية  خططــي  عنــدي  كان  الســيما 

العــاج  مبرحلــة  وبــدأت   ، ألبنائــي 

باملستشــفي وبــدأت اجللســات مــع املتعافــني 

ــر ومــن املمكــن  ــدأت أشــعر أن األمــل كبي فب

ــة.. ــي الطبيعي ــى حيات أن أشــفي وأرجــع إل
 

أما المتعافية منة الله فرج 

فتلقــت اخلبــر علــى مراحــل فقــد أحســت 

ــل األشــعة  ــة فــي صدرهــا وقامــت بعم بكتل

بضــرورة  األشــعة  طبيبــة  وأخبرتهــا   ،

ــرطان  ــة بالس ــر اإلصاب ــي خب ــك أن تلق الش

لــه آثــاره الســلبية علــى املريــض لذلــك فــإن 

اجلســدي  التأثيــر  يتجــاوز  التأثيــر  هــذا 

والضغوطــات  النفســي  للتأثيــر  ليصــل 

التــي يعانــي منهــا املريــض وأهلــه ، كمــا أن 

هنــاك مراحــل ميــر بهــا املريــض منــذ تلقيــه 

ــه  ــر وتعايش ــذا اخلب ــه له ــى تقبل ــر إل اخلب

مــع املــرض ، وتتفــاوت ردات فعــل عنــد كل 

شــخص حســب الشــخصية وكذلــك وجــود 

الدعــم الدعــم األســري مــن عدمــه ، لــذا مــن 

بالصدمــة  املريــض  يشــعر  أن  الطبيعــي 

مبرحلــة  وميــر  التشــخيص  تلقــي  عنــد 

اإلنــكار التــي يلجــأ إليهــا للتخفيــف مــن 

ــر  ــه اخلب ــد تلقي ــه عن ــذي يشــعر ب ــم ال األل

ــة اإلحســاس بالغضــب  ، وتلــي هــذه املرحل

والــذي يعكســه املريــض بالتصــرف بغضــب 

جتــاه املقربــني لــه وأحيانــًا كثيــرة جتــاه 

ــة  ــذه احلال ــه وبه ــب املشــخص حلالت الطبي

يبــدأ بالبحــث عــن بدائــل باللجــوء آلراء 

أطبــاء آخريــن ، ثــم تأتــي مرحلــة االكتئــاب 

ــؤدي  ــن  أن ي ــذي ميك ــديد وال ــزن الش واحل

إلــى انعــزال املريــض عــن أســرته ومجتمعــه 

ويعــد االكتئــاب مــن االضطرابــات النفســية 

وتأثيــره  الســرطان  ملــرض  املصاحبــة 

ينعكــس علــى اضطرابــات املــزاج ، الشــعور 

باحلــزن املســتمر ، فقــدان الشــعور باملتعــة 

، اضطرابــات فــي األكل والنــوم وصعوبــة 

الشــعور   ، باليــأس  والشــعور  بالتركيــز 

ــي . ــاد النفس ــذا االجه ــن ه م

خالهــا  مــن  محببــة  نشــاطات  ممارســة 

يســتطيع املريــض قضــاء بعــض الوقــت 

التــي  واملتابعــات  العاجــات  عــن  بعيــدا 

ووقتــه  حياتــه  مــن  كبيــرا  حيــزًا  تأخــذ 

لذلــك ممارســة بعــض االنشــطة و الهوايــات 

، ولعــل محافظتــه علــى  حتســن مزاجــه 

مســتوى نشــاطه برياضــات خفيفــة مثــل 

املشــي متنحــه االســترخاء وتخلصــه مــن 

 . الســلبية  الطاقــة واملشــاعر 

أما فيما يخص العائلة واألصدقاء 

ــة أحــد األحبــة يؤثــر عليهــم نفســيًا  فإصاب

مشــاعرهم  لكبــت  ويلجئــون   ، وعاطفيــًا 

حلمايــة املريــض مــن التعــرض للمزيــد مــن 

الضغــط النفســي ، هــم كذلــك يحتاجــون 

مــع  التعامــل  بكيفيــة  للنصــح واإلرشــاد 

املريــض ليســتطيعوا دعمــه مبــا يحقــق 

الرضــى النفســي عندهــم . .

اخلاصــة  التجــارب  اســتعراض  وألهميــة 

الســرطان  ملريــض  النفســية  بالصحــة 

ــات  ــا( عــدد مــن املتعافي اســتضافت )حياتن

للتحــدث حــول هــذا املوضــوع ، وفيمــا يلــي 

اســتعراض لتجربــة أربــع متعافيــات  هــن : 

الدكتــورة ناديــه احملمــود ، املتعافيــة بســمه 

عنايــة ، املتعافيــة منــة اهلل فــرج واملتعافيــة 

ــا  ــا إليهن ــي توجهن ــان والات ــا قوص صوني

ــة:  ــئلة التالي باألس

 : الســرطان  ملــرض  واملعنويــة 

مراحــل  وخــال  احلالــة  تشــخيص  بعــد 

ــى  العــاج مــن املهــم للمريــض االنفتــاح عل

اآلخريــن والتحــدث إليهــم وذلــك بنــاء علــى 

ــرر  ــن يق ــو م ــض مناســبًا فه ــراه املري ــا ي م

ــن يتحــدث . ــع م ــأ وم ــن يلج مل

االســتعانة بنصائــح اخلبــراء واملختصــني 

ونقصــد بهــم املستشــارين واالخصائيــني 

يضمهــم  الذيــن  النفســية  الصحــة  فــي 

الفريــق الطبــي املعالــج حيــث أنهــم األقــدر 

علــى تشــخيص املشــاكل النفســية املتعلقــة 

باملريــض والتعامــل معهــا وعاجهــا  . 

مجموعــات املســاندة والتي تضم األشــخاص 

الذيــن عانــوا أو يعيشــون معانــاة اإلصابــة 

التحــدث  املريــض  بالســرطان ويســتطيع 

متنحــه  التــي  املجموعــات  هــذه  ضمــن 

الشــعور بالطمأنينــة واالرتيــاح .

معرفــة املــرض بشــكل أوســع حيــث أن ذلــك 

يتيــح للمريــض التركيــز علــى اجلوانــب 

طبيعــة  ملعرفــة  باإلضافــة  تهمــه  التــي 

ــي  ــا ف ــار عنه ــود االستفس ــي ي ــئلة الت األس

زيارتــه للطبيــب املعالــج وذلــك يعــزز مــن 

قدرتــه علــى التعامــل مــع املــرض . 

مســتوى  مــن  للتقليــل  املســاعدة  طلــب 

اإلجهــاد حيــث أن ضغــوط احليــاة اليوميــة 

مــن  التعافــي  تؤثــر ســلبًا علــى مرحلــة 

املــرض لذلــك االســتعانة مبســاعدة العائلــة 

ــف  ــة يخف ــال اليومي ــي األعم ــاء ف و األصدق

مراجعــة مركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان 

، وأكــدت أن أهلهــا علمــوا باخلبــر قبلهــا 

ولــم يبلغوهــا، وتلقيــت اخلبــر مــن الطبيــب 

تلقيــت  عندمــا  اهلل  وســبحان   ، املعالــج 

اخلبــر نزلــت الســكينة والصبــر علــى قلبــي 

ــا  ــني ، أم ــن رب العامل ــاء م ــه ابت ــرت أن وذك

بســؤالها عــن املراحــل التــي مــرت بهــا عنــد 

تلقــي اخلبــر فأجابــت أوال الصدمــة وبــدأت 

أراجــع نفســي مــا األخطــاء التــي قمــت بهــا 

مــن عــادات كنــت أمارســها أدت إلــى اإلصابــة 

وغيرهــا ثــم مرحلــة تقبــل املــرض وأنــه 

ــش  ــة التعاي ــم مرحل ــني ث مشــيئة رب العامل
ــع املــرض. م

ان يقــدم  عنــد ســؤالها عــن مــن تقتــرح 

تلقــي  أن  أوضحــت  ؟  للمريــض  اخلبــر 

ــف مــن شــخص آلخــر وليــس  ــر يختل اخلب

اجلميــع لديهــم نفــس القــدرة والقــوة علــى 

ــات  ــاك جه ــن هن ــر ، لك ــذا اخلب ــتقبال ه اس

ــة  ــغ اخلبربطريق مختصــة تســتطيع أن تبل

تهــون منــه علــى املريــض مثــل مركــز الدعــم 

النفســي مبركــز الكويــت ملكافحة الســرطان. 

أما المتعافية صونيا قوصان 

قالــت لــم يكــن عنــدي شــك ولــو واحــد 

ــام  ــن األي ــوم م ــي ي ــي ســأصاب ف ــة ان باملائ

بســرطان الثــدي وعنــد إباغــي انصدمــت 

اســتطيع وصــف إحساســي  وبقيــت  وال 

كذلــك ملــدة ســاعتني بعدهــا بــدأت أســتوعب 

توقفــت   حياتــي  أن  أحسســت  اخلبــر، 

ونفســيا أحسســت أننــي محطمــة ، وبدايــة 

مراجعتــي للدكتــورة أبلغتهــا أنــي لســت 

مصابــة بالســرطان ألننــي ال أحــس بــأي 

ألــم وخــال فتــرات عاجــي لــم أكــن أتخيــل 

أننــي سأشــفى مــن الســرطان ألن الفكــرة 

عنــه كانــت أن النهايــة مــوت فقــط  ولــم 

يكــن عنــدي أي فكــرة عــن التوعيــة بهــذا 

ــاج  ــل الع ــدأت مراح ــا ب ــوع ، وعندم املوض

بــدأت  كثيــرا  املستشــفى  علــى  وتــرددت 

العــاج  يتلقــني  مثلــي  مريضــات  أقابــل 

بصــورة طبيعيــة ويعشــن حياتهــن بــدون 

ــدأت  ــا ب ــن هن ــا أحسســت ، وم خــوف مثلم

وزاد  الشــفاء  فــي  أمــل  هنــاك  أن  أشــعر 

تقبلــي للعــاج .

ــدم  ــن يق ــا ألفضــل م ــن اقتراحه بســؤالها ع

ــض  ؟ ــة للمري ــر اإلصاب خب

األنســب  هــو  املعالــج  الطبيــب  فأجابــت 

لذلــك ولكــن عليــه اســتخدام أســلوب يراعــي 

الصحة النفسيةال تقل أهمية عن الصحة الجسدية 
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 حماية المستهلك واجب وطني 
املستهلك هو املواطن، والضرر الذي يقع عليه بسبب االستغالل يخالف قيم الوطن، تلك القيم التي 
القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية  إلى توفير األمن بجميع جوانبه للمواطن، من هنا جاء  تهدف 
مختلف  من  عضوا   12 تضم  التي  املستهلك  حلماية  الوطنية  اللجنة  أنشأ  الذي  القانون  ذلك  املستهلك، 

القطاعات.
الذي يهمني في قانون حماية املستهلك، والذي أكتب من أجله، هو املادة 3 من القانون التي تنص 
على دراسة االقتراحات والتوصيات التي ترد على اللجنة فيما يتعلق بحماية املستهلك ، أمتنى ان 
يصل اقتراحي هذا إلى أعضاء اللجنة املوقرين فقد تعدى استغالل املستهلك في الكويت حدود الغش 
التجاري واملبالغة في األسعار، نعم تعدى استغالل املستهلك النمط التقليدي وأصبحنا بحاجة الى 

توسيع مفهوم حماية املستهلك.
إن املتتبع لشكوى املواطنني اليوم يكتشف أن االستغالل من احلرفيني لنا جميعا أصبح أكثر ضررا 
من الغش التجاري واملبالغة في األسعار، فاملستهلك اليوم يئن من سوق العمالة في الكويت وأصبحت 
حمايته ضرورة قصوى البد من التحرك من اجلها ، اليوم يتم استغالل املواطن استغالال بشعا من عمالة 
حتترف الغش دون أن تكون لها املعرفة واخلبرة الالزمة للعمل ، باختصار سوق العمالة في الكويت اليوم 

هو عمل من ال عمل له.
احلل لن يكون مبعاقبة املدعني فهم كثر ولديهم ألف وسيلة للعودة الى السوق، احلل األفضل أن تتولى حماية 
 املستهلك من ضمن أعمالها إنشاء مركز صغير في كل منطقة حتتوي على قاعة محاضرات ومحل لألدوات الصناعية، 
قاعة احملاضرات لعمل دورات بسيطة للمواطنني في تصليح أعطال الكهرباء وكيفية تبديل األدوات الصحية 
ومبادئ اللحيم األولية وأعمال الصباغة وأعمال النجارة وغيرها، أما محل األدوات الصناعية فهو لتأجير ما 
يحتاجه املواطن من أدوات يستخدمها في أعماله املنزلية بأسعار رمزية، طبعا هذا االقتراح ليس بدعة فهو 
معمول به في أغلب دول العالم املتحضرة، هناك ال يدخل بيتهم عامل من أجل تغيير صنبور ماء أو تركيب 
)فيوز( كهرباء أو حليم باب أوشك أن يقع، ال.. ال يدخل منزلهم مثل هذا الصنايعي الذي يستغل املواطنني 
واملقيمني ال سيما كبار السن فيوهمهم بضخامة املشكلة ليجني من ورائهم أرباحا دون مراعاة للضمير لقد 
أصبحنا في الكويت  محطة جتارب لكل عمالة فاشلة تتعلم بنا  وتسلب أموالنا نظير التخريب وليس 

التصليح.
ميكن  املعتاد  التجاري  فاالستغالل  صالحياتها،  من  وترفع  مهامها  توسع  أن  البد  املستهلك  حماية 
محاربته باالمتناع عن الشراء أو استخدام البدائل أما االستغالل احِلرفي فهو استغالل خطير ألنه ميس 
األمثل  احلل  هو  الصناعية  األدوات  الى  الوصول  وتسهيل  والتدريب  التوعية  للمواطن،  حاجة ضرورية 

حملاربة االستغالل احلرفي.
أمتنى أن تصل هذا الرسالة ملن بيدهم احلل ليوقفوا االستغالل في سوق األعطال املنزلية، تلك األعطال 

التي ال بد من حدوثها لتصبح قضية يعاني منها كل بيت.
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ـــب  ـــب أن نتجن ـــا يج ـــت  أنن وأوضح
عوامـــل اخلطـــورة التـــي قـــد تـــؤدي 
أن  و  األمـــراض  بهـــذه  لإلصابـــة 
80% مـــن عوامـــل اخلطـــورة بيئيـــة 
ــل  ــة مثـ ــا اليوميـ ــع حياتنـ ــن واقـ مـ
والقلـــق  والنـــوم  واحلركـــة  األكل 
ــه  ــت أنـ ــل ، وبينـ ــاب والعمـ واالكتئـ
تغييـــر  ميكـــن  واإلرادة  بالقـــوة 
ـــة والتـــي تـــؤدي  الســـلوكيات اخلاطئ

إلـــى زيـــادة هرمـــون النمـــو )زيـــادة 
حتســـني   ، العضـــالت(  كتلـــة 
ـــض  ـــرة ، خف ـــني الذاك ـــة ، حتس الطاق
إنقـــاص ضغـــط   ، الكوليســـترول 
ـــي  ـــاض نســـبة الســـكر ف ـــدم ، انخف ال
ـــولني  ـــية األنس ـــادة حساس ـــدم ، زي ال
تعزيـــز   ، االلتهـــاب  تقليـــل   ،
طـــول العمـــر ، تنظيـــف اجلســـم 
صحـــة  حتســـني   ، الســـموم  مـــن 
الدمـــاع »تقليـــل مـــرض الزهاميـــر 
واخلـــرف«، وأوضحـــت بـــأن ميكـــن 
جلميـــع املصابـــني باألمـــراض املزمنـــة 

ــدا :  ــا عـ ــام مـ ــم الصيـ ميكنهـ

- مرضى السكري غير املنضبط.
ـــف  ـــع تل ـــى احلـــادة م ـــراض الكل - أم

ـــى. الكل
- انخفاض مؤشر كتلة اجلسم.

ـــب  ـــارة الطبي ـــرورة استش ـــع ض - م
ـــًا. دائم

قـــد ناقشـــت الدكتـــورة فاضـــل خـــالل 
عناصـــر  ثالثـــة  احملاضـــرة  هـــذه 
وكورونـــا  املزمنـــة  األمـــراض 
العامـــة  الصحـــة  وأن   ، والصيـــام 
هـــي االهتمـــام باجلســـد والنفـــس و 
الـــروح ، وبينـــت أن األمـــراض املزمنة 
يقصـــد بهـــا أمـــراض الســـكري والقلب 
واألمـــراض  املزمنـــة  وااللتهابـــات 
 ، والســـرطان  املزمنـــة  التنفســـية 

ـــل  ـــة ولع ـــراض املزمن ـــة باألم لإلصاب
لتعزيـــز  فرصـــة  هـــو  الصيـــام 
املخاطـــر  هـــذه  وتقليـــل  الصحـــة 
، وشـــرحت أنـــه بالصيـــام ســـواء 
ــع  ــام املتقطـ ــان أو الصيـ ــي رمضـ فـ
يـــؤدي إلـــى البعـــد عـــن مخاطـــر 
مثـــل التدخـــني وجتنـــب الســـمنة 
ــرة  ــل املخاطـ ــم عوامـ ــن أهـ ــي مـ وهـ
لإلصابـــة باألمـــراض  ، كمـــا يـــؤدي 

األمراض المزمنة والصيام 

وجائحة كورونا

أقامت الحملة الوطنية للتوعية 
بمرض السرطان )كان( بالتعاون مع 

رابطة األورام الكويتية محاضرة افتراضية 
استضافت فيها الدكتورة ابتهال فاضل 
رئيس التحالف اإلقليمي لألمراض المزمنة 
إلقليم شرق المتوسط والتي تحدثت 
حول األمراض المزمنة خالل جائحة 

كورونا المستجد
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ولالســـتثمار فـــي الصحـــة فوائـــد 
جمـــة ولعـــل فـــي فوائـــد الصيـــام 
فرصـــة لهـــذا االســـتثمار وذلـــك 
بعـــدم التقيـــد بالعـــادات الغذائيـــة 
ــاء  ــد انقضـ ــة بعـ ــة املتبعـ اخلاطئـ
أنـــواع  بتنـــاول  الصيـــام  فتـــرة 
علـــى  يحتـــوى  الـــذي  الطعـــام 
الدهـــون  مـــن  عاليـــة  كميـــات 
وكذلـــك األطعمـــة املقليـــة بالطـــرق 
التقليديـــة والعصائـــر املصنعـــة 
واملضـــاف  الســـكريات  مرتفعـــة 
إليهـــا املـــواد احلافظـــة وغيرهـــا 

جـــودة  علـــى  التركيـــز  كذلـــك 
ـــه  ـــص الفواك ـــادة حص ـــام بزي الطع
ـــع  ـــي ترف ـــة  الت واخلضـــار واالطعم
أصبـــح  وقـــد  اجلســـم  مناعـــة 
ــذه  ــى هـ ــًا علـ ــع اآلن مطلعـ اجلميـ
النقـــاط ألن اجلميـــع يبحـــث عـــن 
للجســـم  املناعـــة  رفـــع  طـــرق 
لتجنـــب اإلصابـــة بكورونـــا  ، كذلـــك 
ـــزام  ـــع  االلت ـــوم م ـــط الن ـــر من تغيي
بالنشـــاط البدنـــي كلهـــا تـــؤدي 
فـــي النهايـــة إلعـــادة النشـــاط ورفـــع 
كفـــاءة عمـــل جميـــع أجهـــزة اجلســـم 

ممـــا ينعكـــس علـــى حيويتـــه فـــي 
اليوميـــة بصـــورة  أداء وظائفـــه 
أفضـــل  ، وذكـــرت الدكتـــورة ابتهـــال 
ـــأن مـــن العوامـــل املســـببة  فاضـــل ب

للســـرطان: 
> قلـــة احلركـــة تســـبب %34.4 

مـــن الســـرطانات 
ـــن  ـــبب 10% م ـــوزن تس ـــادة ال > زي

الســـرطانات.

كمـــا تناولـــت الدكتـــورة ابتهـــال 
فاضـــل األمـــراض املزمنـــة غيـــر 

املعديـــة وعالقتهـــا بكورونـــا وهـــي 
ــع   ــها اجلميـ ــي يعيشـ ــة التـ اجلائحـ
منـــذ أكثـــر مـــن عـــام مبينـــة أن 
تأثيـــر كورونـــا )كوفيـــد-19( أكبـــر 
علـــى مرضـــى األمـــراض املزمنـــة 
ــا  ــو مـ ــة وهـ ــف املناعـ ــرًا لضعـ نظـ
ميكـــن العمـــل عليـــه بتحســـني نظـــام 
ـــة  ـــاع إجـــراءات النظاف املناعـــة ، واتب
األماكـــن  وجتنـــب  بدقـــة  العامـــة 
ـــة  ـــات االجتماعي ـــة والتجمع املزدحم
ــا  ــذ لقاحـــات كوفيـــد-19 ،  كمـ وأخـ
أوضحـــت الدكتـــورة ابتهـــال بـــأن 

ممارســـة هوايـــات بســـيطة مثـــل 
املشـــي تقلـــل مـــن مســـتويات التوتـــر 
وحتافـــظ  النفســـية  والضغـــوط 
علـــى الصحـــة النفســـية باإلضافـــة 
للجســـدية وأن االهتمـــام بالناحيـــة 
الروحانيـــة لهـــا أثرهـــا اجليـــد كذلـــك 
علـــى حتســـني الصحـــة النفســـية ، 
وبينـــت الدكتـــورة بأنـــا حصلنـــا 
علـــى ايجابيـــات مـــن )كوفيـــد-19( 
فرصـــة  بإعطـــاء  متثلـــت  والتـــي 
لالســـتثمار فـــي خدمـــات األمـــراض 
النظـــام  وتعزيـــز  املعديـــة  غيـــر 

ــز  ــى تعزيـ ــز علـ ــي ، التركيـ الصحـ
املناعـــة ، كمـــا أن تأثيرهـــا علـــى 
باحلصـــول  ايجابيـــا  كان  البيئـــة 
علـــى بيئـــة أكثـــر اخضـــرارا ، مت 
تقليـــل منافـــذ الشيشـــة والبعـــد عـــن 
مضارهـــا ، كذلـــك أصبـــح العمـــل 
ـــذي أعطـــى الفرصـــة  ـــزل وال ـــن املن م
والتوتـــر  االزدحـــام  بتجنـــب 
العصبـــي ، وقضـــاء وقـــت أطـــول 
أكبـــر  فرصـــة  وإعطـــاء  باملنـــزل 
ـــن  ـــا يحس ـــة مم ـــن العائل ـــد م للتواج

ــية. ــة النفسـ ــن الصحـ ــك مـ كذلـ

)) باإلمـــكان فـــي رمضـــان (( هـــو اســـتمرار لتعـــاون 
ـــع  ـــرطان )كان( م ـــرض الس ـــة مب ـــة للتوعي ـــة الوطني احلمل

ــنوات . ــر سـ ــدى عشـ ــى مـ ــت علـ ــة الكويـ ــون دولـ تلفزيـ
يعـــرض باالمـــكان فـــي رمضـــان لهـــذا العـــام ضمـــن برنامـــج 
ــاة  ــى قنـ ــارك علـ ــان املبـ ــهر رمضـ ــالل شـ ــرة خـ كالم دكاتـ
ــاًء ،  ــاعة 10:50 مسـ ــد السـ ــا عنـ ــت ( يوميـ ــك بالبيـ ) خليـ

والـــذى تقدمـــه الســـيدة / وجـــد العثمـــان .
ــة  ــة والتغذيـ ــب الصحـ ــام بجانـ ــج لالهتمـ ــدف البرنامـ يهـ
الســـليمة  ويســـلط الضـــوء علـــى العـــادات الغذائيـــة 

اخلاطئـــة التـــي نتبعهـــا خـــالل شـــهر رمضـــان، كمـــا 
ـــز  ـــة ، ويرك ـــوي املناع ـــي تق ـــة الت ـــم األغذي ـــتعرض أه ويس
علـــى أهـــم األغذيـــة التـــي يجـــب جتنبهـــا واملتعلقـــة  
ــة  ــواع األغذيـ ــم أنـ ــح أهـ ــا يوضـ ــة ، كمـ ــراض املزمنـ باألمـ

التـــي تناســـب الصائـــم .
ــرطان  ــة مبـــرض السـ ــة للتوعيـ ــة الوطنيـ ــدم احلملـ وتتقـ
)كان ( بالشـــكر اجلزيـــل لتلفزيـــون دولـــة الكويـــت علـــى 
ــي  ــة التـ ــي والتغذيـ ــب الصحـ ــه باجلانـ ــه واهتمامـ تعاونـ
تؤثـــر علـــى صحـــة األفـــراد فـــي شـــهر رمضـــان املبـــارك . 

) باإلمكان في رمضان ( في موسمه العاشر 
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القولـــون: التغذيـــة الصحيـــة، ممارســـة 
ــر  ــف املبكـ ــة، الكشـ احلركـ

ألقتهـــا  الثانيـــة  احملاضـــرة  أمـــا 

القولـــون ينشـــأ فـــي القولـــون  أو 
ـــوره  ـــوه وتط ـــدل من ـــتقيم وأن مع املس
بطـــيء »مـــن 10 إلـــى 20 عامـــا« وهـــو 
ميكـــن أن يتحفـــز بعوامـــل عديـــدة 
علـــى  وبنـــاء  جينيـــة  أو  بيئيـــة 

ميـــا يتعلـــق التغذيـــة هنـــاك عوامـــل 
ــراء  ــوم احلمـ ــاول اللحـ ــرة بتنـ مخاطـ
للتدخـــني  بالنســـبة  واملصنعـــة، 
ـــر  ـــى أكث ـــوي عل ـــجائر يحت ـــان الس دخ
ويشـــكل  مســـرطنة  مـــادة   55 مـــن 
التدخـــني عامـــل خطـــورة لإلصابـــة 
بســـرطان القولـــون، تؤثـــر الســـمنة 
مـــن  والهرمونـــات  املناعـــة  علـــى 
االلتهابيـــة  املـــواد  عصـــف  خـــالل 
ــاط  ــة النشـ ــاب ، قلـ ــادة لاللتهـ واملضـ
ـــني  ـــة تب ـــات وبائي ـــق دراس ـــي وف البدن
ـــة  انخفـــاض مؤشـــرات خطـــورة اإلصاب
بســـرطان القولـــون لألكثـــر نشـــاط 
حركـــي مـــن 25-30% مقارنـــة باألقـــل 
ــق  ــا يتعلـ ــي ، وفيمـ ــاط احلركـ بالنشـ
ـــة  ـــع الغذائي ـــم املجامي ـــة فمعظ بالتغذي
مـــن اخلضـــار والفاكهـــة واحلبـــوب 
والبقوليـــات  واألســـماك  الكاملـــة 
ومنتجـــات األلبـــان تعتبـــر مصـــدر 

 .B جيـــد ملجموعـــة فيتامـــني
بســـرطان  اإلصابـــة  مـــن  الوقايـــة 

ــورة  ــى الدكتـ ــرة األولـ ــت احملاضـ قدمـ
ــن إدارة  ــميط مـ ــل السـ ــود فيصـ العنـ
ــة  ــام بـــوزارة الصحـ ــة واإلطعـ التغذيـ
حتـــت عنـــوان »التغذيـــة وســـرطان 
ـــا أن ســـرطان  ـــون« أوضحـــت فيه القول

العالجيـــة  التغذيـــة  أخصائيـــة 
األســـتاذة فاطمـــه ســـعود العتيقـــي 
ـــوزارة  ـــام ب ـــة واإلطع ـــن إدارة التغذي م
الصيـــام  فيهـــا  وتناولـــت  الصحـــة 
وســـلبياته  ايجابياتـــه  املتقطـــع 
وعالقتـــه بإنـــزال الـــوزن، شـــرحت فيـــه 
أن الصيـــام املتقطـــع هـــو االمتنـــاع عـــن 
األكل والشـــراب الـــذي يحتـــوى علـــى 
لفتـــرات زمنيـــة  ســـعرات حراريـــة 
ــي  ــام غذائـ ــس نظـ ــو ليـ ــددة، وهـ محـ
وإمنـــا منـــط حيـــاة يتماشـــى مـــع أي 
مـــع  نظـــام غذائـــي مثـــل تطبيقـــه 
نظـــام قليـــل الكروهيـــدرات أو غيـــره، 
ـــام املتعـــارف  ـــف عـــن الصي وهـــو يختل
عليـــه الـــذي مينـــع األكل والشـــراب 
بـــكل أنواعهمـــا، وللصيـــام املتقطـــع 
ـــوم  ـــد ي ـــوم بع ـــام ي ـــة صي ـــاط ثالث أمن
Alternate-day fasting، وصيـــام يومـــني 
باألســـبوع، أو صيـــام اليـــوم الواحـــد.
صيـــام يـــوم بعـــد يـــوم يعتمـــد هـــذا 
النمـــط علـــى صيـــام يـــوم كامـــل و 

العامليـــة واخلليجيـــة  اإلحصائيـــات 
مراكـــز  يحتـــل  القولـــون  ســـرطان 
متقدمـــة بنســـب اإلصابـــة، وتضمنـــت 
احملاضـــرة عوامـــل اخلطـــورة لإلصابـــة 
بســـرطان القولـــون وهـــي عوامـــل غيـــر 
قابلـــة للتعديـــل مثـــل وجـــود تاريـــخ 
ـــون،  ـــات القول ـــي بأمـــراض والتهاب عائل
ازديـــاد نســـب اإلصابـــة باألعمـــار فـــوق 
اخلمســـني عامـــًا، وهنـــاك عوامـــل قابلـــة 
للتعديـــل التغذيـــة ، قلـــة النشـــاط 
احلركـــي، الســـمنة وزيـــادة الـــوزن، 

ــني. التدخـ

»كان« تختتم شهر التوعية 
بعدد من المحاضرات االفتراضية بالتعاون 
مع إدارة التغذية واإلطعام بوزارة الصحة 

