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أول ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﻦ

ﻓﻴـﺮوس ﻛﻮروﻧـﺎ

اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )(covid 19
ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﻃﺮق ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻃﻔﺎل
ﺣﻮل ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﺣــﻮرات ﺻـﺤـﻔـﻴـﺔ
ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ان اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ دون
ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت:
 اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﺻﺤﺘﻲ أوﻧﻼﻳﻦ( اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ)ﺻﻮت – ﺻﻮت وﺻﻮرة(

 اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ اﻟﺴﻮﻧﺎر اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺻﺮف وﺗﻮﺻﻴﻞ ادوﻳﺔ -اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺤﺠﺰ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ :

أول مجلـة كويتيـة تصدر من مستشفى خاص

كلمة العدد

هيئة التحرير
الرئيس التنفيذي

أعزائي القراء..
ألن مستش ــفى دار الش ــفاء يس ــعى دوم ــً إل ــى زي ــادة الوع ــي
الصحـــي للمجتمـــع بشـــتى الوســـائل والطـــرق الممكنـــة
تلبيـــةً لنـــداء الواجـــب المنـــوط بـــه للوصـــول إلـــى مجتمـــع
مثقـــف صحيـــ ُا بكافـــة شـــرائحة وفئاتـــه ،يســـعدنا أن نلقـــي
الضـــوء فـــي هـــذا العـــدد علـــى عـــدد المواضيـــع الطبيـــة
والنصائـــح المتنوعـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات الطبيـــة التـــي يســـاندها علـــى أرض الواقـــع أرفـــع
الخب ــرات وأكثره ــا كف ــاءة عل ــى اإلط ــاق .وبمناس ــبة ق ــرب حل ــول عي ــد األم ،فإنن ــا نخ ــص الع ــدد بمل ــف
خ ــاص ع ــن صح ــة الم ــرأة وذل ــك لح ــرص المستش ــفى عل ــى تعزي ــز صح ــة الم ــرأة م ــن جمي ــع النواح ــي
التوعويـــة والعالجيـــة ،وتقديـــم كل مـــا هـــو جديـــد فـــي عـــاج أمـــراض النســـاء.
كمـــا شـــهد المستشـــفى مؤخـــرًا انضمـــام نخبـــة مـــن االستشـــاريين واالختصاصييـــن فـــي عـــدد

رئيس التحرير
محمد جراق
مدير التحرير
المدير الطبي
د .مجدي
النواوي

م ــن التخصص ــات مث ــل الم ــخ واألعص ــاب ،األن ــف واألذن والحنج ــرة ،الجراح ــة العام ــة ،النس ــاء وال ــوالدة
وغيرهـــا مـــن التخصصـــات.
وعل ــى خلفي ــة انتش ــار في ــروس الكورون ــا ح ــول العال ــم ،أق ــام المستش ــفى مخط ــط تدريب ــي عمل ــي
للك ــوادر العامل ــه ف ــي المستش ــفى بمختل ــف األقس ــام الطبي ــة واإلداري ــة ليصب ــح الجمي ــع عل ــى أهب ــة
االس ــتعداد للتعام ــل م ــع الح ــاالت الت ــي يش ــتبه ف ــي اصابته ــا س ــواء بالط ــوارئ ،العي ــادات الخارجي ــة
أو األقس ــام الداخلي ــة طبق ــً لإلج ــراءات المتبع ــة حس ــب وزارة الصح ــة.
متعكــم اهلل بنعمــة الصحة وألبســكم ثوب العافية.

فريق التسويق
هنا زكي
سوزان نبيل
حمد بدر
عمر المصري

أنتــم أهــل الدار واحنا عندكم زوار

الرئيس التنفيذي

فـي هـذا الـعـدد
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مرض فيروس كورونا (كوفيد )١٩ -
)Coronavirus disease (covid - 19
متى وأين ظهر الفيروس؟
أعلنــت الســلطات الصينيــة فــي ديســمبر  2019ظهــور حــاالت مــن البشــر مصابــة
بنــوع جديــد مــن فيــروس الكورونــا يصيبهــم بأعــراض تنفســية حــادة ويطلــق
عليــه حاليــً (كوفيــد)19 -

فيروس كورونا البشري وأنواعه
تمــت تســمية فيــر وســات التــاج نســبة للزوائــد التــي تشــبه
التــاج علــى ســطحها .هنــاك أربعــة مجموعــات فرعيــة
أساســية مــن فيروســات التــاج .تعــرف بإســم ألفــا وبيتــا
وجامــا ودلتــا.
الكورونــا هــى عائلــة كبيــرة مــن الفيروســات بعضهــا يصيــب
البشــر بعــدة أمــراض تتــراوح مــا بيــن نــزالت البــرد العاديــة إلــى
الشــديدة.

فيروس كورونا المسبب للمتالزمة التنفسية
الحادة الوخيمة SARS-CoV
تم التعرف على الفيروس التاجي للمتالزمة التنفسية
الحادة الوخيمة (SARS-CoV) ألول مرة في الصين في
نوفمبر من عام  .2002انتقل الفيروس من القطط البرية
إلى البشر في الصين عام .2002
وتسبب في تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في
 2003 - 2002مع ظهور  8.98حالة محتملة بما في ذلك
 774حالة وفاة.
منذ عام  .2004لم يتم اإلبالغ عن أى حاالت معروفة
لإلصابة بتلك المتالزمة في أي مكان في العالم.
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فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية MERS-CoV
تم اإلبالغ عن ظهور فيروس كورونا لمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية ألول مرة في المملكة العربية السعودية
في عام .2012

المملكة العربية السعودية

ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية شهر يناير  2020تسبب
المرض في إصابة  2019حالة مؤكدة مخبريا عالميا بينها
 866حالة وفاة بمعدل .%34,3
تم ربط جميع الحاالت حتى اآلن بدول في شبه الجزيرة
العربية أو بالقرب منها.

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩-
مصدر العدوى
قد يحدث تحور في الفيروس فينتقل من الحيوان لإلنسان
أو من حيوان (غالبا الخفاش) لحيوان آخر ثم لإلنسان.
حتى اآلن تجري األبحاث للتعرف على الحيوان مصدر
العدوى للفيروس المسبب لمرض كوفيد  ١٩-ولتأكيد طرق
انتقاله بين البشر.
5

طريقة نقل العدوى
من توصيات منظمة الصحة العالمية االسترشاد بطرق نقل
العدوى لفيروسات كورونا السابقة وذلك لسرعة اتخاذ
التدابير الوقائية للسيطرة على انتشار العدوى.

& Usually lives in bats
other wild animals, and
is transmitted to humans
directly, or via other animals.

من طرق تقل العدوى-:
 عن طريق التعرض للرذاذ الناتج من الكحة أو العطس. االختالط المباشر بالمريض. -االختالط بالحيوانات الحية أو الميتة أو مخلفاتها.

فترة الحضانة
 ١٤ - ١يومًا من التعرض للفيروس.

األعراض
تتراوح في شدتها من نزالت برد بسيطة إلى االعتالالت
الشديدة ،ومن هذه األعراض:
 ارتفاع بدرجة الحرارة. كحة. -صعوبة في التنفس.

المضاعفات
 التهاب رنوي. فثك | في وظائف الكلي. -فشل في وظائف الجهاز التنفسي.

الفئات األكثرعرضة لمخاطر اإلصابة
بالمضاعفات؟
 األطفال  :أقل من سنتين. كبار السن  ٦٥ :سنة فما فوق. األشخاص المصابين ببعض األمراض المزمنة. الحوامل. حاالت ضعف الجهاز المناعي.6

ZOONOSE

Can also transmit between
humans via respiratory
droplets

هل يوجد عالج ضد فيروس كورونا
المستجد؟
اليوجد عالج محدد للمرض.ويعتمد العالج على الحالة السريرية للمريض.-وال يوجد لقاح حتى اآلن.

طريقة نقل العدوى
من توصيات منظمة الصحة العالمية االسترشاد بطرق نقل
العدوى لفيروسات كورونا السابقة وذلك لسرعة اتخاذ
الندابير الوقائية للسيطرة على انتشار العدوى.

احم نفسك من
عدوى فيروس
كورونا (كوفيد)١٩-

حافظ على صحتك
أثناء السفر

الوقاية
احم اآلخرين
من العدوى

اجراءات
سالمة الطعام

حافظ على صحتك
أثناء التسوق

احم نفسك من عدوى فيروس كورونا
(كوفيد )١٩ -
اغســل يديــك بالمــاء و الصابون أو باســتخدام المطهرات
التــي تحتــوي عــل الكحول.
* اغسل يديك بعد السعال أو العطس.
* بعد االعتناء بالمرضى.
* قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.
* قبل األكل.
* بعد استخدام الحمام .
* عند اتساخ األيدى.
* بعد التعامل مع الحيوانات أو مخلفاتها.
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الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
افرك يديك بالماء الجاري و الصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية عند اتساخها اذا لم يكن هناك أوساخ عالقة باليدين اغسلها بالماء
والصابون أو بالمطهرات التي تحتوي على الكحول.
2

1

0

بلل يدك بالماء

افرك راحتيك

ضع ما يكفي من الصابون لتغطية
يديك تمامًا

5

4

3

ضع راحة يدك اليمنى على ظهر يدك
اليسرى مع تشبيك أصابعك ثم
اعكس الوضع

ضع راحة يدك اليمنى على راحة يدك

شبك أصابع يديك مع عكس

اليسرى مع تشبيك أصابعك

اتجاههما

7

6

افرك إبهامك األيسر وأنت
تلفها داخل راحة اليد اليمنى
ثم اعكس الوضع

افرك يديك وأنت تلفهما إلى الخلف وإلى
األمام مع تشبيك أصابع اليد اليمنى في
راحة اليد اليسرى ثم اعكس الوضع

10

9

جفف يديك تجفيفًا تامًا بمنشفة

استعمل المنشفة في غلق الحنفية

وحيدة االستعمال

احم نفسك من عدوى فيروس كورونا (كوفيد)١٩-
* تجنب االقتراب من أي شخص مصاب بالبرد أو يعاني من أعراض البرد.
* قم بطهي اللحوم و البيض جيدا.
* تجنب التعامل مع الحيوانات ومننجاتها النيئة دون استخدام أدوات
الوقاية.
8

8

أشطف يديك بالماء

11

واآلن أصبحت يديك مأمونتين

احم اآلخرين من العدوى

1
غط أنفك و فمك بالمناديل أو باستخدام
ثنية مرفقك عند السعال أو العطس
والق المناديل في حاوية مغلقة ثم
اغسل يديك جيدًا.

2
المحافظة على غسيل اليدين
بالطريقة الصحيحة لمدة ال تقل
عن  20ثانية.

3
تجنب اإلختالط المباشر باآلخرين.

اتباع إجراءات سالمة الطعام
* استخدم لوحات تقطيع و سكاكين مختلفة لكل نوع طعام على حده :
 واحدة لالغذية الطازجة كالخضروات و الفاكهة واحدة للحوم غير المطهية وواحدة للحوم الناضجة.* اغسل يديك عند تغيير نوع الطعام الذي تعده.
* تأكد من طهي اللحوم جيدًا وتحضيرها بشكل آمن.

9

حافظ على صحتك أثناء التسوق
* اغسل يديك بالماء و الصابون بعد لمس الحيوانات
أو منتجاتها.
* تجنب مالمسة عينيك أو فمك أو أنفك.
* ابتعد عن الحيوانات المريضة و اللحوم الفاسدة.
* ابتعد عن الحيوانات الضالة و المخلفات السائلة في األسواق.

للعاملين في أسواق اللحوم أو الدواجن؟
* اغسل يديك بالماء و الصابون جيدا بعد لمس الحيوانات أو اللحوم و
* تطهير األدوات بعد استخدامها.
* ارنداء المريلة و القفازات و قناع الفم و األنف عند التعامل مع الحيوانات و منتجاتها.
* غسل أدوات الوقاية بعد االنتهاء من العمل و في مكان العمل يوميا.
* عدم تعريض أفراد العائلة لمالبس العمل واألحذية المتسخة.

حافظ على صحتك أثناء السفر
* تجنب السفر إذا كنت تعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو سعال.
* إذا أصبت أثناء السفر بحمى أو سعال أو ضيق تنفس اطلب المساعدة الطبية فورا.
* أخبر مقدم الرعاية الطبية اذا كنت قادما من السفر.
* اغسل يديك بشكل متكرر باستخدام المطهرات أو بالماء و الصابون.
* تجنب االقتراب من المصابين بالحمى و السعال.
* تجنب مالمسة العين و الفم و األنف بيدك.
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حافظ على صحتك أثناء السفر
* غط أنفك و فمك بالمنديل عند السعال أو العطس أو مرفقك من الداخل.
* تخلص من المناديل واغسل يديك في الحال.
* إذا اخترت أن تلبس قناع الوجه تأكد أنه يغطي األنف و الفم و تجنب لمسه بعد وضعه على الوجه.
* بعد االتتهاء من استخدام القناع تخلص منه فورًا في حاوية مغلقة واغسل يديك في الحال.
* اذاشعرت بالتعب أثناء رحلة السفر استعن بالطاقم لطلب المساعدة الطبية وأخبرهم بتاريخ سفرك السابق.
* تناول الطعام المطهي جيدًا.
* تجنب البصق و السعال في األماكن العامة.
* تجنب االقتراب من الحيوانات المريضة أو اصطحابها في السفر.
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أسهل طرق لحماية الكبار في السن من
خطر كورونا 5 ..طرق تعزز مناعتهم
حســب جميــع الدراســات التــي خرجــت عــن فيــروس كورونــا وتأثيــره
علــى مختلــف الفئــات العمريــة ،فقــد أجمعــت الدراســات الطبيــة
علــى أن تأثيــر فيــروس كورونــا يتفاقــم علــى كبــار الســن ،حيــث
ازدادت نســبة الوفيــات لــدى المســنين بســببه ،فــي جميــع أنحــاء
العالــم.
وإلــى جانــب التقــدم فــي العمــر ،تعــد اإلصابــة بأمــراض مزمنــة مثــل:
القلــب ،الرئــة ،والســكري ،عوامــل مــن شــأنها أن تضاعــف احتمــاالت
التأثــر بـــ '' ،''19-COVIDلــدى مــن تخطــت أعمارهــم الـــ  60عامــً.
كمــا أن انخفــاض المناعــة قــد تضــع كبــار الســن عرضــة لخطــر الوفــاة
بصــورة أكبــر ،فــي حالــة إصابتهــم بوبــاء مثــل الفيــروس التاجــي
الجديــد ''الكورونــا''.
وأوصــت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة أن يتأكــد مــن كان لديــه
مســن فــي المنــزل ،مــن اتخــاذ احتياطــات إضافيــة لضمــان ســامته
الصحيــة ،مشــيرة إلــى خمــس طــرق مــن شــأنها تعزيــز الجهــاز
المناعــي لكبــار الســن ،أال وهــي:
التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا  :يقــول الباحثــون إن التطعيــم ضــد
اإلنفلونــزا أمــر مهــم جــدًا لــكل شــخص مــن ســن  65ســنة،
كمــا أنــه يق ّلــص نســبة الوفيــات حتــى النصــف ،ويمنــح كبــار
الســن خطــرًا أقــل باإلصابــة بنســبة  40إلــى .%60
نظــام غذائــي صحــي :يوصــي الخبــراء بــأن يتنــاول كبــار الســن
الفواكــه والخضــراوات الغنيــة بفيتامينــات  Cو  ،Eفهــي مهمــة
لتعزيــز الجهــاز المناعــي.
التقليــل مــن تنــاول الســكر والدهــون واألطعمــة المصنعــة،
حيــث أنــه أمــر مفيــد للغايــة ،باإلضافــة إلــى إدراج الحبــوب
الكاملــة والبروتينــات الخاليــة مــن الدهــون فــي نظامهــم
الغذائــي.

تخفيــف الضغــوط :يمكــن أن يقلــل اإلجهــاد المزمــن مــن
اســتجابة الجهــاز المناعــي ويجعلــه أكثرعرضــة لإلصابــة
بالفيروســات واألمــراض ،كمــا أن ممارســة أنشــطة مثــل القــراءة
أو رعايــة النباتــات تخفــف التوتــر لــدى كبــار الســن.

الملحــة إلــزام كبــار الســن
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ :ﺃصبــح مــن الضــرورة
ّ
وذوي الشــيخوخة اتبــاع نشــاط بدنــي يمــد أجســامهم بمــا
يكفــي لمحاربــة العــدوى والفيروســات .ويمكــن أن تعــزز تمارين
المشــي وركــوب الدراجــات ودروس اليوغــا مــن الــدورة الدمويــة
وتقــوي الجهــاز المناعــي.

النــوم :يعــزز النــوم وظائــف الجســم والدمــاغ والذاكــرة لــدى
كبــار الســن ،ويجعلهــم قادريــن علــى االســتجابة بشــكل
أفضــل للتأثيــرات الخارجيــة مثــل اإلجهــاد .ويحتــاج المســنون
مــا ال يقــل عــن ســبع ســاعات ونصــف الســاعة إلــى تســع ســاعات
مــن النــوم فــي الليلــة الواحــدة.
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طرق الوقاية من فيروس كورونا
يتســاءل كثيــر مــن النــاس عــن طــرق الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم،
فالمخاطــر تتوقــف علــى مــكان إقامتــك وأيــن ســافرت مؤخــرًا ،إذ أن مخاطــر العــدوى تزداد فــي المناطق
التــي يوجــد فيهــا عــدد مــن األشــخاص الذيــن ُ
شـ ّ
ـخصت إصابتهــم بمــرض ''كوفيــد .''19
لكــن مــن المهــم أن نكــون علــى وعــي بالحالــة الســائدة فــي منطقتنــا ونتابــع جهــود التأهــب المبذولــة فيهــا وتدابيــر الحماية
للجميع .
يختلــف المــرض مــن شــخص آلخــر ،قــد يكــون المــرض أشــد وطــأة بالنســبة ألشــخاص آخريــن ،لــذا عليــك الحفــاظ علــى صحتــك
وحمايــة اآلخريــن با ّتبــاع مــا يلــي:

نظــف يديــك جيــدًا بانتظــام بفركهمــا
بمطهــر كحولــي لليديــن أو بغســلهما
بالمــاء والصابــون ،فمــن شــأن ذلــك أن
يقتــل الفيروســات التــي قــد تكــون علــى
يديــك.

احتفــظ بمســافة ال تقــل عــن متــر واحــد
(  3أقــدام ) بينــك وبيــن أي شــخص
يســعل أو يعطــس ،حتــى ال تتناثــر
مــن أنفــه أو فمــه إفــرازات تنفســية قــد
تحتــوي علــى الفيــروس.

تجنــب لمــس عينيــك وأنفــك وفمــك ،فاليديــن تلمــس العديــد مــن األســطح ويمكنهــا
أن تلتقــط الفيروســات وإذا تلوثــت اليديــن ،فإنهمــا قــد تنقــان الفيــروس إلــى
للفيــروس أن يدخــل الجســم عــن
العينيــن األنــف أو الفــم ،ويمكــن
بالمــرض .تأكــد مــن اتّباعــك أنــت
طريــق هــذه المنافــذ ويصيبــك
النظافــة التنفســية الجيــدة،
والمحيطيــن بــك لممارســات
وأنفــك بكوعــك المثنــي أو
ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك
أو العطــس ،ثــم التخلــص مــن
بمنديــل ورقــي عنــد الســعال
فـاإلفـــرازات الـتـنفسيـــة تـنـشـــر
المنديــل المســتعمل علــى الفـــور
الفيروس ،وباتّباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة ،تحمي األشخاص من حولك.

الــزم المنــزل إذا شــعرت بالمــرض،
إذا كنــت مصابــً بالحمــى والســعال
وصعوبــة التنفــس ،التمــس الرعايــة
الطبيــة واتصــل بمقــدم الرعايــة الصحية
قبــل التوجــه إليــه ،ذلــك لحمايتــك
ومنــع انتشــار الفيروســات وســائر أنــواع
العــدوى.

ّ
اطلــع باســتمرار علــى آخــر تطــورات
مــرض '' ''19-COVIDواتّبــع المشــورة
التــي يســديها مقــدم الرعايــة الصحيــة
أو ســلطات الصحــة الوطنيــة والمحليــة
بشــأن كيفيــة حمايــة نفســك واآلخريــن
مــن الفيــروس.
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فيروس الكورونا المستجد
وتأثيره على الحوامل والمرضعات
سؤال وجواب
هــل الحوامــل أكثــر عرضــة لإلصابــة بفيــروس الكورونــا مقارنــة
باالخريــن؟
ال يوجــد معلومــات ذات دليــل علمــي حــول هــذا الموضــوع ،إال أن الحوامــل أكثــر
عرضــة لإلصابــة بالتهابــات الجهــاز التنفســي ذات األصــل الفيروســي بمــا فيهــا
الكورونــا المســتجد.
كمــا قــد تكــون الحوامــل أكثــر عرضــة لإلصابــة بأعــراض شــديدة جــراء فيــروس
الكورونــا مقارنــة باالخريــن .لــذا يجــب علــى الحوامــل محاولــة تجنــب الفيــروس
مــن خــال غســل اليديــن باســتمرار وتجنــب المرضــى.

هــل الحوامــل المصابــات بفيــروس الكورونــا معرضــات لإلصابــة
بمخاطــر علــى الحمــل؟
ال يوجــد معلومــات كافيــة حــول هــذا الموضــوع حتــى االن .لكــن اإلجهــاض
والــوالدة المبكــرة كانــت مــن أعــراض اإلصابــة بفيــروس الكورونــا المســبب
لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية والســارس.
جديــر بالذكــر أن ارتفــاع درجــة حــرارة الحامــل فــي الثلــث األول مــن الحمــل مــن
الخلقيــة للجنيــن.
شــأنه أن يزيــد مــن خطــر العيــوب َ

هــل مــن الممكــن نقــل المــرض إلــى الجنيــن أو
الطفــل عنــد الــوالدة مــن األم المصابــة؟
ينتشــر فيــروس الكورونــا الجديــد مــن خــال التواصــل المباشــر
مــع المصــاب مــن خــال ذرات الجهاز التنفســي ،بالتالي إمكانية
نقــل المــرأة المصابــة للفيــروس إلــى الجنيــن أو طفلهــا غيــر
معروفــة بعــد.
فــي المقابــل ،أشــارت بعــض الحــاالت التــي كانــت مشــابهة إلــى
عــدم نقــل الفيــروس إلــى الطفــل خــال الــوالدة أو الجنيــن،
ولــم يتــم العثــور علــى الفيــروس فــي الســائل األمينوســي أو
حليــب الثــدي.
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معرضيــن
هــل االطفــال المولوديــن ألم مصابــة
ّ
لمضاعفــات مختلفــة؟
بنــاء علــى معلومــات علميــة  ،فقــد تــم العثــور علــى
ً
بعــض المضاعفــات بهــذا الصــدد مــن بينهــا الــوالدة
المبكــرة .لكــن مــن غيــر المعــروف بعــد إن كانــت هــذه
تحديــدا.
النتيجــة بســبب الفيــروس
ً
إذا مــا تــم مقارنــة هــذا الفيــروس بالفيروســات األخــرى
مثــل تلــك المســببة لإلنفلونــزا ،فــإن إصابــة الحامــل قــد
تــؤدي إلــى الــوالدة المبكــرة وانخفــاض وزن الجنيــن عنــد
الــوالدة ،كمــا إن اإلصابــة المترافقــة مــع ارتفــاع فــي دراجــة
حــرارة الجســم فــي الفتــرة األولــى مــن الحمــل قــد تترافــق
مــع بعــض العيــوب الخلقيــة للجنيــن.

هــل تســبب الرضاعــة الطبيعيــة ألم مصابــة فــي
نقــل المــرض إلــى الطفــل؟
ينتقــل الفيــروس مــن الشــخص المصــاب إلــى الســليم
عبــر التواصــل المباشــر مــن خــال رذاذ الجهــاز التنفســي
الناتــج عــن الســعال أو العطــس.
تشــير المعلومــات المحــدودة المتوفــرة إلــى عــدم
وجــود أي دليــل النتشــار الفيــروس عبــر حليــب الثــدي،
كمــا أشــارت الدراســات لفيــروس ( )SARSبعــدوم وجــود
الفيــروس فــي حليــب األم ،لكــن قــد يكــون هنــاك أجســام
مضــادة لــه فــي الحليــب.
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فيروس كورونا يصيب األطفال
''بشكل خفي''
ال يشـ ّ
ـكل فيــروس كورونــا المســتجد خطــرًا كبيــرًا علــى األطفــال ألســباب ال تــزال مجهولــة إال أنــه قــد يصيبهــم ويجعلهــم
ناقليــن لــه ،لقــد تــم تســجيل حــاالت إصابــة لألطفــال والرضــع بالفيــروس الجديــد ،إال أن المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن فيروســات الكورونــا المختلفــة تشــير بــأن االطفــال أقــل عرضــة لإلصابــة بالفيــروس .لكــن قــد يكــون بعــض األطفــال أكثــر
عرضــة للمصاعفــات فــي حــال إصابتهــم بمشــاكل صحيــة وأمــراض أخــرى مختلفــة.
يجــب علــى األطفــال القيــام بالخطــوات الوقائيــة وحثهــم علــى
ذلــك وأهمهــا غســل اليديــن بالمــاء والصابــون أو معقــم اليديــن
الكحولــي ،وتجنــب االختــاط مــع المصابيــن وأخــذ اللقاحــات الالزمــة
الخاصــة باإلنفلونــزا.
ولــم تســجل رســميًا حــاالت كثيــرة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي
صفــوف األطفــال منــذ بــدء انتشــاره نهايــة ديســمبر فــي ووهــان
فــي الصيــن .فقــد جــاء فــي تقريــر لمهمــة مشــتركة بيــن الصيــن
ومنظمــة الصحــة العالميــة نشــر نهايــة فبرايــر أن  % 2,4فقــط مــن
أكثــر مــن  75ألــف إصابــة فــي تلــك الفتــرة ،كانــت عائــدة ألشــخاص
دون الثامنــة عشــرة.