انتهاء فعاليات حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم 

ضمن حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم التي أقامتها »كان« في مارس 2021 
المحاضرات  بإقامة عدد من  الحملة  اختتمت هذه  تحت شعار »غذاؤك مستقبلك« 
واألخصائيين  األطباء  من  عدد  بها  شارك  والتي   Teams منصة  على  االفتراضية 
تنوعت  التي  المحاضرات  هذه   ، الصحة  بوزارة  واإلطعام  التغذية  بإدارة  العالجيين 
عناوينها وتناولت التغذية وسرطان القولون، و الصيام المتقطع  ايجابياته وسلبياته
 وعالقته بإنقاص الوزن ، وهل ستؤدي جائحة كوفيد19- إلى تفاقم وباء السمنة؟ 
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ــدالت  ــي معـ ــن فـ ــرف، حتسـ ــن اخلـ مـ
ـــزول  ـــدم، ن ـــب وضغـــط ال نبضـــات القل
ـــل مـــن الكميـــات  ـــه يقل ـــوزن حيـــث أن ال
املتناولـــة خـــالل النهـــار وبالتالـــي يقـــل 
عـــدد الســـعرات الداخلـــة للجســـم، كمـــا 
يســـاعد علـــى حتســـني عمليـــة  األيـــض 
ممـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الدهـــون ، 
كمـــا أثبـــت الصيـــام املتقطـــع بأنـــه 
ـــولني  ـــة االنس ـــرة ملقاوم ـــد كبي ـــه فوائ ل
ملحـــوظ  انخفـــاض  إلـــى  ويـــؤدي 
فـــي مســـتويات الســـكر بالـــدم، وقـــد 
أثبتـــت الدراســـات أنـــه يخفـــض نســـبة 

الســـكر فـــي الـــدم بنســـبة %6-3.
وإلجنـــاح الصيـــام املتقطـــع هنـــاك 
ـــات مناســـبة  ـــا شـــرب كمي نصائـــح منه
ـــدم  ـــًا، ع ـــر يومي ـــن 2-3 لت ـــاء م ـــن امل م
ألنهـــا  كبيـــرة ودســـمة  أكل وجبـــة 
تـــؤدي إلـــى زيـــادة األنســـولني فـــي 
ــل  ــى األقـ ــاعات علـ ــوم 6 سـ ــدم، النـ الـ
أثنـــاء  الرياضـــة  ممارســـة  ليـــال، 
الصيـــام وخاصـــة الهوائيـــة ويجـــب أن 

تنـــاول الطعـــام بشـــكل طبيعـــي فـــي 
اليـــوم التالـــي ، وهنـــا قـــد يختـــار أحـــد 

ــة:  ــاليب التاليـ األسـ
- جتنـــب تنـــاول أي طعـــام صلـــب فـــي 

يـــوم الصيـــام. 
- تنـــاول 500 – 600 ســـعرة حراريـــة 

ـــام. ـــوم الصي ـــي ي ف
ـــني باألســـبوع ،  ـــدة يوم ـــام مل ـــا الصي أم
فهـــو يســـاعد علـــى تقليـــل الســـعرات 
احلراريـــة التـــي يتـــم تناولها أســـبوعيا، 
وعـــادة مـــا تكـــون الســـعرات احلراريـــة 
املســـتهلكة خـــالل أيـــام الصيـــاح مـــن 

500-600 ســـعرة حراريـــة. 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بصيـــام اليـــوم 
ــيوعا  ــر شـ ــر األكثـ ــو أكثـ ــد فهـ الواحـ
ـــام  ـــه عـــدة أمنـــاط حيـــث ميكـــن صي ول
18 ســـاعة باليـــوم أو 16 ســـاعة باليـــوم 
أو 14 ســـاعة باليـــوم واالفطـــار باقـــي 

ســـاعات اليـــوم. 
ومـــن أهـــم ايجايبـــات الصيـــام املتقطـــع، 
الدمـــاغ وحمايتـــه  حتســـني صحـــة 

تكـــون أقـــل مـــن ســـاعة خـــالل فتـــرة 
ـــي  ـــب ف ـــام احملب ـــال الطع ـــام، إدخ الصي
احلصـــص املقـــررة خـــارج ســـاعات 
ـــة لتجنـــب  ـــات قليل ـــو بكمي ـــام ول الصي

أي إفـــراط أو حرمـــان . 
التغذيـــة  أخصائيـــة  وتوجهـــت 
فاطمـــة  األســـتاذة  العالجيـــة 
العتيقـــي مبالحظـــة أن هنـــاك بعـــض 
ــا  ــع ومنهـ ــام املتقطـ ــلبيات للصيـ السـ
أعـــراض جانبيـــة قـــد تنشـــأ عنـــد 
ــى  ــع وتتالشـ ــام املتقطـ ــدء بالصيـ البـ
ــاد اجلســـم علـــى  ــا مـــع اعتيـ تدريجيـ
ذلـــك ومنهـــا التعـــب، الصـــداع الضعـــف 
العـــام ، كذلـــك زيـــادة الـــوزن النائـــج 
عـــن اإلفـــراط فـــي تنـــاول الطعـــام 
خـــارج ســـاعات الصيـــام ، ومشـــكالت 
متنوعـــة،  هضميـــة  واضطرابـــات 
وفـــي النهايـــة  استشـــارة املختصـــني 
ــام  ــاح الصيـ ــي إلجنـ ــر أساسـ ــو أمـ هـ

املتقطـــع لـــكل شـــخص . 
 / الثالثـــة كانـــت حـــول  احملاضـــرة 

ــي  ــل فـ ــي، خلـ ــاز التنفسـ ــى اجلهـ علـ
الغـــدد الصمـــاء.

امـــا عالقـــة اجلائحـــة بزيـــادة معـــدالت 

كوفيـــد-19  جائحـــة  ســـتؤدي  هـــل 
ــا  ــمنة ؟ ألقتهـ ــاء السـ ــم وبـ ــى تفاقـ إلـ
الدكتـــورة غنيمـــه عبـــد الـــرزاق الفالـــح 
ــة  ــة العالجيـ ــي التغذيـ ــة فـ متخصصـ
الســـمنة وتنظيـــم الـــوزن مـــن إدارة 
التغذيـــة واإلطعـــام بـــوزارة الصحـــة. 
تناولـــت محـــاور احملاضـــرة مضـــار 
جائحـــة  خـــالل  الســـمة  ومخاطـــر 
اجلائحـــة  أدت  وكيـــف  كورونـــا 
ــر  ــمنة، وتأثيـ ــاء السـ ــم وبـ ــى تفاقـ إلـ
ــة  ــلوكيات الغذائيـ ــى السـ ــر علـ احلجـ
ــة  ــن عالقـ ــا عـ ــي، أمـ ــاط البدنـ والنشـ
ــب  ــمنة، فيجـ ــا بالسـ ــروس كورونـ فيـ
مـــن  تزيـــد  الســـمنة  بـــأن  إيضـــاح 
مـــن  بالعديـــد  اإلصابـــة  فـــرص 
األمـــراض املزمنـــة وترتبـــط بضعـــف 
ـــن  ـــد م ـــي تزي ـــة وبالتال ـــف املناع وظائ
فـــرص اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
تســـبب  والســـمنة  )كوفيـــد-19(، 
خلـــل بالتنظيـــم املناعـــي، مضاعفـــات 
مرضيـــة، التهابـــات مزمنـــة، تأثيـــر 

ــرض  ــر فـ ــاء بتأثيـ ــو جـ ــمنة فهـ السـ
ـــة االجتماعيـــة علـــى األشـــخاص  العزل
ــادة  ــي وزيـ ــني اليومـ ــل الروتـ وتعطـ
ســـاعات اجللـــوس أمـــام شاشـــات 
التلفـــاز وشاشـــات األجهـــزة الذكيـــة 
الضغـــط  فـــي  لزيـــادة  أدى  ممـــا 
فـــي  عنـــه  نتـــج  الـــذي  العصبـــي 
أغلـــب األحيـــان تغييـــر فـــي عـــادات 
االجتـــاه  أكثرهـــا  وكان  التغذيـــة 
وعـــدم  الطعـــام  تنـــاول  لزيـــادة 
ـــر كان  ـــه، وألن احلظ ـــام بجودت االهتم
ـــة فـــي اجلائحـــة ســـبب  لفتـــرات طويل
الـــوزن  البدنـــي وزيـــادة  اخلمـــول 
ودهـــون اجلســـم حيـــث انخفـــض 
النشـــاط البدنـــي إلـــى 60.6% وزادت 
نســـبة اكتســـاب الـــوزن إلـــى %31.5، 
لذلـــك مـــن األهميـــة مبـــكان االبتعـــاد 
والبحـــث  التوتـــر  مســـببات  عـــن 
ــن  ــف مـ ــة للتخفيـ ــبل الراحـ ــن سـ عـ
ـــية  ـــة النفس ـــن الناحي ـــار فم ـــذه اآلث ه
فـــإن غلـــق األماكـــن العامـــة وأماكـــن 
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ـــاء فـــي محيـــط اجتماعـــي  األمثـــل للبق
نشـــيط يـــؤدي الســـتقرار نفســـي 
يخفـــف مـــن هـــذا التباعـــد، قلـــة النـــوم 
الســـمنة  مســـببات  مـــن  والســـهر 
لذلـــك ينصـــح باســـتخدام تقنيـــات 
االســـترخاء، االنتبـــاه ملـــا يتـــم أكلـــه 
ـــر،  ـــببات التوت ـــة مس ـــربه، معاجل وش
حتديـــد جـــدول زمنـــي وروتـــني للنـــوم، 
أمـــا التغذيـــة فننصـــح بعمـــل خطـــة 
تتضمـــن جـــدوال غذائيـــا »وميكـــن 
تغذيـــة«،  بأخصائـــي  االســـتعانة 
منـــوع،  الغذائـــي  النظـــام  جعـــل 
اســـتخدام نظـــام احلصـــص، مراقبـــة 

خلـــق  يقابلـــه  أن  الترفيـــه ميكـــن 
ــخص  ــه للشـ ــدول للترفيـ ــة وجـ بيئـ
ولألســـرة، وبســـب احلجـــر املنزلـــي 
فـــإن  الرياضيـــة  األنديـــة  وإغـــالق 
ــل  ــة مثـ ــة منزليـ ــة أي رياضـ ممارسـ
تقويـــة العضـــالت أو متاريـــن املقاومـــة 
واألوزان يومـــني باألســـبوع أو قضـــاء 
150 دقيقة/األســـبوع مـــن التماريـــن 
الهوائيـــة املعتدلـــة سيســـبب راحـــة 
جســـدية، أمـــا فيمـــا يخـــص التباعـــد 
االجتماعـــي فـــإن التواصـــل مـــع األهـــل 
و األصدقـــاء عـــن طريـــق وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي هـــو احلـــل 

والدهـــون  وامللـــح  الســـكر  كميـــة 
فـــي الطعـــام ، تنـــاول كميـــة كافيـــة 
مـــن األليـــاف »اخلضـــار، الفاكهـــة، 
احلبـــوب الكاملـــة .. «، شـــرب املـــاء، 
اســـتغالل فتـــرات احلظـــر إلعـــداد 
ــاد عـــن  ــة واالبتعـ ــات الصحيـ الوجبـ
الوجبـــات الســـريعة وغيـــر الصحيـــة.

الصحـــة  أركان  علـــى  بالتركيـــز   
ـــر،  ـــوم ، إدارة التوت األربعـــة وهـــي الن
والتماريـــن،  الرياضـــة  ممارســـة 
علـــى  التغلـــب  ميكـــن  والتغذيـــة 
ـــي  ـــر التجـــول ف ـــار الســـلبية حلظ اآلث

اجلائحـــة.
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مـــا  تعـــرف  أن  جـــدًا  الصعـــب  مـــن 
للشـــخص  قولـــه  لـــك  ينبغـــي  الـــذي 
املصـــاب بالســـرطان، فالبعـــض يرتبـــك 
ــًا  ــًا وإحراجـ ــبب جرحـ ــورًا تسـ ــول أمـ ويقـ
حرصـــت  أمـــر  وهـــو  وللمصـــاب.  لـــه 
اهتمامـــًا  أن توليـــه  حملـــة »كان« علـــى 
محاضـــرات  تخصيـــص  عبـــر  كبيـــرًا 
تـــدور حـــول موضـــوع رعايـــة احلالـــة 
ــا  ــرطان، ومنهـ ــني بالسـ ــية للمصابـ النفسـ
محاضـــرة »فـــن التعامـــل مـــع املصـــاب 
بالســـرطان«، التـــي ألقتهـــا هـــدى أحمـــد 
ســـالم شـــهاب، رئيســـة قســـم اخلدمـــة 
االجتماعيـــة فـــي مركـــز الرعايـــة التلطيفيـــة 
الســـرطان ملكافحـــة  الكويـــت   ومركـــز 

ــن  ــاد عـ ــى االبتعـ ــا علـ ــدت خاللهـ ــد أكـ وقـ
ـــف  ـــل وص ـــارات، مث ـــات والعب ـــض الكلم بع
املـــرض باخلبيـــث أو املميـــت، وشـــرحت 
بجانـــب  نقـــف  أن  املهـــم  »مـــن  قائلـــة: 
عنـــه  نتخلـــى  وال  بالســـرطان  املصـــاب 
لـــو طلـــب  أو نتركـــه لوحـــده، وحتـــى 
املريـــض العزلـــة أو التـــزم الصمـــت، فمـــن 
املهـــم أن تشـــركه األســـرة فـــي حياتهـــا 

ــن  ــا عـ ــيال ميديـ ــى السوشـ ــون علـ يتحدثـ
 عالجـــات شـــافية ومعلومـــات غيـــر طبيـــة

 5 - ال تبعـــده عـــن خططـــك املســـتقبلية
إذا كنـــت تخطـــط لعمـــل مـــا، أشـــرك املريـــض 
فـــي خططـــك. فمثـــاًل لـــو خططـــت لعمـــل 
ـــل  ـــه تفصي ـــب من ـــهرين اطل ـــد ش ـــة بع حفل
ــًا  ــض خططـ ــع للمريـ ــد. وضـ ــاس جديـ لبـ
ـــي زواج  ـــارك ف ـــه سيش ـــل أن ـــتقبلية مث مس
ـــد  ـــد ســـنة وســـيذهب للشـــاليه بع ـــك بع ابن
شـــهر. فهـــذه اخلطـــط ســـتزيد مـــن شـــعوره 

باحليـــاة واألمـــل واإليجابيـــة.

6 - ال تعتقـــد ولـــو للحظـــة بأنـــه يبالـــغ 
فـــي أملـــه أو أعراضـــه عندمـــا تـــرى املريـــض 
متعبـــًا نفســـيًا أو جســـديًا فـــال تقـــل لـــه إنـــك 
ـــه.  ـــه أو تشـــعر مبـــا يشـــعر ب ـــم وضع تتفه
ـــان  ـــتمر بالغثي ـــعوره املس ـــد أن ش وال تعتق
والتعـــب هـــو مـــن بـــاب املبالغـــة، فتطلـــب 
ـــه  ـــغ، ألن ـــر وال يبال ـــل ويصب ـــه أن يتحم من

ـــاًل. ـــر فع ـــي الكثي يعان

ـــا  ـــى له ـــة يرث ـــي حال ـــه ف 7 - ال تشـــعره بأن

ـــه الدعـــم والعـــون،  وتبقـــى بقربـــه وتوفـــر ل
ـــة  ـــة حساســـة ومربك فاملريـــض ميـــر مبرحل
ــون  ــي أن يكـ ــن الطبيعـ ــذا، مـ ــدة، لـ ومعقـ
مشوشـــًا بـــني الكثيـــر مـــن األفـــكار واملشـــاعر 
ومزاجيـــًا« االنفعـــال  ســـريع   ويصبـــح 

ــا يلـــي أهـــم األمـــور التـــي يجـــب  وفـــي مـ
مراعاتهـــا أثنـــاء التعامـــل مـــع مريـــض 

الســـرطان:

ـــت ـــاالت توّفي ـــدث حل ـــا ح ـــره مب  1 - ال تخب
مـــن اخلطـــأ ان تخبـــر املصـــاب مبـــا حـــدث 
ملريـــض ســـرطان توفـــي، أو أن تخبـــره 
مبـــا كنـــت ســـتقوم بـــه لعـــالج حالتـــك 
لـــو كنـــت مصابـــًا. ومـــن اخلطـــأ أيضـــًا أن 
تســـخف مرضـــه وتقارنـــه مبرضـــك الـــذي 
 هـــو ارتفـــاع ضغـــط الـــدم أو الســـكري

 2 - ال تكـــن عاطفيـــًا أكثـــر مـــن الـــالزم
مـــن املهـــم أن تســـتمتع جيـــدًا للمصـــاب 
خوفـــه  عـــن  بالتعبيـــر  لـــه  وتســـمح 
ــة  ــه الطاقـ ــر لـ ــاكله، ووفـ ــاعره ومشـ ومشـ
اإليجابيـــة والقـــوة واحلضـــن احلنـــون. 
ــه  ــي أحزانـ ــك فـ ــم نفسـ ــل وتقحـ وال تتدخـ

أو تشـــفق عليـــه آخـــر مـــا يريـــد املصـــاب 
بالهـــوان  الشـــعور  بـــه هـــو  أن يشـــعر 
والشـــفقة. ومـــن اجلمـــل التـــي تشـــعره 
ـــت  ـــى مرضـــك« و»ان ـــك عل ـــك »اهلل يعين بذل
فيـــك  اللـــي  و»انـــت  اخلاطـــر«  تكســـر 

مكفيـــك«.

ومخاوفـــك.  مشـــاكلك  فـــي  وتشـــركه 
وجتنـــب التأثـــر واحلـــزن الشـــديدين، حتـــى 
املريـــض  األوضـــاع وجتعـــل  ال تعكـــس 
يشـــعر بالذنـــب، وأن عليـــه أن يوفـــر لـــك 

احلضـــن والدعـــم واحلنـــان.

 3 - ال تفتـــرض أن املصـــاب أصبـــح عاجـــزًا
وال  املريـــض،  علـــى  املســـاعدة  اعـــرض 
تفتـــرض، أوتوماتيكيـــًا، أن كونـــه مصابـــًا 
بالســـرطان ســـيجعله غيـــر قـــادر علـــى 
وال  نفســـه.  علـــى  واالعتمـــاد  احلركـــة 
ـــام بنشـــاطاته  ـــن اخلـــروج أو القي ـــه م متنع
اليوميـــة وكأنـــه أصبـــح عاجـــزًا وغيـــر 
ـــم  ـــو ل ـــادام ه ـــة نفســـه. فم ـــى رعاي ـــادر عل ق
يشـــتِك ويتمكـــن مـــن الوقـــوف واحلركـــة 
ــاطاته  ــي نشـ ــتمرار فـ ــى االسـ ــجعه علـ شـ
اآلخريـــن مـــع  والتفاعـــل   اليوميـــة 

عـــن  معلومـــات  عليـــه  تســـرد  ال   -  4
يطلـــب  لـــم  مـــا  الســـرطان  مســـببات 
املريـــض منـــك ذلـــك، فغالبـــًا هـــو ال يريـــد 
أن يعـــرف هـــذه املعلومـــات. وال تســـرد 
لـــه أمثلـــة أو تبعـــث لهرســـائل أشـــخاص 

أهمية احلالة النفسية
الفعـــل  لـــردة  أن  عـــدة  دراســـات  بينـــت 
النفســـية تأثيـــرًا كبيـــرًا جـــدًا علـــى صحـــة 
وعليـــه،  للعـــالج.  واســـتجابته  املريـــض 
إلـــى  عـــدة  طبيـــة  توصيـــات  خلصـــت 
ــز  ــة وتعزيـ ــة املعنويـ ــع احلالـ ــرورة رفـ ضـ
ــس  ــك ليـ ــل وذلـ ــة واألمـ ــعور باإليجابيـ الشـ
فقـــط لتحســـني جـــودة حيـــاة املريـــض، بـــل 
ــرطان.  ــالج السـ ــاح عـ ــز جنـ ــًا لتعزيـ وأيضـ
الســـرطان وجـــودة حيـــاة  مـــن  فالنجـــاة 
املصـــاب ال تعتمـــد علـــى فعاليـــة العالجـــات 
العقاقيريـــة فقـــط، بـــل أيضـــًا علـــى حالتـــه 
املريـــض  فتقبـــل  والعقليـــة.  النفســـية 
الشـــفاء  فـــي  وأملـــه  الصحـــي  لوضعـــه 
ـــاع أســـلوب  ـــالج واتب ـــه بالع سيحســـن التزام
حيـــاة صحـــي مثـــل تنـــاول تغذيـــة صحيـــة 
والتوقـــف عـــن التدخـــني وبـــدء ممارســـة 
فرصـــة  تزيـــد  عوامـــل  وهـــي  الرياضـــة. 
شـــفائه وجـــودة حياتـــه. كمـــا أكـــدت دراســـات 
ــة  ــتوى الصحـ ــاع مسـ ــى أن ارتفـ ــرة علـ كثيـ
ــة  ــوة املناعـ ــن قـ ــدوره مـ ــع بـ ــية يرفـ النفسـ
واســـتجابة اجلســـم للعـــالج. أمـــا استســـالم 
وفقـــدان  واإلحبـــاط  لالكتئـــاب  املريـــض 
األمـــل، فســـيقلل التزامـــه بالعـــالج وفرصـــة 
ـــأن  ـــل اثبـــات دراســـات عـــدة ب جناتـــه. مـــا يعل
ـــاب  ـــة النفســـية للمصـــاب واالكتئ ســـوء احلال

ــه. ــرع وفاتـ ــي تسـ ــل التـ ــن العوامـ مـ

السرطان
متابعات

أثنـــاء احملاضـــرة تطرقـــت األســـتاذة هـــدى إلـــى عـــدة أســـئلة وعبـــارات يجـــب 
ـــراج.  ـــرح واإلح ـــه اجل ـــبب ل ـــا تس ـــرطان ألنه ـــاب بالس ـــى املص ـــا عل ـــدم طرحه ع
ـــع  ـــك وض ـــض علي ـــة للمري ـــول أي جمل ـــؤال أو تق ـــأل أي س ـــل أن تس ـــت: قب وقال
ـــف  ـــؤال؟ وكي ـــذا الس ـــأتقبل ه ـــت س ـــل كن ـــك ه ـــأل نفس ـــم اس ـــه ث ـــي مكان ـــك ف نفس
ـــي  ـــارات واألســـئلة الت ـــن العب ـــذه الســـؤال؟ وم ـــد ه ـــي أح ـــال ل ـــو ق ـــت سأشـــعر ل كن

ـــا: ـــدم طرحه ـــب ع يج
- لَم أنت ال تركز؟ أو لَم أنت عصبي؟

ـــة وال  ـــارس الرياض ـــي ومت ـــخص صح ـــت ش ـــرض؟ فأن ـــك بامل ـــبب إصابت ـــا س - م
ـــرض؟ ـــت بامل ـــاذا أصب ـــن فلم تدخ

- شعرك جميل، هل هي باروكة؟
- تبدو رائعاً وجميالً، وال يبدو عليك أنك مصاب مبرض مميت.

أسئلة عليك تفادي توجيهها لمريض السرطان

فن التعامل مع مريض
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لقاءات

الســريع  االنفعــال   ، بالقلــق  املســتمر 
والتفكيــر باملــوت  ، وآخــر هــذه املراحــل 
التــي ميــر بهــا املريــض هــي مرحلــة تقبلــه 
للمــرض وتعايشــه معــه حتــى يســتطيع 
اســتمرار  مــع  احليــاة  فــي  االســتمرار 
املــوت  أو  األلــم  أو  العــالج  مــن  مخاوفــه 
النــاس  يعلــم  أن  يحــب  ال  مــن  وهنــاك 
ــر ردود  ــاوف تعتب ــذه املخ ــه وكل ه بإصابت
املريــض  بهــا  بالــغ  إذا  إال  فعــل طبيعيــة 
وأصبــح غيــر قــادر علــى التحكــم بهــا وهنــا 
تســوء األعــراض وتصبــح اضطرابــا نفســيًا 
، لذلــك وجــود الطبيــب أو املعالــج النفســي 
املريــض  املــرض وتلقــي  منــذ تشــخيص 
اخلبــر هــو أمــر أساســي ويجــب تدخلــه 
العــالج  مبراحــل  وكذلــك  املراحــل  بهــذه 
خطــة  تتبــع  التــي  النفســية  واجللســات 
ــة  ــة احلال ــتطيع متابع ــى يس ــة ، حت عالجي
ــبء  ــن ع ــف م ــض والتخفي ــية للمري النفس

املــرض عنــه وأســرته . 
إن قبــول املــرض والتأقلــم معــه ليــس ســهاًل 
ــة مؤقتــة ، ويجــب التذكيــر  ، ولكنهــا مرحل
دائمــًا بأننــا نســتطيع التعبيــر عــن أملنــا 
ومخاوفنــا وأنــه ليــس لزامــًا أن نفعــل ذلــك 
لوحدنــا ألن وجــود مــن نحــب حولنــا يقــدم 
لنــا الدعــم النفســي ملســاعدتنا علــى محاربــة 

هــذا املــرض والتغلــب عليــه بــإذن اهلل . 
وميكــن أن نطلــع علــى بعــض النصائــح 
النفســية  اآلثــار  مــع  للتعامــل  العمليــة 

وهلل احلمــد بعــد تعافيكــم هــل تســتطيعني 
أن حتكــي لنــا طريقــة تلقــي خبــر  إصابتكــم 
بالســرطان ؟ مــا اقتراحاتكــم فــي كيفيــة 
إعطــاء اخلبــر ملرضــى الســرطان  ومــا هــي 
املراحــل التــي مــررمت بهــا عندمــا تلقيتــم 

ــر ؟ اخلب
 

الدكتورة نادية المحمود 
ــم  ــاء معك ــى اللق ــكر عل ــة بالش ــه بداي أتوج
مــن خــالل مجلتكــم املميــزة ، مجيبــة علــى 
ــالل  ــن خ ــر م ــت اخلب ــا تلقي ــؤال بقوله الس
املستشــفيات  بأحــد  املعاجلــة  الدكتــورة 
العينــة  بفحــص  قامــت  التــي  اخلاصــة 
وبلغتنــي بضــرورة البــدء بالعــالج ، تلقيــت 
ــادة ،  ــا بداخــل العي ــا وزوجــي كن ــر أن اخلب
مــن وجــه نظــري أن أفضــل طريقــة لوصــول 
بصــورة  تكــون  أن  املريــض  إلــى  اخلبــر 
تدريجيــة مــع وجــود الطبيــب املعالــج ، 
طبيــب مــن الصحــة النفســية ومتخصــص 
ــة  ــة ، وأول جلس ــة اإلجتماعي ــم اخلدم بقس
تكــون ملــدة ســاعة بصــورة مبدئيــة مــع 
ســماعى  وعنــد   ، املريــض  أســرة  وجــود 
ــل حريصــة  ــي  بالفع ــر اســتغربت ألن للخب
جــدًا علــى الفحــص املبكــر لســرطان الثــدي 
، وبــدأت افكــر فــي أبنائــي ومســؤولياتي 
جتاههــم ، وشــعرت لفتــرة أن الدنيــا وقفــت 
املســتقبلية  خططــي  عنــدي  كان  الســيما 
العــالج  مبرحلــة  وبــدأت   ، ألبنائــي 
باملستشــفي وبــدأت اجللســات مــع املتعافــني 
ــر ومــن املمكــن  ــدأت أشــعر أن األمــل كبي فب
ــة.. ــي الطبيعي ــى حيات أن أشــفي وأرجــع إل

 
أما المتعافية منة الله فرج 

فتلقــت اخلبــر علــى مراحــل فقــد أحســت 
ــل األشــعة  ــة فــي صدرهــا وقامــت بعم بكتل
بضــرورة  األشــعة  طبيبــة  وأخبرتهــا   ،

ــرطان  ــة بالس ــر اإلصاب ــي خب ــك أن تلق الش
لــه آثــاره الســلبية علــى املريــض لذلــك فــإن 
اجلســدي  التأثيــر  يتجــاوز  التأثيــر  هــذا 
والضغوطــات  النفســي  للتأثيــر  ليصــل 
التــي يعانــي منهــا املريــض وأهلــه ، كمــا أن 
هنــاك مراحــل ميــر بهــا املريــض منــذ تلقيــه 
ــه  ــر وتعايش ــذا اخلب ــه له ــى تقبل ــر إل اخلب
مــع املــرض ، وتتفــاوت ردات فعــل عنــد كل 
شــخص حســب الشــخصية وكذلــك وجــود 
الدعــم الدعــم األســري مــن عدمــه ، لــذا مــن 
بالصدمــة  املريــض  يشــعر  أن  الطبيعــي 
مبرحلــة  وميــر  التشــخيص  تلقــي  عنــد 
اإلنــكار التــي يلجــأ إليهــا للتخفيــف مــن 
ــر  ــه اخلب ــد تلقي ــه عن ــذي يشــعر ب ــم ال األل
ــة اإلحســاس بالغضــب  ، وتلــي هــذه املرحل
والــذي يعكســه املريــض بالتصــرف بغضــب 
جتــاه املقربــني لــه وأحيانــًا كثيــرة جتــاه 
ــة  ــذه احلال ــه وبه ــب املشــخص حلالت الطبي
يبــدأ بالبحــث عــن بدائــل باللجــوء آلراء 
أطبــاء آخريــن ، ثــم تأتــي مرحلــة االكتئــاب 
ــؤدي  ــن  أن ي ــذي ميك ــديد وال ــزن الش واحل
إلــى انعــزال املريــض عــن أســرته ومجتمعــه 
ويعــد االكتئــاب مــن االضطرابــات النفســية 
وتأثيــره  الســرطان  ملــرض  املصاحبــة 
ينعكــس علــى اضطرابــات املــزاج ، الشــعور 
باحلــزن املســتمر ، فقــدان الشــعور باملتعــة 
، اضطرابــات فــي األكل والنــوم وصعوبــة 
الشــعور   ، باليــأس  والشــعور  بالتركيــز 