لماذا ال يظهر األطفال في اإلحصاءات؟
ألن األطفــال حتــى عندمــا يصابــون يكونــون فــي وضــع جيــد وال
يتوجهــون إلــى المستشــفى وال يخضعــون تاليــً للفحــص .ولــم
تتضــح بعــد األســباب الكامنــة وراء عــدم ظهــور أعــراض قويــة لــدى
األطفــال إال أن الخبــراء يطرحــون بعــض الفرضيــات .حيــث أن األطفــال
يتعرضــون ألمــراض كثيــرة فــي ســنوات عمرهــم األولــى لــذا يكــون
جهازهــم المناعــي فــي أفضــل حــال ويســتجيب جيــدًا مــع هــذا
الفيــروس الجديــد.

أعراض فيروس كورونا عند األطفال
ُعــرف فيــروس كورونــا منــذ الـــ 1960م ،ولكــن فــي ذلــك الوقــت لــم
تصاحــب إصابــة األطفــال بالفيــروس مخــاوف حــول المعانــاة مــن
إن الفيــروس عــادة مــا ُيســ ّبب عــدوى
ُمضاعفــات خطيــرة؛ حيــث ّ
ّ
ـوي والتــي تُصاحبهــا أعــراض وعالمــات
فــي الجهــاز
التنفســي العلـ ّ
ُمشــابهة لتلــك التــي تظهــر عنــد اإلصابــة بغيرهــا مــن العــدوى
الفيروس ـ ّية كاألنفلونــزا ،وعــادة مــا تختفــي هــذه األعــراض وحدهــا
ـفلي
ـي السـ ّ
ـدة أ ّيــام .وتُعــد اإلصابــة بعــدوى الجهــاز التنفسـ ّ
خــال عـ ّ
كااللتهــاب الرئــوي والتهــاب القصبــات غيــر شــائعة عنــد األطفــال
بمضاعفات
بشــكل عــام ،إلّا ّ
أن العــدوى بفيــروس كورونا قــد ترتبط ُ
صح ّيــة خطيــرة لــدى حديثــي الــوالدة ،أو األطفــال المولوديــن ّ
مبكــرًا،
ـي ،أو أولئــك الذيــن ُيعانــون مــن مشــاكل
أو بــوزن أقــل مــن الطبيعـ ّ
أن العــدوى بفيــروس كورونــا قــد
صح ّيــة أخــرى ،وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
تــؤدي إلــى ظهــور بعــض األعــراض والعالمــات فــي أعضــاء أخــرى مــن
الجســم ،باإلضافــة إلــى األعــراض والعالمــات الرئو ّيــة.
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وفيمــا يلــي بيــان لبعــض مــن أهــم األعــراض
المصاحبــة للعــدوى بشــكل عــام:
والعالمــات ُ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

العطاس.
سيالن األنف.
التعب واإلرهاق.
السعال.
ارتفاع درجة الحرارة.
التهاب الحلق.
المصاب بالربو.
تفاقم في حالة ُ
ألم في البطن.
التقيّؤ.
اإلسهال.
تأثيرات في الجهاز العصبي المركزي.
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كيفية التحدث مع األطفال
حول فيروس كورونا
إن األطفــال يحتاجــون إلــى تواصــل البالغيــن الذيــن يعيشــون معهــم بــكل هــدوء ووضــوح.
ومــع اســتمرار انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد  ،19-COVIDفــي بلــدان متعــددة ،مــن المهــم
أن يتواصــل البالغــون بــكل هــدوء مــع األطفــال.
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إليكم بعض اإلرشادات حول كيفية التحدث مع األطفال بشأن هذا الفيروس:
يهتــم األطفــال عــن كثــب بالكيفيــة التــي يتواصــل
البالغــون معهــم بهــا
حيــث أن مــن أهــم األشــياء التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار أن
األطفــال يعتمــدون علــى البالغيــن لفهــم العالــم مــن حولهم.
ـاء علــى
لــذا ،سيشــعر األطفــال بالقلــق بشــكل أكبــر أو أقــل بنـ ً
كيفيــة تواصــل الكبــار الموجوديــن حولهــم .يحتــاج األطفــال
والمراهقــون علــى حــد ســواء إلــى مســاعدة البالغيــن لهــم
علــى وضــع هــذا الوبــاء فــي منظــوره الصحيــح .حيــث إنهــم
ال يمتلكــون التجــارب الحياتيــة الكافيــة لوضــع شــيء مثــل
 19-COVIDفــي ســياقه المناســب .إنهــم يحتاجــون حقً ــا إلــى
البالغيــن لتفســير المعلومــات لهــم.

يـجـب تـقـديـم حـقـائـق دقـيـقـة ومـنـاسـبـة لـلـعمر
قبــل التحــدث إلــى األطفــال ،يجب على البالغيــن فهم الحقائق
واالســتعداد لمشــاركة المعلومــات الدقيقــة بطريقــة يمكــن
لألطفــال فهمهــا .ونظــ ًرا ألن فيــروس  19-COVIDال يــزال
جديــدا للغايــة ،فــإن العلمــاء ليســوا متأكديــن مــن الســبب
ً
وراء قلــة عــدد األطفــال الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة
بالفيــروس ،أو لمــاذا ال يتعــرض األطفــال إال ألعــراض خفيفــة؛
ولكــن يمكــن للبالغيــن إخبــار األطفــال بــأن معظــم األطفــال ال
يتعرضــون للمــرض الشــديد مــن جــراء هــذا الفيــروس.

إخبارهم أن البالغين يعملون على إبقائهم آمنين
إن وبــاء  19-COVIDوضــع مائــع .يمكــن للبالغيــن طمأنــة
األطفــال بأنــه حتــى لــو تغيــرت األشــياء ،مثــل اتخــاذ بعــض
احتياطــات الســامة ،فــإن ذلــك يتــم مــن أجــل الحفــاظ علــى
ســامتهم .مــن المهــم أن يعــرف األطفــال أن هنــاك الكثيــر من
البالغيــن يعملــون بــكل جــد للتأكــد مــن عــدم إصابــة النــاس
بهــذا المــرض .وهنــاك أشــخاص فــي غايــة الــذكاء يجتهــدون
فعل ًيــا فــي هــذا الصــدد.

استخدام عادات النظافة الشخصية الجيدة
بالنســبة للبالغيــنُ ،يعــد اســتخدام عوامــل النظافــة
الشــخصية الجيــدة مثــال يحتــذي بــه األطفــال الصغــار،
مثــل غســل اليديــن بشــكل متكــرر أفضــل طريقــة لجعــل
األطفــال يفعلــون نفــس الشــيء .يمكــن للبالغيــن أن يع ّلمــوا
األطفــال غســل أيديهــم أثنــاء غنــاء أغنيــة الحــروف األبجديــة.
وتذكيرهــم بتكــرار غســل أيديهــم بالمــاء الدافــئ والصابــون
بعــد اللعــب خــارج المنــزل أو قبــل تنــاول الوجبــات ،مــع محاولــة
تجنــب لمــس عيونهــم وأنوفهــم وأفواههــم .حيــث أن هــذه
األفعــال الروتينيــة هــي عــادات صحيــة مــدى الحيــاة ،وســيتعود
عليهــا األطفــال.

ننصــح البالغيــن بــأن يكونــوا واضحيــن بشــكل خــاص مــع األطفــال
الصغــار الذيــن قــد يســيئون تفســير الصــور التــي يرونهــا علــى
شاشــات التلفزيــون .قــد ال يــدرك األطفــال الصغار أن هــذه اللقطات
تــم تصويرهــا فــي أماكــن بعيــدة .ولكــن قــد يعتقــدون أن تلــك
اللقطــات تظهــر أشــخاصًا مــن مجتمعنــا مع ّرضيــن للخطــر.

الـتـحـدث مـع األطـفـال للمساعدة في تخفيف القلق
ّ
هــذه فرصــة لمســاعدة األطفــال علــى تع ّلــم أنــه عندمــا
يشــعرون بالقلــق مــن األشــياء ،مــن المهــم التحــدث إلــى
البشــر .يمكــن أن تقــول للطفــل ،عندمــا تشــعر بالقلــق،
تحــدث إلــى الكبــار حــول هــذا الموضــوع ألنهــم فــي الغالــب
يمكنهــم مســاعدتك .يجــب التعامــل مــع مخــاوف الطفــل
بطريقــة مثيــرة ومرحــة فــي نفــس الوقــت .يمكنــك أن تقــول
للطفــل'' ،مــاذا لــو قلــت لــك إن معظــم األطفــال ال يمرضــون
بســبب هــذا الفيــروس؟'' أو ''مــاذا لــو قلــت لــك إن معظــم
ـدا عــن هنــا؟'' ثــم
النــاس المصابيــن بهــذا المــرض بعيديــن جـ ً
يمكنــك حينهــا إعطائهــم معلومــات.
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 7مضاعفات تصيب الرضيع إذا
لم تكتمل رئته وهو جنين
في حاالت الحمل الطبيعية تكتمل رئة الجنين في األسبوع ال  36أي في الشهر التاسع ،وليتأكد
الطبيب أن نموها يسير على ما يرام يقوم باختبار بسيط في األسبوع ال  ،32عن طريق قياس كمية
السائل الرئوي داخل السائل األمنيوسي عن طريق سحب كمية منه .ولكن ماذا يحدث إذا تم هذا
االختبار واتضح أن الرئة لم يكتمل نموها بعد؟

متى يتكون الجهاز التنفسي للجنين؟
فــي معظــم الحــاالت  -إن لــم يكــن جميعهــا  -يعطــي الطبيــب
األم الحامــل حقنــة كورتيــزون وهــي مــا تعــرف بحقنــة الرئــة لتســريع
عمليــة نمــو الرئــة ،ولكــن ليــس فــي كل األحــوال تقــوم الحامــل
بهــذا االختبــار ،فهنــاك بعــض الحــاالت التــي يقــوم فيهــا الطبيــب
بإعطــاء األم حقنــة الرئــة فــي الشــهرين الســابع والثامــن علــى
ســبيل االحتيــاط .وفــي بعــض الحــاالت القليلــة ال يكتمــل نمــو رئــة
الجنيــن حتــى الــوالدة ممــا يــؤدي لمضاعفــات بعــد مولــده وهــي:

01
متالزمة ضيق التنفس
تظهر أعراضها في صعوبة وعدم انتظام التنفس لعدم اكتمال السائل
الحيوي داخل الرئة ما يجعل حركتها صعبة ،وفي هذه الحالة يحتاج حديث
الوالدة إلى أكسجين خارجي عن طريق التنفس الصناعي.

02
التنفس السريع
بالحضانة
هي حالة عابرة تستمر لمدة  3أيام فقط بعد الوالدة أو أقل ،حيث يتم إيداعه
َّ
في تلك الفترة ،ولكن الوليد ال يحتاج إلى عالج معين ،ويتم شفاؤه في فترة قصيرة.
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خلل التنسج القصبي الرئوي أو مرض الرئة المزمن في الطفولة

03

فــي هــذه الحالــة لألســف ،ال تتقبــل الرئــة األكســجين الخارجــي أو التنفــس
الصناعــي كمــا يحــدث فــي متالزمــة ضيــق التنفــس ،فالرئــة ال تتقبــل حتــى
الضغــط الــذي يســببه األكســجين الخارجــي .ويعتمــد عــاج حديــث الــوالدة هنــا
صحيحــا ونمــوه طبيع ًّيــا
علــى نمــو الطفــل وصحتــه العامــة ،فــإذا كان الطفــل
ً
ماعــدا رئتــه ،فــإن فرصــة نجاتــه أعلــى مــن حديــث الــوالدة الــذي لــم يكتمــل نمــوه
والمتأثــر بمشــاكل أو أمــراض أخــرى.

االلتهاب الرئوي
هو عدوى تحدث في األنسجة الرئوية مما يسبب التهابها
ويقلص من مساحة التبادل بين األكسجين وثاني أكسيد
الكربون بحيث يؤدي إلى صعوبة في التنفس ،ويتم عالجه
بالمضادات الحيوية واألكسجين الخارجي.

04

انقطاع التنفس وبطء النبض
حينما ينقطع التنفس عند والدة الجنين وال يظهر النبض إال بصعوبة يكون
بسبب عدم اكتمال الرئة ،ولكن بمجرد تدليك ظهره فاألمر يمر وتزيد نبضات قلبه
تدريج ًّيا وتبدأ عالمات التنفس في الظهور على الطفل.

05

06
اإلصابة بعدوى
حديث الوالدة في الحالة الطبيعية يستطيع مقاومة
العدوى ،ولكن في هذه الحالة تكون مقاومة العدوى
صعبة على الرضيع ،ويجب وضعه تحت المالحظة لفترة.

اإلصابة بالصفراء
تصيب الصفراء الكثير من حديثي الوالدة فهو أمر شائع ال يجب الخوف منه ،وهو
ارتفاع نسبة إنزيمات الكبد ،ويتم عالج الطفل منها ويشفى في خالل أسبوع أو
عشرة أيام .للحذر من هذه المضاعفات والمشاكل التي قد تحدث للجنين ،اهتمي
بسؤال طبيبك عن حقنة الرئة وعن التحليل المطلوب للتأكد من اكتمالها لدى
جنينك ،حتى تضمني سالمة مولودك من أي أمراض.

07
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الرؤية المزدوجة:
أسباب وعالجات
كثيرًا ما نمازح بعضنا البعض قائلين «أرى نسختان منك!» ،هذه
الكلمات ال تكون مزاحًا في بعض األحيان ،بل قد تكون حالة
حقيقية تدعى بالرؤية المزدوجة
ما هي الرؤية المزدوجة؟
كثيــرًا مــا نمــازح بعضنــا البعــض قائليــن
«أرى نســختان منــك!» ،هــذه الكلمــات ال
تكــون مزاحــً فــي بعــض األحيــان ،بــل
قــد تكــون حالــة حقيقيــة تدعــى بالرؤيــة
المزدوجــة
ما هي الرؤية المزدوجة؟
ازدواجيــة الرؤيــة هــي مشــاهدة صورتيــن
متطابقتيــن لــذات الشــيء فــي نفــس
الوقــت ،وقــد تكــون الصورتــان واحــدة
فــوق االخــرى أو جنبــً لجنــب أو مزيجــً
مــن اإلثنيــن معــً.
ويعتمــد ســبب الرؤيــة المزدوجــة علــى
مــا إذا كان ضعــف الرؤيــة لديــك مصــدره
عيــن واحــدة أم كلتــا العينيــن معــً،
ـاء عليــه يتــم تحديــد طبيعــة العــاج
وبنـ ً
المناســب.
وقــد يــؤدي تلــف عضــات العيــن أو
وجــود مشــكلة فــي أعصــاب العيــن
لإلصابــة بالرؤيــة المزدوجــة ،وعــادة مــا
يشــعر المصــاب بهــا بالصــداع والغثيــان
وكذلــك االم فــي العيــن.

كيف تتم عملية الرؤية؟
وقــد يعتقــد البعــض أن عمليــة فتــح
العينيــن للحصــول علــى صــورة واضحــة
هــي أمــر بديهــي وبســيط ،ولكنهــا فــي
الواقــع عمليــة معقــدة للغايــة ،وتتطلب
التنســيق بيــن أجــزاء العيــن التاليــة:
 .1القرنية وهي نافذة العين ،إذ تقوم
القرنية بمعظم عمليات التركيز عند
دخول الضوء عن طريقها إلى العين.
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 .2العدسة والتي تتواجد خلف البؤبؤ،
وهي أيضًا تشارك في عملية تركيز
الضوء على شبكية العين.
 .3عضالت العين الخارجية ،وهذه تلتف
حول مقلة العين .
 .4األعصاب ،ووظيفتها نقل المعلومات
البصرية من العين إلى الدماغ.
 .5عدة مناطق في الدماغ ،وهذه
وظيفتها القيام بتحليل المعلومات
البصرية الواردة من العينين.

أسباب الرؤية المزدوجة
إذا حدثــت مشــكلة فــي جــزء مــن المنظومــة
البصريــة ،قــد يســبب هــذا اإلصابــة بالرؤيــة
المزدوجــة ،وهــذه هــي األســباب التــي قــد تــؤدي
لحــدوث هــذا النــوع مــن المشــاكل:

 .1مشكلة في القرنية
غالبــً مــا تســبب المشــاكل فــي القرنيــة الرؤيــة
المزدوجــة فــي عيــن واحــدة فقــط ،وهنــا فــإن
تغطيــة العيــن المتضــررة قــد يخلصــك مــن
الرؤيــة المزدوجــة ،فســطح القرنيــة المتضــررة
يشــتت الضــوء القــادم إلــى العيــن ،مــا يســبب
الرؤيــة المزدوجــة.
وقد ينشأ ضرر القرنية نتيجة عدة
عوامل ،أهمها ما يلي:

• تلــوث القرنيــة بســبب الهربــس ،إذ
يســبب الهربــس إحــداث تشــوه ونــدوب
فــي القرنيــة ورؤيــة غيــر واضحــة بســبب
إعتــام القرنيــة ،وهنــاك أنــواع مختلفــة
الحــدة مــن الهربــس قــد يتطلــب بعضهــا
زرع القرنيــة أو حتــى فقــدان البصــر.
• تندب القرنية أو جفاف القرنية.
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 .2إعتام عدسة العين (الساد)
المشــكلة األكثــر شــيوعًا فــي العدســة ،والتــي تســبب الرؤيــة
المزدوجــة هــي الســاد أو(كاتاراكــت  ،)Cataract( -أي حــدوث
ضبابيــة فــي عدســة العيــن ،والتــي تكــون فــي حالتهــا
الطبيعيــة شــفافة.
فيشــعر الفــرد وكأنــه ينظــر مــن خــال شــباك مغطــى
بالضبــاب ،وإن كان الســاد فــي كلتــا العينيــن ،يحــدث
تشــوه للصــورة فــي كليهمــا ،وفــي كثــر مــن األحيــان يكــون
الســاد قابــ ً
ا للتصحيــح عبــر إجــراء عمليــة صغيــرة للعيــن.

 .3مشاكل في عضالت العين

إذا كانــت عضلــة إحــدى العينيــن ضعيفــة ،فــإن العيــن ال
تكــون قــادرة علــى التحــرك بسالســة ،وبالتناســق مــع العيــن
الســليمة ،إذ أن النظــر إلــى االتجاهــات التــي تتحكــم بهــا
العضــات الضعيفــة قــد يســبب الرؤيــة المزدوجــة.
ويذكر أن مشاكل عضلة العين قد تنجم عن عدة
عوامل ،منها:

أوالً :الوهن العضلي الوبيل ()Myasthenia gravis
يعتبــر الوهــن العضلــي مــن أمــراض المناعــة الذاتيــة ،وعنــد اإلصابــة
بــه تقــل قــدرة العضــات علــى االســتجابة لإلشــارات ،التــي تصــل إلــى
العيــن مــن أطــراف الخاليــا العصبيــة فــي الدمــاغ.
وأعراض المرض غالبًا تشمل الرؤية المزدوجة وهبوط الجفون.

ثانيًا :مرض جريفز ()Graves' disease
الــدراق الجحوظــي ،أو داء بــازدوف ،أو مــرض جريفــز  ،جميعهــا
أســماء لمــرض واحــد يصيــب عــادة الغــدة الدرقيــة ،ويعتبــر هــذا
المــرض أحــد العوامــل األكثــر شــيوعًا والمســببة لفــرط نشــاط
الغــدة الدرقيــة ،ويصيــب النســاء أكثــر مــن الرجــال.
إذ يحــدث هــذا المــرض مشــكلة فــي الغــدة الدرقيــة ،والتــي تؤثــر
بدورهــا علــى عضــات العيــن ،وغالبــً مــا يســبب مــرض جريفــز
الرؤيــة المزدوجــة األفقيــة ،إذ يــرى المصــاب بــه الصورة فــوق األخرى.

 .4مشكلة في األعصاب
قد تتضرر األعصاب التي تتحكم في عضالت العين مما قد
يسبب الرؤية المزدوجة ،ونضع بين أيديكم العوامل المسببة
لهذا الضرر هي:

التصلب المتعدد

قد يؤثر عـلى كـل عـصـب في الدماغ أو فـي النـخـاع الـشـوكـي،
وبالتالي فإن تضررت األعصاب التي تتحكم في العين ،حينها
تحدث الرؤية المزدوجة.
23
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أعراض مرافقة للرؤية
المزدوجة
قــد تحــدث الرؤيــة المزدوجــة وحدهــا أو
برفقــة أعــراض أخــرى مثــل مــا يلــي:
• الحول في إحدى العينين أو كلتا العينين.
• ألم عند تحريك العيون.
• ألم حول العينين في الجفون أو الحاجبين.
• الصداع.
• الغثيان.
• الضعف في العينين ،أو في أي جزء آخر من الجسم.
• تدلي الجفون.

تشخيص الرؤية المزدوجة
قـــد تتـــطلب الـــرؤية الـمزدوجـــة المـفاجـــئة عـــناية
طبيـــة فوريـــة ،فقــد يكــون ســببها خطيــر،
ويســتخدم األطبــاء مجموعــة مــن الـفحـوصـــات
لتشـــخيص سـبـــب الرؤيــة المزدوجــة ،مثــل:
• اختبارات الدم.
• الفحص البدني.
• أحيانا فحص األشعة المقطعية (.)CT
أو التصوير بالرنين المغناطيسي (.)MRI

متالزمه جيلن باري

هـو مـرض حـاد ،ذو مرحـلة واحـدة ،ويصـيب األعـصاب الــطرفـية
وجذورها ،وخاصة األعـصاب الـحركـية .ويضـعف أعصـاب الـعـين
تدريجيًا مسببًا الرؤية المزدوجة.

مرض السكري

يمـكــن أن يـؤدي مـرض السـكري لـتـضـرر األعــصـاب فـي إحــدى
العينين ،مما يؤدي إلى ضعف العين والرؤية المزدوجة..

مشاكل في الدماغ

فاألعـصاب التي تتـحكم في العينين تتـصـل مـباشرة بالدماغ،
وفي الدماغ يتم إجراء معالجة بصرية أخرى.
أسباب أخرى:
السكتة الدماغية ،تمدد األوعية الدموية ( ،)Aneurysmصدمة
ناتجة عن زيادة الضغط في الدماغ ،النزيف أو التلوث ،أورام المخ،
الصداع النصفي.
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ومــا يســاعد أيضــً فــي تشــخيص إصابــة العيــن برؤيــة
مزدوجــة ،هــي قــدرة المصــاب علــى تزويــد الـــطبيب
بالمعلومــات حـــول مــا يشــعر بــه ،باإلجابــة عــن هــذه
األســئلة:
• متى ظهرت الرؤية المزدوجة؟
• هــل تلقيــت ضربــه علــى الــرأس أدت لســقوطك أو فقــدان
الوعــي؟
• هل تعرضت لحادث سير؟
• هــل تــزداد الرؤيــة المزدوجــة ســوءًا فــي نهايــة اليــوم أو عندمــا
تتعــب؟
• هل من أعراض أخرى مرافقة؟
• هــل تميــل إلــى إمالــة رأســك إلــى جانــب واحــد؟ أمعــن النظــر
فــي صــورك القديمــة ،أو اطلــب مــن عائلتــك مراقبــة ذلــك ،قــد
تميــل رأســك الــى جانــب واحــد ،وانــت غيــر منتبــه لذلــك.
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كمــا قــد يطلــب الطبيــب مــن المريــض أن يركــز
علــى شــيء ثابــت ال يتحــرك (مثــل النظــر لنافــذة أو
شــجرة) وإجابــة األســئلة التاليــة:
• هل األشياء موجودة بجانب بعضها أم فوق بعضها؟ هل هي مائلة قلي ً
ال أم في زاوية؟ ما المنخفض وما المرتفع منها؟
• هل الصورتان واضحتان أم ال؟ هل إحداهما واضحة ،واألخرى مشوشة؟
• غطي عين واحدة ،وبعد ذلك اكشفها ،وغطي العين الثانية .هل تغطية إحدى العينين يسبب زوال الرؤية المزدوجة؟
• حــرك العينــان باتجــاه عقــارب الســاعة مــن أعلــى ألســفل ،ومــن ثــم فــي االتجــاه المعاكــس لعقــارب الســاعة .هــل
الرؤيــة المزدوجــة تســوء مــع مــرور الزمــن؟ أم تتحســن؟
• حرك رأسك إلى اليمين ثم اليسار ،هل واحدة من هذه الوضعيات تحسن أو تفاقم الرؤية المزدوجة؟

عالج الرؤية
المزدوجة
إن الشــيء األهــم فــي عــاج الرؤيــة المزدوجــة ،هــو
العثــور علــى ســبب الرؤيــة المزدوجــة فــي العيــن،
فــإن تــم معرفتهــا ســهل هــذا مــن العــاج ،فمثـ ً
ا:
• إذا كان ســبب حــدوث المــرض ضعــف عضــات العيــن أو تضــرر
العيــن نتيجــة جــرح ،يجــب إخضــاع المصــاب لعمليــة جراحيــة.
• أمــا إذا كان مصابــً بســبب الوهن العضلــي الوبيل الــذي ذكــر
ســابقًا ،فــإن العــاج هــو بالــدواء.
• أمــا مــرض جريفــز والمســبب لحــدوث الرؤيــة المزدوجــة فيتــم
عالجــه إمــا عــن طريــق الجراحــة ،أو بتنــاول األدويــة.
• أمــا مرضــى الســكري ،فيتــم الســيطرة عليــه باســتخدام حقن
األنسولين.
وفــي بعــض الحــاالت ال يمكــن الشــفاء مــن الرؤيــة المزدوجــة،
وعندهــا يقــدم للمريــض بعــض العالجــات التــي تخفــف
األعــراض ،عبــر ارتــداء رقعــة علــى العيــن أو نظــارات خاصــة ،للحــد
مــن تأثيــر الرؤيــة المزدوجــة.
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ﺗﺨﺼﺺ اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ  -ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

اﻟﺸﻬﺎدات:
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

ﺻﺤﺘﻲ أوﻧﻼﻳﻦ  ..ﺑﻮاﺑﺘﻚ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
User name

ﺳﺠﻞ ان
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ..واﻃﻠﻊ
ﺑﺸـــﻜﻞ آﻣـــﻦ وﻓﻌـــﺎل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻚ ﻣـــﻦ أي ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن .ﻛﻤـــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﻗﺘﻚ وﺟﻬﺪك.