ــي . ــاد النفس ــذا االجه ــن ه م
خاللهــا  مــن  محببــة  نشــاطات  ممارســة 
يســتطيع املريــض قضــاء بعــض الوقــت 
التــي  واملتابعــات  العالجــات  عــن  بعيــدا 
ووقتــه  حياتــه  مــن  كبيــرا  حيــزًا  تأخــذ 
لذلــك ممارســة بعــض االنشــطة و الهوايــات 
، ولعــل محافظتــه علــى  حتســن مزاجــه 
مســتوى نشــاطه برياضــات خفيفــة مثــل 
املشــي متنحــه االســترخاء وتخلصــه مــن 

 . الســلبية  الطاقــة واملشــاعر 

أما فيما يخص العائلة واألصدقاء 
ــة أحــد األحبــة يؤثــر عليهــم نفســيًا  فإصاب
مشــاعرهم  لكبــت  ويلجئــون   ، وعاطفيــًا 
حلمايــة املريــض مــن التعــرض للمزيــد مــن 
الضغــط النفســي ، هــم كذلــك يحتاجــون 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  للنصــح واإلرشــاد 
املريــض ليســتطيعوا دعمــه مبــا يحقــق 

الرضــى النفســي عندهــم . .
اخلاصــة  التجــارب  اســتعراض  وألهميــة 
الســرطان  ملريــض  النفســية  بالصحــة 
ــات  ــا( عــدد مــن املتعافي اســتضافت )حياتن
للتحــدث حــول هــذا املوضــوع ، وفيمــا يلــي 
اســتعراض لتجربــة أربــع متعافيــات  هــن : 
الدكتــورة ناديــه احملمــود ، املتعافيــة بســمه 
عنايــة ، املتعافيــة منــة اهلل فــرج واملتعافيــة 
ــا  ــا إليهن ــي توجهن ــان والالت ــا قوص صوني

ــة:  ــئلة التالي باألس

 : الســرطان  ملــرض  واملعنويــة 
مراحــل  وخــالل  احلالــة  تشــخيص  بعــد 
ــى  العــالج مــن املهــم للمريــض االنفتــاح عل
اآلخريــن والتحــدث إليهــم وذلــك بنــاء علــى 
ــرر  ــن يق ــو م ــض مناســبًا فه ــراه املري ــا ي م

ــن يتحــدث . ــع م ــن يلجــأ وم مل
االســتعانة بنصائــح اخلبــراء واملختصــني 
ونقصــد بهــم املستشــارين واالخصائيــني 
يضمهــم  الذيــن  النفســية  الصحــة  فــي 
الفريــق الطبــي املعالــج حيــث أنهــم األقــدر 
علــى تشــخيص املشــاكل النفســية املتعلقــة 

باملريــض والتعامــل معهــا وعالجهــا  . 
مجموعــات املســاندة والتي تضم األشــخاص 
الذيــن عانــوا أو يعيشــون معانــاة اإلصابــة 
التحــدث  املريــض  بالســرطان ويســتطيع 
متنحــه  التــي  املجموعــات  هــذه  ضمــن 

الشــعور بالطمأنينــة واالرتيــاح .
معرفــة املــرض بشــكل أوســع حيــث أن ذلــك 
يتيــح للمريــض التركيــز علــى اجلوانــب 
طبيعــة  ملعرفــة  باإلضافــة  تهمــه  التــي 
ــي  ــا ف ــار عنه ــود االستفس ــي ي ــئلة الت األس
زيارتــه للطبيــب املعالــج وذلــك يعــزز مــن 

قدرتــه علــى التعامــل مــع املــرض . 
مســتوى  مــن  للتقليــل  املســاعدة  طلــب 
اإلجهــاد حيــث أن ضغــوط احليــاة اليوميــة 
مــن  التعافــي  تؤثــر ســلبًا علــى مرحلــة 
املــرض لذلــك االســتعانة مبســاعدة العائلــة 
ــف  ــة يخف ــال اليومي ــي األعم ــاء ف و األصدق

مراجعــة مركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان 
، وأكــدت أن أهلهــا علمــوا باخلبــر قبلهــا 
ولــم يبلغوهــا، وتلقيــت اخلبــر مــن الطبيــب 
تلقيــت  عندمــا  اهلل  وســبحان   ، املعالــج 
اخلبــر نزلــت الســكينة والصبــر علــى قلبــي 
ــا  ــني ، أم ــن رب العامل ــالء م ــه ابت ــرت أن وذك
بســؤالها عــن املراحــل التــي مــرت بهــا عنــد 
تلقــي اخلبــر فأجابــت أوال الصدمــة وبــدأت 
أراجــع نفســي مــا األخطــاء التــي قمــت بهــا 
مــن عــادات كنــت أمارســها أدت إلــى اإلصابــة 
وغيرهــا ثــم مرحلــة تقبــل املــرض وأنــه 
ــش  ــة التعاي ــم مرحل ــني ث مشــيئة رب العامل

ــع املــرض. م
ان يقــدم  عنــد ســؤالها عــن مــن تقتــرح 
تلقــي  أن  أوضحــت  ؟  للمريــض  اخلبــر 
ــف مــن شــخص آلخــر وليــس  ــر يختل اخلب
اجلميــع لديهــم نفــس القــدرة والقــوة علــى 
ــات  ــاك جه ــن هن ــر ، لك ــذا اخلب ــتقبال ه اس
ــة  ــغ اخلبربطريق مختصــة تســتطيع أن تبل
تهــون منــه علــى املريــض مثــل مركــز الدعــم 
النفســي مبركــز الكويــت ملكافحة الســرطان. 

أما المتعافية صونيا قوصان 
قالــت لــم يكــن عنــدي شــك ولــو واحــد 
ــام  ــن األي ــوم م ــي ي ــي ســأصاب ف ــة ان باملائ
بســرطان الثــدي وعنــد إبالغــي انصدمــت 
اســتطيع وصــف إحساســي  وبقيــت  وال 
كذلــك ملــدة ســاعتني بعدهــا بــدأت أســتوعب 
توقفــت   حياتــي  أن  أحسســت  اخلبــر، 
ونفســيا أحسســت أننــي محطمــة ، وبدايــة 
مراجعتــي للدكتــورة أبلغتهــا أنــي لســت 
مصابــة بالســرطان ألننــي ال أحــس بــأي 
ألــم وخــالل فتــرات عالجــي لــم أكــن أتخيــل 
أننــي سأشــفى مــن الســرطان ألن الفكــرة 
عنــه كانــت أن النهايــة مــوت فقــط  ولــم 
يكــن عنــدي أي فكــرة عــن التوعيــة بهــذا 
ــالج  ــل الع ــدأت مراح ــا ب ــوع ، وعندم املوض
بــدأت  كثيــرا  املستشــفى  علــى  وتــرددت 
العــالج  يتلقــني  مثلــي  مريضــات  أقابــل 
بصــورة طبيعيــة ويعشــن حياتهــن بــدون 
ــدأت  ــا ب ــن هن ــا أحسســت ، وم خــوف مثلم
وزاد  الشــفاء  فــي  أمــل  هنــاك  أن  أشــعر 

تقبلــي للعــالج .

ــدم  ــن يق ــا ألفضــل م ــن اقتراحه بســؤالها ع
ــض  ؟ ــة للمري ــر اإلصاب خب

األنســب  هــو  املعالــج  الطبيــب  فأجابــت 
لذلــك ولكــن عليــه اســتخدام أســلوب يراعــي 

ال تقل أهمية عن الصحة الجسدية 
الصحة النفسية



لقاءات

الطبيــب املعالــج هــو األفضــل . 

مــا هــي اجلهــات التــي قدمــت لكــم املســاعدة 
خــالل فتــرة التعافــي ؟ 

الدكتورة / نادية المحمود 
بناتــي وأوالدي وبنتــي كانــت بتســتخرج 
اليوتيــوب  مــن  املكافحــني  قصــص  لــي 
وكانــت بتشــجعني، وأصدقائــي فــي العمــل 
فيوجــد طبيبــة زميلتــي ذكــرت لــي أن هنــاك 
مرضــي متعافــني مــن أكثــر مــن 25 ســنه  ، 
ــدر  ــوة واألمــل ق ــا حســيت بالق ــدر م بــس ق
مــا كنــت أحــس بألــم لوجــع النــاس مــن 
وأبــي  أمــي  مثــل  علــى  وحزنهــم  حولــي 
عندمــا أخبرتهــم باخلبــر شــعرت بآملهــم 
مــرور  بعــد  لكــن   ، وأصدقائــي  وحزنهــم 
املــرض  علــى  اعتــادوا  الزمــن  مــن  فتــرة 
ويشــجعوني  نفســيًا  يدعمونــي  وبــدأوا 
فيمــا بعــد حتــى احلمــد هلل التعافــي التــام . 

هل الدعم النفسى لكم كان كافي ؟ 
الدعــم مــا كان كافــي ألن مريــض الســرطان 
صعــب يتقبــل كلمــة شــفاء ، وميكــن أنــا 
بذكرهــا احلــني بســهولة ألنــي احلمــد هلل 
شــفيت ، فكــرة مرضــه بحــد ذاتهــا علــى 
اســتحالة  مــرض  أنــه  القــدمي  املنظــور 
الشــفاء منــه ، مريــض الســرطان بيمــر بعدة 
مراحــل وكل مرحلــة فيهــا مشــاكلها او رد 
ــى جســمه أن كان عــالج جراحــي  ــا عل فعله
او كيميائــي او اشــعاعي فاملالمــح نفســها 
انــه  بيحــس  فاحيانــًا  للمريــض  بتتغيــر 
بيكبــر بالســن ، الشــهيه تختلــف ، وحتديــدًا 
بالنســبة للنســاء و تأثيــر الكيمــاوي عليهــا 

قاعــدة  ورصــدت  ســاعتني  ملــدة  كاملــة 
اساســية اهلل الــي جــاب املــرض واهلل قــادر 

انــه يزيلــه واحلمــد هلل .
 

المتعافية منة الله 
طبعــًا الــوازع الدينــي مهــم جدًا ســبحان اهلل 
وكأنــه يرفــع معــدل املناعه بجســم املريض ، 
وهنــاك دعــم كان مــن مركز الســدرة املوجود 
الكويــت ملكافحــة الســرطان ،  فــي مركــز 
ــة  ــدوق اعان ــاك دعــم فــي صن ــك كان هن كذل
ــى  ــن عل ــات يعمل ــق داعي املرضــى عــن طري
دعــم مرضــى الســرطان نفســيًا ، وقــد مــررت 
بيــوم ضعفــت فيــه وبكيــت ، ثــم بــدأت اقــرأ 
ــوم  ــا كل ي ــا أكمله ــًا ام ــرة يومي ــورة البق س
بعــد الصــالة او اقســمها علــى الصلــوات 
ومــا كانــت تأخــذ منــي اكثــر مــن 40 دقيقــة 
يوميــًا لــو قرأتهــا مــرة واحــدة ، مهــم جــدًا أن 
ــأن املــرض  االنســان يكــون عنــده االميــان ب
ــه  ــع درجــات املؤمــن وفعــال كالم الداعي يرف

فــرق معــي جــدًا.

المتعافية صونيا قوصان 
حســيت بأنــه اختبــار مــن اهلل ليردنــي لــه 
ردًا جميــاًل وطبعــا جلــأت إليــه وهــو طبيبــي 
ومــن وقتهــا التزمــت بالصــالة واألدعيــة 
وبــدأت احفــظ وازيــد قــراءة ســورة البقــرة 

ــا . ــة عليه واملداوم

المتعافية بسمه عناية 
رب  مــن  امتحــان  مرضــى  أعتبــرت  أنــا 

فيــه صعوبــة اخلبــر  وأثــره علــى املريــض 
اجلالــس أمامــه ، لذلــك هــذا األســلوب يفــرق 
خاصــة مــع املرضــى الذيــن ليــس لديهــم 
أي توعيــة حــول املــرض لذلــك أنصــح بــأن 
يعمــل األطبــاء واملختصــون علــى كيفيــة 
ــال اخلبــر للمريــض بصــورة تخفــف  ايص

ــية .  ــاره النفس ــن آث م

وبسؤال المتعافية بسمة عناية
عن كيفية تلقي اخلبر ، وأثره عليها؟ 

ذكــرت أنــه كان خبــرا غيــر متوقــع وصــادم ، 
مــع العلــم أنــه كانــت لي أخــت عندهــا اصابة 
بالدمــاغ وتوفــت  وكذلــك زوجــة عمــي كان 
ــا  ــت ، وعندم ــدي وتوفي ــة بالث عندهــا اصاب
ــرت  ــر أخب ــج باخلب ــب املعال ــي الطبي أبلغن
كل عائلتــي وابلغتهــم بضــرورة التواجــد 
ــل  ــأموت ب ــي س ــري كان بأن ــي ألن تفكي مع
عملــت جــروب للعائلــة أبلغتهــم فيــه بأننــي 

ســأحلق بأختــي املتوفــاة .

مــا هــي املراحــل التــي مــررت بهــا عنــد تلقــي 
اخلبــر ؟ 

كانــت  والصدمــة  وحــزن  صدمــة  كانــت 
أوقــع.

أن  تقترحــني  مــن  أفضــل  مــن  كمتعافيــه 
للمريــض؟  اإلصابــة  خبــر  يوصــل 

أواًل  باألمــر  األســرة  تعلــم  أن  اقتــرح 
النفســي  الطبيــب  مــع  ويتعاونــوا 
ملعرفــة شــخصية املريــض ومــن ثــم يتــم 
ــة ،  ــر اإلصاب ــه خب ــه وإبالغ التواصــل مع
وجــود طبيــب نفســي يكــون مشــارك مــع 

أوالدي ومعارفــي ومركــز الســدرة للدعــم 
النفســي . 

يوجــد بعــض النــاس غير ملمــني بالتوعية 
الصحيحــة مــن أمــراض الســرطان فهــل 
تعاملتــم مــع مثــل هــؤالء األشــخاص ، 
وهــل كان لهــم آثــر فــي توجيهــك بصــورة 

ــة ؟  خاطئ
د. ناديه المحمود

غيــر  النــاس  بعــض  يوجــد  حقيقــي 
بهــذا  يفتــون  و   ، بالتوعيــة  متخصصــه 
راح  ألن  فيــه  نفتــي  الــي صعــب  املجــال 
يكــون لــه آثــارًا ســلبية علــى املريــض ، 
ــل  ــي ه ــج تلفزيون ــع برنام ــرة أطال ــر م أذك
املــرض قاتــل أم ممكــن الشــفاء منــه ، فالــرد 
الشــفاء  وصعــب  قاتــل  مــرض  أنــه  كان 
منــه فتضايقــت جــدا فيجــب ان يكــون فــي 
دراســة للحــوار مــن اجلهــات املتخصصــة 
اي  او  التليفزيــون  ببرامــج  ، وخصوصــًا 
ــر  ــع خب ــور وق ــع اجلمه ــل م ــيلة تواص وس
ــى أي مريــض  ــى او عل ــر عل ــذا اخلب ــل ه مث

 . ســيكون صعــب ومســتحيل تقبلــه 

المتعافيه منه الله 
أكيــد بيأثــر أي خبــر ســلبي علــى نفســية 
املريــض ، وكنــت أبتعــد عنــه متامــًا ســواء 
خبــر مؤكــد أو كالم النــاس غيــر املوثــوق فيهــم 

ــة .  ــذه الفئ ــن ه ــد ع ــد البع ــل الوحي واحل

المتعافية صونيا قوصان 
هــؤالء  مثــل  مــع  لألســف  تعاملــت  نعــم 
الــي  التوجــه  منــي  طلبــوا  و  النــاس 
ــت  ــم وكمل ــم اســتمع له ــن ل ــن ولك العطاري
ــاهلل وكانــت النتيجــة  عالجــي واســتعنت ب

 . بتعافــي  هلل  احلمــد 

المتعافية بسمة عناية 
مــا كان فــي مجــال أن أتعامــل مــع مثــل هــذه 
الفئــة ، ألن أوالدي كانــوا بجانبــي طــوال 
الوقــت و عملــوا علــى تغييــر نظــام حياتــي 
ــت  ــو البي ــروا ج ــة ، وغي ــث التغذي ــن حي م

ــه حتــى أعيــش بجــو مناســب حلالتــي. كل

أمــا ســؤال: دور الديــن والنواحــي الروحيــة 
وانعكاســه عليكــم فــي حــاالت تلقيكــم خبــر 

االصابــة وكذلــك أثنــاء تلقــي العــالج ؟ 
ــدي وازع  ــا ل ــود أن ــة احملم ــورة / نادي الدكت
دينــي عالــي وهلل احلمــد ، و كنــت بجلســات 
البقــرة  الكيمــاوي اســمع ســورة  العــالج 

بالوهــن  األحســاس  الشــعر  ســقوط  مــن 
املراكــز  ببعــض  يوجــد  فمثــال   ، العــام 
صالونــات  بهــا  يوجــد  الكويــت  بخــارج 
ملريــض  باروكــة  وعمــل  الشــعر  لقــص 
الســرطان قبــل ســقوطه مــن نفــس شــعره 
، الفكــرة الــي الزم نغرســها بــكل املرضــى 
أن مــرض الســرطان مــرض مثــل أي مــرض 
راح يأخــد فتــرة عالجــة وتعــدي بــإذن اهلل 

وذلــك بــإرادة املريــض . 

المتعافية / منة الله فرج 
ــي جلســات  ــوا بيحضــروا مع ــي كان اصحاب
عنــدي  كان  وطبعــا  الكيمــاوي  العــالج 
اصدقائــي علــى السوشــيال ميديــا وهــذا 
فــرق معــي كثيــر ، وكانــوا يدعمونــي كثيــرا 

ودائمــا دعواتهــم كانــت معــي . 

بسؤال المتعافية صونيا قوصان
ــا  ــي دعموه ــخاص ال ــات أو األش ــن اجله  ع

ــا ؟  ــاعدة له ــد املس ــوا ي ــيًا وقدم نفس
لألســف مــا حبيــت أخبــر أهلــي بــس زوجــي 
كان لــي الداعــم الكبيــر أصبحــت كلمتــه مــا 
فــي مــرض بيّمــوت إحنــا ممكــن منــوت مــن 
ــذه  ــذار ، وه ــابق إن ــدون س ــبب وب ــر س غي
الفكــرة ســاعدتني كثيــرا ألن أتقبــل عالجــي 
وطبعــا   ، اهلل  شــاء  ان  سأشــفى  وأقــول 
معــي  فــرق  باملركــز  املتعافيــات  جــروب 
كثيــر إنــك تكونــي خارجــة مــن جلســات 
الكيمــاوي وجنلــس مــع بعــض وكل واحــدة 
ــر .   ــي كثي ــرق مع ــد ف ــا أكي ــي حكايته حتك

وسألنا المتعافية بسمة عناية 
املســاعدة  لــك  التــي قدمــت  مــن اجلهــات 

؟ وتعافيــك  عالجــك  فتــرة  خــالل 
ومركــز  وأوالدي  وتعالــي  ســبحانه  ربنــا 
متعافيــه  جمــال  ليلــي  والســيدة  ســدرة 
ســابقة ، وفــي مركــز ســدرة كانــوا ينفــذون 
ــة للخــروج مــن اجلــو العــام  برامــج مختلف

للمــرض . 

دور مميــز  لــه  كان  املعنــوي  الدعــم  هــل 
؟  بشــفاءك 

طبعــا أنــا بعــد أول يــوم تلقيــت فيــه خبــر 
اصابتــي مــن الطبيــب املعالــج انصدمــت 
أننــي  رســايل  النــاس  لــكل  فارســلت 
ــت  ــت صلي ــى الســرطان ، وقم ســأتغلب عل
وأجتهــت إلــى املستشــفي ومت حتديــد  موعــد 
جراحــة لــي واحلمــد هلل الدعــم كان مــن 

العاملــني ، وطبعــًا جلــأت إليــه بــكل الطــرق 
وهــو كان ســندي وبعدهــا اوالدي واقاربــي .  

اثنــاء  استشــارية  جلســات  وجــدت  هــل 
ــاك  ــي العــالج خــارج الكويــت ) هــل هن تلق
غــرف خاصــة لألستشــارات النفســية( وهــل 

ــرف ؟  ــذه الغ ــل ه ــت مث ــي الكوي توجــد ف
اثنــاء  استشــارية  جلســات  وجــدت  هــل 
ــاك  ــي العــالج خــارج الكويــت ) هــل هن تلق
غــرف خاصــة لألستشــارات النفســية( وهــل 

ــرف ؟  ــذه الغ ــل ه ــت مث ــي الكوي توجــد ف

الدكتورة نادية المحمود 
للعــالج  جلســتي  الكويــت  فــي  اخــذت 
اجللســات  هــذه  تابعــت  فمــا  الكيمــاوي 
وأكملــت عالجــي باخلــارج كان اول لقــاء فــي 
اجللســات باخلــارج حولتنــي الدكتــورة الــي 
املمرضــة املتمرســة  Practice Nurse  وكانــت 
املمرضــة تشــرح عــن العــالج الكيمــاوي ومــا 
ــا  ــي ســيتم أخذه ــة الت ــك األدوي ــاره وكذل آث
ــت املمرضــة ان  ــاره ، وقال للتخفيــف مــن آث
العــالج الدوائــي ليــس فقــط هــو املهــم ولكــن 
العــالج النفســي لــه أهميــة كذلــك ، وطلبــت 
منــي املشــاركة فــي جلســات اليوجــا ولكــن 
أمــارس  ألنــي  أحتاجهــا  ال  أنــي  أبلغتهــا 
طقوســي الدينيــة التــي تزودنــي بالقــوة 

ــي .  ــام عالج ــة إلمت الروحاني
واقتــرح ان يكــون هنــاك اهتمــام فــي الكويت 
للتركيــز علــى الــوزاع الدينــي وجلســات 
لدعــم الروحانيــات وأقصــد طبعــا األمــور 

المتعافية صونيا قوصانالدكتورة نادية المحمود
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يؤثــر هــذا علــى طــرق تلقــي العــالج للمريــض ؟
المتعافية الدكتورة نادية المحمود 

طبعــا فيوجــد بحــوث تؤكــد هــذه املعلومــة 
، الــذي يكــون عنــده أمــل بالشــفاء يوصــل 
بعــض  الن  بالعــالج  ممتــازة  لنتيجــة 
ــة  ــع األدوي ــم م املرضــي محبطــني وتفاعله
ــة  ــد عالق ــلبية فيوج ــة س ــه عالق ــون ل يك
بــني احلالــة النفســية وانتكاســة املريــض .

 
المتعافية / منة الله 

طبعــًا أنــا اصبــت ألنــه كان عنــدي ضغــط 
ــن  ــد ع ــول أن نبتع ــن نق ــي ول ــي عال نفس
هــذه الضغــوط ، ولكــن الصــح أن نعلــم 
كيــف نتعامــل معهــا كــي ال يؤثــر علــى 

صحتنــا . 

المتعافية / صونيا قوصان  
ــي يحضــروا  ــي صديقات ــا كان ل ــد طبع اكي
معــي جلســات العــالج الكيمــاوي ودعمهــم 
كان لــه اثــر كبيــر فــي رفــع املعنويــات 

ــدي .  عن

المتعافية / بسمة عناية  
أيــام  وخصوصــا  كثيــرا  أتأثــر  طبعــا 
ــذه  ــت به ــاوي وكن ــالج الكيم ــات الع جلس

االيــام أتوجــه إلــى مركــز ســدرة. 

ــم مجــال الســرطان يســتحق  هــل بتقديرك
عمــل أكثــر مــن مقدمــي اخلدمــة أم أن الــذي 

يقــدم االن كافــي ؟ 

ــد  ــور خال مــن املــرض وأحــب أشــكر الدكت
اإلدارة   مجلــس  رئيــس  الصالــح  أحمــد 
والدكتــورة حصــة الشــاهني ألنهــم فعــال  

ــال.  ــذا املج ــني به ــن افضــل العامل م

المتعافية منة الله  
ــة مــن  ــة التوعي نعــم مــرة اشــتركت بحمل
مــرض ســرطان الثــدي فــي عــام 2019 فــي 
اجلمعيــات وطبعــا دور مهــم جــدًا اننــا 
ــوا .  ــا كان ــاس اينم ــة للن ــل التوعي نوص

المتعافية صونيا قوصان  
أن  تعمــل  وهــي   ممتــازة  )كان(  حملــة 
توصــل التوعيــة جلميــع النــاس وتابعــت 
الدكتــورة ناديــة احملمــود  وطبعــا  مــع 
طاملــا أنهــا مــن اجلهــات التــي تعمــل علــى 

نشــر التوعيــة فيجــب أن ندعمهــا. 

المتعافية بسمة عناية 
طبعــا حملــة )كان ( وشــاركت فيهــا بعــدد 
مــن األنشــطة مــع الدكتــورة ناديــة احملمود 
، وصنــدوق مرضــى الســرطان بعرفهــم من 
زمــان كنــت قدمــت فيهــا مســاعدة ســابقة .

مرضــى  مســاعدة  ان  تعتقديــن  هــل   
الســرطان ماديــا ومعنويــا لــه آثــر ايجابــي 

علــى املريــض، وهــل توصــني بيــه؟
الدكتورة نادية المحمود 

ــه  ــة مهم ــى املادي ــاعدة املرض ــا مس طبع
جــدًا وخصوصــًا أن املــرض لرب األســرة 
عائــق علــى اســتمرار عملــه بــأي قطــاع ، 
ويوجــد العديــد مــن اجلمعيــات األهليــة 

وأن  األوقــاف  وزارة  عليهــا  توافــق  التــي 
يتــم التعــاون بــني وزارة الصحــة ووزارة 

ــر. ــذا األم ــول ه ــاف ح األوق

غــرف  بوجــود  رأيــك  عــن  وبالســؤال 
االستشــارات النفســية واملختصــني بالعــالج 
النفســي والذيــن يجتمعــون مــع املرضــي 

؟  مســتمرة  بصــورة 
ــي  ــأن ف ــود ب ــه احملم ــورة نادي ــت الدكت قال
املركــز يوجــد عيــادة الصحــة النفســية 
صحــة  أخصائــي  فيهــا  يوجــد  والتــي 
نفســية ولكــن التحويــل يتــم عنــد الرغبــة 
وألن   ، عليهــا  املرضــى  كل  يحــول  وال 
مريــض الســرطان يصــاب اخلــوف عنــد 
ســماع خبــر إصابتــه لذلــك فــإن تواجــد 
الفريــق  ضمــن  النفســيني  املستشــارين 
ــى  ــي عل ــر ايجاب ــه تأثي ــج ســيكون ل املعال
حالــة املريــض النفســية ، وهــي خدمــة 

موجــودة ولكــن حتتــاج لتطويــر . 

المتعافية / منة الله 
أنــا مــا اتعاجلــت بــرة الكويــت علشــان 
ــن  ــة لك ــال للمقارن ــدي مج ــي عن ــون ف يك
احلمــد  وهلل  ممتــاز  بالكويــت  العــالج 
وجميــع الطواقــم الطبيــة ممتــازة ومؤهلــة 
للتعامــل مــع مرضــى الســرطان ، وموجــود 
املرضــى نفســيًا  بيســاعد  مركــز ســدرة 

ويدعمهــم . 

المتعافية صونيا قوصان 
مبركــز  الســدرة  مركــز  موجــود  نعــم 
الكويــت ملكافحــة الســرطان ممتــاز وطريقة 
املعاملــة كثيــر مميــزة وكنــت كل مــا احــس 
ــم  ــم بدعمه ــي انتكســت نفســيًا اروح له ان
ــر  ــورة املعاجلــة حســيت كثي ــم الدكت ودع

بالفــرق . 

المتعافية بسمة عناية 
بجلســات  معــي  كانــوا  ســدرة  مركــز 
الكيمــاوي وبناتــي كانــوا جنبــي كمــان 
ــت  ــا عمل ــر طبعــا ان ــرق معــي كثي وهــذا ف
العمليــة وبعــد العمليــة بــدأت جلســات 
الكيمــاوي ، وأول جلســة رفضــت أن بناتــي 
يكونــوا معــي وهــذا طبعــا جلهلــي بفكــرة 

مــاذا ســيفعل بــي العــالج الكيمــاوي .

ملريــض  النفســية  احلالــة  ان  تعتقديــن  هــل 
الســرطان لــه عالقــة باحلالــة البدنيــة وهــل 

ــا  ــا ومل ــي بفرنس ــت عالج ــا كمل ــازة ان ممت
اطلعــوا علــى عمليتــي قالــوا كثيــر ممتــازة 

اجلراحــة.

 هل هناك مميزات للعالج باخلارج؟
لــكل  كافــي  وقــت  يوجــد  فقــط  هنــاك 
مريــض بحيــث ان الطبيــب ياخــد وقتــه 
مــع املرضــي ، كل عيــادة يوجــد بهــا 10 
ملفــات فقــط وهــذا يعطــي وقــت للمريــض 
مــع طبيبــة املعالــج علــى عكــس مــا يحــدث 
هنــا وهــذا يعتبــر الفــرق الوحيــد ، امــا 
الســلبيات التــي حتــدث ملتلقــي العــالج 
ــه  ــن اهل ــده ع ــى بع ــر عل ــارج يقتص باخل
وذويــه ملــدة تزيــد عــن ســنه غيــر تكلفــة 
العــالج الباهظــه وطبعــا ممكــن يقــف عالج 
املريــض لعــدم توفــر امليزانيــة للمريــض ، 

ــة .  ــالف اللغ ــر اخت غي

المتعافيه منة الله 
انــا مــا اتعاجلــت بخــارج الكويــت لكــن 
بصــورة واضحــة العــالج مبركــز الكويــت 
ملكافحــة الســرطان ممتــاز ووزارة الصحــة 
تقــدم خدمــات ممتــازة وفعــال نشــكرهم  

ــا  .  عليه

المتعافية صونيا قوصان 
أنــا مــا تعاجلــت باخلــارج وال اقــدر اقــارن 
ولكــن هنــا املعاملــة كثيــر ممتــازة ومميــزه 
مبركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان اخلدمة 

ممتــازة . 

المتعافية بسمة عناية 
ــز  ــة مبراك ــازة مقارن ــازة ممت ــت ممت الكوي

ــت  خــارج الكوي
ــاطات  ــى نش ــرف عل ــك التع ــبق ل ــل س  ه
مبــرض  للتوعيــة  الوطنيــة  احلملــة 
مرضــى  صنــدوق  او  »كان«  الســرطان 
الســرطان باجلمعيــة الكويتيــة ملكافحــة 

؟  والســرطان  التدخــني 
الدكتورة نادية المحمود 

هــم مــن اســاس اجلهــات مبجــال التوعيــة 
مــن مــرض الســرطان بالكويــت وطبعــا 
كان مــن خــالل عملــي بــوزارة الصحــة كنــا 
بنتعامــل مــع اجلمعيــة الكويتيــة ملكافحــة 
ــة  ــال التوعي ــي مج التدخــني والســرطان ف
ــة كان  ــى ، وحمل ــل مرض ــني قب ــن التدخ م
مــن منــارات التوعيــة مــن مــرض الســرطان 
وانــا احلــني متطوعــة بهــا بعــد تعافــي 

الدكتورة نادية المحمود 
مركــز مكافحــة الســرطان يحتــاج قليــال 
مــن الدعــم ويحتــاج متيــزا اكثــر مــن باقــي 
املراكــز واملستشــفيات ويجــب أن يكــون 
فعملهــم   ، كافــي  الطبــي  الطاقــم  عــدد 
صعــب وال يجــب ان يكــون عندهــم نقــص 

ــي .  ــم الطب ــي الطاق ف

المتعافية منة الله 
والنــاس  موجــود  املــرض  طاملــا  طبعــا 
هنــاك  يكــون  أن  أمتنــى   ، بــه  تصــاب 
تطعيــم ضــد الســرطان حتــى ال يصــاب بــه 

أحــد أبــدًا  . 

المتعافية صونيا قوصان  
يجــب أن  يزيــدوا بعــدد األبحــاث للوصــول 

ت  للمسببا

المتعافية بسمة عناية 
طبعــًا الزم يتقــدم أكثــر لغايــة مــا تتوقــف 

األصابــات

 هــل جتديــن فــرق فــي خدمــة العــالج بــني 
الكويــت والــدول األخــري الســيما أن الــدول 
األخــري ال يوحــد لديهــا الدعــم اإلجتماعــي 

واألســري فــي أغلــب احلــاالت ؟ 
الدكتورة نادية المحمود 

بخــارج  اخلدمــات  علــى  اطلعــت  انــا 
الكويــت ، الكويــت مــا شــاء اهلل افضــل 
جــدًا واألدويــة متوفــرة واألجهــزة احلديثــه 

العاملــة بهــذا املجــال اخلدمــي ، انــا أؤيــد 
مســاعدة مريــض الســرطان نظــرًا ألنهــم 
يفقــدون عملهــم أثنــاء مرضهــم ويوجــد 
مبركــز  اإلجتماعيــة  اخلدمــة  قســم 
الكويــت ملكافحــة الســرطان بيقــدم لــكل 
ــادي او  ــا م ــاج حســب احتياجــة ام محت

دوائــي . 

المتعافية منة الله 
الدعــم املــادي ضــرورة لبعــض احلــاالت 
التــي  املعنــوي  الدعــم  مــع   ، االنســانية 
كنــت  انــي  مبــا  لهــا  نتطــرق  ان  يجــب 
اخلدمــات  بعــض  تقــدمي  مثــل  مريضــة 
طريقــة  فــي  يكــون  والزم  اخلاصــة، 
ــر  ــي لتوفي ــض املتعاف ــع املري للتواصــل م
عمــل لــه او مســاعدته علــى الــزواج كــي ال 
يشــعر بأنــه عــبء علــى املجتمــع او علــى 
ــد  ــه .. القص ــة أبنائ ــة ، أو متابع ــن حول م
تكــون مســاعدات خدميــة ألن هــذا يســاعده 

نفســيًا . 

المتعافية صونيا قوصان  
طبعــا الدعــم املــادي مهــم وأنــا مــن وجهــة 
نظــري الدعــم أهــم مــن الدعــم املــادي نظــرًا 
ألنــي مســؤولة مــن زوجــي أو مــا احتجــت 
للعــالج مبالــغ ماليــة كبيــرة ، لكــن طبعــا 
مســاعدات  محتاجــة  تكــون  نــاس  فــي 
ــن  ــض م ــاعد املري ــو ستس ــن ل ــة ، لك مادي
بــاب املســاعدة لوجــه اهلل بــدون أي عائــد 
طبعــا ممتــاز وهــو الــذي نحتــاج إليــه 

ــا . جميعن

المتعافية بسمة عنايةالمتعافية منة الله فرج



2223

مع طفرة التواصل االجتماعي وانتشار الفيديوهات 
ظاهرة  ،زادت  وحدب  صوب  كل  من  واألخبار 
حول  املضللة  وأحيانا  الدقيقة  غير  املعلومات 

األمراض ومنها مرض السرطان .
السرطان  منذ  الوطنية ملكافحة  قامت احلملة  وقد 
سنوات  ،قامت بنشر احلقائق العلمية الدقيقة من 
اجل توضيح املعلومة الصحيحة للجمهور ونشرت 
ما  حول   ) وأكاذيب  حقائق  حول)  صحية  رسائل 
ينشر من ادعاءات ألدوية جديدة او ما يتداول من 
بعض عوامل املخاطرة  التي تسبب السرطان وهي 
احلملة  استغربت  وقد   . باملرض  عالقة  لها  ليس 
الوطنية ملكافحة السرطان ان بعض تلك املعلومات 
محطات  قبل  من  عنها  اإلعالن  مت  الدقيقة   غير 
فضائية لديها ماليني املشاهدين واملفترض ان يكون 
لديها قسم طبي يفرز املعلومات الطبية قبل إذاعتها 
بضرر  وتتسبب  مصداقيتها  احملطة  تفقد  ال  حتى 
على  تنعكس  خاطئة  اوهام  تعطي  او  للمرضى 
الصحة النفسية ملرضى السرطان بصورة سلبية .

الوطنية  احلملة  في  العلمية  اللجنة  كشفت  وقد 
اجل  من  تتسابق  دول  هناك  ان  السرطان  ملكافحة 
ان  دون  املرض  لهذا  جديدة  باكتشافات  التبشير 
تنتهي من مراحل البحوث اخلاصة بتلك االكتشافات 
ودون احلصول بعدها على موافقة اجلهات العلمية 

املرخص لها باعتماد نتائج البحوث .
تعلن كل شهر عن كشف  اليوم دول غربية  وهناك 
جديد ليس له مصداقية مما يتسبب في ارباك املتلقي 
املرضى  من  كان  اذا  سيما  ال  لدية  اإلحباط  وتكرار 
بني  وقد   . بالسرطان  مصابون  مرضى  لهم  او ممن 

يحدث  ما  ان  السرطان  معاجلة  في  استشاريون 
أخذت  عقارات  احيانا  يشمل  الدقة  حتري  عدم  من 
األمريكية ملرض  والدواء  الغذاء  منظمة  من  املوافقة 
سرطاني معني وبشروط معينه واملوافقة قد ال تعني 
الشفاء بل احيان تنعكس فقط على تأخير الوفاة او 
االنتكاسة او زيادة قد ال تكون طويلة جدا في معدل 
البقاء على احلياة ، ولألسف تقوم احملطات بإذاعة 
اخلبر وكأن هناك دواء جديد يقضي على السرطان 
لكل  للسرطان  املسببة  الطفرات  ويعالج  منبعه  من 

أنواع السرطان بغض النظر عن مكانه .
وبني االستشاريون ان نسبة املرضى من السرطان 
املرتبطون بالطفرات اجلينية ال تتعدى 15 في املائة 
وان الطفرات اجلينية الوراثية في الغالب ال تكون 
التي  الطفرات  ان  بالضرورة مسببة للسرطان كما 
حتدث اثناء حياة اإلنسان أيضا قد ال تكون مسبًبا 

ضرورًيا للسرطان ،
منها  يستفيد  بالطفرات  املرتبطة  األدوية  فان  لهذا 
فقط املرضى الذين لهم هذه الطفرات وأيضا فائدتها 
ليست مؤكدة للشفاء بل قد تكون فائدة لزيادةمعدل 
البقاء او التخفيف من األعراض وقد طالبت احلملة 
الوطنية ملكافحة السرطان من وسائل اإلعالم حتري 
الدقة ال سيما من األخبار التي تأتي من بعض دول 
إيجابية  صورة  إعطاء  الى  تهدف  والتي  أوروبا 
للحصول  اليهم  املرضى  استقطاب  بهدف  عنهم 
العربي  اجلمهور  أيضا  ودعت  مادية  مكاسب  على 
وميكنهم  األخبار  تلك  تدوير  بعدم  واخلليجي 
اإلجابة  على  للحصول  كان(   ( موقع  مع  التواصل 

العلمية الصحيحة .

السرطان 
... حقائق وأوهام 

من أجل التوصل الي املعلومة الصحيحة فيما يتعلق مبرض السرطان فقد اصدر 
 The االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان فى عام 2010 املجلة اخلليجية لألورام
Gulf Journal of Oncology  ، وقد أخذت هذه املجلة التى اصدرها االحتاد اخلليجي 
ودولياً  اقليمياً  بعداً  الكويتية  األورام  رابطة  مع  بالتعاون  السرطان  ملكافحة 
بأعتمادها ونشرها في PubMed , Medline  ، وكان هدفها منذ البدء فيها كمجلة 
عملية هو تشجيع األطباء العرب بدول مجلس التعاون اخلليجي والوطن العربي 

للنشر فيها ، واألن ينشر بها جميع الباحثني من كل دول العالم . 

مجلة األورام الخليجية تتصدي لألوهام بمجال السرطان

االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان 
والحملة الوطنية للتوعية من امراض السرطان 

يتصديان لألوهام  بمجال السرطان 

وأوهام
حقائق
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تبــدو  حيــث  الصوفيــة  حلقــات 
رؤوس الراقصــني وكأنهــا تطيــر فــي 

الهــواء.

يضيء المعرض ذائقة 
المقتنين التي شّكلها انتماء 

قومي عربي
ومــن ســورية، حتضــر أيضــًا أعمــال 
لــؤي كّيالــي )1934 – 1978(، وقــد 
قــّدم فــي معظمهــا وجــوه البســطاء 
واملهّمشــني، علــى اختــالف ِمَهنهــم 
وطبيعــة أعمالهــم، فــي بورتريهــات 
ــات  ــم وحلظ ــات عمله ــّور يومي تص
ــرت  ــد عّب ــم. وق ــم أو تأّمله انتظاره
أعمــال كّيالــي عــن الواقعيــة اجلديدة 
فــي ســياقاتها العربيــة، حيــث تغلب 
املضامــني االجتماعيــة والسياســية 
علــى اللوحــة. كمــا ُتعــرض لوحــاٌت 
ــد  ــهدا )1952( يعي ــه إدوار ش ملواطن
مــن خاللهــا إنتــاج أســاطير تنتمــي 
إلــى امليثولوجيــا الســورية القدميــة 
والفــن الســرياني وكذلــك الســردّيات 

املســتّمدة مــن تــراث بــالده.
ــال  ــي املعــرض أعم تشــارك أيضــًا ف
العــزاوي  العراقــي ضيــاء  للفنــان 
لوحتــه  تّتخــذ  الــذي   ،)1939(
مســارين أساســنْي؛ األول فــي تلــك 
الصــورة  بــني  املتالزمــة  العالقــة 
والنــص التــي يعّبــر عنهــا بتقنيــات 
ترجمتــه  فــي  وكذلــك  متعــّددة، 
فــي  بــارزة  سياســية  حملّطــات 

للفنــان  أعمــااًل  املعــرض  ويضــّم 
وانلــي  أدهــم  املصــري  التشــكيلي 
بشــكل  تصــّور،   ،)1959  –  1908(
أساســي، مشــاهد الراقصــني واملغّنني 
والباليــه  الســيرك  فــي  واملمثلــني 
واملســرح وفــي كواليســها. بينمــا 
يقــّدم مواطنــه عمــر النجــدي )1931 – 
2019( حروفيــات احلــروف تتداخــل 
اإلنســاني  اجلســد  تكويــن  مــع 
الطبيعــة  مــن  مســتمّدة  ومناظــَر 
الصامتــة، باإلضافــة إلــى كتابــات 
ــًا فــي  ــة تأخــذ منحــى جتريدي قرآني

تشــكيالتها.

خــالل الفتــرة املاضيــة، قامــت "قاعــة 
ــة  ــي العاصم ــون"، ف ــهري للفن بوش
لفّنانــني  أعمــاٍل  الكويتيــة، بجمــع 
ــني  ــن املقتن ــد م ــا العدي ــرب ميلكه ع
الكويتّيــني، لتقّدمهــا فــي معــرض 
"لوحــات عربيــة في بيــوت كويتية"، 
مــن  الســادس  فــي  افُتتــح  الــذي 
نيســان/ أبريــل اجلــاري ويتواصــل 

ــل. ــو املقب ــار/ ماي ــة أي ــى نهاي حت
ــو املعــرض، حســب  يســتعيد منّظم
الصحافــي،  بيانهــم  فــي  ورد  مــا 
دور الكويــت منــذ ســتينيات القــرن 
الثقافيــة  التنميــة  فــي  املاضــي 
كــّرس  مــا  واحتضانهــا،  العربيــة 
ذائقــًة فنيــة لــدى أبنائهــا وِحّســًا 
ــًا أبــرزه شــعار "الكويــت بــالد   قومي
كّل  يتصــّدر  كان  الــذي  العــرب" 
املطبوعــات الرســمية فــي الدولــة، 
وميهــر الرســائل والطــرود البريديــة 
طبيعــة  فــي  وانعكــس  كافــة، 

الفنيــة. اختياراتهــم 
ــن  ــدد م ــاٍت لع ــرض لوح ــّم املع يض
العربــي،  الوطــن  فــي  الفــن  رّواد 
وجــاءت األعمــال متنّوعــة االجتاهات 
تشــكيلية متّثــل  مــدارس  لتشــمل 
وفــي  مختلفــة،  فنيــة  أجيــااًل 
فــاحت  الســوري  الفنــان  مقّدمتهــم 
بنمــاذج   ،)1999  –  1922( املــدّرس 
فيهــا  تنــاول  التــي  لوحاتــه  مــن 
الشــعبية  والقصــص  األســاطير 
بلغــة تصويريــة ســريالية، وكذلــك 

تقليــٍلِ مــن حــّدة الُبعــد أو نقطــة 
التالشــي فيهــا.

الفلســطيني  الفنــان  لوحــات  أّمــا 
اللبنانــي بــول غيراغوســيان )1926 
أعمــال  مــع  فتشــترك   ،)1993  -
الســوري إدوار شــهدا فــي جذورهــا 
املســيحية،  باأليقونــات  املرتبطــة 
وفــي بعدهــا الروحانــي، إلــى جانــب 
اللجــوء  ثيمــات  علــى  اشــتغاله 
النــاس  وتوثيقــه حركــة  واملنفــى 
والعّمــال  الشــوارع  فــي  اليوميــة 
والعائلــة، ممّثلــًة بشــكل أساســي 

األّم. بصــورة 

التاريــخ العربــي املعاصــر خاصــة 
ولبنــان. والعــراق  فلســطني  فــي 

كمــا يشــارك مواطنــه فيصــل لعيبــي 
حتاكــي  التــي  بأعمالــه   )1945(
ــالل  ــي خ ــي العراق ــع االجتماع الواق
القــرن  وســبعينيات  ســتينيات 
تعبيريــة  خــالل  مــن  املاضــي، 
املَِهــن والطقــوس  واقعيــة ترصــد 
الشــعبية واألشــغال اليوميــة فــي 
الشــارع واملقهــى والســوق والبيــت، 
وتســتعيد بعضــًا مــن خصائــص 
الفــّن اإلســالمي التقليــدي، وال ســّيما 
ــع  ــة م ــي اللوح ــر ف ــاور العناص جت

القذافــي  الليبــي  الفنــان  ويشــارك 
تنــزع  بلوحــات   )1963( الفاخــري 
نحــو التجريــد بعناصــر مختلفة من 
حــروف عربيــة والتينيــة ورمــوز 
اللونــان  عليهــا  يغلــب  تراثيــة 
ــه  ــترك مع ــود، ويش ــض واألس األبي
إيــاد  العراقــي  الفنــان  ذلــك  فــي 
القاضــي )1971( الــذي ميــزج عناصر 
الشــعبية  الثقافــة  مــن  ومفــردات 
مــع الفوتوغــراف والكــوالج وورق 
اجلرائــد، تقتــرب فــي بنائهــا مــن 
قضايــا  عــن  للتعبيــر  امللَصــق، 

والسياســة. املجتمــع 

لوحات عربية يف بيوت كويتية: 
يف ثقافة االقتناء
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ثقافة 

يعتبــر األكاديــون، جماعــة عربيــة هاجــرت، فــي األصــل، 
ــن،  ــالد الرافدي ــي ب ــة، لتســتقر ف ــرة العربي ــن شــبه اجلزي م
ــل  ــة قب ــف الرابع ــي األل ــك ف ــام، وذل ــذ نحــو ســتة آالف ع من
امليــالد، إلــى جانــب الســومريني الذيــن كانــوا موجوديــن، 
قبــل الهجــرة العربيــة املغرقــة فــي القــدم، بحســب مصنفــات 
معاصــرة، منهــا »األّكديــة العربيــة« لعلــي فهمــي خشــيم، 
عامــر  للمرجــع  اآلشــورية«  البابليــة  األكديــة،  و«اللغــة 
ســليمان، و«مالمــح فــي فقــه اللهجــات العربيــات« حملمــد 
بهجــت قبيســي، و«قامــوس اللغــة األكدية-العربيــة« لعلــي 

ياســني اجلبــوري.
منطقــة  مجمــل  علــى  األّكديــون،  أو  األكاديــون،  وســيطر 
الرافديــن، ويرجــع أول معجــم لغــوي فــي التاريــخ، إلــى تلــك 
املرحلــة، بحســب املصــادر الســابقة، عــرف فيهــا، معجــم 
اللغــة األكدية-الســومرية، والعكــس، فيمــا صــارت األكديــة، 
ومنــذ ذلــك الوقــت، لغــة التخاطــب العاملــي، واســتمرت بذلــك، 
ــد، وتأخــذ  ــا بع ــي م ــة، ف ــا اآلرامي ــام، لتزاحمه ــي ع نحــو ألف
ــة  ــي، العربي ــكلها احلال ــة، بش ــت العربي ــى أن حّل ــا، إل مكانه
ــا، بعــد سلســلة تطــورات وحضــور لغــات  الفصحــى، مكانه

ــريانية. ــيطة، كالس وس

اجلذر الثاليث وتاء التأنيث والعدد
وفيمــا يؤكــد باحثــو الشــرق القــدمي، أن األكديــة فــي األصــل، 
هجــرة عربيــة موغلــة فــي القــدم، فإنهــم يؤكــدون فــي الوقــت 
األكديــة، والتــي  بــني  مــا  نفســه، علــى مشــترك واضــح، 
يصفهــا البعــض، بالعاربــة، والعربيــِة احلاليــة، أو الفصحــى، 
أو العاليــة، وهــي اللغــة التــي جــاء بهــا، القــرآن الكــرمي، 
ومــن هــذه املشــتركات مــا بــني عاربــة األكديــة والعربيــة 
احلاليــة، املفــردات ثالثيــة اجلــذور، وتــاء التأنيــث، ومتييــم 
فــي األكاديــة، يقابلــه تنويــن العربيــة، فضــاًل مــن مشــتركات 
عديــدة أخــرى، كجمــع املذكــر الســالم، األمــر الــذي حــدا 
بالبعــض العتبــار الوحــدة، كاملــة، مــا بــني األكديــة والعربية، 
خاصــة بعــد الكشــف عــن التشــابه مــا بــني مخــارج حروفهمــا، 
ــى،  ــة األول ــة األم أو العربي ــرف بالعربي ــا يع ــاك م فصــار هن

ــة. ــة احلالي ــة القدميــة، والعربي ــة لألكادي حاضن

لهجات عاربة
ويســتعمل تعبيــر »العربيــة اأُلم« لإلطــار الواســع الــذي 
يجمــع األكاديــة بالعربيــة، لغويــًا، علــى الرغــم مــن أن األكدية 
تكتــب مــن اليســار إلــى اليمــني، علــى العكــس مــن العربيــة، 
فيمــا يشــار إلــى لغــات أقــدم مــن الســومرية نفســها، وكانــت 
تصنــف كلهجــة عاربــة، مــا قبــل أكديــة، تســمى أحيانــًا، 
لهجــة عاربــة مبكــرة، وهــي لغــة الفراتيــني األوائــل، فــي حــني 

ــًا. تصنــف الســومرية، كأقــدم لغــات العــراق، تدوين
البابليــة  بــأن  املعاصــرون،  العــرب  الباحثــون  يقــر  كمــا 
لهجتــني  بصفتهمــا  األكديــة،  مــن  تفرعــان  واآلشــورية، 

تشــيران إلــى أقــدم النصــوص العاربــة، فــي زمــن يعــود 
إلــى األلــف الثالثــة قبــل امليــالد. وكذلــك أقــر وجــود لهجــات 
ــة،  ــات العارب ــني اللغ ــل املشــتركات ب ــة أخــرى. وجتم متفرع
الصرفيــة  واألســاليب  الثالثــي  كاجلــذر  مختلفــة،  مبزايــا 
والنحويــة، واألصــوات احللقيــة، واملذكــر واملؤنــث، وتذكيــر 
العــدد وتأنيثــه مــع املعــدود املؤنــث ثــم املذكــر، فــي ظاهــرة 
اعتبــرت األغــرب بحســب باحثــني، نظــرًا لتطابقهــا التــام مــع 

ــياق. ــذا الس ــي ه ــة، ف العربي
ــد  ــوم يعتق ــى لســان ق ــدي« إشــارة إل ــال »لســان أّك وكان يق
ــة  ــة التاريخي ــل العراقي ــرب باب ــد« ق ــة »أك ــوا مدين ــم حّل أنه
العاربــة،  اللغــات  أقــدم  إلــى  باألكديــة،  العريقــة، ويشــار 
تدوينــًا، إلــى الدرجــة التــي كشــف فيهــا، دارســون، بــأن عــددًا 
مــن الكلمــات التــي كانــت تعتبــر دخيلــة علــى العربيــة، كانــت 
عربيــة األصــل، بســبب قدومهــا مــن العربيــة األكديــة القدميــة 
التــي ســبق ودونــت باملســمارية، والتــي لهجرهــا وضياعهــا، 
فِقــد أصلهــا وغــاب، وهــو مــا كان يســتعمله العــرب فــي 
ــون:  ــا، فيقول ــي ضــاع بعــض كالمه ــم الت ــى لغته اإلشــارة إل

ــه«. ــَب أهُل »كالٌم َذَه

تدوينها بلغات أخرى أفقدها هويتها العربية
ــول  ــة، يق ــا بالالتيني ــد تدوينه ــة، بع ــدت األكدي ــك فق ــى ذل إل
باحثــون، كثيــرًا مــن خصائصهــا اللســانية، خاصــة منهــا 
احللقيــة واملفّخمــة، ففقــدت كثيــرًا مــن األصــوات التــي اقتــرح 
لهــا مــن قبــل الدارســني مختلفــي املشــارب، مقابــالت مــن لغــة 
ال تنتمــي إلــى عائلتهــا، فتــم ابتــداع رمــوز زادت بضيــاع 
األثــر احللقــي، األمــر الــذي زاد فــي غمــوض األكدية-العربيــة، 
الحقــًا، فحــرف العــني، أشــير لــه، بالفاصلــة، وحــرف اخلــاء 

بحــرف b الالتينــي وحــرف الشــني، بحــرف s، وهكــذا.
تظهــر صلتهــا  والتــي  األكديــة،  أو  األكاديــة  اآلثــار  ومــن 
كلمــات  الفصحــى،  العربيــة  ثــم  األم،  بالعربيــة  املباشــرة 
عديــدة، وضعــت فــي معجمــات اطلعــت عليهــا »العربيــة.
نــت« وأشــير إليهــا فــي املصــادر املذكــورة، أواًل، كلمــة صلــم 
التثنيــة  فيهــا  ويظهــر  بالعربيــة،  صنــم  وهــي  األكديــة، 

العربيــة، صلمــان، بزيــادة األلــف والنــون.

أكاديات عربّيات
عــني العربيــة، هــي ذاتهــا األكديــة، وأكــول العربيــة، هــي آِكل 
األكاديــة. ومــن الكلمــات العربيــة، فــي األكاديــة بفرعيهــا 
ــع  ــة وجتم ــل العربي ــع حق ــالت، جم ــي: حق اآلشــوري والبابل
ــوم، أم،  ــت، وأم ــوم، بي ــوم، أب، وبيت ــول بالفصحــى، وأب حق
ــاع: راٍب، واللــب العربيــة، لبــوم  وابيــم، مــن الربــوة واالرتف
واألذن  األكاديــة،  ذاتهــا  العربيــة،  العطــف  األكاديــة، وواو 
العربيــة، أذوم األكاديــة، وحتــدث بالعربية، ذكــروم باألكادية، 
وشــمش، هــي شــمس، ولبــاس، لباشــوم، ومرصــوم، مــرَض، 

ــوم. وطــاب، طاب

من 6 آالف عام .. 

كيف كانوا يلفظون هذه 
الكلمات العربية؟
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التراث
من

بها  نحتفظ  األن  وإلي  المبارك  رمضان  شهر  بنصف  تقام  واحدة  إلحتفالية  مختلفة  اسماء 
الخليج حيث كان االطفال ومازالوا يحتفلون  المتوارثة في منطقة  والتقاليد  العادات  القرقيعان من 
الصبيان  وكان  رمضان  من  عشر  والسادس  عشر  والخامس  عشر  الرابع  ليالي  في  ويمارسونها  بها 
والبنات يستعدون لهذه المناسبة بعد العاشر من رمضان فيقومون باحصاء المنازل التي سيطرقون 
كان  ذلك  اجل  من  اعناقهم  حول  يدلونها  امهاتهم،  لهم  تخيطها  اكياسا  يهيئون  كما  ابوابها، 
والتين  والجوز  والبيذان  والسبال  والنقل  النخي  مع  المكسرات  بخلط  يقومون  الدكاكين  اصحاب 

والمجفف والبرميت، وتعرف هذه المكسرات بقرقيعان أي الشي المخلوط والمتعدد االصناف.

القرقيعان بالكويت 
يبــدأ احتفــال االطفــال بهــذه املناســبة منــذ حلظــة 
الغــروب فعندمــا كانــوا يســمعون االذان يصفقــون 
املبــارك وبعــد  اليــوم  بهــذا  تعبيــرا عــن فرحتهــم 
يغــادرون  مــا  ســرعان  فانهــم  لفطورهــم  تناولهــم 
فــي  واملناطــق  االحيــاء،  فــي  ليتجمعــوا  بيوتهــم 
مجموعــات تختــار كل مجموعــة رئيســًا لهــا وتبــدأ 
ــني  ــي حامل ــازل احل ــني من ــل ب ــات التنق ــذه املجموع ه
ــا مــا يتنكــرون  االكيــاس والطبــول والطاســات وغالب
او  اللحــى  وضــع  او  الســوداء  الغاصــة  مبالبــس 
انشــودة  االوالد  االنتبــاه ويــردد  الشــوارب جللــب 
خاصــة بهــم كقولهــم: ســلم ولدهــم يــاهلل خلــه المــه 

يــاهلل.
هــذا اذا لــم يكونــوا يعرفــون اســم الولــد وفــي حالــة 
تعرفهــم عليــه يتذكــرون اســمه او اســمها قائلــني 
ــا البنــات  بصــوت واحــد، ســلم عبــداهلل او فاطمــة ام

ــد: ــوت واح ــدن بص فينش

قرقيعان السعودية
ــة  ــة العربي ــي اململك ــة الشــرقية ف ــال املنطق ــدي اطف يرت
الســعودية اجمــل ثيابهــم ويخرجــون فــي مجموعــات 
اعناقهــم  فــي  يعلقونهــا  خاصــة  اكياســا  يحملــون 
ويطوفــون علــى بيــوت اجليــران، ليــوزع عليهــم االهالــي 

املكســرات واهزوجتهــم التــي يرددونهــا:
قرقـــع قرقـــع قرقيعـــان/ام قصيـــر ورميضـــان
عطونـــا اهلل يعطيكـــم/ بيـــت مكـــة يوديكـــم
والرعـــد املطـــر  عـــن  باجلاعـــد/  ويلحفكـــم 
عـــام عـــام يـــا صيـــام / جعلكـــم تصومونـــه بالتمـــام
اهلل عطانـــا خـــوخ ورمان/عطونـــا عـــادت عليكـــم
امـــا الثـــواب وال اجلـــواب/ وال نيتفـــه مـــن صايـــر الباب
لـــوال فـــالن مـــا جينـــا/ يـــا ربـــي تخليـــه المـــه

قرنقشوه في عمان
ــاة  ــل احلي ــى تفاصي ــرأ عل ــذي ط ــور ال ــم التط ــى رغ عل
االجتماعيــة فــي عمــان، مــا زال االطفــال يحتفلــون بــأداء 

قرقيعـــان وقريعـــان / بيـــت قصيـــر ورميضـــان
عـــادت عليكـــم صيـــام/ كل ســـنة وكل عـــام
يـــا اهلل ســـلم ولدهـــم / يـــا اهلل خلـــه ملـــه
عســـى البقعـــة مـــا تخمـــه/ وال تـــوازي علـــى أمـــه
عطونـــا اهلل يعطيكـــم/ بيـــت مكـــة يوديكـــم
ام  يـــا  باملعمـــورة/  ملكـــة  يـــا 
والنـــورة والذهـــب  السالســـل 

وعــادة مــا تقــوم ربــة البيــت او مــن ينــوب عنهــا بتقــدمي صحن 
ملــيء بالقرقيعــان او النقــود احيانــا لكبيــر املجموعــة فــي 
كيســه فيفرحــون بــه. وكان االطفــال يحرصــون علــى الطــواف 
ــع القرقيعــان واذا صــادف ان  ــدر مــن البيــوت لتجمي ــر ق باكب
طرقــوا بابــا ولــم يفتــح لهــم يــرددون امامــه بصــوت عــال 
»ويــص ويــص كل بيتكــم جعاميــص« امــا اذا ســبقهم صاحــب 
البيــت وفتــح لهــم البــاب فيســألونه »يســوق احلمــار واال مــا 
يســوق« فــاذا قــال »مايســوق« يــرددون عبــارة ســلم ولدهــم 

يــاهلل.. خلــه المــه يــاهلل.