ﺣﺴـﺎﺑـﻚ اﻟﺨـﺎص ﻋﻠﻰ "ﺻﺤﺘﻲ
أوﻧﻼﻳﻦ" ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ:

https://daralshifa.iqhealth.com
27

مستشفى دار الشفاء مارس _________________________________________________________________________________ 2020

الصداع النصفي..
خطوات بسيطة للتخلص من األلم
ألما مماث ً
ال أللم اإلصابات ،لكن مع اختالف واحـد ،فـفي بعـض
ُيسبب الصداع النصفي ً
األحـيان ،تعمـل الـعـادات الـصحــية والعالجـات البسيطة غير الطبية على إيقاف الصداع
النصفي قبل أن يبدأ.
الدواء هو طريقة مثبتة لعالج  -والوقاية من  -الصداع النصفي.
أيضــا أن
إال أن الــدواء ليــس ســوى جــزء مــن القصــة .مــن المهــم ً
تعتنــي بنفســك جيــدًا وتفهــم كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع
النصفــي عنــد حدوثــه.
يمكــن لنفــس خيــارات نمــط الحيــاة التــي ترتقــي بالصحــة الجيــدة
أيضــا أن تحــد مــن تكــرار وشــدة الصــداع النصفــي لديــك.
فــي الواقــع ،إن معرفــة كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع النصفــي
باتبــاع نمــط حيــاة وإجــراءات ســلوكية ،وكذلــك األدويــة ،يمكــن أن
تكــون غالبــً أكثــر الوســائل فعاليــة للتعامــل مــع الصــداع النصفــي.

ابحث عن مكان هادئ

• أطفئ األنوار

إن حــاالت الصــداع النصفــي غال ًبــا مــا تزيــد مــن الحساســية للضوء
عنــد ظهــور أولــى عالمــات الصــداع النصفــي ،توقــف
والصــوت .الجــأ إلــى االســترخاء فــي غرفــة مظلمــة وهادئــة .اخلــد
عــن ممارســة األنشــطة المعتــادة ،إن أمكــن.
إلــى النــوم إذا اســتطعت ذلــك.

• حاول االستعانة بالعالج بالتغيير في حرارة
الجسم

اســتعمل كمــادات ســاخنة أو بــاردة علــى رأســك وعنقــك.
فأكيــاس الثلــج تحــدث شــعو ًرا بالخــدر ،وربمــا أن يــؤدي ذلــك
إلــى تخفيــف حــدة الشــعور باأللــم ،بينمــا تعمــل الكمــادات
الســاخنة والوســادات الحراريــة علــى إرخــاء العضــات
المشــدودة .وربمــا يــؤدي االســتحمام بميــاه ســاخنة تحــت
الــدش أو فــي حــوض االســتحمام إلــى الوصــول لتأثيــر مشــابه
• تناول مشرو ًبا يحتوي على الكافيين
تســتطيع مــادة الكافييــن ،إذا تــم تناولهــا بكميــات صغيــرة ،دون
غيرهــا تخفيــف حــدة ألــم الصــداع النصفــي فــي مراحلــه األولــى
أو يمكنهــا تعزيــز آثــار دواء «األســيتامينوفين» وكذلــك األســبرين
فــي تخفيــف األلــم.
ومــع ذلــك ،تــوخ الحــذر .فتنــاول كميــة أكبــر مــن الــازم مــن
الكافييــن غال ًبــا مــا يــؤدي إلــى حــاالت الصــداع المرتبــط بأعــراض
االنســحاب فــي مراحــل الحقــة.
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جيدا
نم
ً

قد يمنع الصداع النصفي النوم أو يوقظ الشخص لي ً
ال .وعلى
نحو مماثل ،تحدث حاالت الصداع النصفي بضعف النوم لي ً
ال.
فيما يلي بعض النصائح للتشجيع على النوم السليم.

• ينبغي تحديد ساعات النوم بانتظام.
استيقظ من النوم واذهب إلى السرير في الوقت نفسه كل
يوم حتى في العطالت األسبوعية .في حالة نوم القيلولة نها ًرا،
ينبغي أن تكون قصيرة .فالقيلولة التي تطول عن  20إلى 30
دقيقة يمكن أن تتعارض مع النوم لي ً
ال.

• يمكن االسترخاء في نهاية اليوم.

يمكــن لــكل مــا يســاعد فــي االســترخاء أن يعــزز النــوم األفضــل،
مثــل االســتماع إلــى الموســيقى أو االنغمــاس فــي حمــام دافــئ أو
قــراءة كتــاب مفضــل.
ينبغي االنتباه إلى ما يتناوله الشخص أو يشربه قـبل النوم.
حـيث يمـكن للتمـرين المكـثـف والوجـبـات الدسمـة والـكـافـيين
والنيكوتين والكـحول أن يتـداخل مع النوم.

• يمكن تقليل عناصر التشتيت.
يمكن حفظ غرفة النوم للنوم والحميمية .ال ينبغي مشاهدة
التلفزيون أو اصـطـحاب مــواد العـمــل إلى الــسـريـر .يـمكــن
إغالق بــاب غــرفة النـوم .يمـكـن اسـتخــدام مـروحة لتــصـرف
الضــوضـاء المشتتة.

• احرص على تناول وجبات الطعام الرئيسية في
وقتها

• ال ينبغي محاولة النوم.
كلمــا كانــت محاولــة النــوم أصعــب ،زاد االســتيقاظ الــذي يشــعر بــه
الشــخص .إذا تعــذر النــوم ،يمكــن القــراءة أو فعــل نشــاط هــادئ
آخــر إلــى أن يصــاب الشــخص بالنعــاس.

• احتفظ بمفكرة غذائية

• ينبغي فحص األدوية

إن االحتفاظ بمفكرة مكتوبة لألطعمة التي تتناولها وعندما

يمكــن لألدويــة التــي تحتــوي علــى الكافييــن أو غيــره مــن
المنبهــات ،والتــي تتضمــن بعــض األدويــة لعــاج الصــداع النصفي
أن تتعــارض مــع النــوم.

تتعرض لصداع نصفي قد يساعد على تحديد المحفزات

تناول الطعام بحكمة
قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع النصفيُ .يرجى
مراعاة األساسيات التالية:

منتظما
• كن
ً

تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم تقري ًبا.

يزيد الصيام من خطورة اإلصابة بالصداع النصفي.

المحتملة لتناول الطعام.

• تجنب األطعمة التي تحفز الصداع النصفي.
إذا كنت في شك من أن طعامًا معينًا مـثـل الـجـبــن القـديـم
أوالشـوكـوالتــه أو الكافيـين أو الكحول  -يحفز الصداع النصفي
عندك ،فقلل هذه األشياء في نظامـك الـغذائي لتكتشف ما
يحدث.
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التمارين بانتظام

أثناء ممارسة النشاط البدني ،يفرز جسمك مواد كيميائية تعيق إشارات األلم من الوصول إلى الدماغ .وتساعد هذه المواد الكيميائية
سوءا.
أيضا على تخفيف القلق واالكتئاب؛ مما قد يجعل الصداع النصفي أشد
ً
ً
أيضــا مــن خطــر اإلصابــة بصــداع مزمــن ،لذلــك فــإن الحفــاظ علــى وزن صحــي مــن خــال ممارســة الرياضــة واتبــاع نظــام غذائي
وتزيــد الســمنة ً
قــد يــزودك بفوائــد إضافيــة فــي التغلــب علــى الصــداع النصفــي.
وإذا وافــق طبيبــك ،فاختــر أي رياضــة تســتمتع بممارســتهاُ .يعــد المشــي والســباحة وركــوب الدراجــات اختيــارات جيــدة فــي أغلــب األحيــان.
ولكــن مــن الضــروري أن تبــدأ ببــطء .فممارســة الرياضــة بشــدة قــد تحفــز الصــداع النصفــي.

إدارة الضغط العصبي
كثيـ ًرا مــا يكــون الضغــط العصبــي والصــداع النصفــي متالزميــن .ال
يمكنــك تجنــب الضغــط العصبــي اليومــي ،ولكــن يمكنــك إبقــاؤه
تحــت الســيطرة للمســاعدة فــي التحكــم فــي حــاالت الصــداع
النصفــي:
• بسط حياتك
بــدالً مــن البحــث عــن طــرق لضغــط المزيــد مــن األنشــطة أو األعمــال
اليوميــة ،ابحــث عــن طريقــة لتــرك بعــض األشــياء.
• أدر وقتك بحكمة
حــدث قائمــة المهــام الخاصــة بــك كل يــوم فــي العمــل والمنــزل.
أوكل مــا تســتطيع لغيــرك ،وقســم المشــاريع الكبيــرة إلــى أجــزاء
يمكــن التحكــم فيهــا.
• خذ فترة استراحة
إذا شــعرت باإلرهــاق ،فــإن بعــض حــركات تماريــن اإلطالــة البطيئــة
أو المشــي الســريع قــد يجــدد طاقتــك مــن أجــل إنجــاز المهمــة
المطلوبــة.
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•طريقة تفكيرك
دائمــا .إذا وجــدت نفســك تفكــر« ،ال يمكــن القيــام بذلــك »،فغ ِّيــر
كــن إيجاب ًيــا
ً
ً
ِّ
طريقــة تفكيــرك .وفكــر بــدال مــن ذلــك« ،ســيكون هــذا صع ًبــا .لكــن يمكننــي
أن أحــل األمــر».
• استمتع بوقتك
اعثــر علــى الوقــت للقيــام بشــيء تســتمتع بــه لمــدة  15دقيقــة علــى األقــل
كل يــوم .يمكــن أن يكــون ذلــك الشــيء لعــب لعبــة أو تنــاول القهــوة مــع
صديــق أو ممارســة هوايــة .القيــام بشــيء تســتمتع بــه هــو وســيلة طبيعيــة
لمكافحــة الضغــط العصبــي.
•عليك باالسترخاء
يمكــن للتنفــس العميــق مــن الحجــاب الحاجــز أن يســاعدك علــى االســترخاء.
ركّ ــز علــى الشــهيق والزفيــر ببــطء وبعمــق لمــدة  10دقائــق علــى األقــل يوم ًيــا.
أيضــا علــى اســترخاء عضالتــك ،مجموعــة واحــدة فــي كل مــرة.
قــد يســاعد ً
عندمــا تنتهــي مــن ذلــك ،اجلــس بهــدوء لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن.

احتفظ بمذكرة بالصداع النصفي
قد تساعـــدك الـمـذكـــرة عـــلى تحــديد مـا يحفــــز إصــابتــك بالصـداع الـنصـفــي.
الحــــظ مــــتى يبــــدأ الصداع النصفـــي ،وماذا كـنـــت تفـعـــل فــــي ذلـــك الــوقـــت،
وألي مــــدى يبـقـــى الصــداع ،ومــا إذا كان أي شــيء يخفــف األلــم.
حتــى وقــت قريــب ،كـــان تجـنـــب مـحـفـــزات الصــداع النــصـفـــي يعتبــر أفضــل
نصيحة .لكن األبحاث الــحــديــــثة تــشـــير إلــــى أن هـــذا قـــد يــزيــــد فــــي الــواقـــع
مـــن الحـــساسية للــــمحفزات المحتملــة.
قــد يكــون النهــج األكثــر فائــدة هــو تعـــلم كيفيــة التكـــيف مــع محفــزات
الصـــداع هــذه باستـــخدام تقنيــات اإلدارة الســلوكـــية ،مثــل تحديــد وتحــدي
األفــكار الســـلبية ،والتـــدريب علــى االســترخاء والحــد مــن اإلجهــاد.

جاهد من أجل التوازن
التـعايـش مـع الصـداع النصــفي هـو تـحــدي يــومــي .لــكـن يمكن التخاذ قرارات تغـيير نمط الحـياة الصـحية المساعدة .أطلب من
أصدقائك وأحبائك الدعم.
إذا كـنت تـشــعـر بالـقـلـق أو االكـتئـاب ففكر في االنـضمام لمـجموعــة دعـم أو طــلب االستـشارة .ثـق فـي قـدرتك عـلى السيطرة
على األلم.

أماكن تواجد األلم المصاحب الصداع

عنقودي

نصفي

توتري

الجيوب األنفية
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القدم المسطحة ()Flat Feet
عـنـد الـبـالـغـين
األشـــخاص ذوي األقـــدام المسطـــحة تكـــون أقـــواس القــــدم لديهــم
منخفضــة أو معدومــة ،والضغــط مــن القــدم يكــون تقـريبـــً ضـــد
األرض .القـــوس هـــو الجــزء األوســـط مـــن القـــدم الـــذي عـــادة مــا يكـــون
مرتفعــً عـــن األرض عنــد الـــوقوف ،فـــي حيــن أن بقيــة القــدم تبقــى
مســطحة علــى األرض.
لــدى األطفــال الصغــار ال يكــون هــذا القــوس مرئيــً ،بســبب دهــون
الطفــل واألنســجة الضامــة فــي أقدامهــم ،وســرعان مــا يتطــور
ويظهــر القــوس مــع تقدمهــم فــي العمــر.
مــع ذلــك ،بعــض األشــخاص ال يقومــون بتطويــر هــذا القــوس فتبقــى
القــدم مســطحة علــى األرض دون قــوس ،وهــذا مــا يعرف بالقــدم
المســطحة ( ،)Flat Feetوفــي بعــض األحيــان يكــون األفــراد قــد ورثــوا
القــدم المســطحة مــن والديهــم.

هل تعتبر األقدام المسطحة مشكلة؟

ما الذي يسبب األقدام المسطحة ؟

وجــود القــدم المســطحة عنــد البالغيــن ال يعــد شــيئًا يدعــو
للقلــق ،حيــث أن كثيــر مــن األشــخاص لديهــم هــذه الظاهــرة وال
يعانــون مــن أي مشــاكل مرتبطــة بهــا ،ولكــن إذا تــم اكتشــاف
هــذه المشــكلة عنــد األطفــال فــوق ســن الثــاث ســنوات فإنــه
يوصــى بعالجهــم الرتبــاط القــدم المســطحة بالعديــد مــن
المشــكالت المســتقبلية مثــل:

ببســاطة كثيــر مــن األشــخاص يرثــون األقــدام المســطحة مــن
والديهــم ،ولكــن أحيانــً يمكــن أن يكــون نتيجــة لـــ:

• آالم القدمين ،الكاحلين ،الساقين ،والوركين وأسفل
الظهر.
• انحراف القدمين إلى الداخل بشكل كبير ،حيث انه يتم
مالحظة االنحراف من سرعة اهتراء الحذاء وأحيانا تكرار سقوط
الطفل أو تعرضه إلصابات.
• يمكن أن يسبب مشكلة حقيقية في العظام والعضالت أو
األنسجة الضامة حول القدم.

القدم المسطحة
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• عظام القدمين ال تكون قد تشكلت بالشكل الصحيح
داخل الرحم.
• بعض الحاالت التي قد تؤثر على العضالت واألعصاب
مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضالت.
• استطالة النسيج الضام حول القدمين بشكل مفرط مما
يؤدي إلى التهابه ،وقد يكون ذلك نتيجة ارتداء األحذية غير
الداعمة ،اإلصابات أو التهاب المفاصل الروماتويدي .

القدم الجوفاء

القدم الطبيعية
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هل هناك عالج لألقدام المسطحة ؟
يتــم عــاج األقــدام المســطحة لتجنــب حدوث المشــكالت المرتبطة
بوجودهــا ،وغالبــً مــا يوصــى بالعالجــات غيــر الجراحيــة أوالً ،إال انــه
فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاجــة شــديدة للتدخــل الجراحــي.

العالجات غير الجراحية
قـد يوصـي طـبيبـك أو أخـصـائي العالج الـطبيـعي بمـا يـلي:
• ارتداء األحذية الـداعـمة الـتي تـالئم قــدميك بشـكـل جـيد.
• ارتـداء النــعال (الـضـبانات الـطبية) المــصـنـوعة خـصـيـصـًا لتقويم العـظام ،حـيث تـوضـع داخـل الـحـذاء وتقدم الـدعـم الالزم
لقدميك.
• الحرص على فقدان الوزن لمن يعانون من زيادة في الوزن .
• سيـقـوم أخـصـائـي العـالج الـطبيـعـي بإعـطائـك التـمـاريـن المناسبة لتخفيف األلم .
عنـد الكـبار بالـسـن هذه العـالجـات لن تقـوم بتغيير شـكـل القـدم ولـكنهـا ستساعـد علـى تـخـفيـف بـعـض المــشاكـل
المرتبطة بالقدم المسطحة

العالجات الجراحية
يتم التدخل الجراحي فقط إذا لم تساعدك الوسائل غير الجراحية في حل المشكــالت المرتبطـة بالقـدم المسـطحة ،حـيث أن
اإلجراء الجـراحي المـوصـى لك سيــعتمـد عـلــى الـسبب الـرئيسي للقـدم المسطحة لديك.
على سبيل المثال ،إذا كان السبب أن العظام قد تشكلت بشكل غير طبيعي أو التصقت معًا ستكون بحاجة ألن يتم فصلها
عن بعضها البعض ،أما إذا كانت بسبب مشكلة في األنسجة الضامة فإنه يتم عالجها عن طريق إصالح هذه األنسجة.
بالطبع سـوف يتحدث الجـراح معك عـن العملية التي قـد تحتاجها وماذا يتضمن ذلك.
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عالج حاالت اإلغماء المفاجئ..
و أنـواعـهـا وأسـبـابـه
ما هو اإلغماء المفاجئ ؟
هــو فقــد مؤقــت للوعــي قــد يصاحبــه اســترخاء العضــات ممــا
يسبب الســـقوط أرضًا ،ثـــم يستيقـــظ المـــصاب مرة أخـــرى ويعـــود له
كـامـــل وعيــه.

ويقسم اإلغماء المفاجئ إلى:
• اإلغماء الذي يتسبب فيه انخفاض ضغط الدم فيؤثر على المخ.
• إغماء المواقف وهو اإلغماء الذي يحدث عندما يثير األعصاب بصورة
كبيرة مثل القلق والخوف واأللم والجوع أو استخدام الكحول واألدوية
• اإلغماء الموضعي وهو الذي يقل فيه الضغط فجأة عند تغيير
الوضع من نائم إلى قائم مث ً
ال
• اإلغماء القلبي وهو الذي يكون السبب فيه مشاكل في القلب أو
األوعية الدموية
• اإلغماء العصبي و هو الذي يكون السبب فيه مشاكل المخ مثل
الصرع والتشنجات.
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أسباب حاالت اإلغماء المفاجئ
• الـسبب الـرئيسـي هو نـقص كمـية الـدم الـواصـلة إلى الـمخ وقد
يكـون ذلك بسبب أن الـقـلـب فـشل فــي ضـخ الـدم أو أن األوعـيـة
الدمـويـة لـيس لديهـا القـوة الـكافية للـحفاظ عــلى ضغط الدم الـذي
يصـل به إلى المخ  ،أو نـقص الـدم أو سـوائل الجسم داخل األوعية
الدموية.
• قـد يـكـون الـسبب لــذلك أيـضًا الـضـغـط العـصـبي والـخوف الشديـد
أو األلــم الشديـد  ،النـوم فـتـرة طـويــلة و نــزول الـدم فجأة إلى
الساقين عند الوقوف.
• ومن الممكن أن يكون نتاج َا ألمراض الجهاز العصبي أو الرئتين.

أعراض اإلغماء المفاجئ
• ال يدري المريض ما يحدث له  ،فقط يقع على األرض وال يعي ما
يحدث إال بعد اإلفاقة.
• قـد يشــعـر المـريــض أن رأسـه خـفيــفـة جدًا و يـشـعـر بغثيان
وضعف وعرق بارد قبل اإلغماء ،قد يشـعر أيضا بـدوار وقد تتغير
الرؤية ويشعر بتنميلة خفيفة بجسمه.
• عنـد اإلغمـاء قد ينتـفض الجسم بضـع مـرات ،وقد يشعـر
ببعض الدوار عند اإلفاقة تستمر لعدة ثوانـي قـبل أن تـزول.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

• نظرًا ألن حوادث اإلغماء ال تحدث أمام الطبيب ،فالبد مــن
التحـدث مـع المريـض وأخذ تـاريخ مـرضي كامــل عن صحـتـه
الكشف المبدئي البسيط وذلك بقياس الضغـط والـنبـض
وسماع أصوات القلب والرئـتين يساعد في توجيه التشخيص
ناحية جزء معين لمعرفة مصدر المشكلة.
• ومن المهم عمل رسم قلب وصـورة دم كامـلة لكــشـف
األنيميا  ،ونسبة األمالح والسكر ووظائف ُ
الكلى واخـتبارات
الغدة الدرقية.
• وقد يلجأ الطبيب لعمل رسم قلب بجهاز محمول يظل مع
المريض عدة أيـام لكـشف حالته .أيضًا عمل أشـعة مقطـعية
ورنين مغناطيسي على المخ.

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ
• إذا كان السبب شيء عادي  ،سنسرد طرق التعامل أما إذا
كان مشكوك في خطورته فيرجى االتصال بالطوارئ فورًا .
• أما إذا حدثت وأفاق منها المريض في عدة دقائق دون أي
إصابات  ،فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعالج.
• أما إذا كان ليس هناك تنفس أو نبض بالمريض ،فينبغي
االتصال باإلسعاف وعمل خطة دعم الحياة.
• عند الذهاب إلي المستشفى يتم إدخال المحاليل
وقياس نسبة السكر وعمل رسم قلب مستمر ولكن العالج
المستقبلي من الحالة يتم بتحديد السبب.

• ابحث عن أي استجابة للمريض.
• اتصل بالطوارئ فورًا.
• حاول عمل اإلنعاش السريع إذا كنت ال تالحظ أي تنفس
بالضغط على منتصف الصدر  30ضغطة إلى كل نفسين إلى
فم أو أنف المريض.
• ال تعطي المصاب أي شيء يؤكل أو ُيشرب.
• إذا كان الشخص على وشك اإلغماء المفاجئ حاول التمسك
به جيدًا حتى ال يسقط على وجهه .
• اجعل المصاب يستلقي على ظهره بحيث تكون رأسه في
مستوى منخفض عن قلبه مع رفع القدم بزاوية  30درجة.

هل يمكن الوقاية من
هذه الحالة ؟
على حسب السبب وإليكم األمثلة:

• الشخص الـذي يـصـاب بـاإلغـماء نتيـجـة الـخوف الشديـد أو
التعـصب الشديد أو األلـم الشـديـد  ،علــيه الجلـوس فـورًا إذا
أحس بأعراض ما قبل اإلغماء.
• أمـا األشـخاص الـذيـن يفـقـدون الـوعـي عندما يقفون بعد
جلوس طويل ..عليهم االنتظار ثانية إلى ثانيتين قـبل تغير
موضعهم .
• سوائل كثيرة إذا كان الشخص مصابًا باألنيميا والجفاف.
• النهوض ببطء من السرير بعد االستيقاظ االبتعاد عن
مالبس قد تخنق الرقبة.
• ال تـقوم بـتـماريـن رياضـية عـنيـفـة فـي جو رطب أو حار
وأخيرًا االهتمام بالصـحة والـكـشـف الدوري عـلى جـسمـك
مـفاجئه قد تتـعرض لها.
.يـقيـك مـن أي مـخاطر
ِ
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فيروس الهربس:

هل يمكن التخلص منه؟
قد يكون فـيروس الهـربس مزعجًا جدًا وقد يعـود أكـثر من مرة ليـصيب ذات الشـخص ،فهـل مـن طـريقـة للتخـلص مـن هـذا
الفـيروس بـشـكل نهــائـي؟ فــلنتعرف أكــثـر عــلى فيروس الهربس وطرق التخلص منه.