تقليــد القرنقشــوه فــي ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان، 
ــدن  ــي امل ــان ف ــة القرقيع ــال بليل ــال االطف ــل احتف ومياث
اخلليجيــة االخــرى، وجنــد االطفــال فــي القرنقشــوه 
يــدورون فــي شــوارع احلــي وينتقلــون مــن دار الــى دار 

ــوى. ــني احلل ــون طالب ويغن

قرنقشـــوه قرنقشـــوه / اعطونـــا شـــيء حلـــواه
ايضـــا البيـــوت  علـــى  االطفـــال  يـــرد  او 
قرنقشـــوه يـــو نـــاس/ عطونـــا بيســـه وحلـــوى
دوس دوس فـــي املنـــدوس /حـــاره حـــاره في الســـحاره
واذا لـــم يحصـــل االطفـــال علـــى القرنقشـــوه يقولون:
قـــدام بيتكـــم صينيـــه/ وراي بيتكـــم جنيـــه

قرقاعون في البحرين
فــي البحريــن يحتفلــون بالقرقاعــون فــي اليــوم الرابــع 
عشــر او ليلــة النصــف من شــهر شــعبان ابتهاجا باســتقبال 
ــل  ــة مث ــس التقليدي ــال املالب ــدي االطف ــث يرت رمضــان، حي

الكويت والسعودية قرقيعان 
وعمان قرنقشوه والبحرين 
قرقاعون قرنعقوه يف قطر
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الــى االهــل واالقــارب واجليــران وهــم  الدراعــة والبخنــق ويذهبــون 
يــرددون اناشــيد معينــة ويدقــون علــى االبــواب مــن اجــل احلصــول علــى 

ــزل: ــل دخــول املن ــال قب ــي االطف ــات واملكســرات ويغن بعــض احللوي

قرقاعون عاده عليكم..
آوه يالصيام ما بني قصير ورميضان

سلم ولدهم ياهلل.. خله ألمه ياهلل
والبنات يرددن:

عطونا اهلل يعطيكم/ بيت مكه يوديكم
يا مكة ياملعمورة/ يا ام السالسل والذهب يا نورة

عطونا من قال يسلم لك عبداهلل
عطونا حبه وميزان سلم لكم عزيزان

يا بنيه ياحلبابه ابوك مشرع بابه
باب الكرم ما صكه وال حط بوابه

وبعــد دخولهــم الــى املنــزل يغنــون وهــم يذكــرون اســم اصحــاب الــدار 
ئلني: قا

لوال فالن ماجينا
يفك الكيس ويعطينا /اهلل يخليه ألمه
ويحفظها بالساحة/ من املطر وسياحه

قرنعقوه في قطر
يســتعد القطريــون الســتقبال شــهر رمضــان منــذ النصــف الثانــي مــن 
شــهر شــعبان الــذي يشــهد النافلــة وهــي مــن العــادات التــي ميارســها 
ــهر  ــف ش ــي منتص ــونها ف ــي ميارس ــوه الت ــبه القرنقع ــال وتش االطف

رمضــان مردديــن:
قرنقعوه قرقاعوه
عطونا اهلل يعطيكم
بيت مكه يوديكم
وديكم ألهليكم

يا مكة يا معمورة يام السالسل والذهل يا نوره
عطونا حبة ميزان يسلم لكم عزيزان
عطونا حبه ليفه يسلم لكم خليفه

نصف شعبان باإلمارات
كانــت النســاء فــي االمــارات يتهيــأن لشــهر رمضــان منــذ شــهر شــعبان 
ويحتفــل االطفــال بليلــة النصــف مــن شــعبان فيســيرون فــي »الفريج« 

ويطوفــون علــى البيــوت وهــم يغنون:
اعطونا اهلل يعطيكم
بيت مكة يوديكم

عطونا من حق اهلل وال بنذبح عبداهلل
عطونا من حق هالليله
وال بنذبح هالعجيله

التراث
من
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الحوادث
أخبار

املخدرات  متكن رجال اجلمارك من توجيه ضربة ملروجي 
مادة  من  حبة  ماليني   3 من  أكثر  ضبط  بعد  واملمنوعات 
املخدرة  املواد  على  العثور  مت  حيث   ، املخدرة  الكبتاغون 

بحاوية ضمن إحدى احلاويات القادمة إلى البالد. 
الى  قدمت  قدما   40 حاوية  ان  الضبطية  تفاصيل  وفي   
الدول  احدى  من  الشويخ  الشمالية مبيناء  املوانئ  جمارك 
العربية، حيث قام املفتشون اجلمركيون بتفتيشها واتضح 
غذائية  مواد  بداخل  مواد مخدرة مخبأة  أنها حتتوي على 
من  اكثر  على  بداخلها  وعثر  بصل،  و  بطاطس  عن  عبارة 
املخدرة، وقد مت ضبط  الكبتاغون  مادة  3 ماليني حبة من 
املفتشني  وبجهود  خبرة  طريق  عن  املخدرة  السموم  هذه 

اجلمركيني في جمارك املوانئ الشمالية في ميناء الشويخ
وقد حضر وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم 
الصباح ومدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلمركية  للشئون  العام  املدير  ونائب  اجلالوي  هاضل 

رمبة  في  اجلمركية  القيادات  من  وعدد  الفهد  سليمان 
واالستماع  الضبطية  على  االطالع  ومت  الشويخ  التفتيش 
لهم،  التفاصيل  كل  شرح  مت  حيث  ضبطها  تفاصيل  الى 
اجلمارك  رجال  جهود  الداخلية  وزير  ثمن  جهته،  من 
البواسل في التصدي جلميع مهربي املخدرات واملمنوعات 
املنيع  السد  بأنهم  اجلمارك  انواعها ووصف رجال  بجميع 
 والصف االول حلماية الكويت من دخول هذه السموم اليها 
ومت التواصل مع ادارة البحث والتحري اجلمركي للتنسيق 
لضبط  الداخلية  وزارة  في  املخدرات  مكافحة  إدارة  مع 
رجال  للجمارك  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وشكر  املتهمني، 

وزارة الداخلية لسرعة االستجابة.
نفسه  له  تسّول  من  كل  للجمارك  العامة  اإلدارة  وحتّذر 
أشكالها  بكل  احملظورة  والبضائع  املخدرة  املواد  تهريب 
نفسه  سيعرض  أنه  على  مشددة  البالد،  إلى  وأنواعها 

للمساءلة القانونية واتخاذ اإلجراءات اجلمركية بحقه.

جمارك الكويت: 
ضبط أكثر من 3 ماليين حبة كبتاغون بحاوية
في جمارك الموانئ الشمالية بميناء الشويخ

ضبط إيرانيين حاولوا تهريب 63 كلغ 
من المخدرات إلى الكويت  

اعتادا تهريب المخدرات في شاحنات بالتعاون 
مع باكستانيين من دولة مجاورة

متكن رجال االدارة العامة خلفر السواحل من احباط محاولة 
العملية  وراء  وكان  املخدرات  من  غرام  كيلو   63 تهريب 
إلى  املخدرة  احلشيش  مادة  إدخال  حاوال  إيرانيني  مهربان 
رصدت  األمنية  املصادر  وحسب  البحر  طريق  عن  البالد 
اإلقليمية،  املياه  داخل  مخالفاً  زورقاً  الرادارية  املنظومة 

قبل  من  مالحقته  فتم  بوبيان،  جزيرة  جنوب  وحتديداً 
باخلطر،  املتهمان  شعر  وعندما  السواحل،  خفر  دوريات 
النهاية  في  ولكن  املياه  في  املخدرات  وإلقاء  الهرب  حاوال 
بحوزتهما،  التي  املخدرة  املواد  ومصادرة  جرى ضبطهما، 

ومت حتويلهما إلى جهة االختصاص.

املخدرات،  لتجار  موجعة  اجلنائي ضربة  األمن  قطاع  وّجه 
من  املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة  رجال  متكن  حيث 
 13 بواقع  والشبو  الهيروين  من  كيلو   17 ضخ  إحباط 
الى داخل  الشبو  كيلو غرامات من  الهيروين و4  كيلو من 
وقدرت  وباكستاني(،  )سوري  وافدين  ضبط  ومت  البالد، 
دينار. مليون  ربع  بنحو  املضبوطات  الداخلية   وزارة 

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى رجال املكافحة 
مبحاولة تهريب كمية كبيرة من املواد املخدرة داخل شاحنة، 
وعليه مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وما ان وصلت الشاحنة الى 
البالد عبر احد املنافذ حتى مت توقيفها وإخضاعها للتفتيش 
 الدقيق والعثور على املضبوطات الى جانب ميزان حساس.

وكشف املصدر ان التحقيقات التي أجريت مع املتهمني خلصت 
الى ان الوافدين اعتادا تهريب املخدرات عبر شاحنات ومن ثم 
ضخها للسوق احمللي، وأن املعاونني لهما داخل دولة خليجية 
مجاورة من اجلنسية الباكستانية، وجار التنسيق لضبطهما 
فيها. يقيمان  التي  الدولة  مع  الداخلية  وزارة  تواصل   بعد 

مع  ستجرى  التحقيقات  من  مزيدا  ان  املصدر  وأكد 
املتهمني للوقوف على حجم جتارتهما املجرمة داخل البالد 
معهم. وينسقون  يتعاملون  آخرين  جتار  على   والوقوف 

جار  واملتهمني  املضبوطة  املخدرات  ان  إلى  املصدر  وأشار 
مباشرة اإلجراءات القانونية معهما، وإحالة ملف القضية إلى 

نيابة املخدرات واخلمور.

بحضور وزير الداخلية ومدير عام الجمارك وعدد من القيادات الجمركية
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طبية
اكتشافات

عــن طريــق الفــم إليصــال الهــواء إليهــا.
عينــه  املبــدأ  »إكســوفينت«  يعتمــد 
الرئــة  أجهــزة  وفقــه  تعمــل  الــذي 
ــد  ــر تولي ــك عب ــة، وذل ــة القدمي احلديدي
احمليــط  الفــراغ  فــي  ســالب  ضغــط 
بصــدر املريــض، يدفــع الهــواء بلطــف 
املســتطاع  فــي  الرئتــني.  دخــول  إلــى 
االســتعانة بــه ملســاعدة املرضــى فــي 
التنفــس، أو ميكنــه أن يتوّلــى عمليــة 

منهــم. بــداًل  برمتهــا  التنفــس 
نظــرًا إلــى أن اجلهــاز يحيــط برئتــي 
املستشــفى  ســرير  علــى  املريــض 
)وال يتطلــب أي إدخــال ألنابيــب إلــى 
ــاج املريــض  ــة(، ال يحت ــة الهوائي القصب
إلــى تخديــر وفــي مقــدوره أن يبقــى فــي 
ث. حالــة يقظــة، ويــأكل ويشــرب ويتحــدَّ

املشــروع،  عــن  املســؤول  الفريــق 
العــام  اجلهــاز  علــى  االشــتغال  بــدأ 
املاضــي خشــية نفــاد أجهــزة التنفــس 
االصطناعــي فــي اململكــة املتحــدة ودول 
مــن  عليهــا  الطلــب  نتيجــة  أخــرى، 
ــا«. ــروس »كورون ــني بفي ــى مصاب مرض

جــدواه. ــد  تؤكِّ اختبــارات 
بطلــب  التقــّدم  الفريــق  يعتــزم  اآلن، 
إلــى هيئــة تنظيــم األدويــة ومنتجــات 
بريطانيــا،  فــي  الصحيــة  الرعايــة 
األخضــر  الضــوء  مُينــح  أن  ويتوقــع 
الســتخدام »الرئــة احلديديــة« احلديثــة، 

أشــهر. فــي غضــون 
قــال جوســبري، »لدينــا ثقــة عظيمــة، 
ــى  ــد يخــرج إل ــاز( ق ــه )اجله ــد أّن ونعتق
ــي  ــت، ف ــرب وق ــي أق ــز االســتخدام ف حي
)أيلــول(  ســبتمبر  أو  )آب(  أغســطس 
ــام  ــن الع ــرين األول(، م ــر )تش أو أكتوب
ــة  ــفى جامع ــت »مستش ــي«. وأعرب احلال
 University Hospital ســاوثهامبتون« 
كليــة  و«مستشــفى   ،Southamptonk
 University College»اجلامعيــة لنــدن 
Hospital London ، و«مستشــفى امللكــة 
 Queen لــني«  كينغــز  فــي  إليزابيــث 
عــن   ،  Elizabeth Hospital King’s Lynn

اجلهــاز. باســتخدام  اهتمامهــا 
فــي  منشــورة  بحثيــة  ورقــة  وفــق 
التــي   ،Anaesthesia »التخديــر«  مجلــة 

جهــاز »إكســوفينت« يســتخدم تقنيــة 
ــاعدة  ــة ملس ــة« التقليدي ــة احلديدي »الرئ
دون  مــن  التنفــس  علــى  املرضــى 

إكســوفينت( تخدير)عــن 
خــالل العــام احلالــي، ُيتوقــع أن تتوفــر 
فــي أجنحــة مستشــفيات هيئــة اخلدمات 
 NHS »الصحيــة الوطنيــة »أن أتــش أس
احلــادي  القــرن  نســخة  البريطانيــة، 
والعشــرين مــن تقنيــة قدميــة ُتســمى 
ســبق   ،iron lung احلديديــة«  »الرئــة 
ــن  ــاعدة اآلالف م ــي مس ــتخدمت ف أن اس
ــس. ــى التنف ــال عل ــلل األطف ــى ش مرض

والعلمــاء  األطبــاء  مــن  فريــق  م  يتقــدَّ
واملهندســني قريبــًا بطلــب إلــى هيئــة 
تنظيــم األجهــزة الطبيــة فــي اململكــة 
املتحــدة، بغيــة احلصــول علــى موافقــة 
تســمح باســتعمال جهــاز »إكســوفينت« 
الــذي مــن شــأنه أن يحــول،   ،exovent
بعــض  حاجــة  دون  كالمهــم،  وفــق 
ــى  ــم عل ــر ووضعه ــى التخدي املرضــى إل
تقتضــي  اصطناعــّي  تنفــس  أجهــزة 
إقحــام أنابيــب داخــل القصبــة الهوائيــة 

وُيقحــم أنبــوب فــي حلقهــم مــن دون 
سيســتعيدون  كانــوا  إذا  مــا  معرفــة 
الذيــن  املرضــى  أمــا  ال.  أم  وعيهــم 
ُيســتخدم إكســوفينت« فــي عالجهــم فــال 
يحتاجــون إلــى أدويــة منومــة طــوال 

االصطناعــي«. التنفــس  عمليــة 
وفــق جوســبري، »كثيــر مــن املرضــى 
املصابــني بأمــراض مــن قبيــل انســداد 
وااللتهــاب  املزمــن  الهوائيــة  الشــعب 
الرئــوي تلزمهــم مســاعدة فــي التنفــس، 
بديلــة  وســيلة  اجلديــد(  و)اجلهــاز 
ألطــف كثيــرًا لتعزيــز التنفــس وخفــض 
خطــر تلــف الرئــة الــذي يصاحــب مثيلــه 

االصطناعــي«.
»اجلهــاز لطيــف بشــكل مذهــل«، قــال 
جوســبري فــي وصفــه »إكســوفينت«.

فاعليــة  مــن  الفريــق  ــق  يتحقَّ لــم 
ســريرية  جتربــة  فــي  »إكســوفينت« 
مــن  مــن  كثيــرًا  لكــّن  بعــد،  كاملــة 
ــة  ــات الصحي ــة اخلدم ــفيات هيئ مستش
مستشــفيات  بينهــا  جّربــه،  الوطنيــة 
أجــرت  التــي  برمنغهــام«،  »جامعــة 

التنفيــذي  الرئيــس  جوســبري،  إيــان 
ومهنــدس  »إكســوفينت«  لشــركة 
بــأّن  أخبــر  ميكانيــكا طيــران ســابق، 
»اجلهــاز ينطــوي علــى فوائــد جمــة، 
إلــى هيئــة اخلدمــات  بالنســبة  ليــس 
اململكــة  فــي  هنــا  الوطنيــة  الصحيــة 
علــى  أيضــًا  إمنــا  فحســب،  املتحــدة 
ــى  ــة، يتوّف ــم. كل 40 ثاني مســتوى العال
طفــل بســبب االلتهــاب الرئــوي ونعمــل 
ــة  ــض التكلف ــر منــوذج مخّف ــى تطوي عل
مــن »إكســوفينت« ميكــن أن ُيســتخدم 
ال  ألّنــه  املرضــى  هــؤالء  عــالج  فــي 
يتطّلــب اللجــوء إلــى وحــدة العنايــة 

تخديــر. طبيــب  أو  املركــزة 
اجلهــاز اجلديــد قــد يحصن املستشــفيات 
مــع  للتعامــل  جديــدة  قدميــة  بآلــة 
أمــراض الرئــة واجلهــاز التنفســي )عــن 

إكســبوفينت(
 وإذ أســهب فــي شــرحه قــال، »مــن شــأن 
ر  »إكســوفينت« تقليــص اللجــوء املتكــرِّ
إلــى وضــع املرضــى علــى أجهــزة تنفــس 
ــم  ــى تنوميه اصطناعــّي حيــث ُيصــار إل

ــر«  ــاء التخدي ــة أطب ــن »جمعي تصــدر ع
شــارك   ،Association of Anaesthetists
ثالثــة  بينهــم  مــن  ســتة،  متطوعــون 
خبــراء كبــار فــي التخديــر، فــي جتربــة 
اجلهــاز  مــن  أوليــة  منــاذج  الختبــار 
صنعتهــا »مجموعــة مارشــال للفضــاء 
 Marshall Aerospace and»والدفــاع

.Defence Group
عــون  خــالل التجربــة، اســتلقى املتطوِّ
ناظريــن  ظهورهــم  علــى  جميعهــم 
إلــى  الســقف مــع رفــع أســرتهم  إلــى 
إلــى  أعلــى بعــض الشــيء. باإلضافــة 
تلــك الوضعيــة، اختبــر ثالثــة منهــم 
علــى  أيضــًا اجلهــاز وهــم مســتلقون 
بطونهــم ووجهــم إلــى أســفل )مــا يســمى 
الضغــط  ُضبــط   .)prone »الرقــود« 
مبعــدالت مختلفــة، وأخــذت القــراءات 

الرئــة. بــأداء  املتصلــة 
أظهــرت النتائــج أّن »إكســوفينت« كان 
قــادرًا علــى أن ميــد األشــخاص الذيــن 
ــاء أنفســهم بتوســع  ــن تلق يتنفســون م
ــوي حــل  ــس اصطناعــي ق ــوّي، وتنف رئ

بنسخة حديثة لمساعدة المرىض رئة حديدية
عىل التنفس« كل 40 ثانية
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أظهرت دراســة نشــرتها مجلة “نيتشــر ميديســن”يوم 
حملاربــة  خصيًصــا  مصنوًعــا  لقاًحــا  أن  اخلميــس 
ســرطان اجللــد يحمــي مــن املــرض املتقــدم بعــد أربــع 

ــل املرضــى. ــه مــن قب ســنوات مــن تلقي
وقــال الباحثــون إن اللقــاح، املســمى نيــو فاكــس، 
ــى  ــة عل ــات معين يعمــل مــن خــالل اســتهداف بروتين
ــدى املريــض. وأظهــرت البيانــات أنــه  ــورم ل ــا ال خالي
بعــد أربــع ســنوات تقريًبــا مــن التطعيــم، كانــت 
خاليــا اجلهــاز املناعــي للمرضــى نشــطة ضــد اخلاليــا 

الســرطانية.
وبحســب الباحثــني فــإن النتائــج تظهر املناعــة الدائمة 
التــي يولدهــا اللقــاح، والتــي حتفــز جهــاز املناعــة فــي 

اجلســم ملنــع اخلاليــا الســرطانية مــن النمــو.
ــة الدراســة  ــن جــي وو، مؤلف ــورة كاثري ــت الدكت وقال
ــر للســرطان  ــا فارب ــد دان ــة األورام فــي معه وأخصائي

ــج  ــذه النتائ ــي، إن ه ــان صحف ــي بي ــطن، ف ــي بوس ف
تثبــت أن اللقــاح الشــخصي ميكــن أن يحفــز اســتجابة 

ــد. مناعيــة دائمــة لــدى مرضــى ســرطان اجلل
وأضافــت: “وجدنــا دليــاًل علــى أن االســتجابة املناعيــة 
األوليــة املســتهدفة قــد اتســعت علــى مــر الســنني 

ــرض”. ــن امل ــة مســتمرة م ــد املرضــى بحماي لتزوي
وأوضحــت “وو” وزمالؤهــا إنــه علــى عكــس اللقاحات 
املضــادة للفيروســات، فــإن لقاحــات ســرطان اجللــد ال 
متنــع اإلصابــة بالســرطان لــدى األشــخاص األصحــاء، 
وإمنــا حتــول دون عودتــه لــدى األشــخاص الذيــن 

تعافــوا منــه.
ويتــم تقييــم اللقــاح حالًيــا عبــر التجــارب الســريرية 
ــة  ــد، باإلضاف ــدى مرضــى ســرطان اجلل الســتخدامه ل
إلــى أنــواع الســرطان األخــرى، مبــا فــي ذلــك ســرطان 
الكلــى، وفــق مــا أورد موقــع “يــو بــي آي” اإللكتروني. 

يحمي من سرطان الجلد ألربع سنوات

لقاح نيو فاكس

التنفــس  أجهــزة  علــى  املوضوعــني 
االصطناعــي، الذيــن يعتمــدون بشــكل 
للبقــاء  كامــل علــى اآلالت واملمرضــني 
علــى قيــد احليــاة. وميكــن اســتخدام 
ــة  ــة العام ــي األجنح ــث ف ــاز احلدي اجله
فــي  حتــى  ورمبــا  املستشــفيات،  فــي 

املرضــى. منــازل 
»كورونــا«،  جائحــة  خــالل  تذكيــرًا، 
كاهــل  مضطــرة  املستشــفيات  أثقلــت 
طواقمهــا مــن املمرضــني حتى مســتويات 
خطيــرة بســبب حاجــة املرضــى إلــى 
وبينمــا  وأوكســجني.  مركــزة  عنايــة 
أجهــزة  إلــى  املصابــني  احتــاج بعــض 
تنفــس اصطناعــي، اســُتخدمت أقنعــة 
إلــى رئــات  الهــواء  لدفــع  األوكســجني 

آخريــن.
قــال جوســبري إّن »إكســوفينت« ميكــن 
يســتعملها  إضافيــة  أداة  يصبــح  أن 
األطبــاء بغيــة مســاعدة املرضــى علــى 
االصطناعــي  التنفــس  أجهــزة  تفــادي 
مقــدوره  فــي  كذلــك  أخيــر.  كمــالذ 
قــارورات  علــى  الطلــب  يقلــص  أن 
األوكســجني، وقــد حــدث أن أعلــن بعــض 
بســبب  طارئــًا  حتذيــرًا  املستشــفيات 
انحســار مخزونهــم مــن األوكســجني، مــا 
ــى  ــن املرض ــدد م ــرف ع ــى ص ــر إل اضط

اإلمــدادات. انقطــاع  خشــية 
ــث، املســتطاع أيضــًا  ــاز احلدي ــي اجله ف
رؤيــة املريــض عبــر نافــذة وكــوة مغلقــة 
للممرضــني  تســمح  الذراعــني  حــول 
عنــد  املريــض  إلــى جســم  بالوصــول 

احلاجــة.
املمرضــون  أفــاد  التجــارب،  وفــق 
بأّنــه ميكــن وضــع احلجــرة )اجلهــاز( 
وإزالتهــا بســرعة بواســطة شــخصني، 
املرضــى  مراقبــة  املســتطاع  وفــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــان عل ــم بأم ــة به والعناي

إليهــم. الوصــول  صعوبــة 
جميــع  »وجــد  التقريــر،  وأضــاف 
املتطوعــني أن احلجــرة مريحــة، وذكــروا 
األقفــال  أّن  اخلصــوص  وجــه  علــى 

محــل عمليــة تنفســهم الطبيعيــة متامــًا، 
مــن  معتدلــة  مبعــدالت  وباالكتفــاء 

الضغــط الســالب.
ُيعاجلــون  الذيــن  املرضــى  أّن  الالفــت 
باعتمــاد »إكســوفينت« يتطلبــون رعايــة 
بنظرائهــم  مقارنــة  أقــل  متريضيــة 

تتوفر في مستشفيات 
بريطانيا هذا العام 
وقد تسهم في التصدي 
لمشكالت صحية عالمية 
النطاق كااللتهاب الرئوي 
في البلدان النامية

حــول  اجلهــاز  إلغــالق  املوضوعــة 
العنــق والوركــني كانــت مريحــة ومــن 
ــا  ــا، واســتطاعوا فّكه الســهل التحكــم به
بأنفســهم ملــّد أذرعهــم أو ملــس وجوههــم 
مــن دون أن يتــرك ذلــك تأثيــرًا كبيــرًا 

فــي اســتقرار ضغــط احلجــرة.
»األهــم مــن ذلــك، شــعر جميع املشــاركني 
»يتحكمــون  بأّنهــم  التجربــة  فــي 
أّنــه  علمــوا  إذ  األمــور«  مجــرى  فــي 
حتريــر  أرادوا  متــى  يســتطيعون 
ــودة  ــعة موج ــة واس ــن فتح ــط م الضغ
أســفل أحــد األقفــال. عنــد تشــغيل وضــع 
التنفــس االصطناعــي، تــرك املشــاركون 
يتولــى  »إكســوفينت«  جهــاز  جميعــًا 
عمليــة التنفــس بــداًل منهــم مــن دون 
أن تنتابهــم أّي رغبــة فــي »مواجهتــه« 
أو  طبيعــي  غيــر  بأّنــه  يشــعروا  أو 
أحّســوا  إّنهــم  وقالــوا  مريحــًا،  ليــس 
باالســترخاء؛ حتــى أّن أحــد املشــاركني 
نــام فــي غضــون دقائــق«، علــى مــا جــاء 

فــي التقريــر.
تشــير  بالتكلفــة،  يتعلــق  مــا  فــي 
النســخة  تكلفــة  أن  إلــى  تقديــرات 
نحــو  »إكســوفينت«  مــن  البريطانيــة 
حوالــى  )أي  إســترليني  جنيــه   8000
10800 دوالر أميركــي(، وهــي أقــل ســعرًا 
كثيــرًا مقارنــة باألجهــزة املعمــول بهــا 
حاليــًا، علمــًا أّن تكلفــة »قنــاع ضغــط 
املســتمر«  اإليجابــي  الهــواء  مجــرى 
ــي أي  ــي ب ــارًا »س ــمى اختص ــذي ُيس )ال
ــترليني  ــه إس ــف جني ــي«CPAP ( 15 أل ب
دوالر  ألــف   20 حوالــى  )أي  تقريبــًا 
أميركــي(، وأجهــزة التنفــس االصطناعي 
ألــف  أكثــر مــن 30  للعنايــة احلرجــة 
ــف  ــى 40 أل ــترليني )أي حوال ــه إس جني

أميركــي(. دوالر 
ومــا يبعــث علــى الســرور أّنــه ميكــن 
صناعــة نســخة مخّفضــة التكلفــة بأقــل 
)حوالــى  إســترليني  جنيــه   500 مــن 
ــى  ــًا( الســتخدامها عل 675 دوالرًا أميركي

ــّي. ــاق عامل نط

يتوفي طفل 
بسبب األلتهاب الرئوي  
»جهاز حديث يساعد 
بالتنفس لمرضى الكورونا
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الجزيئي الموجه
العالج

يعتبــر العــالج اجلزئــي املوجــه ثــورة عالجيــة والــذي 
ــاف منــو الســرطان  ــة إليق ــات معين ــع جزيئ يتداخــل م

ــاف انتشــاره. ــك إليق وتطــوره وكذل
واليــوم هنــاك عــدة عالجــات جزئيــة موجهــة مت إقرارهــا 
ــت  ــد أثبت ــذاء ، وق ــدواء والغ ــة لل ــة األمريكي ــن املنظم م
فعاليتهــا فــي العالجــات الســريرية ولعــل أهــم األمــراض 
الســرطانية التــي أثبتــت هــذه العالجــات فعاليتهــا هــي 
ســرطان الثــدي وســرطان الــدم ، القولــون واملســتقيم ، 

الرئــة وســرطان املبيــض .
وفــي هــذا املقــال ســوف نتنــاول بروتــني لــه عالقــة 
 Vimentin كبيــرة فــي بعــض أمــراض الســرطان وهــو
ــوط  ــة اخلي ــي عائل ــب أساســي ف ــارة عــن مرك وهــو عب
املتوســطة وقــد جنــده فــي اخلاليــا الداعمــة ولــه دور فــي 
مقاومــة الضغــوط والـــــ Vimentinيظهــر فــرط التأثيــر 
ســرطان  وأهمهــا  للســرطان  الظهاريــة  اخلاليــا  فــي 
البروســتاتا وســرطان اجلهــاز الهضمــي وأيضــا ســرطان 
اجلهــاز العصبــي وســرطان الثــدي وســرطان الصبغــي 

ــة .  ــرطان الرئ ــدي وس اجلل
الســرطان  فــي   Vimentin لبروتــني  التأثيــر  فــرط  إن 

يتناغــم مــع تســارع فــي منــو الــورم ، كذلــك يزيــد مــن 
اســتعداده للغــزو وكذلــك يــؤدي لســوء فــي املــآل ، ومــن 
ناحيــة أخــرى كان دور الـــــ Vimentin فــي الســرطان 
وتطــوره مــازال لــم يفهــم بشــكل كامــل ، وفــي الســنوات 
األخيــرة مت التعــرف علــى الــــ Vimentin  كداللــة للتحول 

ــاري الداعــم . الظه
ــا  ــر للــــ Vimentin  ميكنن ــرط التأثي ــى ف ــرف عل وللتع
التنبــؤ بتطــور هــذا املــرض وقدرتــه علــى االنتشــار مــن 
أجــل ذلــك اعتبــر هــذا البروتــني منطقــة جذابــة للبحــوث 
العلميــة إليجــاد عالجــات موجهــة للســرطان ، وقــد 
بينــت البحــوث احلاليــة والتــي أدت إلــى اكتشــافات 
مضــادات أو روابــط صغيــرة للـــ Vimentin مكونــة مــن 

mini-bibtide تكــون األســاس للعالجــات املوجهــة .
إلــى  ووصولهــم  اجلينــات  داخــل  العلمــاء  ولــوج  إن 
الطفــرات اجلينيــة ومــا يؤثــر فيهــا مــن املســتقبالت 
ــى  ــي التعــرف عل ــرا ف ــوي يســاعد كثي ــط اخلل ــي احملي ف
املســالك التــي تســلكها اخلليــة للهــروب مــن التنظيــم 
ــق  ــف وف ــذي يختل ــروب ال ــذا اله ــا ، ه ــي للخالي الطبيع
املؤثــرات وبالتالــي ينتهــي إلــى تلــك األورام الســرطانية 

التــي أيضــا تختلــف فــي قدرتهــا علــى الغــزو واالنتشــار . 

صور خاليا
إن املســتقبل اليــوم فــي مواجهــة االمــراض الســرطانية 
والتــي  املوجهــة  اجلزئيــة  العالجــات  عبــر  ســيكون 
تتعامــل مــع الطفــرات اجلينيــة وأيضــا تتعامــل مــع 

فــرط التأثيــر للبروتونــات األساســية للخاليــا . 

العالج البروتوني 
العالجــات  أنــواع  أحــد  هــو  البروتونــي  العــالج  إن 
اإلشــعاعية وهــو يســتخدم جــزئ البروتــون عوضــا عــن 

األشــعة أو االلكتــرون .
ــه  ــة ول ــحنة موجب ــزء ذو ش ــن ج ــارة ع ــون عب البروت
طاقــة عاليــة ويســتطيع أن يحطــم اخلاليــا الســرطانية 

بصــورة مباشــرة . 
ميكــن  أو  منفــردا  البروتونــي  العــالج  ويســتخدم 
اســتخدامه مصاحبــا للعالجــات األخــرى مثــل العالجــات 
الكيماويــة ، العالجــات اإلشــعاعية ، العالجات اجلراحية 

والعالجــات املناعيــة .

ــعة  ــالج باألش ــل الع ــه مث ــي مثل ــالج البروتون والع
هــو عــالج خارجــي وهــو نــوع مــن العالجــات غيــر 
املؤملــة ويقتحــم الــورم مــن خــالل اجللــد واملناطــق 

احمليطــة بــه . 
إلــى  يــؤدي  عاليــة  بطاقــة  البروتونــي  التعجيــل  إن 
انتقــال البروتــون إلــى مســافات داخــل جســم اإلنســان 
ــكان  ــق م ــون وف ــة البروت ــى طاق ــد عل ــافات تعتم ، مس

ــض . ــم املري ــل جس ــورم داخ ال
ــة خــارج  ــإن الطاق ــي ف ومــع اســتخدام البروتــون ثيراب
الــورم املصــاب تكــون قليلــة مقارنــة باألشــعات األخــرى 
، ويحتــاج املعاجلــة اإلشــعاعية بالبروتــون إلــى خطــة 
عــالج إشــعاعية قبــل بــدء العــالج ولهــذا فــإن املرضــى 
  MRI أو أشــعة CT Scan يحتاجــون إلــى عمــل إمــا أشــعة
مــن أجــل حتديــد الــورم وموقعــه داخــل جســم املريــض .
ومازالــت اســتخدامات البروتــون ثيرابــي محصــورة 
علــى بعــض األمــراض الســرطانية مثــل األطفــال 
ــن  ــدا م ــة ج ــبة قليل ــاج نس ــدد ، ويحت ــراض الغ وأم
أمــراض الســرطان إلــى هــذه املعاجلــات بصــورة 

ــة .  ملح

طبية
اكتشافات



دراسات

40

في الملتقى العلمي األول 
حول السرطان مسبباته وطرق الوقاية منه

ألمراض السرطان
جمعيــة  افتراضيــا  أقامتــه  الــذي 
اخليريــة  الســرطان  مكافحــة 
خالــد  الدكتــور  قــدم   ، باإلحســاء 
عــالج  استشــاري  الصالــح  أحمــد 
حــول   عــرض  وأورام  اشــعاعي 
عوامــل املخاطــرة ألمراض الســرطان 

تعريف السرطان 
هو مصطلح ألمراض تنقسم فيه 

اخلاليا غير الطبيعية دون سيطرة ، 
وميكنها غزو محيطها واالنتقال من 
خالل اجلهاز الدموي أو الليمفاوي 

إلى أماكن أخرى وهناك حوالي أكثر 
من مائة نوع تصيب اإلنسان وكل 

نوع مختلف عن اآلخر ، كما أن النوع 
الواحد أيضا ينقسم وفق معطيات 

متعددة. 

تعريف عوامل املخاطرة للسرطان
هــي العوامــل أو األمــور التــي تزيــد 

بــني 60 و 68 عامــًا .
مختلفــة   – األبحــاث  بينــت  وقــد 
التفســيرات  أكثــر  أن   – نتائجهــا 

: بســبب

زيادة فرص االنحراف الجيني 
MUTATION

اجلينيــة  الفسيفســاء  زيــادة 
 GENETIC MOSAICISION

أيضــا بســبب االنتكاســات الطبيعية 
) الضعــف ( جلهــاز املناعــة احلــارس 

ضد  األول 
اخلاليا غير الطبيعية. 

الوراثة 
جينيــة  انحرافــات  عــدة  هنــاك 
MUTATION موروثــة تعتبــر عوامــل 

مخاطــرة: 
أول حالــة مت ربطهــا علميــا كان فــي 
عــام 1866 وقــد اســتخدم مصطلــح 

ــرطانية. ــة الس ــة الوراث مترابط
حتــى اآلن هنــاك أكثــر مــن 50 جــني 
أمــراض  فــي  عليهــم  التعــرف  مت 
ســرطانية مختلفــة  وتشــكل الوراثة 
اإلصابــات  مــن   %  10 إلــى   5 مــن 

الســرطانية.

ثانيًا : عوامل صعب تجنبها 
تلوث البيئة 

التعرض للشمس 
التعرض االشعاعي 

اإلصابات الفيروسية 
تلــوث البيئــة : التلــوث الصناعــي 

مرتبــط بعــدة ســرطانات أهمهــا 
ســرطان الرثــة – ســرطان الغشــاء 

الرئــوي 
سرطان املثانة 
سرطان اجللد 

التعرض للشمس : 
سرطان الجلد 

ســرطان   : االشــعاعي  التعــرض 

لإلصابــة  اإلنســان  فرصــة  مــن 
بالســرطان  

أهمية معرفة عوامل املخاطرة
 التقليل من اإلصابات السرطانية
إلقاء الضوء على عوامل احلماية 

صد املخاطر لتقييم حاجيات
الكشف املبكر والعالج 

إصدار القوانني 

طرق معرفة عوامل المخاطرة
علم الوبائيات 

2- الدراسة املخبرية 
3-الدراسات السريرية 

علم الوبائيات 
ومــا  اإلنســان  عــادات  دراســة 
باألمــراض  وربطهــا  لــه  يتعــرض 
مخاطرهــا: قــد تــؤدي إلــى اســتنتاج 
خاطــئ إذا كانــت العينــة غيــر ممثلــة 

الــدم  ســرطان   – الغــدة 
اخليشــوم  ســرطان   : الفيروســات 
ــرطان  ــم – س ــق الرح ــرطان عن – س

البلعــوم الفمــي 
ثالثًا : العوامل التي يجب تجنبها : 

أو تكــن باحلجــم املناســب.
ال نســتطيع الوصــول الســتنتاج من 

عينــة صغيــرة أو غيــر عشــوائية

الدراسة المخبرية 
الدراسات السريرية 

آلية املسرطنات  
DNA 1( حتطيم الــــ
2( التهابات مزمنة 

3( إضعاف اجلهاز املناعي 

تقسيم عوامل املخاطرة
عوامل الميكن جتنبها 
عوامل صعب جتنبها 
عوامل ميكن جتنبها 

أواًل: عوامل ال يمكن تجنبها:
العمر 

يــزداد وقــوع الســرطان مــع تقــدم 
ــا  ــرطان م ــوع الس ــر وذروة وق العم

العادات: 
عوامل تغذوية. 

عوامــل بيئيــة : بيئــة العمــل – بيئــة 
الطبيعــة.

عوامل فيروسية 

عوامل المخاطرة 
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دراسات

العادات: 
اخلمــول   – الكحــول   – التدخــني 
االجتماعيــة  العــادات  اجلســدي- 
أوال : التدخــني : أثبتــت الدراســات 
واملخبريــة  والســريرية  الوبائيــة 
وجــود عالقــة قويــة بــني التدخــني 
 : مــن  كل  وبــني  أصنافــه  بجميــع 
ســرطان الرئــة – ســرطان الفــم – 
ســرطان احلنجــرة – ســرطان املــرئ 
– ســرطان املعــدة – ســرطان الرحــم 

– ســرطان املثانــة.

مضار التدخين الجسدية: 
التهيج املستمر لألنسجة 

املواد املســرطنة : حتتوي الســيجارة 
علــى 7000 مــادة كيميائيــة منهــا 69 
ــواد  ــى امل ــال عل ــادة مســرطنة ، مث م
املســرطنة : نيكوتــني – البوتانــد- 
أول أكســيد الكربــون – األلدهيــدات 

ــدات .  ــل الفورمالديهي مث

ثانيًا: الكحول
صنفــت الوكالــة الدوليــة لبحــوث 
الســرطان الكحــول كمــادة مســرطنة 
الســرطانات  وبــني  بينــه  وربطــت 

التاليــة: 
 – املــرئ   – احلنجــرة   – القولــون 

البلعــوم   – الفــم  جتويــف 
وهنــاك 306% مــن جميــع احلــاالت 

كحمايــة  واألســماك  البقوليــات 
مــن وقــوع الكثيــر مــن األمــراض 

 . نية طا لســر ا
ــدة  ــر اجلي ــخ غي ــاك طــرق الطب وهن
بصــورة ســيئة  التخزيــن  وطــرق 
ــة بالســرطان .  ــة باإلصاب ــا عالق لهم

العوامل البيئية:
أوال بيئة العمل التعرض 

لإلشعاع »سرطان الغدة الدرقية 
– سرطان الفم«.

التعــرض للشــمس للبشــرة البيضــاء 
دون حمايــة »ســرطان اجللــد«.

استنشــاق األصباغ أو املواد اخلشــبية 
»ســرطان اجليوب األنفية«.

»ســرطان  املداخــن  لرمــاد  التعــرض 
اخلصيــة«. جلــد 

األستباســتوس  مــادة  تصنيــع 
البلــوري«  الغشــار  »ســرطان 

الســرطانية تكــون بســبب اســتهالك 
الكحــول  يتســبب  كمــا  الكحــول 

بنســبة 3.5 % كوفيــات . 

ثالثًا : الخمول الجسدي 
يتســبب اخلمــول اجلســدي بنســبة 
وقــد   ، باملــرض  اإلصابــة  مــن   %7
االمتصــاص  أن  الدراســات  أثبتــت 
الكلــي للســعرات احلراريــة يؤثــر 
علــى حــدوث اإلصابــة بالســرطان 

ورمبــا تطــور اإلصابــة .

رابعا : العادات االجتماعية 
وأهمهــا زواج األقــارب بشــكل متكــرر 
توريــث  نســبة  مــن  يزيــد  حيــث 
مــن  وانتقالهــا  الســيئة  الطفــرات 
جيــل إلــى جيــل ممــا يــؤدي إلــى 
زيــادة االحتمــاالت باإلصابــة ببضــع 

الســرطانات. 

مؤشرات توريث الطفرات 
المسرطنة 

إصابــة أكثــر مــن شــخص بنفــس 
النــوع مــن الســرطان بنفــس اجلهــة 
مــن العائلــة ) جهــة األب أو األم ( 

العائلــة  أفــراد  مــن  عــدد  إصابــة 
بنــوع معــني مــن الســرطان علــى 

أجيــال عــدة 
إصابــة أفــراد مــن العائلة بالســرطان 

بعمــر أصغــر مــن الــــ 50 عاما

استنشــاق الغبــار الكيمــاوي ســرطان 
الرئــة.

ثانيًا : البيئة العامة »الطبيعية« 
التعرض للشمس »سرطان اجللد« 

التلوث البيئوي »سرطان الرئة« 
مــن  مختلفــة  »أنــواع  اإلشــعاعات 

الســرطان«.

العوامل الفيروسية 
ارتبــاط  الدراســات  أثبتــت 
الســرطانات ب 7 فيروســات معظمها 
فيروســات  وهــي  للحمايــة،  قابــل 
ســرطان    HIV باجلنــس  تنتقــل 
الليمفومــا   ، اجللديــة  الســركوما 
الرحــم ، ســرطان  HPV   ســرطان 

البلعومــي. الفــم 
فــي  لإلهمــال  مصاحــب  ســرطان 
تعاطــي احلقــن دون تعقيــم  فيــروس 
الكبــد الوبائــي يســبب ســرطان الكبــد. 

أهم السرطانات الوراثية 
ســرطان الثــدي – وجــود طفــرات فــي 

2 BRCA 1 و BRCA
النتــوءات   – القولــون  ســرطانات 

األســرية 
سرطان املبيض 

سرطان الغدة الدرقية األسري
وقــد وجــد العلمــاء 114 جينــا مرتبطا 

ببعض الســرطانات .  

العوامل التغذوية 
أوال : المسببات 

تســبب الســمنة واألنظمــة الغذائيــة 
الوفيــات  حــاالت  مــن   %  30 فــي 
وأهــم   ، الســرطان  عــن  الناجتــة 
 : بالغــذاء  املرتبطــة  املســرطنات 

ســرطان  القولــون،  ســرطان 
 / الثــدي  ســرطان   ، البنكريــاس 
مرتبــط بتنــاول اللحــوم احلمــراء 

ملصنعــة  ا و
ســيء  بشــكل  املخزنــة  املكســرات 
الكبــد.  ســرطان  )أفلوتوكســني( 

مثــل  املهيجــة  النباتــات  مضــغ 
الســويكة يــؤدي إلــى ســرطان الفــم 
بســرطان  مرتبــط  اململــح  الطعــام 

املعــدة.

ثانيًا : الحاميات 
والفواكــه  باخلضــروات  يوصــى 
وأكل  الــوزن  علــى  واحملافظــة 

ــن  ــي صــدرت ع ــة الت ــا التوصي أم
الدراســة فهــي:

مبــا  مرتبطــة  املخاطــرة  عوامــل 
اإلصابــات  مــن   %  40 عــن  يقــل  ال 

 . نية لســرطا ا
التوعيــة مــن عوامــل املخاطــرة هــو 
ــن عناصــر مكافحــة  ــم  عنصــر م أه

ــرطان. الس
واالشـــتراطات  البيئيـــة  األنظمـــة 
الصارمـــة  والقوانـــني  التغذويـــة 
التدخـــني«  مكافحـــة  »كقانـــون 
مســـئوليات احلكومـــات وحـــق مـــن 

املجتمـــع.  حقـــوق 
اعتمـــاد  املســـتقبل ســـيكون  فـــي 
وحتديـــد  الوراثيـــة  اخلريطـــة 
املرتبطـــة  اجلينيـــة  الطفـــرات 
اشـــتراطات  أحـــد  بالســـرطان  
الـــزواج الصحيـــة لتجنـــب األمـــراض 

الوراثيـــة. الســـرطانية 
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مرأة

اليوجد مرهم 
فعال للتخلص النهايئ من 

قــد تســاعد التقنيــة فــي حتســني مظهــر 
اثارهــا  أن  إال  وتخفيفــه،  الســيلوليت 
اجلانبيــة قــد تشــمل التــورم والعــدوى، 
وخاصــًة إن أجريــت فــي مركــز طبــي 

يفتقــد بعــض الشــروط الصحيــة.
منظمــة  وافقــت  بالليــزر  العــالج    -  4
الــدواء والغــذاء األمريكيــة )FDA( علــى 
بالليزر لعــالج  اســتخدام العالج 
ــات  الســيلوليت، إذ تســاعد هــذه التقني

علــى:
إذابة الدهون حتت اجللد.
حتفيز إنتاج الكوالجني.

التخلص من السيلوليت.
ــك  ــون للتدلي ــد يك ــاونا ق ــك والس 5. التدلي
والســاونا تأثيرات مؤقتــة، وذلــك ألنهــا 
الزائــدة  الســوائل  إزالــة  علــى  تعمــل 
مــن اجلســم، ممــا يســاهم فــي تخفيــف 
ال  جــًدا  قصيــر  لوقــت  الســيلوليت 

يتعــدى األيــام.

الوقاية من السيلوليت
التــي  األمــور  مــن  مجموعــة  يوجــد 
مــن  للحمايــة  بهــا  القيــام  املمكــن  مــن 
ــن  ــة، وم ــن البداي ــه م ــيلوليت وجتنب الس

االتــي: أبرزهــا 

الحفاظ على الوزن الصحي
ال ميكــن اجلــزم بــأن فقــدان الــوزن الزائــد قد 
ــو احلــل، إال  ــون ه ــج الســيلوليت ويك يعال
أن احملافظــة علــى الــوزن املثالــي أو تخفيــف 
الــوزن الزائــد وجتنــب الزيــادة املفاجئــة 
فيــه، كلهــا خطــوات تلعــب دوًرا كبيــًرا فــي 

الوقايــة مــن الســيلوليت أو تخفيفــه.
يجــدر الذكــر أن اتبــاع احلميــات القاســية 
الســيلوليت  بتخفــف  قطًعــا  يفيــد  لــن 
ــي  ــو الســبب ف ــون ه ــد يك ــس فق ــل بالعك ب
حــدوث الســيلوليت واملشــكالت األخــرى، 

اجللد وتشــققاتها. مثل: ترهــالت 

تناول الخضار والفواكه
والفواكــه  اخلضــار  مــن  العديــد 
مضــادات  حتــوي  والبقوليات واملكســرات 
أكســدة قويــة تلعــب دوًرا مهًمــا فــي احلفــاظ 
علــى صحــة اجللــد وحمايتــه ضــد اجلــذور 

االلتهابــات. مــن  ووقايتــه  احلــرة 
األغذيــة  تنــاول  علــى  بالتركيــز  ينصــح 
والطماطــم،  مثل: اخليــار،  باملــاء،  الغنيــة 

الورقيــة. واخلضــار 

عوامل ظهور السيلوليت
توجــد عــدة عوامــل تؤثــر بشــكل عــام علــى 
مــدى ظهــور الســيلوليت، ومتثلــت هــذه 

العوامــل فــي االتــي: 
ــون  ــذي يك ــي، وال ــر صح ــاة غي ــط احلي من

ــى: ــد عل ــا معتم غالًب
سوء التغذية.

وغيــر  الصحيــة  غيــر  احلميــات  اتبــاع 
املتوازنــة.

قلة ممارسة النشاط البدني.
التغيــرات الهرمونيــة فــي اجلســم، وخاصــًة 
لــدى النســاء فــي مرحلــة احلمــل أو انقطــاع 
ســبب  قد يكــون  العامــل  وهــذا  الطمــث، 

ــي حــدوث الســيلوليت. ــس ف رئي
البشرة اجلافة.

كمية الدهون في اجلسم.
سماكة اجللد.

لــون البشــرة، إذ يلعــب دوًرا كبيــًرا فــي 
وظهــوره. الســيلوليت  وضــوح  مــدى 

السيلوليت: اسباب اعراض وعالج
طرق عالج السيلوليت

1 - جميــع املراهــم التــي تخــص الســيلوليت 
ــيلوليت، وال  ــف الس ــي تخفي ــاهم ف تس
يوجــد مرهــم يزلهــا بشــكل نهائــي إلــى 

يومنــا هــذا.
)Tan( 2 -  التان

البشــرة،  لــون  تســمير  يعنــي  التــان 
ــة كان  ــرة داكن ــت البش ــا كان ــك ألن كلم وذل
الســيلوليت أقــل وضوًحــا، لــذا جلــأ العديــد 
مــن األشــخاص جللســات التســمير لتقليــل 
فــي  الســيلوليت  عالمــات  وضــوح  مــدى 

أجســامهم، وذلــك عبــر:
تعريض اجلسم ألشعة الشمس.

استخدام أجهزة خاصة للتان
ســليم  حــل  ليــس  هــذا  لألســف  لكــن 
اللــون  يــزول  مــا  فســرعان  للمشــكلة، 
لألشــعة  التعــرض  أن  كمــا  البرونــزي، 
ــد  ــد ويزي ــد يضــر اجلل ــوق البنفســجية ق ف
اجللــد،  اإلصابة بســرطان  فــرص  مــن 
وفــي بعــض احلــاالت قــد تزيــد مشــكلة 

ســوًءا. الســيلوليت 
)Mesotherapy( 3 -. امليزوثيرابي

ــن  ــى حق ــوم عل ــي هــو عــالج يق امليزوثيراب
مثــل:  اجللــد،  حتــت  املــواد  بعــض 
واألحمــاض  واملعــادن،  الفيتامينــات، 

األمينيــة.

ما هو السيلوليت؟
يعــرف الســيلوليت بأنــه جتمــع للدهون حتت 
ســطح اجللــد، بحيــث تشــكل على اجللد مــا 
يشــبه الدمامــل الصغيــرة جــًدا، واملظهــر النــاجت 
عنهــا يشــبه الشــكل اخلارجــي لقشــرة البرتقــال.
مــن   90% يقــارب  يصيب الســيلوليت ما 
النســاء مــا بعــد ســن املراهقــة، حيــث أنه أكثــر 
شــيوًعا عنــد النســاء منــه عنــد الرجــال، وذلــك 

بســبب:
كمية الدهون في العضل أعلى عند النساء.

ــم  ــل تراك ــا يقل ــمك مم ــال أس ــد الرج ــد عن اجلل
الدهــون حتتــه.

كمــا تلعــب الوراثــة دوًرا فــي زيــادة فــرص 
الســيلوليت. حــدوث 

وإمنــا  من الســيلوليت،  للقلــق  داعــي  ال 
وجــد أو  إن  تخفيفــه  منــه أو  يجب الوقايــة 
حتــى التخلــص الشــبه نهائــي منــه، ويتــم ذلــك 
ــة. ــد خاص ــمل قواع ــي يش ــط صح ــاع من باتب

ممارسة الرياضة بانتظام
مــن  الوقايــة  فــي  الرياضــة  تســاعد 
ــك ألن  ــوره، ذل ــن ظه ــد م ــيلوليت واحل الس
الســيلوليت يحــدث عندمــا تصبــح األليــاف 
الضامــة حتــت اجللــد ضعيفــة وأقــل مرونة، 
ــد ممارســة الرياضــة بانتظــام يحــدث: وعن

بناء العضالت وزيادة مرونتها.
شد اجللد وحتسني مظهره.
احلد من ظهور السيلوليت.

اليوغــا،  مــن  كل  تســاعد  أن  ميكــن  كمــا 
الكلتــة  بنــاء  تســتهدف  والتمارين التــي 
العضليــة وزيادتهــا فــي احلــد من الســيلوليت.

شرب كميات وافرة من المياه
وجتنــب  رطــب  جســم  علــى  للحفــاظ 
اجلفــاف يجــب شــرب مــا اليقــل عــن 8 - 12 

كــوب مــن املــاء يومًيــا.

االبتعاد عن التدخين
تبــني وجــود عالقــة بــني التدخــني وحــدوث 
الســيلوليت، حيــث يحــد التدخــني مــن تدفق 
الــدم فــي األوعيــة الدمويــة وبتالــي تعطيــل 
مؤدًيــا  اجلســم  فــي  الكوالجــني  تشــكل 
ذلــك لظهــور الســيلوليت. مــن املعــروف 
ــات  ــادة ظهــور عالم أن التدخني مرتبــط بزي
الشــيخوخة والتجاعيــد مبكــًرا، كمــا أنــه 
ســبب مــن أســباب جفــاف البشــرة املؤديــة 

إلــى الســيلوليت.

تطرح مشكلة 
السيلوليت هاجسًا لدى معظم 

النساء، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف 
حني يهرعن إلى مختلف الوسائل التي قد 

تساعد على محاربة هذه املشكلة التي تشوه 
جمال أجسامهن. مما ال شك فيه أن معظم النساء 

عرضة لظهور السيلوليت التي تعتبر من املشكالت التي 
تصيب املرأة أكثر من الرجل، كون الدهون تتجمع لديها 
في منطقة االرداف واملؤخرة والفخذين، حيث يظهر 

السيلوليت عامة. ومع تعدد التقنيات التي يتم احلديث 
عنها ومدى فاعليتها يبدو من الواضح أن عناصر عدة 

تلعب دورًا في ظهور السيلوليت، كما أن عوامل 
عدة ميكن أن تساعد في محاربته للحد 

من ظهوره على األقل، مع صعوبة 
التخلص منه نهائيًا.

السيلوليت: الحقائق كاملة

السيلوليت:
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صحة
طفلك

كيف أعتني بطفلي في

الكاملة للطفل  التغذية  ر حليب األم أو بدائله الصناعية   يوِفّ
الشهية  وتختلف  حياته،  من  األولى  الثالثة  األشهر  خالل 
واالحتياجات الغذائية لكل طفل من يوم آلخر ومن شهر آلخر؛ 
الغذائية تتغير؛ فتقل  احتياجاته  فإَنّ  الطفل،  بحيث كلما منا 
عدد الرضعات وتزيد كمية احلليب املستهلكة في كِلّ رضعة، 
وتزداد فترات نومه في الليل،  ومن اجلدير بالذكر أَنّ اجلهاز 
الهضمي للطفل في هذه املرحلة ال يزال في حالة منو وتطور؛ 
هذه  في  الطفل  غذاء  إلى  الطعام  إدخال  ب  جتُنّ يجب  لذلك 

املرحلة، وأن يكون االعتماد بشكل كامل على احلليب.

 عالمات الجوع عند الطفل
عالمات اجلوع عند الطفل تستطيع األم معرفة وقت جوع 

الطفل عن طريق مالحظة مجموعة من العالمات، وفي ما يأتي 
نذكر بعضًا منها: مييل الطفل نحو الثدي أو زجاجة احلليب. 

ميص يديه أو أصابعه. يفتح فمه، ويخرج لسانه أوميص 
شفتيه. يبكي؛ حيُث إن البكاء قد يكون عالمة على اجلوع، 
ولكن إذا انتظرت األم حتى يشعر الطفل بالضيق الشديد 

 إلطعامه؛ فقد يكون من الصعب تهدئته.

 عالمات التغذية الجّيدة للطفل
ميكن أن تطمئَنّ األم إلى أّن الطفل يتغذى بشكل جيد من 

خالل مالحظة العالمات اآلتية:
- يبدو في حالة تأهب

- حيوية ونشاط. 

تستطيع األم معرفة وقت جوع الطفل

الشهر الثالث  



4849

رضاعة قد يكون عالمة على احلساسية، 
أو مشكلة في اجلهاز الهضمي، أو غيرها 
من املشاكل التي حتتاج إلى عناية طبية.

تغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية 
-7( من  الثالث  الشهر  في  الطفل  يحتاج 
9( رضعات يوميًا كل ساعتني ونصف إلى 
ثالث ساعات ونصف، ومن اجلدير بالذكر 
أَنّ إنتاج حليب األم يزيد أو ينقص بشكل 

طبيعي بناًء على حاجة الطفل .
- ميكن مالحظة مجموعة من العالمات 
تساعد األّم على معرفة أَنّ الطفل يحصل 
الطبيعية،  الرضاعة  من  يكفيه  ما  على 

ونذكر منها ما يأتي:
بعد  ليونة  أكثر  الثدي  يصبح   -
من  محتواه  ُيفّرغ  الطفل  ألَنّ  اإلرضاع؛ 

فتزيد  احتياجاته؛  على  اعتمادًا  تختلف 
في بعض األيام وتنقص في أيام أخرى، 
فإذا كان الطفل جائعًا فإّنه ينهي احلليب 
على  للحصول  حوله  وينظر  بسرعة 
إعطاء  ميكن  احلالة  هذه  وفي  املزيد، 
الطفل )30-60( ماًل إضافيًا من احلليب 
يجب  ولكن  الواحدة،  الرضعة  في 
أكثر  الطفل  إرضاع  عدم  إلى  االنتباه 
في  الصناعي  احلليب  من  مل   945 من 
الذين  األطفال  ألَنّ  وذلك  الواحد؛  اليوم 
يرضعون احلليب الصناعي مييلون إلى 
أن يصبحوا أكثر وزنًا من أقرانهم بسبب 
اإلفراط  ب  ولتجُنّ إرضاعهم،  في  اإلفراط 
احلليب  يخرج  أن  يجب  الرضاعة  في 
الزجاجة على شكل نقاط وال  ببطء من 

ينسكب بسرعة.

- يزداد وزنه
- ينمو وتتطّور قدراته

 - يرضع من ست إلى ثماني مرات يوميًا.

عالمات التغذية السيئة للطفل 
يظهر على الطفل مجموعة من العالمات 
ه ال يتغذى مبا فيه الكفاية؛  تدُلّ على أَنّ

حيُث ياُلَحظ على الطفل ما يأتي:
 ال يشعر بالراحة حتى بعد الرضاعة.