ما هو فيروس الهربس؟
يـشير مـسمى (هــربس  )Herpesإلى تــلك الـقـرح المؤلمة والـكيسية عـلى الـشفـاه أو على األعضاء التناسلية واألرداف ،وهي قرح
شائعة وتسببها الفيروسات.
وقد كشف مـسح طبي أجري فـي الـواليات المتـحدة أن أكـثر مـن  ٪90من الـبالغين حـتـى سن الــ  50عامًا تعرضوا ألنواع من فيروس
الهربس تسبب المرض.

كيف ينتقل هربس إلى الشفاه؟
يحـدث هـربـس الشـفـاه غالبًا بواسـطة نوع فــيروس الـهــربس والــذي ينتقــل باالتـصـال الـمباشر مـثل الـتقبيـل أو استـخـدام أواني
األكـل غـير المـغسـولة لشـخص مـصاب بـقـرح نشطة في الشفاه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تلقي العدوى من شخص ال يوجد لديه طفح جلدي أو قرح هو أقل احتماالً ،ولكنه ممكن.

ماذا عن الهربس التناسلي؟
الـهربـس التناسـلي هـو مـرض ينتقل باالتـصال الجـنسي (بـما في ذلك الجنس الفموي) مع شخص لديه قرح في المنطقة التناسلية
أو الفم ،ويحدث بشكل رئيسي عن طريق الهربس من نوع ( 2كما قد يكون الهربس من نوع  1هو السبب).
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وفــي حالــة الهربــس التناســلي ،فاحتمــال انتقــال العــدوى مــن
الشــخص الــذي ليــس لديــه طفــح جلــدي أو بثــور هــو احتمــال
ضئيــل ولكنــه ممكــن.
وقــد تنقــل النســاء الحوامــل الالتــي يعانيــن مــن تفشــي مــرض
الهربــس التناســلي العــدوى للمولــود عنــد الــوالدة ،وهنــاك أيضــً
حــاالت تحــدث فيهــا العدوى خــال فتــرة الحمــل.

مضاعفات الهربس
قـد يـصيب الـهربـس الـعينين مـسببًا العـمى وتلـوث األسـطح
الـجلـدية األخـرى مـثل األصابع والوجه والصدر واليدين.
كما أن المضاعفات الـخطيرة لعـدوى الـهربس قد تـشـمل أمورا
مثل :التهاب الدماغ والتهاب السحايا.
ولـدى األطـفـال ،قـد يحدث التهاب الـدماغ كـتعـبير عن الـعـدوى
األولـية بالـفيـروس ،وأيـضًا عنـد تـكرار حـاالت تـفـشـي الـفـيروس
(عادة لدى البالغين).

الحاالت التي تؤدي إلى تفشي
الهربس تشمل:
• المرض.
• الحمى الشديدة.
• الضغط النفسي.
• ضعف الجهاز المناعي.

مـعـظم مـرضـى الـهـربـس ال يعـرفـون أنــهم مصابون بـسبب
عـدم ظـهور أعــراض أو ألن األعـراض الـموجـودة تـكون خـفيفـة
جـدًا ،كما أنه من المـهـم أن نتـذكر أن هـذه الـفـيروسـات
شـديـدة العدوى وتنتقل بسهولة باالتصال المباشر.

هل من الممكن التخلص من الهربس؟
الهربس هو مـرض طـويل األمد ،حـيث يبقى فيروس الـهربـس
خـام ً
ال في الجـسم وفـي جهازنـا العصبي ،ويـستيقـظ في وقـت
معين ويؤدي لظهور هذه القرح المؤلمة.
ال يوجد دواء يقضي على الفـيروس بشكل تام ومن يصـاب به
مـرة عادة ما يبقـى معه الفيروس إلى األبد ،ولكن هذا ال يـعـني
أن القرح تظهر بوتيرة كبيرة.
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كما قد يأخذ الطبيب مسحة من القروح ويرسلها إلى المختبر
حيث يتم تشخيص المرض ،ويمكن أيضًا الحصول على
التشخيص عبر القيام بفحص الدم ،ولكن في هذا الفحص قد
ال تكتشف العدوى التي حدثت مؤخرًا.

عالج فيروس الهربس
هناك عدة خيارات عالجية لمكافحة الهربس ،وهذه أهمها:

العالج الداعم
يمكن عالج األلم الناجم عن عدوى فيروس الهربس باستخدام
المسكنات البسيطة مثل الباراسيتامول أو اإليبوبروفين من
دون وصفة طبية ،ووضع الكمادات الباردة على القرحة المؤلمة.
في حالة الهربس التناسلي ،تجنبوا ارتداء المالبس الضيقة جدًا
في منطقة العانة ،ومن الممكن أيضًا دهن المنطقة المؤلمة
بكريم دهني مثل الفازلين مع الحرص على غسل اليدين.

عالج هربس األعضاء التناسلية

مــن المهــم جــدًا االمتنــاع عــن النشــاط الجنســي حتــى يــزول
الطفــح تمامــً ،أخبــروا شــريككم حــول إصابتكــم بالفيــروس.

العالج الدوائي

أعراض اإلصابة
قد يظهر فيروس الهربس على مراحل كما يلي:

الظهور األول
وهنــا تظهــر تقرحــات كيســية مؤلمــة حــول الفــم ،أو فــي منطقــة
األعضــاء التناســلية وفتحــة الشــرج مــع أو بــدون حرقــه عنــد التبــول،
ولــدى النســاء اإلفرازات المهبليــة ،بعــد حوالــي أســبوع مــن حــدوث
العدوى.
قــد تظهــر أحيانــً أعــراض أخــرى مثــل الضعــف والحمــى الشــديدة،
وبعــض النــاس ال يعانــون مــن هــذه األعــراض حتــى بعــد ســنوات
مــن حــدوث العــدوى.

تفشي المرض المتكرر
بعــد زوال العالمــات األولــى ،قــد يكــون هنــاك المزيــد مــن حــاالت
تفشــي المــرض والتــي عــادة مــا تكــون أقــل حــدة وإيالمــً مــن المــرة
األولــى ،ووتيرتهــا تقــل تدريجيــً مــع مــرور الوقــت.
أحيانــً هنــاك شــعور بالوخــز فــي الشــفاه أو في األعضــاء
التناســلية يظهر قبــل بضعــة أيــام مــن ظهــور القــرح ،عمومــً
يمكــن القــول بــأن الهربــس التناســلي مــن النــوع  1هــو أقــل حــدة
وأقــل تكــرارًا مــن الهربــس مــن النــوع  2فــي منطقــة األعضــاء
التناســلية.

تشخيص فيروس الهربس
يمكن للطبيب أن يشخص الطفح الجلدي المحمر المميز مع
العديد من البثور أو القروح الظاهرة ،وخاصة في منطقة الفم
واألعضاء التناسلية أو في أي منطقة أخرى من سطح الجسم.
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ال يوجــد عــاج يقضــي علــى الهربــس ،ولكــن دواء
األســيكلوفير يمنع فيــروس الهربــس مــن التكاثــر والتســبب
بظهــور المزيــد مــن البثــور ،وعمليــً يقصــر فتــرة ظهــور األعــراض
وشــدتها ،وهــي عــادة مرحلــة العــدوى.
ولكــن حتــى بعــد العــاج الدوائــي ،فــإن الفيــروس قــد يتفشــى مــرة
أخــرى ،ويمكــن شــراء مرهــم األســيكلوفير دون وصفــة طبيــة.
واألشــخاص الذيــن يتعرضــون لتفشــي المــرض علــى فتــرات
متباعــدة يصــف لهــم الطبيــب الــدواء فقــط عنــد ظهــور الوخــز
أو الطفــح الجلــدي ،عندهــا أيضــً يفضــل اتخــاذ االحتياطــات ضــد
تفشــي العــدوى ودهــن المرهــم.
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن التفشــي المتكــرر للمــرض ،قــد
يطلــب منهــم الطبيــب أخــذ الــدواء يوميــً لمنــع تفشــي المــرض.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

د .طارق جودة
اختصاصي طب األعصاب

الشهادات:
• دكتوراة طب األعصاب

مجاالت التخصص:
• حاالت السكته الدماغيه (الجلطة والنزيف).

• حاالت التهاب األعصاب الطرفية.

• مرض الصرع وخلل كهربائية المخ.

• حاالت أمراض العضاالت.

• مرض الزهايمر والشلل الرعاش.

• حاالت وهن العضاالت.

• مرض التصلب المتعدد.

• حاالت الصداع النصفي والعصبي.

• حاالت الدوار الحركي وآالم الظهر والرقبة.
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ما هي أسباب اضطرابات النمو عند
األطفال ..وما العالج؟
تحــدث اضطرابــات النمــو عــادةً مــن فشــل عمــل واضطــراب الغــدة النخاميــة ،فوظيفــة هــذه الغــدة توزيــع
الهرمونــات إلــى أجــزاء الجســم المختلفــة ،بمــا فيهــا هرمــون النمــو الــذي يســاعد العضــات والعظــام
علــى النمــو بالنســبة لألطفــال .وحينمــا يطــرأ إضطــراب فــي توزيــع هرمــون النمــو مــن خــال اإلفــراط فيــه
أو قصــور ،ســيؤدي ذلــك إلــى اضطرابــات النمــو عنــد األطفــال والمراهقيــن.
تعانــي فئــة مــن األطفــال مــن اضطرابــات النمــو بســبب نقــص
هرمــون النمــو الــذي تفــرزه الغــدة النخاميــة فــي المــخ والــذي
يعمــل فــي تنظيــم أنشــطة األعضــاء الحيويــة فــي الجســم،
وكذلــك يســاعد علــى الحفــاظ علــى صحــة االعضــاء وقــوة
العظــام ،ووظيفــة المــخ ،وإنتــاج األنزيمــات ،وصحــة األظافــر
والشــعر والجلــد.

عالج اضطرابات النمو ونقص هرمون النمو
عند األطفال
• النوم الجيد أثناء الليل وعدم تغيير نظام النوم عند
الطفل ،ويفضل أن يكون في غرفة مظلمة أو بها ضوء خافت
غير مباشر.
• التغذية السليمة للطفل تحميه من اضطرابات النمو.
• المحافظة على ممارسة الطفل للرياضة وأقلها المشي.
• إذا كان الطفل يعاني من أي مرض عضوي ،يجب أن يعطى
العالج المناسب لتفادي اضطرابات النمو.
• األطفال الذين يعانون من مشكلة في مستقبالت الهرمون
أو عدم الحساسية لهرمون النمو يتم عالجهم بـ  1-IGFوالذي
يعمل بواسطته هرمون النمو.

أسباب اضطرابات النمو ونقص هرمون
النمو في االطفال
• يكون نتيجة التهاب أو نزيف في غدة النمو نفسها.
• حدوث عيب في مستقبالت الهرمون على الخاليا ،فيكون
إفراز الهرمون طبيعيًا ،لكن المستقبل على الخلية ال يتعرف
على الهرمون فتحدث اضطرابات النمو.
• بعض األطفال والمراهقين ليس لديهم حساسية
للهرمون ،فال يستجيب المستقبل جيدًا للهرمون ويحتاج
لمستوى أعلى من الهرمون للعمل.
• السمنة المفرطة من أسباب اضطرابات النمو.
• تعرض الطفل والمراهق ألمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي
والسكر غير المنتظم مما يؤدي إلى اضطرابات النمو.
• البيئة والتغذية الغير صحية نفسيًا وجسديا للطفل من
أسباب اضطرابات النمو.
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ﺗﺨﺼﺺ اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ  -ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

استشاري األنف واألذن والحنجرة

اﺳﺘﺸﺎري اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

الشهادات:
اﻟﺸﻬﺎدات:

• زميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.
•
• دبلوم جراحة األنف واألذن والحنجرة – جراحة الرأس والرقبة
• من المملكة المتحدة

•

مجاالت التخصص:
• جراحة تعديل صيوان األذن البارزة أو الوطواطية.

•
•
•

• عمليات جراحة الجيوب األنفية بالمنظار.
• جراحة األذن الوسطى الميكروسكوبية وترقيع
• تعديل الحاجز األنفي وتصغير القرينات األنفية بالليزر.
طبلة األذن.
• عمليات عالج الشخير.
• جراحات استئصال الغدد اللعلبية والغدة النكفية.
•
• تجميل األنف بالطريقة المغلقة من غير جرح خارجي
•
• جراحات استئصال الغدة الدرقية والغدد جار الدرقية.
أو المفتوحة بجرح خارجي.
•
• جراحة الحنجرة واألحبال الصوتية الميكروسكوبية.

•
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مضاعفات خطيرة النقطاع النفس
أثناء النوم ..هكذا تتعامل معه
يعــد انقطــاع النفــس النومي اضطراب حــاد يحدث عند توقف
تنفــس الشــخص أثنــاء النــوم ،مــا يعنــي أن المــخ والجســم قــد
ال يســتطيعان الحصــول علــى األكســجين الكافــي ،وفــي حــال
ترك هذه الحالة دون عالج ،فمن الممكن أن تســبب مشــكالت
صحيــة مثــل :ارتفــاع ضغــط الــدم والســكتة الدماغيــة وفشــل
القلــب والســكري والصــداع الحــاد.
ويحــدث انقطــاع النفــس اليومــي إمــا بســبب انســداد مجــرى
الهــواء بالجســم أو فشــل المــخ فــي إرســال إشــارة للعضــات
للتنفــس ،ويرتفــع خطــر اإلصابــة بهــذا االضطــراب لــدى الرجــال
والبدنــاء وأصحــاب األعضــاء الكبيــرة (الرقبــة أو اللوزتيــن أو
اللســان أو عظــام الفــك) والذيــن يعانــون مــن تاريــخ عائلــي
مرضــي ،وتؤثــر هــذه الحالــة علــى األشــخاص فــي أي عمــر ســواء
أطفــال أو بالغيــن ،إال إنهــا تــزداد لــدى أولئــك الذيــن تصــل
أعمارهــم  40ســنة أو أكثــر.

وهنــاك بعــض النصائــح الضروريــة للتعامــل الصحيــح
مــع مشــكلة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم ،وذلــك تجنبــً
لحــدوث مشــكالت صحيــة:

وضعية النوم
هناك بعض الوضعيات المالئمة وأخرى غير موصى بها لمرضى
انقطاع النفس النومي،

 الجانب األيسر واأليمن:تساعد هذه الوضعية على فتح مجرى الهواء العلوي ،وتوفير
مساحة للتنفس ،فإذا لم يكن الشخص بدينًا ويعاني من
انقطاع النفس النومي ،فعليه اختيار الجانب األيسر أثناء النوم،
حيث يعد عالجًا فعاالً لهذه الحالة.

 الظهر:يزيد النوم على الظهر مرتين من خطر التعرض النسداد
التنفس لي ً
ال ،بل ويجعل الشخص أكثر عرضة للشخير ،وذلك
ألن األنسجة الموجودة في مجرى الهواء العلوي (اللسان -الغدد
الليمفية -الحلق) تصبح أكثر عرضة للتجمع بنهاية الحلق،
وتقاوم مجرى الهواء.
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 البطن:يصبح النائمون على المعدة أقل عرضة لإلصابة بانقطاع
التنفس النومي ،إال أنهم يصابون باآلم الرقبة.
ويراعى رفع الرأس على مخدة أثناء النوم على أحد الجانبين،
فتعد هذه الوضعية األفضل على اإلطالق ،يليها النوم على
البطن.

ترطيب الغرفة
يقلل ترطيب الغرفة من حاالت الشخير واالحتقان وصعوبة
التنفس ،فمن الممكن أن يساعد على تحفيز الجيوب األنفية
على الترشيح ،وتدفق هواء أكبر عبر مسارات الهواء ،كما
يمكن دعك بعض الزيوت على الصدر قبل النوم لفتح مجرى
الهواء بشكل طبيعي ،وتخفيف انسداد األنف أو الحلق.

الزيوت الطبيعية
يجب دعك بعض الزيوت الطبيعية على الكعبين أو الصدر
أو الرقبة أو تحت األنف ،أو خلط الزيوت بالماء واستخدامها
كغرغرة أو بخاخ ،وذلك لتخفيف االضطرابات الناتجة عن انقطاع
التنفس والشخير ،وبالتالي التخلص من األرق ،ومن بين هذه
الزيوت :الالفندر ،البابونج الروماني ،الزعتر ،الليمون.

حماء الفم
يعد حماء الفم جهاز صغير يغطي األسنان العلوية والسفلية
واللثة ،ويدفع الفك السفلي لألمام ،األمر الذي يحافظ على
وضعية اللسان والحلق بشكل سليم ،فيبقى مجرى الهواء
مفتوحًا أثناء النوم ،ويمنع انقطاع التنفس

نصائح أخرى
 -خفض الوزن

على المصابين بانقطاع التنفس النومي تخفيف الوزن حال
معاناتهم من السمنة ،وذلك عن طريق تناول نظام غذائي
عالي األلياف ،يشمل الخضروات الطازجة والفواكه والمكسرات
والحبوب والبقوليات ،بمعدل  30-25جرام على األقل يوميًا،
فض ً
ال عن استخدام زيت جوز الهند الحارق للدهون ،وتناول
البروتينات الكافية والدهون الصحية.

 ممارسة التمارينيجب اتباع بعض التمارين الرياضية التي تساعد على تنظيم
الهرمونات وحرق الدهون ،وذلك لمدة  30دقيقة يوميًا،
والمشي عدة أيام أسبوعيًا ،إلى جانب حضور جلسات استرخاء
ويوجا.

 اإلقالع عن التدخينيزيد التدخين من انتفاخ مجرى الهواء ،ما يؤدي إلى زيادة
األعراض مثل الشخير وانقطاع التنفس ،كما يسبب الكحول
مشكالت بالحلق تحول دون تدفق الهواء جيدًا.
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نظام غذائي لمرضى القولــون يضمن
لهم راحـــة المـعـدة
القولون هو اسم ُيطلق على األمعاء الغليظة في المعدة وهو جزء هام من الجهاز
الهضمي في جسم اإلنسان .لذلك عندما يحدث اضطراب أو التهاب في القولون ُيعتبر
أمر مؤلم ألي شخص ،كما أنه يتحكم في نوعية الطعام الذي يتناوله ونظامه الغذائي
والحياتي بالكامل .فهناك نظام غذائي لمرضى القولون ُيناسب احتياجاتهم الغذائية
ويضمن لهم صحة جيدة للقولون.
فإليك كل ما تحتاج معرفته عن هذا النظام:
أسباب القولون العصبي
 تتعدد أسباب اإلصابة بالقولون وتختلف من شخص آلخر ومنها:• التوتر والقلق والعصبية الزائدة من أهم أسباب اإلصابة بالقولون
• األسباب الوراثية أو وجود حاالت مرضية في العائلة
• التدخين ُيزيد من تفاقم التهاب القولون أواألمعاء الغليظة باإلضافة لضعف
مناعة الجسم
• االضطرابات الهضمية في المعدة

أعراض القولون العصبي
هناك بعض األعراض التي تُشير لحدوث ألم أو اضطراب في القولون ومنها:

 .1الزبادي

• الشعور باإلمساك واإلسهال أو أيا منهما
• الشعور بانتفاخ المعدة والراحة بعد التغوط
• ألم في أسفل المعدة بعد تناول أكالت معينة
• تكون الغازات باستمرار في المعدة والحاجة إلخراجها

الخمائــر الصحيــة الموجــودة فــي الزبــادي
تعمــل علــى تحســين عمليــة الهضــم
وحركــة المعــدة وتهدئــة التهابــات
القولــون .باإلضافــة لفيتاميــن د وفوائــده
المتعــددة فــي العمليــات الحيويــة فــي
الجســم .ولكــن الغريــب فــي األمــر أن
الزبــادي قــد تنــدرج أيضــا فــي قائمــة األكالت
التــي تُحفــز القولــون ألن أســباب اضطــراب
القولــون تختلــف مــن شــخص آلخــر وبالتالي
تأثيــر الزبــادي علــى القولــون يختلــف أيضــا
باختــاف الحــاالت المرضيــة.

ماذا يأكل مريض القولون
االعتقــاد الشــائع أن مرضــى القولــون لديهــم قائمــة محــدودة جــدا مــن األطعمــة
التــي ُيمكنهــم تناولهــا ،ولكــن علــى العكــس ُيمكننــا القــول أن النظــام الغذائــي
صحــي ومتكامــل العناصــر التــي يحتاجهــا الجســم.
لمرضــى القولــون ُيعتبــر نظــام ّ

ومن األكالت الصحية المفيدة للقولون:
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 .1اإلكثار من اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء وجبة صعبة الهضم ،تُرهق المعدة ،فهى
تُعتبر أثقل نوع من أنواع البروتين الحيواني لذلك ُينصح دائما
في أي نظام غذائي صحي بتناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج
والسمك والتقليل من اللحوم الحمراء.

 .2األطعمة المليئة بالتوابل

التوابــل والبهــارات وخاصــةً الحــار منهــا تُعتبــر أطعمــة ُمحفــزة
ومهيجــة للقولــون ويشــعر المريــض بألــم وانتفاخ فــور تناولها.
ُ
لمنبهــات والمشــروبات الغازيــة المشــروبات التــي
ُ .3
تحتــوي علــى كافييــن مثــل الشــاي والقهــوة وبعــض
المشــروبات الغازيــة أيضــا تتســبب فــي تهييــج القولــون .كمــا
أن المشــروبات الغازيــة التــي تتســبب فــي انتفــاخ البطــن
وخــروج الغــازات تؤثــر بالســلب أيضــا علــى صحــة القولــون.

 .2األطعمة الغنية باأللياف

تنــاول األكالت التــي تحتــوي علــى األليــاف عــادة غذائيــة صحيــة
عمومــا ،ولكنهــا تُصبــح ضــرورة إذا كان الشــخص ُيعانــي مــن
التهابــات أو اضطرابــات القولــون .فاألليــاف تُســهل عمليــة الهضم
وتحمــي مــن اإلمســاك واإلنتفــاخ .ومــن األكالت الغنيــة باألليــاف
والمفيــدة لمرضــى القولــون الخضــروات والفاكهــة مثــل الكمثــرى
والتفــاح والتــوت األحمــر والمــوز والبرتقــال

 .3الحبوب الكاملة

الحبــوب الكاملــة هــى الحبــوب التــي لــم يتــم إزالــة القشــرة
الخارجيــة عنهــا مثــل المعكرونــة البنــي واألرز البنــي والخبــز
األســمر والدقيــق األســمر والشــوفان .هــذه األكالت صحيــة ألنهــا
مليئــة بالفايتامينــات التــي يحتاجهــا القولــون باإلضافــة لألليــاف
والمعــادن واألحمــاض الدهنيــة .لذلــك هــى ُمفيــدة جــدًا لمرضــى
القولــون .اقرئــي أيضــا :أطعمــة تســهل عمليــة الهضــم.

 .4الدهون الصحية

المقصــود بالدهــون الصحيــة هــى تلــك الموجــودة فــي المنتجــات
الطبيعيــة مثــل زيــت الزيتــون والمكســرات مثــل اللــوز والفواكــه
مثــل األفــوكادو ،والدهــون الموجــودة فــي األســماك مثــل
الســلمون .كلهــا دهــون غيــر ُمشــبعة يســهل هضمهــا مفيــدة
للقولــون.

 .4البقوليات

الفول والعدس والحمص وغيرها من البقوليات تتسبب في
انتفاخ البطن وتُحفز القولون لذلك ال ُيفضل تناولها في النظام
الغذائي لمرضى القولون.

 .5أطعمة قليلة الفودماب

الفودماب هى سلسلة قصيرة من النشويات التي تمتصها
األمعاء الدقيقة بشكل ُمضر بالمعدة .وتشتمل قائمة
الفودماب على:
الفركتانز ،والتي توجد في األطعمة مثل البصل والثوم.
الفركتوز ،مثل العسل وبعض الفواكه التي تحتوي على كميات
عالية من الفركتوز والذي يصعب هضمه في الكثير من األحيان.
الالكتوز ،الموجود في األلبان ولكن يختلف تأ ّثر القولون بها
وفقا للحالة المرضية.
جاالكتانز ،مثل البقوليات العدس والفول والفاصوليا.

 .5األعشاب

المهدئــة لألعصــاب وصديقــة المعــدة مثــل البابونــج
خاصــةً ُ
واليانســون والنعنــاع والشــمر والزنجبيــل والشــاي األخضــر.