باالنزعاج.  ويشعر  باستمرار  يصرخ 
من  العديد  أَنّ  بالذكر  اجلديٌر  ومن 
بعد  صغيرة  كمية  يبصقون  األطفال 
ولكن  التجشؤ،  أثناء  أو  الطعام  تناول 
ال ينبغي أن يتقّيأ الطفل بعد الرضاعة؛ 
إلى  أن يكون راجعًا  إَنّ هذا ميكن  حيُث 
اإلفراط في التغذية، ولكَنّ التقيؤ بعد كل 

احلليب. يبدو الطفل مرتاحًا ومسترخيًا 
بعد الرضاعة. يستمر الطفل في اكتساب 
في  الطبيعية  الزيادة  إَنّ  حيُث  الوزن؛ 
وزن الطفل تكون من )170 - 226( غرامًا 
في األسبوع الواحد خالل األشهر األربعة 
يقل عن ست  ال  ما  الطفل  يغّير  األولى. 

حفاضات يوميًا.

تغذية الطفل 
بحليب األطفال الصناعي 

األطفال  حليب  يرضع  الطفل  كان  إذا 
املرحلة  هذه  في  يحتاج  فإّنه  الصناعي 
من  كغ   0.45 لكل  مل   74 إلى  العمرية 
أَنّ  إلى  اإلشارة  وجتدر  يوميًا،  وزنه 
فهي  ثابتة؛  قواعد  ليست  األرقام  هذه 
الطفل والتي  تعطي متوسط احتياجات 

فالش الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر األصابة بسرطان املبيض والثدي 
لطب  األمريكية  األكادميية  توصي  حيُث  اجلدد؛  للمواليد  تغذية  أفضل  هي 
األطفال بالرضاعة الطبيعية واالعتماد عليها بشكل كامل لألشهر الستة األولى 
من حياة الطفل، بعدها يتم إدخال األطعمة الصلبة مع االستمرار بالرضاعة 

الطبيعية خالل السنة أو السنتني األولى من حياة الطفل. 
 فالرضاعة الطبيعية احلصرية في األشهر الستة األولى لها العديد من الفوائد 

لألم وللطفل معًا، ومن هذه الفوائد ما يأتي:
ه  أَنّ الهضم، كما  ه سهل  ، و ذلك ألَنّ املثالي للطفل  الغذاء  ُيعتَبر حليب األم   
مصدر مهم للطاقة والعناصر الغذائية لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
)6 - 23( شهرًا؛ فحليب األم يوفر كامل احتياجات الطفل حتى عمر الستة 
أشهر، وأكثر من نصف احتياجات الطفل من الطاقة بني )6 - 12( شهرًا، وثلث 

احتياجات الطاقة بني )12- 24( شهرًا.
مجموعة  من  الطفل  حماية  في  تساعد  التي  املضادة  األجسام  على  يحتوي 
واسعة من األمراض املعدية؛ مبا في ذلك اإلسهال، والتهابات اجلهاز التنفسي 

والعدوى التي تصيب اجلهاز الهضمي.
الذين  األطفال  أَنّ  األبحاث  ُتبنّي  إذ  األمراض؛  ببعض  اإلصابة  خطر  تقلل 
يرضعون رضاعة طبيعية كانوا أقل عرضة لإلصابة ببعض األمراض، مبا في 

ذلك السكري، وارتفاع الكولسترول، والربو، واحلساسية. 
تقّلل الرضاعة الطبيعية من احتمالية إصابة الطفل بالوزن الزائد أو السمنة.

 تساعد الرضاعة الطبيعية على حرق السعرات احلرارية، وانكماش الرحم 
عند األم؛ لذلك فاألمهات اللواتي يعتمدن على الرضاعة الطبيعية يسترجعن 

الوزن والشكل الطبيعي ألجسادهن بشكل أسرع.
ل من خطر اإلصابة بسرطان املبيض وسرطان الثدي. تقِلّ

 ُتلّبي الرضاعة الطبيعية مجموعة من االحتياجات العاطفية لألم والرضيع؛ 
العاطفي  التواصل  من  يعّزز  والرضيع  األم  بني  املباشر  االتصال  إَنّ  حيث 
بينهما، كما يساعد األم اجلديدة على الشعور بالثقة في قدرتها على رعاية 

املولود اجلديد وتوفير التغذية الكاملة له.
تأثيرًا  لها  إَنّ  الطبيعية وسيلة طبيعية ملنع احلمل؛ حيُث  الرضاعة  ُتعتبر 

هرمونيًا يؤدي إلى منع حدوث احلمل عند الكثير من النساء .

فوائد الرضاعة الطبيعية

صحة
طفلك
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صالة العيد ُسّنة مؤكدة 
األيام  هذه  في  للمسلمني  شعارا  وصارت  مؤكدة  سنة  العيد  صالة 
يكبر  االول  اجلزء  في  جزأين،  من  عن خطبة  عبارة  وهي  املباركة، 
اخلطيب 9 تكبيرات غير التسبيح واالستفتاح واحلمد هلل وذكر اهلل، 
واالمر بالتقوى وقراءة آية، و7 تكبيرات في اخلطبة الثانية ويجلس 
في  ركعتني،  الناس  في  اماما  فيصلي  الصالة  الى  يقوم  ثم  بينهما، 
الركعة  وفي  االحرام  تكبيرة  عدا  تكبيرات   7 يكبر  االولى  الركعة 
الثانية يكبر 5 تكبيرات عدا تكبير القيام ، وهذه الصالة تقام عادة 
من  ان  املؤكد  ومن   ، جهرا  فيها  والقراءة  املصليات  او  املساجد  في 
الشهر  بإمتام  او  الهالل  خروج  من  بالتكبير  الناس  يبدأ  أن  نة  السُّ
أكبر اهلل  إال اهلل واهلل  إله  أكبر ال  أكبر اهلل  التكبير »اهلل  وصيغة 

أكبر وهلل احلمد(

هل يحوز للنساء صالة العيد
وقد أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم بها حتى النساء، فُيسن للمرأة 
حضورها غير متطيبة وال البسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه 
ويعتزل  الرجال،  ويعتزلن  تفالت،  والسالم: وليخرجن  الصالة 
احُليَّض املصلى قالت أم عطية رضي اهلل عنها: )كنا نؤمر أن نخرج 
احليض،  تخرج  وحتى  خدرها،  من  البكر  تخرج  حتى  العيد،  يوم 
يرجون  بدعائهم؛  ويدعون  بتكبيرهم،  فيكبرن  الناس،  خلف  فيكن 

بركة ذلك اليوم وطهرته(.
واخلروج لصالة العيد وأداء صالة العيد على هذا النمط املشهود من 
اجلميع فيه إظهار لشعار اإلسالم، فهي من أعالم الدين الظاهرة، وأول 
صالة صالها النبي صلى اهلل عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة 

الثانية من الهجرة. 
ما الواجب علينا اتباعه من آداب في صالة العيد

أواًل :علينا احلرص ان ال نصطحب الصغار . 
ثانيًا : تغطية الفم واألنف ) لبس الكمامات ( . 

ثالثًا : استخدام سجادة الصالة اخلاصة بكل مصلى . 
رابعًا : احلرص على التباعد اثناء الصالة . 

خامسًا : التفاؤل بأن هذه اجلائحة ستمر وأن شعرنا بأن وقت البالء طال . 

ما هو فضل صيام سّتة أّياٍم من شّوال ؟ ) تقربوا الي الله (

شهر شوال 
الذي  الشهر  وهو  العربية،  القمرية  السنة  من  العاشر  الشهر  هو 
يأتي بعد شهر رمضان املبارك، وفيه يحتفل املسلمون بعيد الِفطر، 
وحتديدًا في اليوم األّول منه، باإلضافة إلى أّن شهر شّوال ُيَعّد أّول 
أشهر احلج،وُيشار إلى أّن هذا الشهر ضّم العديد من الوقائع املهمة 
في تاريخ األّمة اإلسالمّية، والتي كان لها األثر البالغ، وجتدر اإلشارة 
إلى أّن اهلل -سبحانه وتعالى- أعطى لكّل مسلم استشعر لّذة صيام 
شهر رمضان املبارك وحالوته فرصة جديدة للمزيد من الُقربات إلى 
اهلل -سبحانه وتعالى-؛ فقد شرع اهلل -سبحانه وتعالى- صيام 
وذلك  املبارك؛  رمضان  شهر  انتهاء  بعد  شّوال  شهر  من  أيام  سّتة 
لُيواصل العبد أداء العبادات والطاعات، كما أّن في ذلك استكمال َنيل 
وتعالى-،  -سبحانه  اهلل  إلى  ب  والتقُرّ والثواب،  األجر  من  املزيد 
أّن لصيامها فضائل  إلى جانب  مغفرته ورضوانه،  على  واحلصول 

عظيمة . 

األجر العظيم
 يدّل ما ورد في حديث النبّي -صّلى اهلل عليه وسّلم- الذي قال فيه: 
ْهِر(، على  اٍل، كاَن َكِصياِم الَدّ ا ِمن َشَوّ )َمن صاَم َرَمضاَن ُثَمّ أْتَبَعُه ِسًتّ
ب على صيام سّتة أّيام من شهر شّوال، وفي ذلك  ِعَظم األجر امُلترِتّ
زيادة من اخلير، وُيشار إلى أّن اهلل - سبحانه وتعالى- منَح ذلك 
ْقص  الَنّ لكّل مسلم بعد فراغه من صيام شهر رمضان املبارك. َجبر 
في الفرائض: يضعف املسلم في بعض األحيان في شهر رمضان أمام 

أهوائه وشهواته؛ فيسقط تارًة في نقص العبادة، ويسهو تارًة أخرى 
فيقترف َذنبًا يحول بينه وبني إمتام صيامه بالهيئة املطلوبة؛ ولذلك 
أكرم اهلل -سبحانه وتعالى- املسلم بَنيل الفرصة لصيام هذه األّيام؛ 
رمضان؛  في شهر  عباداته  في  الذي حصل  قص  الَنّ لتعويض  وذلك 
فصيام هذه األيام مياثل أداء صالة النافلة التي جتبر النقص احلاصل 
َل ما  في صالة الفريضة، قال النبّي -صّلى اهلل عليه وسّلم-: )إَنّ أَوّ
نا جَلّ  الة قاَل يقوُل رُبّ اُس ِبه يوَم القيامِة من أعمالِهُم الَصّ يحاسُب الَنّ
ها أم نقَصها فإن  وعَزّ ملالِئكِته َوهَو أعلُم انظروا في صالِة عبدي أمَتّ
ًة وإن كاَن انتقَص منها شيًئا قاَل انُظروا هل  ًة كتبت َله تاَمّ كانت تاَمّ
وا لعبدي فريضَته من  أمُتّ ٌع قاَل  ٍع فإن كاَن َله تطُوّ لعبدي من تطُوّ

ِعه ثَمّ تؤخُذ األعماُل عَلى ذاُكم(.  تطُوّ

داللة على قبول الصيام
 ُيَعّد صيام املسلم بعد انقضاء شهر رمضان دلياًل على قبول صيام 
شهر رمضان؛ فتوفيق املسلم إلى أداء الطاعة بعد طاعة عالمة على 
ق إلى أداء هذه الطاعة  قبولها من اهلل -سبحانه وتعالى-، وال ُيوَفّ
طاعته  ُيتِبع  َمن  فإّن  املقابل  وفي  األولى،  الطاعة  منه  ُقِبلت  من  إاّل 
التي سبقتها،  الطاعة  ُيَعّد داللة على عدم قبول  مبعصية، فإّن ذلك 
وُيعّد صيام املسلم بعد انتهاء شهر رمضان من باب ُشكر العبد لرّبه 
-سبحانه وتعالى- على إعانته على صيام رمضان املبارك، ورغبته 
ب إليه، واإلكثار من أداء الطاعات والُقربات؛  في االستمرار في التقُرّ
َما  َعَلىٰ   َ اهلَلّ ُروا  َولُِتَكِبّ َة  اْلِعَدّ )َولُِتْكِمُلوا  وتعالى-:  -سبحانه  قال 

ُكْم َتْشُكُروَن(.  َهَداُكْم َوَلَعَلّ

ب إلى الله فرصة للتقرُّ
ع دلياًل على ُحّب العبد أداَء الطاعات، ودلياًل على   ُيَعّد صيام التطُوّ
فرصًة  السّتة  األّيام  هذه  صيام  ُيَعّد  إذ  أدائها؛  مواصلة  في  رغبته 
وتعالى-،  -سبحانه  اهلل  عند  مبنزلته  االرتقاء  أراد  إن  للمسلم 

وقد جاء في احلديث القدسّي الذي يرويه النبّي محّمد -صّلى اهلل 
إَِلَيّ  َب  َتَقَرّ عليه وسّلم- عن اهلل -سبحانه وتعالى-، إذ قال: )وما 
ُب إَِلَيّ  ا اْفَتَرْضُتُه عليِه، وما زاَل َعبدي َيَتَقَرّ َعبدي ِبشيٍء أحَبّ إَِلَيّ مِمَّ
ُه، فإذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الذي يسمُع بِه، و َبَصَرُه  َواِفِل حتى ُأِحَبّ ِبالَنّ
ِشي ِبها، و إْن  الذي ُيْبِصُر بِه، و َيَدُه التي َيْبِطُش ِبها، و ِرْجَلُه التي مَيْ

ُه(. ُه، وَلِئِن اْسَتَعاَذِني أُلِعيَذَنّ سأَلِني أُلْعِطَيَنّ

ُحكم صيام سّتة أّياٍم من شّوال 
اختلف العلماء في ُحكم صيام السّت من شّوال، وهم في ذلك على 
عّدة أقوال، بيانها فيما يأتي: احلنفية: يرى احلنفّية استحباب صيام 
السّت من شّوال، حّتى لو اّتصلت بيوم الِفطر، وال ُيَعّد ذلك مكروهًا 

عندهم.
 املالكية: يرى املالكّية كراهة صيام السّت من شّوال، واستدّلوا بأّن 
اإلمام مالك لم يَر أحدًا صامها من أهل العلم والفقه؛ وقد متّثل سبب 
وجوب  فُيعتَقد  منه؛  ليس  ما  برمضان  ُيلَحق  أن  مبخافة  الكراهة 
إذا  الكراهة  وُترَفع  رمضان،  شهر  كوجوب صيام  األّيام  هذه  صيام 
عن  رًا  وُمتأِخّ قًا،  ُمتفِرّ كان صيامها  وإذا  اخلفاء،  في  اإلنسان  صامها 

يوم الِفطر.
 الشافعية: يرى الشافعية استحباب صيام السّت من شّوال.

 احلنابلة: ذهب احلنابلة إلى استحباب صيام سّتة أّيام من شّوال، 
حتى ولو كان صوم هذه األّيام بشكل ُمتفّرق.

 وقد وردت عّدة أقوال تتعّلق بصيام هذه األّيام، وحتديدًا في ماهّية 
األفضل صيامها  أّن  إلى  ُمتتابعة؛ فذهب احلنفّية  أو  قة،  ُمتفِرّ كونها 
الِفطر  يوم  بعد  يكون  ال  صيامها  أّن  املالكّية  ورأى  ق،  ُمتفِرّ بشكٍلّ 
األكل،  نهارها  يتخّلل  مسلم  لكّل  عيدًا  ُتَعّد  األّيام  هذه  ألّن  مباشرة؛ 
والشرب، وما إلى ذلك، بينما رأى الشافعّي أّنها ُتصام ُمتتابعة من أّول 
الشهر، أّما احلنابلة فقد ذهبوا إلى أّنه ال فرق بني صيامها ُمتتابعة، أو 

قًا. قة؛ فاألجر حاصل؛ سواء كان الصوم ُمتتاِبعًا، أو ُمتفِرّ ُمتفِرّ

صالة العيد 
فى زمن الكورونا
في زمن »كورونا« كل شيء مختلف، حتى األعياد والمواسم والمناسبات الدينية

 وهذا العام يجيء عيد الفطر ولثاني سنة على التوالي في زمن الكورونا 

روحانيات
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تغذية

التغذية السليمة بعد شهر 

رمضان المبارك
أواًل : عد إلي روتينك تدريجيًا 

عاداتــك  إلــي  العــودة  تشــكل  قــد 
الغذائيــة الســابقة قبــل رمضــان صدمــة 
ــائع  ــأ ش ــاك خط ــمك، وهن ــرة جلس كبي
جــدًا يقــوم بــه النــاس خــالل العيــد 
ــات أكبــر ممــا  ــاول الطعــام بكمي هــو تن
اعتــادوا عليــه قبــل شــهر رمضــان. 

ثانيًا : ابدأ يومك بفطور صحي 
صحيــح أن كميــات الطعــام والســعرات 
احلــرارة يالتــي ينصــح بتناولهــا يجيب 
ــد  ــي بع ــام األول ــي األي ــل ف ــون أق أن تك
رمضــان، لكــن عليــك أيضــَا أن حتافــظ 

علــى العــادات الصحيــة فــي األكل متامــًا 
ــى  ــاعد عل ــى ستس ــور الت ــه الفط كوجب
ــوم  ــالل الي ــك خ ــات طعام ــم وجب تنظي
وتعزيــز طاقتــك والتحكــم فــي شــهيتك. 

ثالثًا : تناول عدة وجبات بكميات قليلة 
ــة  ــن األطعم ــة م ــات قليل ــاول كمي إن تن
طــوال اليــوم يرســل إشــارة إلــي دماغــك 
بــأن اإلمــدادات الغذائيــة كثيــرة، فــال 
بــأس بحــرق هــذه الســعرات احلراريــة 
بســرعة، كمــا أن تقليــل حصتــك مــن 
اجللســة  فــي  احلراريــة  الســعرات 
ــة.  ــن الطاق ــر م ــك الكثي ــدة مينح الواح

مــن  كبيــرة  كميــات  تنــاول  أن  فيمــا 
الســعرات احلراريــة دفعــة واحــدة – وإن 
كانــت ســعرات حراريــة صحيــة – يبعث 
إلــي عقلــك رســالة مفادهــا أن اإلمــدادات 
تنقــص،  أن  وشــك  علــى  الغذائيــة 
الســعرات  هــذه  تخزيــن  ســيتم  لــذا 
احلراريــة علــى شــكل دهــون، وهــذه 
الكميــات الفائضــة مــن الطعــام دفعــة 
ــول والكســل.  واحــدة ستشــعرك باخلم

رابعًا : تناول حصة كافية من البروتني 
ــني  ــن البروت ــة املناســبة م ــاول الكمي تن
ومعــدل  وزنــك  مــع  تتناســب  والتــي 
طاقتــك ، حيــث يســاعد ذلــك علــى رفــع 
علــى  واحملافظــة  التركيــز  مســتوي 

طاقــة وقــوة اجلســم.
املنتجــات  فــي  البروتــني  ويوجــد 
واحلبــوب  واألبــان  احليوانيــة 
والبقوليــات بشــكل خــاص، وهــي أغذية 
مثاليــة لدعــم اجلســم والتــزود بالطاقــة 

 . طويلــة  لفتــرة 

خامسًا : جتنب األفراط في استهالك الكافيني 
أكثــر  مــن  والقهــوة  الشــاي  يعتبــر 
تقدميهــا  يتــم  التــي  املشــروبات 
للضيــوف فــي العيــد، وهــو مــا يعنــي 
نســبة كبيــرة مالكافيــني، ممــا يزيــد 
اجلســم  فــي  التوتــر  مســتوي  رفــع 
ــد  ــوم عن ــي الن ــات ف ــبب اضطراب ويس
ــوم  ــني الن ــي روت ــودة إل ــك الع محاولت

الســابق.

سادسًا  : التقليل من تناول احلليوات في العيد 
جتنــب تنــاول احللويــات عاليــة الدســم 
والســكر والتــي قــد تقــود لزيــادة وزنــك 
بســرعة، لــذا حــاول أن تقلــل مــن تنــاول 
عنهــا  واســتعض  العيــد،  حلويــات 

ــة. ــة أو املجفف ــه الطازج بالفواك
 

سابعًا : تزود باملؤن 
ســتكون  العيــد  فــي  األوقافــت  معظــم 
فــال  واألصدقــاء  العائلــة  مــع  مشــغواًل 
وجبــات  لتنــاول  الفرصــة  لــك  تتســني 
يحصــل  قــد  أو  منتظــم  بشــكل  الطعــام 
تنــاول طعامــك  أن تنســي  األســوأ وهــو 
ومتــأل معدتــك بحلويــات العيــد الدســمة، 
املشــكلة هــي أن اجلســم ســيبقي فــي حالــة 
مــن اجلــوع الشــديد كمــا احلال فــي رمضان، 
وبالتعالــي لــن يســتطيع القيــام بعمليــة 
األيــض، ومــن أجــل احملافظــة علــى ســالمة 
الوجبــات  بعــض  ذهنــك وجســمك جهــز 
الصحيــة وشــاركها مــع العائلــة واألصدفاء، 
مثــل اللــوز واخلضــار واحلمــص واللــن 
واملجففــة  الطازجــه  والفواكــه  والتــوت 

املســلوق.  والبيــض  بأنواعهــا 

ثامنًا : أشرب الكثير من املاء 
يحتــاج اجلســم للميــاه مــن أجــل تأديــة 
معظــم وظائفــة، وشــرب الكثيــر مــن 
الســموم  مــن  جســمك  يخلــص  املــاء 
ويحافــظ علــى صحــة البشــرة ويســاعد 
ــام،  ــن الطع ــل م ــات أق ــاول كمي ــى تن عل
الطافــة  منــح  فــي  يســاعد  أنــه  كمــا 

بالســعرات  والتحكــم  للعضــالت 
احلراريــة، إذ ميكنــك مكافحــة الرغبــة 
غيــر  األطعمــة  بتنــاول  الشــديدة 
ــاء .  ــرب امل ــان بش ــد رمض ــة بع الصحي

تاسعًا : التقليل من تناول البروتني احليواني 
مــن  الكثيــر  نتنــاول  رمضــان  بعــد 
اللحــوم، ويواجــه معهــا اجلســم صعوبــة 
فــي هضــم هــذه الكميــة مــن اللحــوم  
فاجلســم ال يحتــاج فــي حقيقــة األمــر إال 
إلــي كميــة محــدودة منهــا والباقــي يتــم 
عمليــة  عــن  وينتــج  كدهــن،  تخزينــة 
ــذه  ــي ه ــات ف ــي للبروتين الهضــم الغذائ
الظــروف كميــات كبيــرة مــن اليوريــا 
علــى  يؤثــر  ممــا  اليوريــك،  وحمــض 
مرضــى الكلــى ويرفــع نســبة مــا يتناولة 
ــي  ــة الت ــون احليواني ــن الده ــان م األنس
ترفــع مــن نســبة الكولســترول فــي الــدم. 
مــرة  واللحمــة  بتنــاول  لذلــك ينصــح 
ــوم أو اســتبداله  ــط خــالل الي واحــدة فق

باملكســرات الغيــر مملحــة 

عاشرًا : ممارسة الرياضة 
يجــد البعــض فــي اجــازة العيــد فرصــة 
فــي األفــراط فــي تنــاول الطعــام والراحة 
واالســترخاء فينتابهــم شــعور بالكســل 
املــدي  علــى  يــؤدي  ممــا  واخلمــول، 
البعيــد إلــي الســمنة ومــا يصاحبهــا 
ــن  ــذا، م ــرة. ل ــة كثي ــر صحي ــن مخاط م
الضــروري ممارســة أي نشــاط رياضــي 

ــد.  خــالل اجــازة العي

نتبع طوال شهر رمضان المبارك كمسلمين نظاماً 
غذائياً يختلف في التوقيت والنوعية عنه باأليام األخرى 
العادية، ولمدة شهر كامل، وقد يؤدي تغير النظام 
الغذائي بعد شهر رمضان إلي مشاكل في المعدة، 
وغيرها. لذلك ينصح باألستمرار في اتباع النظام 
الغذائي فعلينا عدم المبالغة بالطعام من حيث الكمية 
والنوعية.. فما النظام الذي من الممكن اتباعه.

الصحية  للدهون  جيداً  مصدراً  اململحة  غير  املكسرات  تعتبر 
واأللياف واملواد الغذائية املفيدة األخرى ، املكسرات هي من بني 

أفضل مصادر البروتينات النباتية . 
تناول املكسرات مفيد للصحة ألنها قد حتمي من عوامل اخلطر 

ألمراض القلب وغيرها من احلاالت الصحية . 
تناول  عند  لذلك  جداً،  عالية  املكسرات  في  احلرارية  السعرات   
للشخص  يسبب  أن  اليوم ميكن  طوال  املكسرات  من  كبير  عدد 
ومع  ذلك،  يدرك  أن  دون  احملددة  احلرارية  للسعرات  في جتاوز 

االستمرار بالقيام بذلك بانتظام قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
للجسم  جيدة  وهي  الصحية،  بالدهون  غنية  املكسرات  أن  كما 
باعتدال ولكن االفراط فيها قد يتسبب باإلسهال ومشاكل أخرى.
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- هايـــدو ...أكادمييـــة رياضيـــة لكـــرة القـــدم ملـــن هـــم فـــوق 
ـــب  ـــة لتدري ـــة للرياض ـــة العام ـــن الهيئ ـــدة م ـــنة معتم 17 س
الالعبـــني بدنيـــا ومهاريـــا ولياقيـــا حتـــت قيـــادة مدربـــني 

ـــني . ـــني مختص محلي
- تأسســـت أكادمييـــة هايـــدو شـــهر 2 ســـنة 2017 ، كمـــا 
ــنة  ــار 17 سـ ــة الكبـ ــات لفئـ ــى األكادمييـ ــر أولـ ــا تعتبـ أنهـ

ــوق. ومافـ
مؤســـس األكادمييـــة وفكـــرة األكادمييـــات للكبـــار عبـــد اهلل 

ـــد الصالـــح. خال
- مت التوســـعة فـــي األكادمييـــة وافتتـــاح 

ـــراء فـــي شـــهر  ـــة اجله فـــرع هايـــدو مبنطق
ــني  ــادة مدربـ ــت قيـ ــنة 2019 حتـ 3 لسـ

ــني . وطنيـ
- عـــدد املشـــتركني فـــي األكادمييـــة 
مـــن أول التأســـيس مـــا يقـــارب 

1400 مشـــترك .
ـــع  ـــاون م ـــة وبالتع ـــدف األكادميي ته
احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض 

ـــة  ـــى نشـــر الثقاف الســـرطان )كان(  إل
دولـــة  فـــي  والرياضيـــة  الصحيـــة 

الكويـــت عـــن طريـــق ربـــط الرياضـــة 
رياضيـــة  فعاليـــات  وتنظيـــم   بالصحـــة 

ودورات  توعويـــة  اجتماعيـــة  ونـــدوات 
تدريبيـــة خلدمـــة الشـــباب فـــي الكويـــت.

حصـــدت أكاديميـــة هايـــدو علـــى 
المراكـــز األولـــى فـــي كثيـــر مـــن 
ـــرة  البطـــوالت خـــالل هـــذه الفت

كانـــت أبرزهـــا:

2018/5   بشـــهر »The Final Match - املركـــز األول فـــي 
ــة«. بطولـ

- املركـــز األول فـــي بطولـــة االكادمييـــات الرمضانيـــة  
 2018/6 بشـــهر 

- املركـــز األول فـــي دوري الهـــواة الكويتـــي  املوســـم 
 2019/2018 الثانـــي 

- املركز األول في كأس األكادمييات بشهر 2019/2.
- املركـــز األول فـــي فـــي دوري الهـــواة الكويتـــي الثالـــث 

لســـنة 2020/2019.
ــيطية   ــة التنشـ ــي البطولـ ــز األول فـ - املركـ
ــهر 2020/11 ــات بشـ ــة  لألكادمييـ الثانيـ
- املركز الثاني في دوري الدواوين 

البطولـــة  فـــي  الثانـــي  املركـــز 
التنشـــيطية األولـــى لألكادمييـــات 

2019/9 بشـــهر 
حـــازت شـــركة احلملـــة الوطنيـــة 
الســـرطان  مبـــرض  للتوعيـــة 
)كان( مـــع أكادمييـــة هايـــدو جنـــاح 
كبيـــر علـــى املســـتوى الرياضـــي 

والصحـــي. 
كانـــت أســـاس هـــذه الشـــراكة هـــي ربـــط 
ـــث  ـــع الرياضـــة حي ـــوي والصحـــي م ـــر التوع الفك
ـــت  ـــرة حت ـــة كثي ـــات رياضي ـــة فعالي ـــت إقام مت
عنـــوان هايـــدو_كان . كمـــا تهـــدف إلـــى 
التوســـعة فـــي هـــذا املجـــال وإقامـــة 
نـــدوات رياضيـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة 
جلميـــع شـــرائح املجتمـــع فـــي دولـــة 
الكويـــت. وإقامـــة دورات تدريبيـــة 

ــاالت. ــف املجـ ــي مختلـ فـ

ـــد  ـــرة الي ـــاد لك ـــب كأس االحت ـــت بلق ـــق الكوي ـــوج فري ت
للمـــرة احلاديـــة عشـــرة فـــي تاريخـــه ، وحقـــق الثنائيـــة 
ــاملية  ــى السـ ــوره علـ ــر فـ ــي، إثـ ــى التوالـ ــة علـ الثامنـ
ــرت  ــي جـ ــة التـ ــاراة النهائيـ ــي املبـ ــة 26-19 فـ بنتيجـ
ــد اهلل،  ــعد العبـ ــيخ سـ ــة الشـ ــى صالـ ــس األول علـ أمـ
وذهـــب املركـــز الثالـــث لفريـــق العربـــي ، بعـــد فـــوزه 
علـــى كاظمـــة بنتيجـــة 29-25 وعقـــب املبـــاراة النهائيـــة 
، أقيمـــت مراســـم التتويـــج، بحضـــور رئيـــس احتـــاد 
اليـــد الفريـــق متقاعـــد ناصـــر صالـــح ، وأمـــني الســـر 
قايـــد العدوانـــي ، ورئيـــس نـــادي الكويـــت خالـــد الغـــامن 
ـــرق  ـــي الف ـــى العب ـــة عل ـــات التذكاري ـــع امليدالي . مت توزي
الثالثـــة األوائـــل ، وتســـليم كأس البطولـــة لقائـــد نـــادي 

الكويـــت محمـــد الغربللـــي.                                                   

تـــوج نـــادي القادســـية رســـميا بلقـــب 
بطولـــة الـــدوري املمتـــاز لكـــرة الطائـــرة 
للمـــرة ال23 فـــي تاريخـــه ، برصيـــد 31 
نقطـــة ، بعـــد فـــوزه علـــى كاظمـــة الـــذي 
حـــل املركـــز الثانـــي ، بثالثـــة أشـــواط 
لشـــوطني ، فـــي املبـــاراة التـــي جمعتهمـــا  
فـــي صالـــة االحتـــاد مبجمـــع الشـــيخ ســـعد 
ـــة  ـــام اجلول ـــي خت ـــد اهلل الرياضـــي، ف العب
األخيـــرة مـــن املربـــع الذهبـــي ، وجـــاء 
نـــادي الكويـــت فـــي املركـــز الثالـــث متأخـــرا 
، بفـــارق األشـــواط خلـــف كاظمـــة الثانـــي ، 
ـــى  ـــوزه عل ـــد ف ـــة، بع ـــا 25 نقط ـــكل منه ول

العربـــي بثالثـــة أشـــواط لشـــوط.
كان التتويـــج مميـــزا علـــى صالـــة االحتـــاد، 
عبـــد  د.  االحتـــاد  رئيـــس  قـــام  حيـــث 
الهـــادي الشـــبيب ، وأمـــني الصنـــدوف 
جاســـم  الهاجري،ومســـاعده  خلـــف 
ــاعد  ــدوق املسـ ــني الصنـ ــكاوي ،وأمـ الفيلـ
القبنـــدي  حســـني  القادســـية  لنـــادي 
عبـــد  النـــادي  إدارة  مجلـــس  ،وعضـــو 
امليداليـــات  ،بتوزيـــع  البســـام  العزيـــز 
ـــليم كأس  ـــني، وتس ـــى الالعب ـــة عل التذكاري
البطولـــة لقائـــد األصفـــر زيـــد الكاظمـــي.