أكالت ممنوعة لمرضى القولون

التهــاب القولــون أو اضطرابــه بالتأكيــد أمــر مؤلــم ومزعــج ولكــن
لــك صحــة جيــدة وجهــاز هضمــي
التعامــل معــه بــذكاء يضمــن ِ
ســليم .لذلــك تعرفــي علــى األكالت الممنوعــة علــى مرضــى
القولــون والتــي هــى بشــكل عــام قــد تضــر الجســم أحيانــً مــع
اإلكثــار مــن تناولهــا.
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هل يوجد
عالج لعدم
انتظام ضربات القلب؟
تسمى أمراض كهرباء القلب بعدم انتظام ضربات القلب ،أو اضطراب نظم القلب ،ويشير هذا المصطلح إلى أي
ّ
تغيير في نبضات القلب عن التسلسل العادي للنبضات الكهربائية للقلب ،إذ قد تزيد سرعة هذه النبضات ،أو قد
متقطعة غير منتظمة ،عندها ال ينبض القلب بصورة صحيحة ،وال يستطيع ّ
ً
ً
مما
بطيئة ،أو
تصبح
ضخ الدم بفعاليةّ ،
ّ
يؤدي إلى ألا تعمل باقي أعضاء الجسم بصورة صحيحة مثل :الدماغ ،أو الرئتان .وقد يتوقف نبض القلب نتيجة
ّ
عدم االنتظام أو يتلف.
وعــاد ًة يكــون عــدم انتظــام ضربــات القلــب غيــر ضــا ّر أو خطــ ًرا
عــدة أنــواع مــن عــدم انتظــام ضربــات
علــى الحيــاة ،وتوجــد ّ
القلــب ،وهــذه األنــواع هــي:
أن حجــرات القلب العليــا تنقبض
• الرجفــان األذينــي ،ويعنــي ّ
بصــورة غيــر منتظمة.
ّ
أقــل مــن
أن القلــب ينبــض بصــورة
• بــطء القلــب ،ويعنــي ّ
المعــدل الطبيعــي.
أن القلــب ال ينبــض بصــورة
• إحصــار التوصيــل ،ويعنــي ّ
إمــا ينبــض بســرعة أو ببــطء.
طبيعيــة؛ ّ
ّ
مبكرة.
أن القلب ينبض بصورة
• االنقباض المبكر ،ويعني ّ
جدا.
•
تسرع القلب ،ويعني ّ
ّ
أن معدل نبضات القلب سريع ً
أن الحجــرات الســفلية للقلــب
• الرجفــان البطينــي ،ويعنــي ّ
تنقبــض بصــورة غيــر منتظمــة.

أعراض كهرباء القلب
هناك العديد من األسباب المؤدية إلى عدم انتظام ضربات
القلب ،ويمكن ألّا تظهر أعراض لدى بعض المرضى ،لكن
يكتشف الطبيب عدم انتظام ضربات القلب أثناء الفحص
الروتيني،
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أو عند إجراء تخطيط للقلب ،وال يعني ظهور األعراض في
العادة وجود مشكلة خطيرة ،فبعض المرضى الذين ال تظهر
عليهم أعراض عدم انتظام ضربات القلب تكون لديهم
أن بعض المرضى الذين تظهر
مشكلة خطيرة ،في حين ّ
عليهم األعراض ال توجد مشكلة خطيرة لديهم ،وتعتمد
األعراض على نوع عدم انتظام ضربات القلب لدى المريض،
واألعراض حسب نوع عدم انتظام نبض القلب هي:

أعراض تسرع القلب
• ضيق التنفس.
• الدوخة.
• اإلغماء.
• رفرفة في الصدر.
• ألم الصدر.
• الدوار.
• التعب المفاجئ.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

أعراض بطء القلب
• الذبحة الصدرية (ألم الصدر).
• صعوبة أداء مجهود عضلي.
• صعوبة التركيز.
• االرتباك.
• الدوخة.
• ضيق التنفس.
• اإلغماء.
• التعرق المفاجئ.

أعراض الرجفان األذيني
• الذبحة الصدرية (ألم الصدر).
• ضيق التنفس.
• الدوخة.
• خفقان القلب.
• اإلغماء.
• التعب.

عالج تسرع القلب
ويجرى عالج هذه الحالة عن طريق:
 .1مناورة العصب المبهم

يمكن إيقاف نوبة من نوبات تسرع القلب عن طريق كتم
النفس ،أو إجهاد الجسم ،أو غمس الوجه في الماء البارد،
أو السعال ،إذ تؤثر هذه المناورات في الجهاز العصبي الذي
يتحكم بضربات القلب (األعصاب المبهمة) ،وغال ًبا ما تساعد
مناورة العصب المبهم في إبطاء معدل ضربات القلب،
لكنّها ال تنفع مع جميع أنواع اضطرابات نبض القلب.
 .2األدوية

يوصي الطبيب بتناول بعض األدوية التي ّ
تنظم معدل
ضربات القلب ،أو تستعيد نظام النبض الطبيعي ،وعند
اإلصابة بالرجفان األذيني قد يوصي الطبيب باستخدام األدوية
التي تق ّلل من كثافة الدم في الوقاية من خطر تكوين
الجلطات ،ويجب استخدام جميع هذه األنواع من األدوية تحت
إشراف طبي ،واتباع تعليمات الطبيب بد ّقة ،للتّقليل من
احتمال تطور أية مضاعفات.
 .3الصدمة الكهربائية

عالج بطء القلب
عندما ال يوجد سبب يستطيع األطباء عالجه ،ويؤدي إلى بطء
ضربات القلب يلجأ األطباء غال ًبا إلى استخدام منظم ضربات
القلب ،إذ إنّه ال توجد أدوية يمكنها تسريع ضربات القلب.

عالج كهرباء القلب
عند اإلصابة بعدم انتظام ضربات القلب عاد ًة ما يكون العالج
غير ضروري ،ويلجأ الطبيب إلى العالج إذا كان اضطراب نبض
مضاعفات خطيرةً،
أعراضا خطيرةً ،أو يس ّبب
القلب يس ّبب
ً
ٍ
قسم العالج أقسام حسب نوع عدم انتظام ضربات القلب،
و ُي ّ
ومن طرق عالج عدم انتظام نبضات القلب ما يأتي:

يستخدم ّ
الطبيب عند إصابة المريض بالرجفان األذيني
تقويم نظم القلب عن طريق األدوية ،أو عن طريق تعريض
القلب لصدمة كهربائية ،من خالل وضع أقطاب على الصدر أو
الصقات يم ّر بها تيار كهربائي ،إذ يؤثر هذا التيار في النبضات
الكهربائية في القلب ،ويستعيد نظام النبض الطبيعي.
 .4االستئصال القسطري

يدخل الطبيب جهاز قسطرة عن طريق األوعية الدموية
إلى القلب ،وباستخدام األقطاب الموجودة على أطراف جهاز
القسطرة يستخدم الطبيب الحرارة ،أو البرودة الشديدة ،أو
موجات الراديو في إتالف قطعة صغيرة من أنسجة القلب أو
استئصالها ،ليكون عائقً ا أو حاجزًا يمنع كهرباء القلب من
السريان في المسار المسبب الضطراب ضربات القلب لدى
المريض.

العالج بالجراحة
 .1جراحة المتاهة

قصر إجراء هذه الجراحة على المرضى الذين ال يستجيبون
ُي َ
يشق الطبيب نسيج القلب في النصف العلوي
للعالج ،إذ
ّ
من القلب (النصف األذيني) في هذه الجراحة ،إلنشاء
متاهة ،أو نمط من الندب ،أو النسيج المتندب ،ليعيق
اإلشارات الشاردة الكهربائية التي تس ّبب اضطراب ضربات
ألن النسيج المتندب ال يوصل التيار الكهربائي.
القلب؛ ّ
 .2جراحة المجازة التاجية

يلجأ الطبيب إلى هذه الجراحة عندما يعاني المريض من
مرض شديد في الشريان التاجي ،إضافة إلى عدم انتظام
وتحسن هذه الجراحة تد ّفق الدم إلى القلب.
ضربات القلب،
ّ
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ماذا يشمل
تحليل الدم الشامل
تحليــل الــدم الشــامل أو كمــا يعــرف بصــورة الــدم الكاملــة هــو تحليــل يجــرى لتقييــم الخاليــا الموجــودة فــي الــدم ،وهــي ثالثــة أنــواع
رئيســية تعــوم فــي البالزمــا ،وهــي :كــرات الــدم الحمــراء ،وكــرات الــدم البيضــاء ،والصفائــح الدمويــة .تحليــل الــدم مــن أكثــر التحاليــل
ـيوعا ،وهــذه الحســابات يتــم تحديدهــا بواســطة أجهــزة خاصــة تعمــل علــى تحليــل مكونــات الــدم بأقــل مــن دقيقــة ،وتعطــي
شـ ً
معلومــات عــن صفــات هــذه الخاليــا ،مثــل :حجمهــا ،وشــكلها ،ولونهــا ،فوجــود اضطــراب فــي واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الخاليــا يكــون
داللــةً علــى اإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض والمشــاكل الصحيــة ،لكــن يحتــاج المريــض إلــى إجــراء مزيــد مــن الفحوصــات لتحديــد
ســبب هــذا االضطــراب الــذي أصــاب خاليــا الــدم.

مكونات تحليل الدم الشامل

يقيس تحليل الدم الشامل العديد من األمور ،مثل:

 عدد خاليا الدم البيضاء.زيــادة عــدد كريــات الــدم البيضــاء فــي الجســم تــدل علــى وجــود عــدوى فــي
الجســم أو وجــود ورم خبيــث فــي حــال كانــت الزيــادة بدرجــة كبيــرة ،بينمــا
نقــص عــدد كريــات الــدم البيضــاء عــن الطبيعي يــدل على اســتعمال بعض
األدويــة مثــل العــاج الكيمــاوي ،أو وجــود مشــكلة فــي النخــاع العظمــي،
حيــث أن تحليــل خاليــا الــدم البيضــاء يبيــن عددهــا بالنســبة لحجــم الــدم،
ويختلــف عددهــا الطبيعــي بيــن المختبــرات بنســبة قليلــة ،لكــن يتــراوح
عددهــا الطبيعــي مــا بيــن  4300-10800لــكل مليمتــر مكعــب.

 -نسبة الهيموجلوبين:

 عدد خاليا الدم الحمراءأيضــا علــى عددهــا فــي حجــم الــدم ،ويتــراوح عددهــا
يــدل تحليلهــا ً
الطبيعــي مــا بيــن  4.35-5.65مليــون خليــة لــكل مليمتــر مكعــب لــدى
الرجــال ،و 5.03-3.92لــدى النســاء ،وانخفــاض عــدد كــرات الــدم الحمــراء يــدل
علــى اإلصابــة بفقــر الــدم ،الــذي يصاحبــه الشــعور بالضعــف واإلجهــاد ،وينتــج
فقــر الــدم هــذا عــن العديــد مــن األســباب ،مثــل :النزيــف الشــديد ،ونقــص
الفيتامينــات كالحديــد ،أو نتيجــة مشــاكل صحيــة أخــرى .أمــا ارتفــاع عــدد
كــرات الــدم الحمــراء يكــون داللــةً علــى اإلصابــة بمشــاكل القلــب أو مــرض
كثــرة الحمــرة الحقيقيــة.
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الهيموجلوبيــن هــو جــزيء البروتيــن فــي خاليــا الــدم الحمــراء ،والمعــدل
الطبيعــي لــه يختلــف بيــن الجنســين ،حيــث يتــراوح بيــن  18-13عنــد
الرجــال ،و 16-12عنــد النســاء .تركيــز الهيموجلوبيــن الوســطي للكريــة
 :MCHCهــو حســاب متوســط تركيــز الهيموجلوبيــن فــي خليـ ٍـة واحــدة
مــن خاليــا الــدم الحمــراء ،ويكــون معدلــه الطبيعــي مــا بيــن  %32إلــى
.%36

 الهيماتوكريت:هــو نســبة حجــم خاليــا الــدم الحمــراء إلــى حجــم الــدم كلــه ،ويـ ّ
ـدل نقــص
عــدد خاليــا الــدم الحمــراء أو الهيموجلوبيــن فــي الــدم عــن المعــدل
الطبيعــي علــى وجــود فقــر الــدم ،ويختلــف المعــدل الطبيعــي لــه بيــن
الجنســين؛ حيــث يكــون مــن  %38إلــى  %48عنــد الرجــال ،ومــن  %35إلــى
%45عنــد النســاء.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

 كمية الهيموجلوبين الوسطيللكرية:
خلية واحدة من خاليا الدم الحمراء ،والمعدل
كمية الهيموجلوبين في
ٍ
بيكوجراما.
الطبيعي له بين 32-27
ً

 حجم الكرية الوسطي:هــو متوســط حجــم خليــة الــدم الحمــراء الواحــدة ،والمعــدل الطبيعــي لــه
يقــع مــا بيــن  100-80فيمتولتــر.

 تفاوت حجم خاليا الدم الحمراء:هو قياس التفاوت في حجم خاليا الدم الحمراء.

 عدد الصفائح الدموية:يتــم التحليــل لمعرفــة عــدد الصفائــح الدمويــة فــي حجــم معيــن مــن
الــدم ،وهــي ليســت خاليــا كاملــة ،إنمــا هــي أجــزاء مــن الســيتوبالزم ،تُصنــع
مــن خاليــا ُوجــدت فــي نخــاع العظــم ،وتــدل زيــادة عــدد الصفائــح الدمويــة
علــى وجــود مشــكلة فــي نخــاع العظــم ،أو التهــاب ،أو نقــص الحديــد فــي
الــدم ،بينمــا نقــص عــدد الصفائــح الدمويــة عــن المعــدل الطبيعــي يشــير
لفتــرات طويلــة ،ويكــون معدلهــا الطبيعــي مــا بيــن
إلــى وجــود نزيــف
ٍ
 400000 -150000لــكل مليمتــر مكعــب.

أسباب طلب
تحليل الدم الشامل
يطلــب الطبيــب تحليــل الــدم الشــامل كجــزء مــن التحاليــل
الروتينيــة فــي الفحــص العــام للمريــض ،أو إذا كان المريــض يعانــي
ـراض غيــر معروفــة الســبب ،مثــل :النزيــف ،وظهــور الكدمات،
مــن أعـ ٍ
إذ يســاعد تحليــل الــدم الشــامل الطبيــب فــي مــا يأتــي:
تقييــم الحالــة الصحيــة العامــة للمريــض ،وفحــص أمــراض صحيــة
مختلفــة.
تشــخيص المشــكلة الصحيــة التــي يعانــي منهــا المريــض ،وعنــد
إصابتــه بأعــراض مختلفــة ،مثل :الضعــف ،واإلجهــاد ،والنزيــف ،واالحمرار،
والتــورم ،وارتفــاع حــرارة الجســم ،وظهــور كدمــات علــى الجســم.
متابعــة مشــكلة صحيــة يعانــي منهــا المريــض بالفعــل ،فيطلــب
الطبيــب إجــراء تحليــل الــدم بشــكل منتظــم لمتابعــة تطــور وتقــدم
مــرض يعانــي منــه المريــض يؤثــر علــى خاليــا الــدم.
متابعــة العــاج الــذي يتناولــه المريــض إذا كان يؤثــر علــى كريات الــدم أو
تبعا لنتيجــة تحليل الدم الشــامل.
تقييــم كفــاءة العــاج ً
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عملية عالج تضخم البروستاتا بسيطة
ال تستغرق أكثر من  10دقائق
د.محمد عبد اللطيف  -استشاري ورئيس قسم المسالك البولية
د.محمـد عبـد اللطيـف :تقنيـة الــ « »Rezumلعلاج تضخـم
البروسـتاتا نتائجهـا مبهـرة
• تضخم البروسـتاتا المصاحب لتقدم السـن ال يؤدي بالضرورة
إلى حدوث سـرطان البروستاتا
• ليـس هنـاك عالقـة بيـن تضخـم وحجـم البروسـتاتا ومـدى
األعـراض ودرجـة صعوبتهـا
• أمـراض الجهـاز البولـي تتشـابه فـي أعراضهـا ..وللتشـخيص
الدقيـق يجـب إجـراء فحوصات شـاملة
أكــد استشــاري المســالك البوليــة فــي مستشــفى دار الشــفاء د .محمــد عبــد
اللطيــف أن «المستشــفى كعهــده دائمــً كان ســباقًا فــي إدخــال تقنيــة الـــ
« »Rezumلعــاج تضخــم البروســتاتا هــي عمليــة بســيطة جــدًا ،تســتخدم حقــن
بخــار المــاء المضغــوط فــي البروســتاتا بمــا يخلــص المريــض مــن االســتخدام
الدوائــي المســتمر ،وتعــد خيــارًا وبديــ ً
ا ممتــازًا لكثيــر مــن عالجــات تضخــم
البروســتاتا».

وأوضــح د.عبــد اللطيــف أن «هــذه العمليــة التــي ال تســتغرق أكثــر مــن
 10دقائــق تحــت تخديــر بســيط ،وحققــت نتائــج مبهــرة ومضمونــة
وفعالــة فــي تخليــص المريــض مــن األعــراض الجانبيــة التــي
تُســببها الجراحــات التقليديــة وأثبتــت فعاليــة بشــكل كبيــر
لمــن يرغــب فــي المحافظــة على القــدرة الجنســية الطبيعية».

وبيــن أن «التدخــل الجراحــي لعــاج تضخــم البروســتاتا
تقلــص جــدًا اآلن ،وبــات ال يتــم اللجــوء إليــه ســوى فــي
األحجــام الكبيــرة جــدًا ،حيــث دخلــت مــن مــدة طويلــة ســبل
عالجيــة متنوعــة كعمليــة اســتئصالها بالقاطــع الكهربائــي
 ،TURPأو باســتخدام تقنيــات البالزمــأ أو تبخيــر البروســتاتا ،أو
الليــزر بأنواعــه المختلفــة».
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وأشــار فــي ســياق أخــر إلــى أن «تضخــم البروســتاتا المصاحــب لتقــدم الســن ليــس حالــة مرضيــة بقــدر مــا هــو حالــة مالزمــة للرجــال بدايــة
مــن ســن  45حتــى  50عامــً ،وأن هــذا النــوع مــن التضخــم ،ال يــؤدي بالضــرورة إلــى حــدوث ســرطان فــي البروســتاتا ،الــذى يعــد عمليــة أخــرى
منفصلــة عــن التضخــم الشــائع المعــروف لــدى الجميــع».
وأوضــح أن «البروســتاتا غــدة موجــودة أســفل المثانــة البوليــة
تحيــط بمجــرى البــول ،وتســاعد كجــزء مــن وظيفتهــا فــي َتكــون
الســائل المنــوي واســتكمال نمــوه وحركــة الحيــوان المنــوي فــي
رحلتــه مــن الخصيــة حتــى الخــروج فــي القــذف» ،مشــيرًا إلــى أن
«التاريــخ العائلــي والتقــدم فــي الســن وأمــراض القلــب والســمنة
أبــرز عوامــل االختطــار التــي تزيــد معهــا احتماليــة حــدوث تضخــم
فــي البروســتاتا ،وأن ممارســة الرياضــة تعــد عامــل حمايــة مــن
حــدوث المــرض وأعراضــه».
ولفــت إلــى عــدم وجــود عالقــة بيــن تضخــم وحجــم البروســتاتا
ومــدى األعــراض ودرجتهــا صعوبتهــا ،وأشــار إلــى التأثيــر الســلبي
لألعــراض علــى حيــاة المريــض ،التــي قــد تشــمل وجــود َتقطــع
بالبــول أو ضعــف خطــه أو القيــام ليـ ً
ا للتبــول ،مــع شــعور بحرقــان
أو خــروج دم فــي البــول ،أوعــدم قــدرة علــى التحكــم فيــه ،وخروجــه
بســرعة قبــل أن يصــل المريــض إلــى الحمــام.
ونــوه د .عبــد اللطيــف إلــى أن «مضاعفــات تضخــم البروســتاتا تشــمل احتبــاس البــول الحــاد والمزمــن الــذى يــؤدى إلــى تلــف عضلــة المثانــه،
وفقــد القــدرة علــى االنقبــاض ودفــع البــول ،وارتجــاع البــول إلــى الكليتيــن وتدهــور وظائفهمــا ،عــاوة علــى التســبب فــي التهابــات الجهــاز
البولــى ،وتكــون حصيــات ثانويــة فــى المثانــة».
وعــن تشــخيص المــرض أفــأد بأنــه يكــون عبــر مراجعــة عيــادة المســالك البوليــة ،وأخــذ التاريــخ المرضــى الكامــل ،وإجراء الكشــف الســريري،
ويشــتمل علــى جــس للبروســتاتا باالصبــع عــن طريــق الشــرج ،وعمــل ســونار ،و إجــراء فحصــي  PSAوتدفــق البــول ،لتحديــد مــدى حاجــة
المريــض للعــاج أو التدخــل الجراحــي.
وأشــار د.عبــد اللطيــف إلــى أن «أعــراض أمــراض الجهــاز البولــي تتشــابه وللتشــخيص المناســب واألدق ،يجــب إجــراء الفحوصــات الشــاملة،
لتحديــد إن كان المريــض يعانــي مــن تضخــم البروســتاتا أو التهــاب المثانــة ،أو أروام المثانــة أوالبروســتاتا مشــيرًا إلــى أن عــاج تضخــم
البروســتاتا يعتمــد علــى درجــة صعوبــة األعــراض».
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«الفايبروسكان» المتوفر في دار الشفاء