هايدو كان 

الكويت بطل كأس اليد للمرة الـ11 في تاريخه 

القادسية يتوج بلقت »ممتاز الطائرة« للمرة 23 بتاريخه
الرياضة المحلية 
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الرياضة العالمية 

أشعل ريال مدريد سباقًا مثيرًا على لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم 
بحسمه، أمس األول، الكالسيكو املنتظر أما ضيفه وغرميه التقليدي 
برشلونه 2-1 . وسجل الفرنسي كرمي بنزمية )13( واألملاني توني 
كروس )28( هدفي الفائز على ملعب » ألفريدو دي ستيفانو«، فيما 

أحرز أوسكار مينغيسا )60(هدف الضيوف .

الكالسيكو ويشعل سباق اللقب 

ريال مدريد يحسم

هايدو كان 

شركة اسبانية تهدي يورغن كلوب نموذجًا 
مصغرًا لملعب ريال مدريد 

ريال سوسييداد يتَوج بكأس إسبانيا

بالنظــر إلــى أداء ليفربــول علــى ملعب ألفريدو دي ســتيفانو 
أمــام ريــال مدريــد فــي ذهــاب دور الثمانيــة لــدوري أبطــال 
أوروبــا لكــرة القــدم الشــهر املاضــي ، رمبــا يغفــر البعــض 
للمــدرب يورغــن كلــوب عــدم رغبتــه فــي رؤيــة هــذا املــكان 
مــرة أخــرى. لكــن صحيفــة مــاركا الرياضيــة اليوميــة قالــت 
ــب  ــذا امللع ــي ســيتذكر ه ــدرب األملان ــس إن امل ــوم اخلمي الي
دائمــًا بعــد أن أهدتــه شــركة إســبانية منوذجــًا مصغــرًا 
ــف  ــبانية. ووص ــة اإلس ــه للعاصم ــة زيارت ــب مبنايب للملع
كلــوب اســتاد ريــال مدريــد املؤقــت بأنــه » ملعــب تدريــب« 
قبــل أن يخســر ليفربــول 3-1.  وقــال خوســيه غيريــرو 
مديــر شــركة  إلفــني فــورس  التــي تصمــم منــاذج مصغــرة 
ــى  ــن يتحل ــدم  ) أن يورغ ــرة الق ــب ك ــاد ملالع ــة األبع ثالثي
بــروح الدعابــة العاليــة ويســتحق هــذا النمــوذج( ، وأضــاف 
)سنرســل لــه أيضــًا منوذجــًا مصغــرًا مللعــب وانــدا ليكــون 

تذكــرة رائعــة بلقــب دوري األبطــال الــذي فــاز بــه(.   

 أحــرز ريــال سوســييداد كأس إســبانيا لكــرة 
القــدم املؤجلــة مــن عــام 2020 بســبب تداعيات 
فيــروس كورونــا . بفــوزه علــى أتلتيــك بلبــاو 
1-صفــر فــي ديربــي الباســك علــى ملعــب » ال 
كارتوخــا« فــي إشــبيلية.  وهــو اللقــب الثالــث 
لسوســييداد فــي الــكأس احملليــة بعــد عامــي 

1909 و 1987.
وســجل قائــد سوســييداد ميكيــل أويارزابــال 

هــدف الفــوز مــن ركلــة جــزاء، إثــر عرقلــة 
مــن مدافــع أتلتيــك إينيغــو مارتيبيــس علــى 

كريســتيان » بورتــو« مانســانيرا.
وتــوج سوســييداد أســلوب لعبــه الرائــع منــذ 
عامــني بقيــادة مدربــه إميانويــل ألغواســيل 
أول  فــي  عامــًا   34 منــذ  املنتظــر  بالفــورز 
نهائــي يجمــع بــني اجلاريــن اللدوديــن فــي 

إقليــم الباســك.
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الالعــب وتؤثــر علــى األعصــاب توتــر 
امللعــب  فــي  الفنــي  وأدائــه  مســتواه 
ــادي النصــر  ــا مــع ن ــاء مباراتن ولكــن اثن
الرياضــي ووقتهــا كان دوري الدمــج أي 
يعنــي كل نــادي يلعــب 26 مبــاراة وكانــت 
اول مبــاراة، حدثــت مشــكلة بــني الالعــب 
ــًا  ــر وطبع ــم النص ــم ومهاج ــد اجلاس ولي
حبيــت ان اســاعد احلكــم وأنبهــه لكــي ال 
ــع العــب ــرده م ــد ورمبــا يط ــب ولي يعاق

أعطانــي  احلكــم  أن  وتفاجــأت  النصــر 
كــرت اصفــر وانــا الــذي كنــت احــب أن 
أســاعده وهنــا عصبــت شــوية ولكنــي 
علــى  يؤثــر  ال  حتــى  نفســي  متالكــت 
أدائــي ... وعلــى فكــرة أكملــت 25 مبــاراة 
ثانــي الن  إنــذار  اخــذ  أن  املتبقيــة دون 
ــة  ــذه احلال ــي ه ــاراة ف ــف مب الالعــب يوق
.. وأنهيــت حياتــي الرياضيــة مــن دون أن 
ــي ــي ف ــم توقيف ــر أو يت ــرت احم ــذ ك أخ

مبــاراة واحلمــدهلل ظــل ســجلي نظيفــًا 
بــدون أي عقوبــة.

هل توجد اسباب العتزالك غير سبب العمر؟
ــزال هــي اواًل /إننــي حققــت  أســباب االعت
كل طموحاتــي الرياضيــة كالعــب فــزت 
دوري  احملليــة  ببطــوالت  النــادي  مــع 
اول  وحقننــا  االميــر  وكأس  الكويتــي 
العــام  الــدوري  لنــادي كويتــي  ثالثيــة 
فــي  املشــترك  والــدوري  االميــر  وكأس 

نفــس الســنة .
املنتخــب  مــع  الفــوز  حققــت  ثانيــا/ 
الكويتــي 3 بطــوالت خليــج 1972 /و 1974 
/و 1976وفزنــا بــكأس آســيا 1980 كأول 
منتخــب عربــي فــي قــارة اســيا يحقــق 

هــذا اإلجنــاز.
األلعــاب  دورة  إلــي  وصولنــا  ثالثــًا/ 
االوملبيــة فــي موســكو متصــدرًا مجموعته 

واول فريــق عربــي ..
رابعــًا/ فــزت بــكأس العالــم العســكرية 
مــع املنتخــب العســكري بطولــة 1981 فــي 

قطــر ..
أفضــل  بــكأس  الفــوز  /حققــت  خامســًا 
جريــدة  مبســابقة   1978 ملوســم  العــب 
ــة فــي  ــا بســنة تعادل الوطــن وكنــت قبله

أصــوات االختيــار مــع

أخــوي املرعــب جاســم يعقــوب وأعيــد 
التصويــت ففــاز علــي بفــارق صــوت ..
ــاه  ــكل مايتمن سادســًا /وهــو املهــم جــدًا ل
ــم  ــب بأعظ ــول للع ــو الوص ــب وه كل الع
ــت  ــد حقق ــم وق مســابقة وهــي كأس العال
ــرًا  ــي فخ ــة ويكفين ــوح والرغب ــذا الطم ه
إننــي أول كابــن خليجــي عربــي فــي قــارة 
آســيا وكذلــك اول كابــن عربــي يحمــل 

كأس اســيا .
ســابعًا/ حبيــت أن اعتــزل ألتــرك صورتــي 
نقيــة لكــي التتغيــر صورتــي فــي عيــون 

اجلماهيــر .
وايضــًا ال انتظــر مــدرب أن يأتــي ويركنــي 
اجلماهيــر  اول  االحتيــاط  دكــة  علــى 
تطالــب بتغييــري وهــذا ممكــن ان يحصــل 
مــع كبــر الســن واجلمهــور يريــد األفضــل 
..ونحــن نلعــب كهــواة وليــس محترفــني 

..

من هو الالعب احمللي املفضل لسعد احلوطي في الوقت 
احلالي؟

للــدوري  جيــد  بشــكل  متابعــًا  لســت 
الكويتــي ولكــن اعتقــد انــه يوجــد بعــض
االنضبــاط  عليهــم  ولكــن  االعبــني 
ــر ــهم وتطوي ــام بأنفس ــزام واالهتم وااللت
ــادات بصــدر رحــب  ــل االنتق ــم وتقب أدائه

الميــدان فــي  لعــب كمركــز وســط 
نــادي الكويــت الرياضــي فــي الفتــرة 
مــا بيــن ١٩٦٧ و ١٩٨٤، شــارك مــع 
منتخــب الكويــت لكــرة القــدم فــي 
العديــد مــن المناســبات، كمــا حصــل 
آســيا  كأس  بطولــة  لقــب  علــى 

في عام ١٩٨٠.

الكويتيــة  املالعــب  اســطورة  مســيرة 
ــام 1984  ــد احلوطــي ع النجــم ســعد محم
حيــث اعلــن عــن اعتزالــه. بطــوالت النجــم 
ــع  ــاز م ــث ف ــرة، حي ــي كثي ــعد احلوط س
نــادي الكويــت ببطولــة الــدوري العــام 
مــرات   4 الــكأس  وببطولــة   ، مــرات   4
ايضا،والبطولــة املشــتركة 3 ثــالث مــرات.

ــرة  ــم طــوال فت ســعد احلوطــي العــب مه
 18 دامــت  التــى  املالعــب  فــى  وجــوده 
عامــا عامــرة باالجنــازات التــى التنســي ، 
وكان قــد حصــل علــى لقــب أفضــل العــب 
كويتــي عــام 1978 مقابلــة مديــر أكادمييــة 
هايــدو/ عبــداهلل خالــد الصالــح مــع جنــم 

منتخــب الكويــت ســعد محمــد احلوطــي:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
جنــم منتخــب الكويــت وقــدوة الكثيــر مــن 

الرياضيــني ســعد محمــد احلوطي.
أكادمييــة هايــدو الرياضيــة وبالتعــاون 
ــرض  ــة مب ــة للتوعي ــة الوطني ــع احلمل م
مجلــة  فــي  بــك  يرحبــون  الســرطان 
هــذه  لــك  ويقدمــون  الشــهرية  حياتنــا 

عليهــا: لإلجابــة  األســئلة 

كيف ومتى مت اكتشاف الالعب سعد احلوطي كالعب؟
نــادي  إلــي  ذهبــت  عندمــا  البدايــة 
الكويــت فــي عــام 1968 وشــاهدني مدير 
الكــرة فــي تلــك الفتــرة املرحــوم جاســم 
احلميضــي بعــد ان لعبــت مبــاراة وديــة 
ــي  ــادي الداخل ــي ملعــب الن سداســية ف
فــي الليــل وطلــب بعــد املبــاراة جــوازي 
الكويــت  نــادي  فــي  تســجيلي  ومت 
يــوم  إلــي  فيــه  ولعبــت  الرياضــي 

إعتزالــي الكــرة.

ما هي اكثر املواقف الظريفة التي حصلت معك؟
كان  الوقــت  وبنفــس  الظريــف  املوقــف 
ــا ــل مباراتن ــو قب ــق وه ــي وللفري ــر ل خي

التــي  آســيا  كأس  بنهائــي  كوريــا  مــع 
فزنــا فيهــا 3/صفــر وأثنــاء توزيــع فنايــل 
املبــاراة قبــل التســخني لنتجهــز للمبــاراة 
أخــذ كل العــب فنيلتــه إال أنــا وإســتغربت 
قبــل  ولكــن  اجلميــع  تفاجــأ  ذلــك  مــن 
دخولنــا امللعــب جلبــوا فنيلتــي ولبســتها 
ونزلنــا ولعبنــا وكانــت الفنيلــة ريحتهــا 
بخــور وبعــد مضــي 8 دقائــق ســجلت 
الهــدف االول وبعــد انتهــاء املبــاراة عرفــت

قصتهــا وهــي أن املعلــق الكبيــر خالــد 
احلربــان اخــذ فنيلتــي بطلــب مــن جدتــه 
يلبســها  ان  يجــب  ال  لهــم  قالــت  التــي 
فــي األحمــاء ولكــن قبــل نزولــه للملعــب 
فليرتديهــا وهــو موقــف ظريــف ولكنــه 

كان رائــع لنــا.

مباراة عصبت فيها؟  وشنو اسباب العصبية ؟
ألن  امللعــب  فــي  اعصــب  ال  العــب  انــا 

النجم سعد الحوطي
 من مواليد 1954

الذيــن  املدربــني  كل  مــن  واالســتفادة 
ميــرون عليهــم ألنهــم مــدارس كرويــة 

. وتثقفهــم  خبراتهــم  تزيــد 
مــن  لكثيــر  قــدوة  احلوطــي  6- ســعد 

احلالــي..  الرياضــي  الشــباب 
ما هي النصائح الرياضية والصحية التي تقدمها للشباب 

الرياضي مبختلف املجاالت ملمارسة رياضتهم املفضلة 
واالستمرار فيها؟

علــى الشــباب الرياضــي االهتمــام فــي 
العمــل علــى ممارســة أي رياضــة وليــس 
رياضــة محــددة النهــا جتنبهــم األمــراض 
اجســامهم  وتقــوي  العقــول  وتصلــح 
وبالشــك فوائــد الرياضــة كثيــرة ال حصــر 
لهــا ويجــب االســتمرار فيهــا حتــي مــع 
كبــر االنســان فــي الســن الن الرياضــة 

ــا . ــر له العم

من هو الالعب الذي ترشحه ليكون 
ضيف الشهر القادم؟

ضيف الشهر القادم
الشيخ / احمد الطربلسي

املقابلــة  هــذه  قبولــك  علــى  شــكرًا 
ــا ــول دعوتن ــك قب ــو من ــيطة، ونرج البس
ــد  ــدو بع ــة هاي ــي اكادميي ــتضافتك ف الس
االنتهــاء مــن أزمــة كورونــا بعــد شــهر 

املبــارك.__ رمضــان 
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اجلواب:
املعلومــات التــي ذكرتهــا الدراســات العلميــة هــي معلومــات مشــتقة مــن دراســات أحصائيــة 
ــض  ــاول اخلضــراوات ينخف ــي تتن ــات الت ــي ان املجتمع ــي الوبائ ــني بالبحــث العلم ــث تب حي
لديهــا ســرطان القولــون واملســتقيم مقارنــة باملجتمعــات التــي ال تعتمــد علــى اخلضــراوات 
فــي غدائهــا وقــد ذكــرت بعــض الدراســات ان قــدرة احلمايــة للخضــراوات رمبــا تعــود لزيــادة 
ــا  ــواد الضــارة او رمبــا النه ــن امل ــة م ــي األغشــية املخاطي ــي حتم ــا والت ــي مكوناته ــر ف الفايب
تخفــف مــن االلتهابــات املنخفضــة داخــل األنســجة ممــا يخفــف مــن مخاطــر التحويــالت 

ــرطانية . الس

اجلواب:
 اتفــق معــِك فــي أهميــة إعطــاء االستشــارة ملرضــى الســرطان 
الكويــت  فــي مركــز  مــكان مهيــأ لالستشــارة ويوجــد  فــي 
ملكافحــة الســرطان غــرف خاصــه لهــذه اخلدمــة ولكــن لألســف 
غيــر مســتغلة بســبب عــدم اميــان البعــض بأهميــة االســتماع 
للمريــض ،ونتمنــى ان تهتــم وزارة الصحــة بهــذا املوضــوع 
وتلــزم االطبــاء واإلدارة باالهتمــام مبوضــوع االستشــارات وان 
ــرح  ــه وش ــوس مع ــم اجلل ــض ان يت ــق كل مري ــن ح ــون م يك
حالتــه واالســتماع الــى شــكواه علــى األقــل فــي اول التشــخيص 
وأثنــاء العــالج ملــا لذلــك مــن أهميــة علــى صحــة املريــض 

ــالج . ــه للع النفســيه وتقبل

سؤال أم نواف من  اجلهراء :
ــفى  ــيما مستش ــفياتنا ال س ــي مستش ــوم ف ــد الي ــف ال جن ــور لألس دكت
ــه  ــي مصاب ــى فأم ــة املرض ــى مخاطب ــني عل ــاء مدرب ــرطان أطب الس
ــتكي  ــا تش ــا دائم ــرطان ولكنه ــز الس ــي مرك ــج ف ــي تعال ــرطان وه بالس
ــى  ــة عل ــا واإلجاب ــدث معه ــاء لتح ــد االطب ــت عن ــر الوق ــدم توف ــن ع م

ــض. ــك للمري ــة ذل ــن أهمي ــا ع ــو إفادتن ــألتها ، ارج اس

اجلواب:
ــرات  ــل بعــض الطف ــد يحم ــدي ق ــت الدراســات ان ســرطان الث بين
الوراثيــة املرتبطــة بهــذا الــورم ولكــن العالقــة الوراثيــة لســرطان 
الثــدي حتــدث بنســب قليلــه وإذا وجــدت ان ســرطان الثــدي متكــرر 
ــل  ــي عم ــك ان تطلب ــوات فيمكن ــيما االم او األخ ــرتك ال س ــي اس ف
حتليــل وراثــي وحتــى لــو ظهــر التحليــل إيجابــي فانــه ال يعنــي 

بالضــرورة انــك ســتصابني بســرطان الثــدي.

اجلواب:
صحيــح ،ولألســف الشــديد فــان معــدالت اإلصابــة بالســرطان فــي 
مجلــس التعــاون اخلليجــي تــزداد ســنويا ورمبــا تكــون األســباب 
مرتبطــة بزيــادة األعمــار ومــن املعلــوم ان زيــادة العمــر هــو مــن عوامــل 
املخاطــرة لإلصابــة بالســرطان وقــد يكــون أيضــا الســبب مرتبــط 
بتغيــر منــط الغــذاء وزيــادة االعتمــاد علــى الوجبــات الســريعة وتغيــر 

ــاة أيضــا . منــط احلي

اجلواب:
هنــاك دراســة ربطــك بــني الســكن حتــت ســباك الضغــط العالــي الكهربائيــة 
ــة  ــات الكهربائي ــار ان املوج ــى اعتب ــال عل ــدى األطف ــاغ ل ــرطان الدم ــني س وب
القويــة قــد تســبب خلــل فــي التركيــب اجلينــي للخليــة ممــا قــد يســبب 
ــد  ــاك قواع ــت هن ــي الكوي ــن ف ــرطان ولك ــكل الس ــو وتش ــي النم ــا ف انحرافه
تنظــم الســكن عنــد تلــك األســالك وتبعــد عنهــم مســافة آمنــه لهــذا فحــاالت 
ــد  ــكن عن ــة بالس ــت مرتبط ــت ليس ــي الكوي ــال ف ــد األطف ــاغ هن ــرطان الدم س

ــي . ــط العال ــالك الضغ أس
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سؤال ليلي من العدان:
نسمع عن اخلضراوات حتمي من بعض انواع 

السرطان فكيف تعمل على حمايتنا ؟

سؤال سوزان من حولي :
عندي خالة اصيبت بسرطان الثدي وقد سمعت ان 

سرطان الثدي ينتقل بالوراثة ،فهل هذا صحيح ؟

سؤال علي من الساملية:
هل صحيح ان السرطان يزداد في 

دولنا اخلليجية ؟وما هو السبب ؟

سؤال حصة من اشبلية:
بنتي اصيبت بورم في الدماغ وقيل لي انه رمبا 
يكون هذا بسبب األسالك الكهربائية التي في 

الشوارع ،فهل هذا صحيح ؟
سؤال محمد من الفروانية:

أنا رجل قلق بطبيعتي واخاف من اإلصابة 
بأي مرض وقد سمعت ان القلق يسبب 

األمراض السرطانية ، فهل هذا صحيح ؟

باب يختص بالرد 
على أسئلة القراء الصحية 

من قبل نخبة من األطباء املختصني 
في مختلف األمراض املزمنة وغيرها..

للتواصل واتساب ٩٧٧٠٩١١١
برجاء ذكر األسم األول 

واملنطقة السكنية
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اجلواب:
ال توجــد دراســات موثقــة تربــط بــني احلــاالت النفســية مثــل القلــق وبــني الســرطان، 
ــل  ــيه جتع ــة نفس ــاالت مرضي ــى ح ــؤدي ال ــد ي ــرض وق ــه م ــد ذات ــق بح ــن القل ولك
اإلنســان يفقــد حرصــه علــى صحتــه فــإذا كان مدخنا،علــى ســبيل املثــال ،فقديســبب 
القلــق شــراهة اكبــر للتدخــني واملعــروف ان التدخــني عامــل مخاطــرة كبيــر لكثيــر مــن 

األمــراض الســرطانية .
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بصمة البنان )األصابع(
-تعالى:  اهلل  قال  وقد  اإلصبع،  نهاية  هو  البنان 
َمَع ِعَظاَمُه َبَلى َقاِدِريَن َعَلى َأن  ن جَنْ )َأَيْحَسُب اإلِنَساُن َألَّ

َي َبَناَنُه( - القيامة: آية 3،4 َسوِّ نُّ
ويتّم تكوين البنان في اجلنني في الشهر الرابع، وتظل 
أن  وميكن  حياته،  طيلة  له  ومميزة  ثابتة  البصمة 
ولكنهما  ملحوًظا،  تقارًبا  الشكل  في  بصمتان  تتقارب 
ال تتطابقان أبًدا؛ ولذلك فإن البصمة تعد دلياًل قاطًعا 
بالد  كل  في  به  ومعمواًل  اإلنسان  لشخصية  ومميًزا 
القضايا  حتقيق  على  القائمون  عليها  ويعتمد  العالم، 

اجلنائية لكشف املجرمني واللصوص.

بصمة الشفاه
القرمزية وتؤخذ  العضالت  بالبصمة هنا تلك  ونقصد 
بصمة الشفاه بواسطة جهاز به حبر غير مرئي حيث 
يوضع  أن  بعد  الشخص  شفاه  على  باجلهاز  يضغط 
بصمة  عليها  فتطبع  احلساس  النوع  من  ورقة  عليها 
الشفاه، وقد بلغت الدقة في هذا اخلصوص إلى إمكانية 

أخذ بصمة الشفاه حتى من على عقب السيجارة .

بصمة األذن
يولد اإلنسان وينمو وكل ما فيه يتغير إال بصمة أذنه، 
فهي البصمة الوحيدة التي ال تتغير منذ والدته وحتى 
أن  األمر  في  والطريف  الدول  بها بعض  وتهتم  مماته، 
املجرمني يرتدون القفازات ولكن ال يغطون آذانهم، بل 
خالل  من  وذلك  واالستماع،  للتجسس  ويستخدمونها 

وضعها على الباب أو النافذة قبل محاولة فتحها.

يعد عالم البصمات ميدان له أصوله, وقواعده, وأهدافه, وهو يبحث في قضايا دقيقة وحساسة للتعرف 
علي املزيد من األسرار التي يتضمنها اإلنسان, وتعلن عن خصوصيته* حيث ال يتشابه اثنان من بني 

النساء, والرجال, واألطفال الذين يعيشون علي كوكب األرض, والذين يزيد عددهم علي خمسة مليارات, 
وينطبق نفس الشيء علي كل أنواع الكائنات احلية.

اإلعجاز
العلمي
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أنواع البصمات لدى االنسان شهدت حضارة 
اإلنسان وتطوره التقني في العصر احلديث 
قفزات, وطفرات, وثورات علمية أحدثت 

تغييرا, وتطور ا جوهريا في احلياة البشرية, 
فاألحداث العلمية تتوالي بسرعة 

مذهلة.

أنواع البصمة 
الوراثية 
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مع تحياتي 

انور بورحمه د. حصة الشاهين

وما  الثانية  للسنة  املبارك  رمضان  علينا شهر  يحل 
زالت جائحة الكورونا جاثمه علينا ..

وللسنه الثانية لم نعش ماتعودنا عليه من بهجه 
وما  واالحباب  االهل  مع  رمضان  بقدوم  وفرحه 
يصاحبه من صلواتنا واعتكافنا وصالة التراويح 
باملصلني  مكتضه  وهي  باملساجد  القيام  وصالة 

وبكل اريحيه..
االصدقاء  مع  واالحتضان  والسالم  التهنئة  كذلك 

بقدومه..
ولكن احلياة اختلفت ... نري التباعد بني املصلني .. 
واالعداد تكاد تصل الي النصف او اقل باملساجد .. في 
السابق جند املصلني يقضون اغلب اوقاتهم باملساجد 
االن ومتاشيا  اما   ... الكرمي  القرآن  لالعتكاف وقراءة 
بعد  املساجد  بغلق  تقضي   والتي  القرارات  مع 
الصلوات لم نعد نرى حلقات الذكر .. لقد كنا نتلذذ 
مشايخنا  من  الدينية  والدروس  اخلواطر  سماع  في 
االفاضل .. وكل يوم جند شيخ دين وخاطرة جديدة 
نسمع  نكاد  االن  اما   .. بينهم  متجدده  وباساليب 
الدروس  فمعظم  اآلن  أما   .. واختصار شديد  خاطرة 
و احملاضرات أصبحت عن طريق االون الين و عبر  

وسائل التواصل املختلفة.
ياسبحان اهلل مقدر ومغير  االحوال .. كما إننا فقدنا  
اهلل  اختارهم   الذين  واالحباب  االصدقاء  من  الكثير 

خالل هذه  السنتني من اثر اصابتهم بهذا املرض ..
بانكشاف وزوال  املولي عز وجل باالستعجال  نسأل 

هذه الغمة..
وان ترجع االمور الي طبيعتها كما عهدناها .. اللهم 

امني..

حتي نلتقى
ــا  ــك، أو م ــا بعــد ذل ــى م ــن اآلن إل ــة م ــرار؛ نقل إن الق
ــه، أو  ــو أفضــل من ــا ه ــى م ــذا الظــرف، إل يتصــل به
عــالج لــه فــي بعــض األحيــان ! وأيضــًا القــرار خطوة 

إثــر مشــكل معــني؛ إزاء احلــل الصائــب. 

وكذلــك القــرار إزاء مــا تفرضــه احلاجــة، جتــاه موقــع 
االكتفاء! 

باملنطــق  هــذا  يذكرنــــــا  أال   ، قــرارك  ســيد  أنــت 
اليونـــانـــــي!  الفيلســـــــوف  »أوديپـــــــوس«، 

عندما قال : تكون أو ال تكون ذلك هو السؤال! 

To be or not to be that is the question!!

املثــل  يقــل  ألــم  قــرارك؟  ســيد  أنــت  ملــاذا  لذلــك 
الشــعبي؛ »مــا حــك جلــدك غيــر ، ظفــرك«! إذًا ســيدي 

القــرار قــرارك فــي اتخــاذه وحتمــل نتائجــه!! 

فمثــال نحــن نعيــش كمــا يعيــش العالــم بأجمعــه 
هــذه اجلائحــة التــي اســتنزفت كل الطاقــات بأنواعهــا 
.. إلــى أن واحلمــد هلل توصــل بعــض املجتهديــن مــن 
أهــل االختصــاص إلــى عقــار التطعيــم والــذي يأملون 
بالقضــاء علــى هــذا الفيــروس املتقلــب واملتحــور .. 
ــع كل  ــض م ــمع أن ال زال البع ــظ ونس ــا نالح إال أنن
ــرة  ــم ألســباب كثي ــرار  التطعي ــم يتخــذ ق األســف ل
متشــعبة بعيــدة كل البعــد عــن العلــم  والواقــع ، 
وقــد يكونــوا بعــدم اتخاذهــم القــرار الســليم قــد 

ــم.  ــاة أحبته ــم وحي ــدون حياته يفق

إذًا احليــاة مجــال واســع ملــيء بالضــرورة القصــوى 
التخــاذ القــرار املناســب حتــى ال يكــون األســف بعــد 

فــوات األوان. 
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الصحة النفسية.. لقاءات مع متعافيات من السرطان

االتحاد الخليجي لمكافحة 
السرطان يتصدي لالوهام 

حول مرض السرطان

تابعونا في 
البرنــــامــج التلفــــزيـــوني 

باإلمكـان في رمضــان

فن التعامل مع المرىض

احتفاالت القرقيعان يف دول اخلليج