يعد األحدث على مستوى الخليج في تشخيص
أمراض الكبد
د .معن المعتوق  -استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي
د .معن المعتوق« :الفايبروسكان» يسهل تشخيص أمراض الكبد
بدقة عالية
• أبرز فوائده عدم الحاجه ألخذ عينات عبر الخزعه لتشخيص أمراض
الكبد ومراحلها
• يتميز بدقه تشخيصيه بشكل مبسط
• عالج «تشحم الكبد» يستوجب تقليل الوزن كخطوة رئيسية
• جراحات السمنة حققت نتائج ممتازة في التخلص منه
أكــد استشــاري الجهــاز الهضمــي والكبــد وزارعــة الكبــد فــي مستشــفى
دار الشــفاء الدكتــور معــن المعتــوق ،أن جهــاز الفيبروســكان أو مــا يســمى
بمقيــاس صالبــة أو كثافــة الكبــد ،يعــد ثــورة طبيــة ســهلت تشــخيص أمــراض
الكبــد.
وأوضــح المعتــوق أن «الجهــاز المتوفــر فــي مستشــفى دار الشــفاء يعــد
األحــدث علــى مســتوى الخليــج ،ويتميــز بتقنيــة األبعــاد الثنائيــة ،والتقنيــة
االهتزازيــة ،مشــيرًا إلــى بعــض فوائــده وأبرزهــا عــدم الحاجــة ألخــذ عينــات
مــن الكبــد عبــر الخزعــة لتشــخيص أمراضــه فيروســية أو مناعيــة أود
هنيــة ،أو تحديــد وقيــاس مراحــل المــرض إن كان هنــاك تليــف أو
تشــمع أو التهابــات ،ووضــع خطــة مســتقبلية لعــاج المريــض.
ولفــت إلــى دقــة الجهــاز العاليــة فــي تشــخيص أمــراض الكبــد
بشــكل مبســط ،عبــر صيــام المريــض مــدة  4ســاعات قبــل
الفحــص ،الــذى يســتغرق بيــن  15الــى  20دقيقــة ،وظهــور
نتيجتــه فــي غضــون نحــو  5دقائــق ،ليغــادر المريــض الــى
بيتــه بــكل أمــان مــن دون أي مضاعفــات.
وأشــار إلــى أهميــة إعــادة الفحــص بعــد العــاج ،مؤكــدًا
أن جراحــات الســمنة حققــت نتائــج ممتــازة فــي التخلــص
مــن تشــحم الكبــد ،الــذى هــو عبــارة عــن تراكــم الدهــون،
وممكــن أن يتطــور إلــى التهابــات مزمنــة أوضمــور داخــل
خاليــا الكبــد ،يتحــول مــع مــرور الوقــت ،إلــى نســيج ليفــي
عالــى الصالبــة ،وهــو مــا يســمى بالتليــف أو الندبــات.
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وبين أن أبرز أسباب تشحم الكبد تتمثل بالسمنة المفرطة ،عدم انتظام السكر بالدم ،ارتفاع الكوليسترول في الدم فض ً
ال عن
أسباب أخرى كالتهاب الكبد الفيروسي أو الوبائي أو شرب الكحوليات بكميات كبيرة أو بعض األدوية مثل العالجات الكيماوية،
الكورتيزون ،المضادات الحيوية أو المسكنات وفيما حذر من تشحم الكبد ،وما قد يؤدي إليه من تليف خالل فترة من  8إلى  15سنة إن
لم يتم عالجه ،أكد أن «المرض يعتبر صامت ،وليس له أى أعراض ،مع احتمالية الشعور بإرهاق ،كسل ،غثيان ،ارتفاع باالنزيمات ،حكه،
اآلالم غير محددة في الناحية العلوية من البطن ،الفتًا إلى أن غالبية المرضى قد ال يشتكون من هذه األعراض».
ونصح الدكتور المعتوق من يعانون من السمنة والسمنة الجذعية والسكرى وارتفاع الكوليسترول و الضغط بعمل سونار
عادي على الكبد ،وحال تبين وجود دهون عليه ،يفضل إجراء تحاليل الدم وإنزيمات ووظائف الكبد ،وعمل فحص الفيبروسكان
للتشخيص ومعرفة بشكل دقيق مراحل المرض.
وبين أن «عالج تشحم الكبد يستوجب كخطوة رئيسية أولى تقليل الوزن عبر ممارسة الرياضة أو الرجيم (الحمية) أو عن طريق
العالجات أو عبر وضع بالونات المعدة أو التدخل جراحيًا عن طريق التكميم أو تحويل المسار فض ً
ال عن االبتعاد عن الوجبات السريعة
والمشروبات الغازية وضبط معدل السكر بالدم وعالج الكوليسترول إن وجد ،وتجنب األدوية غير الضرورية مثل المسكنات أو
الكورتيزون إال إذا لزم األمر».
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إهمـال عـالج الميــاة البيـضــاء
يـؤدي إلى مضــاعفـات خطيــرة
د .يوسف الظفيري  -استشاري العيون
• د .يوســف الظفيــري :أســباب متعــددة للميــاه البيضــاء
والجراحــة الســبيل الوحيــد للعــاج
• التقــدم فــي العمــر والعيــوب الخلقيــة والســكري و أدويــة
الكورتيــزون والتهــاب القزحيــة وارتفــاع ضغــط العيــن أبــرز
مســببات المــرض
• أعــراض المــرض قــد تظهــر علــى صــورة ضعــف وتشــوش
الرؤيــة والزغللــة بشــكل دائــم وعــدم القــدرة علــى تمييــز
األشــكال واأللــوان
• ضــرورة مراجعــة الطبيــب فــي حــال مالحظــة وجــود أي
تغييــرات فــي الرؤيــة
كشــف استشــاري ورئيــس قســم طــب وجراحــة العيــون فــي
مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور يوســف الظفيــري أن «العديــد مــن
األشــخاص يعانــون مــن الميــاه البيضــاء ،التــى تعــد أحــد األمــراض
التــى قــد تصيــب العيــن ،و تــؤدي الــى آثــار ســلبية علــى الرؤيــة،
وضعــف النظــر ،والتغيــر الســريع فــى درجــة الرؤيــة».
وأوضــح الدكتــور الظفيــري أن «أبــرز األســباب لتكــون الميــاه
البيضــاء التقــدم فــي العمــر ،وبســببه قــد تحــدث بعــض التغيــرات
الطبيعيــة فــي العدســة ،وتتســبب فــي تكــون الميــاه البيضــاء،
كمــا أن المــرض قــد يكــون بســبب عيــوب خلقيــة يولــد بهــا الطفل،
وفــي الغالــب تكــون نتيجــة حــدوث مشــاكل أثنــاء الحمــل تســببت
فــي إصابــة الطفــل بهــذا المــرض ،وقــد تعــود أســباب ذلــك إلصابــة
األم بعــدوى فيروســية أو تناولهــا أدويــة دون استشــارة الطبيــب،
أو نتيجــة وجــود ســبب جينــي ،أو مشــاكل لــدى الطفــل خاصــة
بالصحــة العامــة».
وبيــن أن «األســباب األخــرى المؤديــة لتكــون الميــاه البيضــاء تتنــوع
وقــد تشــمل الســكري أو تنــاول أدويــة مــن الكورتيــزون خاصــة
إذا كانــت أقــراص أو جــود التهــاب قزحيــة بالعيــن فــي الطبقــة
الوســطى المســؤولة عــن تغذيــة العيــن ،أو وجــود ارتفــاع فــي
ضغــط العيــن» الميــاه الزرقاء«أوالتعــرض لكدمــة قويــة بالعيــن
يســبب فتــح بســيط فــي حافظــة العدســة ،مــا قــد يــؤدي إلــى
دخــول الســائل إلــى مكونــات العدســة فيســبب تبييضهــا أو
تعــرض العيــن لجــرح بواســطة آلــة حــادة يتســبب فــي قطــع
القرنيــة وحافظــة العدســة ،مــا قــد يــؤدي الــى ان تتفاعــل مكونــات
العدســة مــع الســائل الموجــود فــي العيــن فتبيــض وتتكــون
عتامــة علــى العدســة».
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وأوضــح الدكتــور الظفيــري أن «أعــراض الميــاه البيضــاء عنــد المريــض
قــد تظهــر علــى صــورة ضعــف وتشــوش الرؤيــة والزغللــة بشــكل دائــم،
وعــدم القــدرة علــى تمييــز األشــكال واأللــوان ،حتــى وإن ارتــدى المريــض
نظــارة يظــل معــه ذلــك التشــوش ،وكلمــا زاد إهمــال هــذه األعــراض
كلمــا زدات درجتهــا ،وهنــا يســتوجب مــن استشــاري طــب العيــون أن
هــذا التشــوش أو األعــراض ســتزداد بالتدريــج مــا لــم يتــم تقديــم العــاج
المناســب عبــر التدخــل الجراحــي».
ولفــت إلــى أن «تشــخيص الميــاه البيضــاء عنــد المريــض يكــون مــن
الشــقي» ،وهــو جهــاز
خــال فحــص قــاع العيــن عــن طريــق «المصبــاح ِ
يســتخدم الميكروســكوب ،إذ يســاهم فــي تكبيــر أنســجة العيــن بدرجــة
تتــراوح بيــن  10إلــى  25مــرة ،وهنــا يتــم فحــص كل أنســجة العيــن ،وخاصــة
العدســة ،وتظهــر مــن خاللــه عتامــة «ميــاه بيضــاء» مؤثــرة علــى النظــر».

مــن الجهــاز المســتخدم ،وبعدهــا يتــم الدخــول مــن خــال هــذه الفتحــة
لتفتيــت العدســة بواســطة الموجــات فــوق الصوتيــة ،وشــفطها ،ثــم زراعــة
العدســة الحديثــة.
ونصــح الدكتــور الظفيــري بضــرورة مراجعــة الطبيــب فــي حــال مالحظــة
وجــود أي تغييــرات فــي الرؤيــة أو تطــور للحالــة ،مثــل الرؤيــة المزدوجــة أو
ألــم العيــن المفاجــئ أو ومضــات الضــوء ،أو الصــداع المفاجــئ.

وحــذر الدكتــور الظفيــري مــن اإلهمــال فــي عــاج المــرض ومــا قــد يــؤدى
إليــه مــن مضاعفــات وقــد تشــمل حــدوث ارتفــاع فــي ضغــط العيــن
والتســبب فــي تدميــر العصــب البصــري ،حتــى وإن اعتمــد عــاج الميــاه
البيضــاء فيمــا بعــد ،وعليــه دومــا نســدى النصــح بأهميــة العــاج المبكــر
للمــرض لتفــادى هــذه المضاعفــات.
ونــوه إلــى أهميــة األخــذ بعيــن االعتبــار ملحوظــة مهمــة وهــي أن التغييــم
فــي الرؤيــة الناتــج عــن الميــاه البيضــاء أو االعتــام فــي عدســة العيــن ،قــد
يؤثــر علــى جــزء صغيــر مــن العدســة ،وبالتالــي ال تشــعر بــأي تأثيــر علــى
الرؤيــة ،لذلــك فــي حــال إزديــاد إعتــام العيــن ،يــزداد التشــوه الــذي يحــدث
للضــوء ،وبالتالــي ســتصبح االعــراض أكثــر وضوحــً.
وبيــن أن الطريــق الوحيــد لعــاج الميــاه البيضــاء هــو الجراحــة ،ســواء عــن
طريــق الموجــات الصوتيــة ،أو الليــزر ،حيــث فــي الموجــات الصوتيــة يتــم
جــدا بواســطة جهــاز أشــبه بالقلــم ،والدخــول إلــى
عمــل فتحــة دقيقــة ً
العيــن وتفتيــت العدســة بالموجــات الصوتيــة وشــفطها ،وبنفــس الجهــاز
المســتخدم ومــن نفــس الفتحــة الدقيقــة يتــم زراعــة العدســة الجديــدة،
وإدخالهــا مطويــة لتســهيل فردهــا بعــد دخولهــا العيــن.
وأشــار إلــى اســتخدام تقنيــة الفيمتــو ســكند ليــزر ،عنــد اســتخدام الليــزر
مــع االعتمــاد فــي ذات اللحظــة علــى الموجــات الصوتيــة ،وذلــك مــن خــال
اســتخدام تلــك التقنيــة فــي عمــل فتحــة دقيقــة فــي ســطح العيــن بــد ًلا
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مستشفى دار الشفاء يقيم تدريب عملي على التعامل
مع الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

أقــام المستشــفى مخطــط تدريبــي عملــي للكــوادر العاملــه فــي المستشــفى
بمختلــف األقســام الطبيــة واإلداريــة ليصبــح الجميــع علــى أهبــة االســتعداد
للتعامــل مــع الحــاالت التــي يشــتبه فــي اصابتهــا بفيــروس كرونــا ســواء
بالطــوارئ ،العيــادات الخارجيــة أو األقســام الداخليــة طبقــً لإلجــراءات المتبعــة
حســب توصيــات وزارة الصحــة.
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النزهة السنوية للعاملين وعائالتهم

جانــب مــن النزهــة الترفيهيــة الســنوية التي ينظمها مستشــفى دار الشــفاء
للعامليــن و عائالتهــم لتوطيــد العالقة بين الموظفين و نشــر األجــواء العائلية
واأللفــة بينهم.
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مستشفى دار الشفاء يفتتح مركزًا خاصًا للتبرع بالدم
بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي

افتتــح مستشــفى دار الشــفاء يــوم األربعــاء الموافــق  18مــارس  2020مركـزًا خاصــً للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع
بنــك الــدم الكويتــي وذلــك حرصــً مــن المستشــفى علــى المســاهمة فــي ســد احتياجــات الكويــت مــن مخزون
الــدم فــي ظــل الظــروف الصحيــة التــي تمــر بهــا البــاد والعالــم بأســره .يســتمر باســتقبال المتبرعيــن يوميــً
مــن الســاعة  9صباحـ ُا وحتــى الســاعة الواحــدة ظهـرًا عــدا يومــي الجمعــه والســبت ،حيــث يتــم فــرز المتقدمين
للتبــرع  -والذيــن يتــم اســتقبالهم طبقــً لمواعيــد التبــرع التــي تم تحديدها مســبقًا مــن خالل الخط الســاخن
للمستشــفى  1802555كمــا يتــم مراجعــة تاريخهــم الطبــي ،حالتهــم الصحية ،وجــدول تنقالتهم خــارج البالد
خــال ال ـــ  6أشــهر المنصرمــه باإلضافــه إلــى تزويدهــم باألقنعة الطبيــة ومعقمــات األيدي.
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#اﻟﻜﻮﻳﺖ_ﻃﺎﻟﺒﺘﻚ_ﻗﻞ_ﺗﻢ

    . .
ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم

ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﺣـﺘـﻴﺎﺟـﺎت اﻟـﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﻟﺪم
ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻘﺮاً ﺧﺎﺻ ًﺎ
ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم داﺧـﻞ اﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻰ ﻣـﺠـﻬﺰاً ﻻﺳﺘﻘﺒـﺎل اﻟﻤﺘﺒـﺮﻋﻴﻦ ﻳـﻮﻣﻴــ ًﺎ.
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ارﺑﻌﺎء  18ﻣﺎرس ) 2020ﻋﺪا ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ(
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٩ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ وﺣﺘﻰ  ١ﻇﻬﺮاً

اﻟﻤﺒﻨﻰ اداري  -اﻟﺪور اول  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﺒﺮع ،اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ:

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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مستشفى دار الشفاء ينظم محاضرة تثقيفية عن
فيروس الكورونا

نظــم مستشــفى دار الشــفاء محاضــرة توعويــة وتثقيفيــة عــن فيــروس الكورونــا لكــوادره
الطبيــة والتــي قدمهــا د .المنــذر الحســاوي  -استشــاري األمــراض الباطنيــة واألمــراض
المعديــة واألمــراض الجنســية المعديــة  -حيــث تطــرق إلــى كيفيــة تشــخيص المــرض
وكيفيــة التعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بهــا باإلضافــه إلــى أساســيات عــزل المرضــى
وخطــوات التعقيــم حتــى يكــون المستشــفى علــى أهبــة اإلســتعداد للتعامــل مــع أي
حالــة يتــم اإلشــتباه بإصابتهــا طبقــً لتعليمــات وزارة الصحــة.
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الجا
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مي
«برقان ب يو
سح
في معرض «بكم تتلون حياتنا»
في
أبناء «متالزمة داون»

زين

ناش

ود.ﺣﺴﲔ اﻷﻧﺼﺎري

القانونيية
«القوى العاملة» و«الداخلية» بحثتا
العازمي :تغييرات الئحة الفرق على طاولة
القطاعقبل
مست
توصيل الطلبات ورخص القيادة
الذ
«بادر»...كية دن ال
حلول التنقل ا للم
تطبيق لتشجيع العمل التطوعي يعرضون منتجاتهم
يته
شر عبر
ض رؤ
لب
رتكزة على ا » تعر
هناء الهاجري:
م
داي
بإمكان الفرق التطوعية
ال هيون
الراغبة ممارسة أنشطتها
«

اﻟﻮزﻳﺮة د .رﻧﺎ اﻟﻔﺎرس
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ اﻟﺘﻲ
اﻟﻜﻨﺪري ﺑﺤﻀﻮر
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻫﻲ
اﻟﺘﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺨﺒﺮات
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎرس ﻳﺘﺴﻠﻢ
وأﻗﻴﻢ اﳌﻌﺮض
)ﺑﻴﺘﻚ( اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ .ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﺑـ  ١٠٧ﺗﺒﲔ رؤﻳﺘﻬﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ
٤٤٠
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع وﻃﺮﺣﺖ أﻓﻜﺎرا
ا
ﺷﺎرك ﺑﻴﺖ
 ٣٧ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺸــﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟـ
ﳋﻤﻴﺲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﺗﺴﻤﺖ ١٩ﻣﺎر ﺑﺪوره ،ﺗﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸــﺎرﻳﻊﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ
وﺣﻠﻮﻻ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ.س
ﳋﺮﻳﺠﲔ ﻓﻲ
ﻬﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺒﺘﺮول
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻷﺣﻤﺪ ا
ﻧﺎﺋﺐ
٢٠٢٠
ﻟﻬﻨﺪﺳﻲ وا
اﻟﻐــﺎﱎ ،وﺑﺤﻀﻮر
اﻟ
ﻣﺸــﺎرﻳﻊ و
ﻣــﺮزوق
اﻟﻜﻨﺪري ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اواﻟﺒﺘﺮول ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﳌﺨﺼﺺ ﻟﻌﺮضﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ .اﻷﻣﺔ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻴﺴــﻰ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻣﺜﻤﻨﺎ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿﻤــﻦ إﻃﺎر رﺋﻴــﺲ
ﻃﻠﺒﺔ ﺸــﺎرﻛﺔ »ﺑﻴﺘــﻚ«
ﻋﻦ اﻟﻐﺎﱎ.
ﺣﻀﻮر وزﻳﺮة د.دﻋﻴﺞ اﻟﺮﻛﻴﺒﻲ ودﻋﻤﻪ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
وﺗﺄﺗــﻲ ﻣ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﳑﺜﻼ ﺷﻬﺪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح
رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺮض
ﻛﻤﺎ
ﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻻ
ﻟﺸﺆون
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﳌ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﺸﺒﺎب اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة
اﻟﻔــﺎرس ،وﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﻛﻤﺎ أﻋﺮب ﻋﻦ ﻓﺨﺮه
د.رﻧﺎ
أن اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲢﺘﻔﻞ
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻹﺳــﻜﺎن .ﺣﺴــﲔ اﻷﻧﺼــﺎري ،واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣــﻊ »ﺑﻴﺘﻚ« ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ
خا
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﳌﻌﺮض
اﳌﺒﺘﻜﺮة اﻟﻜﻮﻳــﺖ د
اﻟﺒﺘﺮول
و
ﻬﻨﺪﺳــﺔ
ﲟﺮور  ١٦ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
لد الح
ﻟﻌﺮض ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﻢ
ﺑﺄﻋﻤــﺎل ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟ
ﻛﺎدﳝﻴﲔ
ﻄﺎﻟﺒــﺎت
أح��اط���ت األ طاب
اإللكت ﺣﺪوث
ﺑﻨﺴــﺐ ﳌﺠﺮى
ا
واﻟﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻫﻮ د.راﺋﺪ ﺑﻮرﺳــﻠﻲ وﻋﺪد ﻣــﻦ اﻷ ﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ.
أﻋﺮب ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ
س�
لمواقع اﻟﻘﺎﻃﻊ
وﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺮﻳﺾ
ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اأو ﻣﻨﻈﺎر
تنسيق
ﻧﺎدرة و
ﺗﻜﻮن يعد
مل �ش��ار
وأﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وإﺑﺮاز
�وار ا
أن ذل ــك
الصلة والتعاون وال
ﺟﺎﻧﺒﻬــﻢ،
أﻳﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻴﺰرـوزارة
لبدء ي��ع اإلن�ش��ا ل �خ��اص��ة ب وإ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟـ
واﳌﺴﺆوﻟﲔ
TURPك ـأوـدت الـ ـ
ﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء اﻟاﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ وأ
د .باسل ﻣﻦذاتﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬــﺎ ﻋــﻦ
ﺣﺎﻓﺰ
�ت
ــﺎرﻳﻌﻬﻢـيــة
ﺟﺪا.رقــم
ﳌﺸالـعــالـم
تفكي
ﺿﺌﻴﻠﺔن ــون
ﳌﻌﺮض.صحة،د.ﺣﺴﲔ ﺑﺠﻤﻴــﻊ
ئ�ي��ة ب
رﻋﺎﻳﺘﻪحــة
ﻣــﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ
لـفــا ألح ـك ــام ال ـق ــا
�ح��دي�
ﳒﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ال
ﻣﺜﻤﻨــﲔـة ال ـص ـ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻐﺎدرة اﳌﺧﻼل اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﳌﺸﺎرﻛﲔـررﻓﻲ اوزي ــر
ﺑﻴﺘــﻚ«،مـنـظـمـ
 ٥٠ﻣﺸــﺮوع وا
ﺟﺎﻣﻌﺔالاﻟﻜﻮﻳﺖ
ق
��وط �ن��ي ل� كه ،وس��ط مبنى ص�إ�ال �د ن�ط�
اللجنة» م ــع
ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  .HoLEPمـخــا
وﻷول
وﻋﻦ
ورﻋﻰاق»ﺑﻴﺘﻚ« اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
وأﺷﺎدـ ﻣﺪﻳﺮ
ﺠﻬــﻮدهل ــدول ـ
�
أوﺿــﺢ أن ﻋــﻼج
تشكيل
ظ ـمــات ا
تنظيماﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﻴﻮم أوإزاﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺴــﻄﺮة
ودﻋﻤﻪي ــة ،ﺗﻘﺪﱘ أﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣ
ﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ
ﻟﺸــﺮاﻛﺔـادة
 1996في
ﺸــﻴﺪﻳﻦ ﺑ
امي ﻓﻲ اﳌﻌﺮض
ـ
ال� �ه� �دم م � ل�ث�ق��اف��ة وا تواصل رف� �ة ال�ت�
ن
ـ
ع
شأن أﺷــﺎر
ـ
م
إ
اﻻﺳﺘ
ـ
�ز
صباح،
ل
وا
س
ﻛﻤــﺎ
ل
�
،Rezum
لسنة
WHO
ﻣ
عادل
ﺨﺮﺟﻴﺔ،
ﺸــﺎرﻛﲔ
وﺗﺘــﻢ
�ج
ال
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ﺗﻀﺨﻢ
ل
ﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
ﺑﺎ
�
�ن
اﻟﺒﺮوﺳــﺘﺎﺗﺎ ﻋــﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ـوناﻟﺘ
ﻛﻠﻴــﺔ اﻷﻧﺼﺎري
ﺗﺨــﺮج ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﳌ
ألدويةاﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻌﻴــﺎدة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﲟﺠﺎﻻتـة ال ـ ـع ـ ـيـ ـ
ﳌﺒﺎدراتتـا ـق ــاري ــره ــا ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﻼج
ف �ن �
اج� �
ض امل
واع
اﻟﻄﻠﺒﺔص ـ ـحـ ـ
وتداول ااﳌﺴﺎﻟﻚ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔـ وا
ـادة مـ ـ ــن
اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت ﻓــﻲ
دﻋﻢـ ـي ـ ــة ل ـ ـ
صيدلة ﺟﺮاﺣﺔ
ﳌﺘﻮاﺻﻞسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ
د.أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ا
»ﺑﻴﺘﻚ«ـ ــوﻓﻲطـ ـ ـنـ
«ا تراض ن �ل ت �ط��وي��ر ون واآلد جلس
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺳــﺘﺎﺗﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﺮﺟــﺎل ﺗﻀﺨــﻢﺗﻘﻨﻴﺔمهنة ال
 Rezumﻳﻌﻄﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻲ معا ل ـ ــال
ال
وﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن
ﻣﺨﺘﻠــﻒ
اب
ـات
اش
ﺗﺨﺼﺺ
ا
و
دارـادر
يتفق
ﻣــﻦ
ـ
م
اﻟﺪاﻋﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ
ل
ـد
عت
�
ح
ﺴﺘﺸﻔﻰص ـ
�
ـ
خ
اﻟﺒﺮ
اﻟﺸﻔﺎء ﺗﺘﻢ أول ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ق
ﻃﺮﻳﻖ
بما
»ﺑﻴﺘﻚ«
ـ
ـر
�
ل
اﻟﺒﺤﺚ
ذﻟﻚ
�د
ا
ـ
ي
ـة
ـو
طني
داء
العمى،
ـ
ي
ي
وﺟﻬﻮدخ ـب ــرات ـه ــا ،ل ـت ـطـ
رار واﻟﺒﺘﺮول أﲟﺎ ﻓﻲ
وﻓﻌﺎﻟــﺔن ـف ـيﻣــذ
وماﻟﻰ ان
ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء
�ق�
ع
ح ـت ــه ل ـت ـ
ﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸــﻴﺮا
ﳑﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻌﻨﺰي إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
على
ﻀﻤﻮﻧــﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺻﺮح ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣ والئ ـ
العمى .Rezum
�ة ال �ش �
كافحةﻟﻬﻨﺪﺳﺔ .خ ـط ــة الـعـمــلاﻟﺘﻲ وﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن
لى مب
ون�ف�
ﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وسوار
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔااﻟ
اﳌﺮﻳﺾا ﻣﻦ الوزاري رقم 395
اﳌﺮﻳﺾ
كافحة
اﻟﺸﺎﻣﻞ.
ف� �ذ ن��اش�ط� نى تراث هذا القرار با ه �ي��د،
ﻃﻠﺒﺔـراات ـي ـج ـيــة و
ﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ
وم
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد،
أ
إلن
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
لعيون
ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ
اﳌ
القرار
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺨﻠﻴــﺺ
ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ا
ـ
ت
ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻨﻈﺎر ﺑﺴــﻴﻂ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
صحة
ـ
حا
موجب
س
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ي».
اال
ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺗ
ون
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟ شا
وأﺿﺎف :ان ﻣﻌﺮض ا ـداف والغايات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
بﳉﺎﻧﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﻦ
ع��ال�ي�
الصحية بالفئات
وزارية
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ و
واﳌﺜﺎﻧﺔ ﲢﺖ
عتباره
ﳉﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ،أن
قرارات
اﻟﺒﺘﺮولءات
ﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘ
مؤ �ة أط �ل��ق���وا م��داف�ع�
واأله ـ
طت ب
ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ
ﳌﺠﺮى الاﻟﺒﻮل
اﻟﻄﻼب و والمسوحات
وال
عالمية،
ﻨﻔﻴــﺬي أﺣﻤﺪ اﻷﻋــﺮاض السنة اﻟ1997
وﻫﻨﺪﺳﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة
كد
الأﻓــﻜﺎرا
و ﻫﻨﺪﺳــﺔ ﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ع�
ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ون ع��ن
ها ت
لهما .ﳌﻮﺿﻌﻲ أو ﺗﺨﺪﻳﺮ
ونشر رسائل اﻟﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
واوﺳــﺘﺎﺗﺎ ﻫﻲ ﻏﺪة ﺗﻮﺟﺪ
ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﳉﺮاﺣﺎت
وﻏﻴﺮﻫــﺎمﻣــﻦ
ق �رار ين تمسكهم ل�ي�ه��ا «ال �ت� امل�ب�ن��ى أم� و
لمكملةاﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ا
ﻳﻘــﺪم لـعــا لـمـيــة للتنمية المستدامة لعمرية المختلفة،
ﻬﻨﺪﺳــﺔاﻟ اﻟلبدء ت
ﻣ
ﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ
لمنفذة وا
هيد ً
ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ
حــةﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺮ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻘــﻂ وﺗﻘﻊ ﻓﻲ
م ـب ــادرات ﻧﺼﺮاﷲ »اﻋﺘﺎد ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺬفا اﳋﻠﻔﻲ
ﻣﺆﻗﺖ
بع مجلس ال � ببقاء املب �زل���ج األخ � سواﻟ
طوير
ﺧﻔﻴــﻒالـصـ
ا ا ال ـص ـل ــة ب ـص ـح ــة ال ـع ـي ــون ا ع ـيــة ،وتـنـفـيــذ ال ـ
اﳉــﺎفـل وزارة
ح
دوﻣﺎ أن ﻳﻮﻓﺮ ﳌﺮﺿﺎه
ي
ض
�
وز
اﻟﻘــﺬفعـ ــا وك ـيـ
ﻣﻬﺪﺋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎء أو ﻋﻨﺪ اﳌﺜﺎﻧﺔ وﳝﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺮى
دي
نى
ر»،
ذات
ح ــق في ال ـتــو
ال
اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻨــﻮي أو ود
يتفق مع أحدث اﻟﺸﻔﺎء
أجزائه» ،راء األ
س
إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أدوﻳﺔ
قة
ـؤون األدوي ـ ـ ـ ــة
«ب�ن��اء
ـحــة ال ـع ـمــى ،وال ـ
اﻟﻌــﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ أﺳﻔﻞ وﻣﻊ اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ
المجتمعية ،بما
شهي
على
٪٧٥ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـ
ال� يدخل حيز ال سيما خير وال
ومـكــاف
د
مجال أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪاﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
واﻟﻘﺪرةشـ ـ ـاﻟﺘﺨﺪﻳــﺮ
حف
اﻟﺒــﻮل،
ـ
ل
ا
أن
ال
اظ
ن��ا
عبدالله
ق
ﻀﻐﻮط
حتى عام .2030
ﻏﺪة اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ
ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺠﺎﻻت
تجدات العالمية في
ﺘﺼــﺎبهيزاتﻓﻲالطبية
م� ش�ط�ون أ تنفيذ الي رار غلق على
ﺿﻌﻒ اﻻﻧ
ﺣﻘﻦد.ﺑﺨﺎر اﳌــﺎء اﳌوﻣﺤﺪدة ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ
اإلبصار
ـ ـ ـ ــوزاري المس
�ع
ك� �
ال
والتجﺳﻠﺲ
وم.
ﺣﺠﻤﻬﺎ ،وﻳﻌﺪ ﺗﻀﺨﻤﺎ
محا
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻘﺪام ﳉﻨﺴﻴﺔ ووﺟﻮد
أﻣﺎﻛﻦـه إل ــى
دﻗﻴﻘــﺔ
ـ
ع� ممثلني دوا ل �
ـ
ـ
ل
صالة
ـ
ا
ل
ـ
ـرار
ـ
س
وال
أر
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
ـاب
ـ
ﻓــﻲ
وﻳﺰداد
ـ
ـ
ا
ـ
لعيون.
ل
ا
ـ
ت
ـدد
ـ
واﳌﻌﺪات
ـ
ك
ت
ل�
ـي أن
حـ ـ ـ ـ ـ ـ
وﺳــﺘﺎﺗﺎ اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ
ف ــي أن صحة ا
،٪٢ف ـﻛﻤﺎ
وﻟﻴﺲ ورﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺎ،
ﺑﻨﺴــﺒﺔـدر،
أﺣــﺪث اﻷﺟﻬــﺰة
اﻟﺒــﻮل ال ـ ـبـ ـ
�ى أه�م للمجل سبقلا أن�
اﻟﺒﺮ الـعـ مــة
و ــاص ــات ال ـل ـج ـنــة
لاللت
على
ـام ل ـ ـﻓﻲ
ـإدارة
ﻌﺘﻤــﺪة ﻋﺎﳌﻴــﺎ
ﻟﻨﺰﻳﻒ
املباني �ي��ة ال�ح�ف� س الوطني ه��م اج
ال
فا
ﻃﺮﻳــﻖـا إﺑﺮة وﻋﺪﺳــﺔ ﺣﻤﻴﺪا ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺘﻀﺨﻢ
ﻳﺘﻌﺮض
ـ
ع
ص
تم
ـ
ل
ا
البدر
ـ
ق
اﳌ
ت
ـر
ـ
ـ
ي
خ
ﻟﻄﺒﻴــﺔ
ـد
ﻗﺪ
ف
ا
عبدالله
ـ
م
اﳌﺮﻳﺾ
ـ
ل
ان
عوا
ا
د.ﻓﺎ
اظ
و
لحالي
ا
ﻋــﻦ
اإلفراج عن أيﺻﻤﺎم أﻣﺎن وﺗﺼﻞ
و
ﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮﺿﻰ
س ــة الــوضــع ا
الترا
ﻃﻤﺔ
وﺳــﺘﺎﺗﺎ إﻟــﻰ  ٪٥٠ﻋﻨﺪ
ت��م ال
ع�ل��ى
أو ا
ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ اﺣ
ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔعدمﺗﻠﺴﻜﻮﺑﻴﺔ ذات
ﳉﺮاﺣــﺔ اﻟ إلى
تتولى درا اﻟﻨﺠﺎر
صالحيات ن وت
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧــﻼل
التفاقيات ثية املحمية امل�ب�ن��ى ك� تأكيد
عقدها ا لل
جا
ص ـ ـ ـود.حـ ـ ـرﱘـة اﻟالـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون
جماركﻧﻘﻞ دم
المواد
اﻟﺒﺨﺎر ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
الك
�و
ﻳﺘﻄﻠــﺐ
ﻣﺸﻘﺔ
وز
ن
المقرر
�
و
ال
ـة
ﲡﻨﻴﺒﻬﻢ
�ه
ـ
ي
ال
ﻗﺪ
األدو
بال
وﻳﻘﻮم
جنيف
ﺮﺿ
دو
م ـ ـ ــات
ويت.
اﻟﻌﻼج اﳌﺜﻠﻰ ﺧﺎرج واﻟــﺬي من إرأنساليات
ﻳﺘﻌﺮض ﻋﺎﻟﻲ
من
م
اللجنة والعالمية ب
قان
وﺳﺘﺎﺗﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺮﺟﺎل إﻟــﻰ  ٦٠ﻋﺎﻣﺎ وﺗﺼﻞ
لية ال
ون ا
ﻮانـدي ـ
مايو
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــد ـة الـ ـعـ ـم ــى ،وت ـح ـ
ﺧﻴﺎرات
وﻃـدﺎﻟﺐ ﺟﺮاق وشملت اختصاصات
اﻟﺒﺮ
الصي
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أﻧﺴﺠﺔ
الوطن جلس
ﻳﻘﺪم 21ﻟــﻪ
دالنية ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﲔ ٥٠
ﳌﺴــﺎﻟﻚــرات
تي صادقت ملحلي
من
ض
ـ
ح
الفترة
»اﻟﻴﻮم
ـ
ـ
ح
ـ
ف
 ٧٠إﻟﻰ  ٪٨٠ﻋﻨﺪ
ـا
ـ
ت
ـ
ك
ـ
س
ا
ـ
ـ
م
خالل
وﻧﺮ
ﻓﻲ
وأﺿﺎف
ـ
و
م
ـ
أي
ل
ﻻﻟﺘﻬﺎب
وا
والم ﻣــﻦ
ي
ح ــدي ــات،
ﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻧﺴــﺒﺔ
كمالت
ًﺟﺲ ا
ﺳﻔﻲالتقارير الــدوريــة اﻟﺒﻼد« .دار اﻟﺸﻔﺎء وﻷول أﻳﻀــﺎ وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ الﻓﺈن ا
عليها
ع ـﻟﻴﻮ
امل
خاصة
اﻟﺒﻮل ،وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻫﺬه إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ع ـ ــوام ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوة والـ ـتـ ـ ـرامــج أيـضــا إ
 Rezumاﻟﺒﻮﻟﻴــﺔ ،واألغــذيــة
ﺴﺘﺸﻔﻰ
ـداد وأﺣﻤﺪ ﻧ لدولية ﻣ.2020
وب �ي��ن
جلس
اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺠﺮى
دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل
نباتات
ـ
ب
ـ
ل
وا
ا
طر
ﺟﻬﺎز
نظمات
أن
ـات
وال
ﲡﻨﺐ
قـتــرحـ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ  ٨إﻟﻰ ١٠
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻘﻨﻴﺔ Rezumغذائية واألعشاب
��وا «
ف
ﺼﺮ
وتقديمها للم
ﺑﲔ  ٧٠و ٨٠ﻋﺎﻣﺎ.
أو ال
اﷲ و
من قائمة ه �ن �اك
جـ ـد.ﻣـاز ﻣﺮه ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮوﺳــﺘﺎﺗﺎ
اﻷ ال
ﻋــﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
ووض ــع الـمـ للعمل على تحقيق
ﻳﺤﺘــﺎج اﳌﺮﻳﺾ
ضرات
بـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات اإلن ـ ـ
عدم حديث
ﺤﻤﺪ إ
ﻟﻌﻼج
مستح و
الفتني إ املباني ال ض�غ�ط�
ـواد وﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ،
اﳊﺎﺟﺔ ﻷي ﻣﻌﻈﻢ
مع
�ا
فيذية،
ﺳﻤﺎ
ـ
م
ـة
إل
هم
و
ـ
ق
ﺣﺎل
ـ
ام
التن
ـ
الطبية
ث
وطنية لصحة م ــو
خ ��
اﻟﺮﺟﺎلﻣﺠدون
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه .وﻓﻲ ـواردة إل ــى ال ـبــالد،
يتم إحرازه لبلوغ ﻟﺪىﻋﻴﻞ ود.
لى «م
كان ت
عن قا
وال
امل
راج ا
تراثية
أهــداف الخطة ال
والتقدم الذي
لـ ـ ـ
وﻫﻲ
جلس أو حقيق ذلك نونية
م� تعدي ع حاوالت لال لتسهيل مل�ب�ن��ى
ن ـيــة ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮاﺣﻲ،
ﺪي اﻟﻨﻮا
حديث
األمر
لى
ح
وإدراﺟﻬﺎـت وزارة الـتـجـمـيــل ا ـرود الـ ـ ـ ـ ــواردة عــن
�ن
ه
قا
والـ ـغ ــاي ــات الــوطـ
وو
لتف
ويـالـﺧـب ـ
ﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ط ـ
ﺣﺪﻳﺜﺔ ـ ـﰎـىا ذلـ ـ ـ ــك،
طـ ـ
ﻼل اﳊ
مت خ �الل اص� � صالحيات اف على ال دمه» ،ه� ص ��ف ال �ن��ا تى اخراجه نونيا دون في ظل
العيون ،باإلضافة إلى ت اإلعالم األه ـ ـ ــداف
إلـ
ومكافحة العمى،
ﻮﺻﻴﺎت ل ـ ـعـ ـﻤﻠﺔـا مـ ــة وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـ ـات الـبــريــد السريع
امل
قان
من
برامج التوعية و
موا
واﻟﺘ
دم املبنى ش �ط �
حف أو ما دار ت
إلدارة ا
�
اﻟﻠﻮاﺋﺢ
جل
ون
�و
قائ
فقة
ون
العيون
ا
ﺿﻤﻦ
ج
س
�
ـة،
ا
ـة طــريــق شــركـ
مة
ـ
وتنفيذ
اﻟﻠﺠﻨﺔ يجيات ا ل ـ ـ ـص ـ ـ حـ ـ
ح ــدي ــث لصحة
ال
ب
ال
ي�ه�
اآل
ش
س �ت �
حصول على موافقة
ﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎخ ـﻛﻞ أدويـ
ﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ـ ﺣﻴﺚ ا
ــة الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـ وتـ ـ
ابه د
وطني
ث��ار و
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺻﺪارتالسترات
ات بت
تراث».
أنه «م
م �رار ا
ﺑﺤ
بمنع د
واﻟﺪواء
صـ ـح
ـول ـي ــة إال بعد ال
ـون ،ـل ــوم ــات وبما
جماركاﻟﻐــﺬاء
ون االجتماع حويله إل��ى م��ادت��ه ال � �قانون حمايةخالفة صري ل�ع�م��ل على صالة التز اﳌﺴــﺎ بـ
يتفق مع ا ص ـ ــادرة مــن ا لل
ﻀـــﻮر
ﻣــﻦ ﻫﻴﺌــﺔ
ممثلة في إدارة
اﳌﻌﻬــﺪي ــدالن
ﺑﺎﻹﺳﻼمـ ـمـ ـعـ
،FDAـرات ص ـ
اﻵﺧﺮﻳﻦـظ ــم ال
خـ ـط ــط ال ـع ـم ــل الـ ـ ـ
ﻣﺤﺘﻮى ﻋﺪ
اﳌﻬﺘﺪي اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ
لج ر
بامل
ﻳﻌﺮف
الب
أو
ﻴﺮﻛﻴــﺔحـ ـض ـ
حة ل
وزارة الصحة
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ﻛﻞـويـ ـ
ــﺆـ ـ
اﻷﻣمـ ـسـ ـتـ ـ
ﻟﺸـ ـط
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺎت
ﻣﻦـر ناﻟـﻮﻛ
جز و
ـخــدمــاتراﺋﻌﺔوﻟﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ أو
و
ﻧﻘﺪماﻟﺼ
لح
عنيني امل� االت� �ج ���ار ب � ل���ى ح�ظ��ر يئة الذي أ قانون
ﻴﻞ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔوأع ـش ــاب
ـراقـ ـ ـب ـ ــة األدويـ ـ ـ ـ ــة
هن اﺤـ
ون
اﻹﺳﻼم،
ب
ـة
ـﻲ
ـ
ق
(ت
ـ
ـة
ل
ﻓﻲ
ـ
ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﻦ
ع
ـ
إ
ي
ن
اﻟﺪوﺳﺮي
أو
�
ـ
�ا
ـ
اﻟﻘ
ت
ئ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺴﺆال
ـ
ت
ـذا
م
�
ل
ق
�
اﻟ
ـ
�
ل
�
اﻷ
اﻟﻮﻃﻨﻲم ــالت غ ـ
وم ـ ـ
ﻋﺒﺪاﷲ
صو
ص ـير :بح ـ
.WHOاﳌﻬﺘﻤﲔ
اﻟﻔﺌﺎتيـاـة اﻄــ
ﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ت ��ر
لوزاري وم ـك ـ
ﻫﻠـ
العسكرية ﺼﺤــﺔﻣﻊد ال ـ
الف أو ا شار في
ﺎع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔأﺻﺒﺤﺖ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو
ﺟﺎﻧﺐ
ﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊوجـ ـمـ ـي ــع تـ ـسـ ـجـ ـي ــل نباتية والمتمثلة في
ول .كما
ﻫﺬه
ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﺘ
القرار ا
ـﻲسﺑــ
مل�
اث ال �ث �
ام
ﻣﻦ اﳌ
ﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔب ـ ـيـ ــة
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
بصار.اﻟﺘﻲ
ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎز
ﻋﻠﻤﻴﺔصدور
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒ ط ـ ـ
التاري
واإل
ﺘﺮوﻧﻴﺔ« وافي ا
اصاتﻳﺤﻮي ﻣﺎدة
ويأتي
لعيون
ﻟﺼﺤﻴﺔـاتـ ـ ـ
.ﻓﺎﻃﻤ
ﳌﺪﻳ
يحظر إق��ام� ق��اف���ي ال��ث س��اس
ﻮزايدارة
»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜ
ﻳﻄﺎﻧﻴﺔ،
لتزامن ا ون ـ ـ ـبـ ـ ـ
ﺘﺒﺮﻋﲔ
ﻟﻄﻠﺒﺔملوا
ﻛﺒﻴﺮ ا
ن)
ـات اﻟﺒﺮ
اﻟﺸﺒﺎب
ــﺮ ا
اﻟﺼﺤﺔ
ﳉﺮاﺣﺔـة لقطاع الطبية واللتابعة لها في المنافذ
ﺑﻴﺎن وﺷﺮح اﻹﺳﻼم.
اﳋﻴﺮﻳﺔ خية ا
�ة امل�ن� أﻗﺎﻣﺖ���اب
ﺑﺎﻟﺘﻜــﺔ اﻟﻨ
قع ا
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ
اختص
ﻟﻄ
 ،2020با
ﻟﻮزارة
خــا ضـعـ
اﻟﺴﻤﺎتﺠـ
ﻣﻌﺮﺿﺎوالﳌﺮ
اﻟﺘﻲ
ضمنت
سيا
ألثﺒﻲ
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ﳉﻤﻌﻴﺔ ���ت أو
ـﺎر
ﻛــ
تجات ا لـ
اﺳﻌﺪﻧﺎ
ش�
ــﻚت
ﻟﺒﻨــا
ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎة
ـيــة ،المكاتب ا
ريةكـذم
ﺪوﺳﺮي أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ
حية
ﺳﻤﺔ
صحة واالمن
اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟﺮاﺑﻄــﺔ
ﺰيو اﻟ
ات ا
الد
آت املد
نيةﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮ
قائمة وأوﺿﺢ اﻟ
اﻟﻜﻨﺪﻳﺔئ ـيــة والـ ـذائ
وضوع
ﻓﻲﻜﻮ
اﳌﺘﻤﻴﺰ،
يني
لقياﻟمةﺪم
 WHOم
ﻫﺬه
ﺿﻮا
ـدوا
تطويراﻟﺰاﺋﺪ
اﳌﻌﺮض
ة».
ﺒﻮﻟﻴﺔ«.
اﻷﻳﺎم.د.ت
اﳌﺴﺎﻟﻚـابـاﻟـة الـ
إدراج
اللجنة
أﺷــﺎرغـ من الجمركية.
حديث وﺣﻤﺎﺳﻬﻢ
ﻳﺘــﻲ
اﻟﺬين،
ﺸــﺎرﻛﺘﻨﺎ ﺑﻬﺬا
ص ــار الــرقـ
مع
اﻟﺪﻋﻮيقاﻟرار
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا ولف
ﺑﺪورﻫﺎ دار
بصحةﺧﻼل ﻣ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
الشراء "أونالين"،
ـي اإلب ـ
ﺗﻔﺎﻋﻞرﱘ
اﻟﺸﺒﺎبإلموـ�����ىتـامل�ع�ـلـس �قــة
ﺸــاله اﻓﺘﺘﺢ
ﻣﺆﻛﺪا
وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬــﻢ توا إ
طريقاﻟﺴــﻴﺎق،
اﻟﻔﺮﻳﺪة
اﻟﺸﺒﺎب
ح ــق ف ـ
اﳌﻮادلـ
ـرات ا
اﻟﺸﺪﻳﺪةلـ ـﻣﻦ
عنﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺮﻏﺒﺔي ــون وا
ﺘﺸـ
ﻣﺴـؤش
ﺷﺮح ﻛﻞلى أن
اﻟﺪﻋﻮﻳﺔؤو
أه
ﻧﺸﻄﺘﻬﺎﻔﺎءدمﻣوﺮﻛـال ـم ـ
أوﺟﻪ ا
واﻟﺬي�ــى،ﻫﻮ ال ـع ـ
ﻋﻠــﻰ
ﻼﻧﻀﻤﺎم
اﻃﻼﻋﻬﻢ
ﻟﻠﺘأﺒــ
ملس
ﻗﺴــﻢ السريع
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وﻛﺬﻟﻚ
�نيـ ـامل
ﳊﻘﻴﻘﺔ(الل�ـ ـع
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟاجت
ﺠﺘﻤﻌﻴﺔؤو
ميةفـ ـامل�حب�ـن�ـة
ـﺰا
ماعات اﺳﺘﺸــﺎري
اﻟﺘﻲ
ورﺋﻴﺲالبريد
م ع �ن
ﻋــﻦك ـاـا
وﺑﺄﻋﻤﺎرأع ـمـ
ﺮعلني
ﻔﻰو أمـ ـ
شركات
ﳉﻨﺴﲔج ــدول
ﺧﺎيـ ــون
)اﻟﺒﺎﺣﺚ
ول
ﺒﻮﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ
ـال ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬــﺎ اﳌ ﺑﻨﻚ
ﲟﻮﻗــﻊع ـ ـ
ﺑﺎﻟفي
ـاريـ �ـري�ﻣﻦ
�ني اع �عـ�نلـق� � �ـى
لصحة خــالل
ﺪم املﺑﺎﻟجلال ـ ـ
ﻜﺘﺮوﻧﻴﺔى ،ـت ـخ
ﺻــﺎ
ﻟﻠﺤﻮار
اﻹﻟ ص
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟــ
ﳌﺴــﺎﻟﻚ اﻟ
إﻋﺠــﺎب
ـ
ق
الة
صو
و
ﻓﻲ
ﺪم
ﺘﻌﺎ
ل
ا
ا
جمعية
ﳌﺸﺎرﻛﺔ
ـداد
ف
وﻻﻗــﻰ اﻟﻨﺸــﺎط
ا
ـى إع ـ
اﻟﻜﻮﻳ س
إﻟﻴﻨﺎا وا رار
ون
دار اﻟﺸﻔﺎء د.ﻣﺤﻤﺪ
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الدورةا
لواـﻣﻊـل ع ـ
اﻟﺪﻋﻮةعلـلى
www.alraimedia.comـ ��ي ال�
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ صا أن
ﺼﺼﺘــﻪـم
ﺗﻘــﻮم ﺑﻬــﺎ،
وال ـنقع
ﺧﻼلل �ه �
ﺣﺮﺻﺎ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻓﺌــﺎت ا انشا
ﳌﻠﺤﺪﻳﻦمع الش�رق
ﺛﻤﻨﻮا ﺧﺘــﻲ،
جهاتس ل�ص��ا
اﻟﻄﻼب
تنسيقئها
ﺳﺘﺤﺴﺎن ﺷﺮﻳﺤﺔ اﳌ
اﻟﺬﻳﻦﻣﻦ اﳌ
ﻟﻚ امل �
ﻟﻠﻄﻴــﻒ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه
ﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
واﻟﻨﻘﺎشوذﻣﻊ
أﺳﺒﺎباألو
ال �
بالس �
العدد )(A0 -14808
اﻟﺘﻄﻮع ل��ة كا
ﻣﻦ أﻫﻢ
لالزمة
وا
اﻟﻮﻋﻲنت
ﺴﺎﻫوﻤﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ،ج �ل��ة
اﶈﺘﻮىﺴﺘﺸــ ا
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في  1978و �ط ،و
اﻟﻜﺒﻴﺮ18ات��راث �ي��ة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔاﻟاﻟﺮاﺋﺪ
وﻛﺎن ف
ﻔﻰ
ﻋﺒﺪا ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺟﺒﻠﺖ
ﻳﻌﻜــﺲ وا
ﻟﻐﺎت
ﻳﻌﻜﺲب��دأ
دور اﻟﺪﻋﻮة
����ي ال �
ﻣﺎمل �ح�
ﻓﻲﺑﻪﺳﺪ
ﺑﺴﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ
و 4-
ﻫﻮس �
واﳌﺘﻤﻴﺰ ﻜﻮﻳﺖ
ﻮاﺟﺪون
اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻧﺘﺸﺎر تعتبر
اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘالعمل
ﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ واﻣﻦ �اف �ظ��ة
ﺨﺰ اﺣﺘﻴ
ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻄﻮﻋــﻲ،وذك� 1110
اﻟﺬي اﻳﺘﻟﻈ ﻣﻦ ﻣ
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ ﻫﺬاواﻷﺳﺌﻠﺔ ج��ل ال �
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�وط� � من ا
ﺗﻔﺎﻋﻞﺎﺟ
ﻇﻞ
ت
تن
ﺣﺐ ع�ل�ي�ه��ا ﻳﺮﻏــﺐ
ملح
ملباني
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ ا شبث
ﺎت اﻟﺸﺒﻬﺎت
ﻋﻠﻴــﻪم�اﻟﺸ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔمية
ــﺨﺼﻴﺔ اﻟ روا أن
ﳌﻦب��رق��م ﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ظيف
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻜﺘﺮوﻧﻲ.ﺮوف
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ن���ي ل�ل�
اﻟﻔﻀﺎء النا
اﻟﺸﻴﺦ ون اﻟﺪم
ﻓﻲبال
اﻹﻟﲤﺮ
ﺴﺎﻫﻤﺎت «وج
واﻟﻌﻄﺎء الترا
شطﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ملنق
ﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وصبغ ال
اﳋﻴﺮ ب��ان��ي
ﻼد اﻟﺼﺤ
ﻓﻲ اﻹﳊﺎد و
وﻳﺨﺪم قانون.
ون اﻟﺒ
اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟ
اﻟﻘﺪرة اKHBR
�ود ال
واﳌ ثية ي
اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ
ﲟﻮﺿﻮع
ﻣﺪﻳﺮ ولة أو
بامل
ﺗﺨﻠﺺ ا
حواجز
اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣﺎ ﻳﺨﺪم وامل� � �
وا ضعها
اﻹﺳﻼم
ﳌﺴﻠﻤﲔ ت صالة ف��ي ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
اﻟﺰﻳﺎرةﺎﻟﻢ ﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﺎل أو ت
ﺑﻬﺬهادة الواـ8ﻟﻌ
ﺪوﺳﺮي :غيرﻛ اﺎن
مل��رس �
ﺳﻌﺪﻧﺎ
ملنقﻋ
قبل ن
اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺧﻼل
ﻛﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻃ
ادة ال � � �
وبي غيير مﻃﺎ
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟ
اﻟﺪواﺋﻲ وم رق�
من قانﺄﺳ
ولة،
ﻠﻰأو إرأ
ﺘﻮﻗﻌﺎت،
ﺳﺘﺨﺪام
صبها
لف
وﻣﻜﺎن .حت حماية د ساﻻجل ا
اﻟﺪﺎﻟﺐ ﺟ
وﺳــﺮي :ﻻﻗــﻰ ﻣﺸــﺮوع ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن  12ع � �
ﻟﺐ
عامل
ﺮه.
اﻟ
س
ﻓﺎق
وﺳﺘﺎﺗﺎ�،م 11
تت
ون
ملبا
ﺮاق
ا
ﺗﻌﺎوﻧﺎ
ها،
ل
إ
نوا
لح
ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ
الوة
ﺟﺮ
ني
ﺣﻮﻟﻮاالﳊ
اﻟﻜﻮﻳﺖرﺋﻴ اق
إدارة ا أو فاق
ﺗﻀﺨﻢ
ضﻀﻮراآلثار
وﳌﺴﻨﺎواآلﻣﻦ ان ا
اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺎرئ ا وﺧﺘﺎﻣــﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﺳــﺮي ع �ل��ى
اﻟﺒﺮ لى أن:
اﻟﻄﻼبمل ـ
وﺗﺎﺑــﻊال
ﻟﻌﻼج
رﺋﻴﺲح�م��ا ستور ال
سنة 60
صل
اﻟﻨتي
كويت أو ش
ﺲ
ﺷﺒﺎباﻟﻴﻮادة ال ـ
وﺷﺎﺑﺎتﳌﺴ
ﻟﻜﺘﻴﺒﺎت
منﻣ ارر ب
ﻣﺆﻛﺪا أنداب
ﳑﺘﺎزاكل ما صن  19امل� �
وﺑﺪﻳﻼ
إﳝﺎن اﻟﺸﻤﺮي
رواﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ زوار
حظ
إﻟﻰجزء
يده ق
ي�ت�ه
الك أن يد
ﺳــ  13تﺘﺸــﻔ
ﺠﺎر
وﺗﻌﺪق ﺧﻴــﺎرااآل
عه
ﺠﻠأوﺲ
اﻟﻜﻮدها ،أو ت
للم
��ا م��ن
ادة ال� ��3
ﻧﻮاﻓﺬ ها،
ﺣــﺎﻻت بل أرب
ﻰ،
)reader
اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرةﻠﻤﺆﲤﺮ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ دﻋﻮﺗﻬﺎ
ﻟﺘﻮاﺻﻞفعاﻻ
رت حظ
(QRﻋﻦ
ﻔﻲ
شوي
ﻧﺮ
اتًاﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲشﻀير إلـ
ﺗﻀﺨﻢعني سنة اإلنسان أو التي
د .ﻓﺎ
ﺧﺎﻟرًا ب
بل ﻣﻦما ث��ار الوا
ﺲتز
ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻋ
رة،أي ض
ﺟــ
أﺣﺪ
هها
ﻟﻜﺜﻴــﺮ
اﳌﻌﺮضﺑﺎها.ﳉﻬ
بالإﻧﻪ
وﺣﻘﻘﻮاـى أنـ
اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻨﺼﺎتاملا إج اراء
ييف
ﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎــدات الـ ـط ــب
ﺣﻴﺚ
ﻣﻦـه
ﺺ اﻟﺳإت
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔﻃﻤﺔ اﻟﻨ
ت
هدم
ﲢﺘﺎج
اﻟﻜﺮام،ﻮد ا
ــﻮ
ﺠﺎر ﻟ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
مي
رر يل
ﳌﺠﺎﻻت« .ي
اﻟﺘــﻲ جب در
ﻹدااإلوإص أ
ودﻋﻮﻳﺔ
ـع وح ـ ـ ـ ـ ـ
ا
ﻣ
ﳌﺘ
كتا
جه ا
الد
الف
ﺗﻀﺨﻢ
اس
جدر
حق
ﻓﻲ
ﺧﻴﺮﻳﺔ
وﺳــﺘﺎﺗﺎ
ﻌﺎد
أنتي ـ
جب
ﻤﻴ
بة،
اﻟ
ﺣﻤ
ﻟﻌﻼج
ا
ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
جـ ـمـ ـ
الك
ﳌﺴ
ية،
اآل
الح
ﺠﻠــ
تها
Rezum
واﺗﺎﺣﺔ
ـ
ع
ﺰة
اﻟﺒﺮ
ــﺪ
ﺘﻲلح ﺗﻬﺎ
ﺷﺘﻰ
تر اﻧ ملوا
عقﺮﺋﻴ
ﻻﺳﺘﺨﺪامواﻟﺘﻜ اﻟأو ا
و
ﻟﻜﺮﳝــﺔ
راﺋﺪة اﻓﻲ
ﺲ لى
ﳉﺮاﺣﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﺘﻨأو ال
ﲢـاملﺘﺸﻔﻰ
اﺳــﺘﺌﺼﺎل ﺑﺎصيانته
ﻟﻜﺘﻴﺒﺎتثار ا
اﳊﺪﻳﺜﺔ
على إ
ﺟﻬﺎزتسجيلهالـيعتبر من في الكويت».
قع األث
ﺧﻼﻟﻬﺎعـ ا
إﳒﺎزاتارهﺲامل
ﳝﻪﻫﺬه اﻳﺒﺬ
ﻼل ﻣــﻊ أﺑﻨﺎء
إﻟــﻰ عادل
فر عل
أﻛﺜﺮﻔﻴﺬﻣﺎ اميم
ﺼدــﺮون ا
ساميمنه».
ﺗﻘﺪأن
ﻣﻦ ﺧــ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳــ
ﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﺳﺘﻮﻗﻒﷲ ارية وا
او
جلإس ال
القانووﺑﲔادةاﻟ الب
أن
ـﺖو
ﻹﺳــﻼم،
ﻟﻌ ﻟﻬﺎ يها ﻟ
ﻤﺎﻋ
اﳌألب
سجل أو قي،
وط
لنووي ـا ،أك ـ ــدت رئـيـســة
د.ﻓﺎ
ﺑﺄﻛﺜﺮفنيﻣﻦل ١٠ﻳﺪ ا
ﺪوﺳﺮيلىﻴﻞ
ﻄﺒناء إ
نية
اﻟﻠﺠﻨﺔموا
ﺷــﺮا
صيانة
ن» .اﻟ
ﺗﻘﺪﻣﻪ
ﺮﻛ
ﻄﺎﻟﺒﺎت.ﻧﻘﺎط ا
ﺰيالت
ﻋﺎﳌﻴﺔ ،ﻛﻞ اﳌﺪا
سماد .مﻣﺤ
ﻟﻐﺎت ﻮن
ﻃﻤﺔ اﻟﻨ
ـدورهـ ـ
اﳌﻌﺮض ما
خية لثق
رﺋﻣﺎﻴــ
اﻟﻠﺠﻨﺔاري
ﻜﻮﻳﺖ
بـ ـ
ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ
ﻫﻮك
ﻣﺘﻄﻮرةﻤﺪأوفقةﺧاملجل
اﻟﻜ
داﺧﻞ
ﻬﻴﺌنه،
وﺗﻘﺪﳝﻪ
ﺠﺎر ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ مدير مركز الكويت
ﺲ اﻟ
لفنﻛﻬﺪﻳﺔﻟﻠﻤﺮواﻟﺿﻰﺧــﻞ ،ﻣﻘﺎ ﻟﻔــﺮز ﻋ
ﺑﻨــﻚافةاﻟــوا
ـووياﻟفي
س
زوارﻳﺮﻴﺔ ،د.ﻣ
ﻳﺴﻬﻞﻮﻳﺘ امل
ﺠــان ع
ﺣﻤﻠﻪ،
رﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺪ
ﻛﺘﻴﺐامل
ﺮاث« الـ ـن ـ
وﻫﻮﻼل ا
ﻲ،
ﻟـ إﺣﻴﺎء اﻟﺘل ـط ــب
سج
ليه ف
ﻋــﺪ اﻧﺘ ﻠﻰ و
ﻣﻊ
ــﺔ حور
ﻄﺒﻴﻘﺎت ﺪي
ﺧﺪﻣﺎت وﺗاﻟ
وذلة،ﻟﻚوال يﺪم ون ا
ﻣﺘ
ذكور
ﳊﻤ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
دورﻳﺔاﻟ
ﺘﻤﻴﺰة
ﻣﻦ
أعلن أﺣﺪ
ﻨﻮاضال
ﻋﺎم فيه
اﳌ
د.علي » وح ـ ــدة ا فريدة الكندري ،أن
ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻄﺒﻲ.
واﻟ د
ﺑﺼﻮرة
ﻣﻦحق اﳌﳌﺮﺿﻰ ﻃﺒﻘﺎﺒﺎﻋﺪة ،اﺳـ ﻈــﺎر ﻣﺎ ﳒﺎﺣﺎﺗ
ﺘﻲون ﻼت اودون
ﻋﲔطــان
وي عن
ﺘﺒﺮــر
ﺸﺎرﻳﻊلماﻟﺪ
ﻋﻮﻳﺔس
كافحة الاﳌـ
المركز د.
مواﻣفقةﳌﺴ إﺘﻤشرا
اﳌ
وﻳﺘﻢاﻟﻮ وﺧﻼل ا
الع ﻛقوبات ﺗﻌﺪ
تضعﻨــﺎ ﻣﻦ أ
ﻟﻨ
ﺮةفه،
ﺴــ
ـﺘﻘﺒﺎل أﺣﺪﻳﺤﺘ

طون:

عيون ومكافحة العمى»
د.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ

كيل لجنة «ال
«الصحة» :تشفي
«التزل
المقترحات لتح
حماي
جا
الوضع الحالي وإعدادة الق
أل
ا
ن
سة
درا
و
خ
تتولى
نو
ير»..
مسج

أهداف الخطة الوطنية
قيق

ا
عتراضا ً
ع
ل
ى
ﺮض

ل

ﻴﺔ« :ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌ
»اﻟﺪﻋﻮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا
ﻣﻦ

رالله:

مؤشرات اإلنجاز

أﺟﻞ ا

»دار

طالبة «الجمارك»
م
بمنع استيراد
دوية والمكمالت
األ ق
انون
«أونالين» اآلثار

د.أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻨﺰي

ﻓﻲ ﻋﻼج ﺗﻀﺨﻢ
أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮاﷲ
ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻄﻴﻒ Rezum :ﺗﻌﺪ
ودون آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
د.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠ
ﺣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﺮا
ﺳﺘﺎﺗﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ
وﳝﺎرس ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺮو
إﻟﻰ  ١٠دﻗﺎﺋﻖ
ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ ٨
اﻟﻌﻨﺰي :اﻟﻌﻼج
د.أﺣﻤﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺒﻴﻌﻲ
ﻃبـهــا م ــن خــالل
ﺮﻳﺾ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﻴ
ﻗﺴــﻄﺮة ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻮﻣﻴﺔل ـت ــي ي ـتــم طـلـ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ
وا
اﳌ
اﻟﺒﻮل ﳌــﺪة  ٥إﻟﻰ ٧
رونية .أي أﻋﺮاض
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ﳌﺴﺎ
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اﻟﺸﻔﺎ

اﺣﺘﻴﺎ

ﺟﺎت

في

قائم

هدم

ﻛﻮروﻧﺎ
ﺧﻄﺮ
وا
داﻫﻢ ..
ﺳﺘﻨﻔﺎر
ﺣﻜﻮﻣ
ﻲ ﳌﻮا

ﺟﻬﺘﻪ

ة ال
تراث
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صالة

المكمالت الغذائية

ﻣﺨ
ﺰون اﻟ

ﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﺰاً ﺧ

ﺎﺻﺎً ﻟﻠ

ﺘﺒﺮع
ﺑﺎﻟﺪم

هاء ﺑ
مركز السرطان :االنت

ي
ً
حمي
كوهايت الثانية عالميا
ال

حديث «السيلكترون»

الجامن أجل املساهمة في سد
احتياجات املخزون
لسمنة
في إجراء عمليات ا
●
ً
جاوز  5آالف عملية سنويا
دلها يت
ﺟﻞ ﺗﻮﻓ ـوي ،االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء
أكدــﻞأن ﻻﻓمع
اﻟﻜبــة ﺎﺟ
ﻛﻴ
ﻟﻜﺒﻴﺮنـسـ
اﳌ ﻤــﺎ
ﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘ ﻛﻞ اﻟﻌ ﺒﻘﺔ إ
ﺘﺘﺎ
ﺎﻓﺔ ﻈﺎم ا
ﺒﺎرك
،%30اﳌﻮاوه ــي
ﺮﻳ ـ ـم ـ ـ س ـ ـ ـ ـ
ﻤﺪيلـ ـﺿوﻣ
أﺷــﺎ
ستوىــﻪ ﻛﻞ ﻣالـ ـ ـ
ـوزن إﻟﻰ إﻟ ﻋﻴﺪ
اﻟﻘﻄــ اﳌﺴــﺎﻋﺪ ح ،أﻋﺮ
ﺴﺘ
ﻤﻠﻴـادة
ﺬىنـ.
ﻮﻳﺖ«.
ﻈﺘﻲ
اﻷﺣيـ ـ
ﺾـ ــوﻴﺮ ـالﻛﻤﺎتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث
سـبــة ز
األعلى على م
ﺎت ااﻻ
ﺎع
ﻣﺤﺎﻓ و
ﺸــﻔﻰﻓﻲدت ﺑﺎﻟ
ﺑﺖ ا
ﻐﺎء

محليات

تطوير والتجديد في
املنصو املجلس ،وإذا
صع
كويتيةنها أجبر
هذا ال سـيـلـكـتــرون» جاء
اﻟﺼﺤـ ﻟﺸ
ﻓﻲـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﺳﻼم«
ﻹر
ﺑﺪ
لسمنة الاﻟﻌﺎﻟـ ﺘــفي
مـ ـ ـ ـ ـ ــن أع
ﺑــ
ﻓﻲ أﺷﺎد ﺑ ـري جـهــاز «الـ
ـدول ﻛﻞ
ﻟﻠﺘﻌــﺆ
ﺧﺘ الـ
ﺮﻳﻒ ﺗﺑﺎﻹ
مصاف
ﻣﻦ ﺟﺎﻧ
رابطةون
ﻴﺎرﻳﺔ.
والتي
فيورﻫﺎ،
»اﻟاﻟﻬﺪاﻳﺔـﻲ
جراحة اﺷﺎدات
ﻮزارة
ـﻲ
ﺒﻪ،
توسعاﻟﻨ الكبير في
د.ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻣﺠﻠـال
لكويت ﺑــ اﺰامهذا ﻟﺒ
إدا
رئيس اﻷ
معجل
رة االــدا ئـﺎﻟﺘﻨﻈ
لكويتﻨﻚ
ﻣﺮﻛﺰ كشف
ﺪمـكاﳌﻗﺎباﻟﺖ اﳌ
ﺘﺪا
ﺠﺎر
ﺼﺤ
ﻜﻞ
جاراللهواﻟأن ا
مواكبة لل
لنسبة لسمنة األطـفـ ﺲ إدا أوﺿﺢ
تطوير ﺗ
الﻄﺒﻴﻘــﺎ ﺳﺘﻘ
الكاملﺒﺎل ا ﻴﻢ اﳌﻤ
ﻄﺒﻴﻘﻬﺎ دا
ﳑﺎ ﻳال
رﱘوكـاﻟـذلـ
ﻫﻠـد.ـﻲمحمد
دوائية
ﺑﻴﺮ اﻟفيﺘﻲ ﰎالـعــالـد.ـم،
ــﺔ د.ﻓﺎ
مــواد الود.رﱘ اﻟ
ﺮﻛﺰي ﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ ا اﻟﺸــﻔﺎء رة ﻣﺴﺘﺸ ورﺋﻴﺲ
لسابق
والخليجية ا
فيﳌﺘﺒﺮ سـﻴﺰ اﳌ
تشيلي
ﺧﻞ أروﻗﺔ
ـدامﻘــالـ
ﻃﻤــﺔ
ترون»ﺑﻬﺎب ﻟــﻜﻞ
تجاوز اعالاﻟﺮﺿ
بعد ﻃﺎﻟـ
ـﺐ ﺟ «ا
لسيلك ﺗﻠﺘﺰم
ﻮان ان اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﳌﺴ
اﳌ
عالميا
ـ.%35
بنﻴﺮ ا
ﻘﺪم أﻛﺒﺮ
بعد ﻗﺪر اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ت ﺧﻼ
ظهور
ﻔﻰ دار
ﻋﲔتـخـﺣﻤ ﺮر أن
قلصتﺘﺸ
ـق ﻳﻘجـ ـ ـﻴﻢـدول تــم
ﻌﺎﻳ
ـان
ا
ـ
ط
ﺻﺔ
ا
ـ
ل
ﻔﻰ
ـ
س
لمرتبة الثانيةﻟﻠﻤﺮﺿ
ﺗ
ــﺮ
مل
اﻟ
ـل
اطنين،
ﳌﺴ
ﻣ
ـ
ﳌﺮ
ص
ت
ـ
اﻟ
ـ
لعملية
ضــحﺘﻌﺎ
اقم ــرأنك ــز ف ـي ـﻮﺟﻴﻬﺎت ﺘﺸ
اﳌ
ﳌﺜ ا ﻛﺰ ﺑ
هذه
تأتي في ا عمليات السمنة ب ــﻰ واﻟ
ـاللﺑــهﻨﺎء ال ـ
ﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗ ﺴﺘﻤﺮ
للموﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻄ
خـﻔﻰ
يجون
ﺘﻲم ـش ـاﳌع ــة،ﻠﺘﻪوفﻫﺬا
أن
رجعت
هز اال
النسبةﺰاﺋ
ﺴﺘـدة
ﻌﺎمـلﺧوحـ ـ
وﻓـ ت ــم م ـ
وزا
سائدة
ﻋ
التزال اﳌ
ﻘﺒــهـﻞ،مـ ـﻟـن قـاﻟـب ـ
ﺸــﻔﻰ
ولكنﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮا
معدل إجراء
نتيجة و
وأوﺎع اﳋﺎ
ﻛﺘﻪي ـس ــى ،إذ
ﺮﻳــﻦ،
ـنرة
موﻤﺮقعﻣﺎ
ﻠﻰ
ﺮﻛ
ـك
ـ
ق
ـ
ل
ـ
اﻟ
ي
وذ
ﻛﻌﺎ
ص
ـ
س
ﻼل
التي
وذ
ـﻲ
ـ
ﻫ
ع
سنويا،
ـ
ﺑﲔ
ﺰي
ن
ا
ـ
ت
ا
لتكميم
اﻟ
ﻜﻦ
ﺑ
ﻟﻚ
وا
الكثير من
عملية ا
وحدات
ﺼ
ﻫﻮـبـيــراﻟﻜک
وسيلة ﻨﻚ اﻟﺪم ﻗﺎل
ﻟﺸﻬﺮ
دﺗﻪ ﻣﺴ
ﺼﺤﺔ«.
ﺬه اﻟﻔﺘ
ﻟﺴــﻴ
ﻣﻲبـشـكـﻣﺎـل ك
وعالج
مشعة ﻧمع
»ﻣﺼإذ تتجاوز  5آالف عملية وأيضا بسبب توافر داﺋ
ﳊﻜﻮ
ﻈــﺮا
المواد الﺤــﻲ اﻟ
ﻮﻳﺘي ـﻲ ،و
دار ام ـ
خيصاﻟﺮﺋﻴــ
ﻔﻰ ال ـ
ﺎق ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺑﻪ
ألخرى.ﻟﻠﻮﺿﻊ ان اﳌﺮﻛﺰ ﺮة اﳊ
ﻄﻔ
ﺘﺸيــل
ﻤــﺎ ﻣﺎ ﻳـحــو
ســار ﺑ
لكويت
ـادةﻫﺬا اﳌﻘﺮتش ﻣﺴ
ﻄﺔـمإﻻعـﻣنــد ز
لسمنة في ا
السرﺲ اﻟﺘ
الطب ااﻟﻜﻮﻳﺖ ﻘﺎﻫــﺮ اﻟ
ﺮﺟﺔ«.
ﺴﻴمـيـ
مستشفى دار
ﺴﺎﻫﻤﺔ
الشفاء،
عملية الـتـكـ
ﻰ اﻛﺮ
عـمـلـيــة ت ﺸــﺎرﻛﻨﺎ ﻟﺸﻔﺎء
أمس ،مركزًا
ﺘﺸﻔﻰ
طانية.ﻨﻔﻴ
انتشار
مراض
لنوويوااﻟﻌﺎﻟﻢ ﺬي ﲤﺮ ا اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻳﺬﻛﺮ
جراحية ال
افتتحم و
ﺬيـيﻓﻲ ﻋــﺎم،
حديثة .طبية رئـيـسـيــة لت
صليحﻫﻤﻮﻣﻨﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻓﻲ دﻋﻤﻪ وﻧوﻣﺸﺎرﻛﺔ األ ﻧﺼﺮا
ﻟﺸـوي ،فـ
وأ أﻋﻠﻨــﺖ ﺷخــاصــا
كانياتلـلاـتـبــرعأوب ـ
دار اس ـ
ـدم ،بـ
ﷲلـ ـ ـانم ـ ـاﻋـو
ه«ـال ـت ـعــاون م ــع
خالل بنك
لتقنيةـالـﻻوالد
دارق ـ ـ ـاــال ا
ﺑﺸــﻜﻞ ﻟﻮاﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ
ندوة
ﺘﻄ
ـس ،ﺑﺎﻟﻄﻠـ ﻓﻘﺪ ﺑﺎدر
ﺘﺎدـ ﻔﺎء أﺣ
ﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻨﻘﻼﺗﻬﻢ
ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ اﻟﻘﺮ
وﻻده ﻋـاالم ال ـــﺮ
مرة أخرى.
رنامجاﻠﻊ ﻓﻲ ﺣو ﻟﺸ
ـدم
ﻣﺴأم ـ
الكويتي
وذل ــك
ﺴﺎ
أقرت
ﻤﺪ ﻟﻴﺴ ـﺐ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﺴــﺎﺑ ﻇﻬﺮا ﺣ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟـ  ٦أﺷﻬﺮ ﺧﺎرج
ح ــاف ــي،
فيحــرصــا
ـحﻔﺎء
جارالله
كلمةﻳ مـلهـن
ﳌﺒﺎبﻳﺐ إﻟﻰ
وقالﻛﺔالﻣﺼ
تحويل المسار الوزن جارالله أن وزارة الصحةﻣﻦ ا
أﻟﻒ
ص ـﻛﻞ
ـﻦ اﳌ
ﻤﻠﺔيـ
كبيرااﻟﻘﻴﺎم ت ـصــر
ﺘﻰ
ﻤﺢ
اﻟﺒﻼد
«عمليةﻫﻤﻮ
ﻋﺎم أن ﺘﺸفـﻔﻰ
ﻌﺔ
ﺑﻨـ
ﻄﻔـفــﻰ
املستشفىن
ﺴــﺎﻫ
ﻣ دﻳﻨﺎر ﻧﻴﺎﺑﺔعلى
وأكد ال
شعار
املساهمة
تشكل هاجسا
ـي ﻛســد
ﺳــرﻨﻮك ـﻳﺔـز م ــرج ـع ــي
ﻴﻢـي ﻣﻘــﺮا ﻟ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸ ـﻚ اﻟــﺪم اﳉﻤﻌــﺔ ﻣﺴــﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹ ﺧﻼل
درات.
ﺮم
احتياجات الكويت
تحت
ﻳﻘ
صصة
ﻤﺔ ﲟﺒ
تحويل ﺑاـ ٠
ﺑﺎﻟﺪم«الـﻳ ـم
إنلـظـواﻟ
ﺼﻄﻔﻰ
إن
لمسارإذ٠
عملية
ﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎﻛﺒﻴﺮة ﻟ
خاصا لمكافحة السمنة التي العالم لما لها من
مخزون
ﺮةا
موقعه وﻣﺴــﺘ ﻠﺘﺒﺮع ﺑﺸــﻔﻰ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻳﺘــﻢ ﻓﺮز واﻟﺴــﺒﺖ،ﻋﺪا ﻳﻮﻣﻲ وﻣﻌﻘﻤﺎت اﻫﻢ ﺑﺎﻷﻗﻨﻌﺔ ا ﺿﺎﻓﺔ
واإللـ
متخمنﻋﻦ أﺳ
١
ـدمﻠﻎفي
١٠٠ظل ا
ـروف
ـادة»،
الصحية
منﻠﺘﺒ
دﻋﻢ اﳌ ﻛــﺮم
ﺴﺎﻣﻴﺔ
أﻟ
ﻣﻦ أ
ـ
ـ
ع
ستفاد
ﻣ
ﺮع
اﳌ
اﻟ
ا
ﻓﻲ
ـة،
ـان
ﻛﻴﺎ
دول
ـ
ﺟ
وي
ل
ﻤﺮ
ـ
ـ
ﻟﻄ
ق
ﺴـ
ي
ـ
ﻜﻞ
ـو
ﻒ
ﺘﻲ
ت
البالد،
ـي
واإل
ﺮﺣ
ـ
ط
ﻷﻳﺪ
ا
ﻳﻨصحية فـ
ﺒﻴﺔ
المعدةف لل د
ـاده ـوابـلـ ـيـع ــةـال ـب ــمع
وا
ﻤﺔـر بﻣـه ــا ـالـةـ ـباـﻮم
س اﻟ
ـودـره،ﻇﻞ ا
ﺠﻬﻮدات االـ ـت ــي ت ـ
ي.
ـﺎﻫم ـ
نفسية على الفرد،
ﳌﺘﻘﺪﻣــﲔ ﻟ ﺣﻴــﺚ ا وﺗﺄﺗـ
ﳝﺮـب ـقــأ
اﻟﻌﻤﺮة
ﺎتس ــر ﻟﻮاﺟﺐ ا وذﻟــﻚ ﻛﺠ ﻳﻮﻣﻲ
ـانﺪم.
ﻤﻊـ اـةﳌﺌويـ ـ
اﻹﺣﺮام ﻗﺒﻞ
سلطات الﺎر
وﻗﺪـولـ
ح
ﻨﻨﺎ ﻟﻈﺮو
ﻓﻲـلــذ واﻟ
س ـ ـهـ ـ
ﻮﻣل ـج ــراﻨﻬﺎ
ﻮاتماعية و
لتكميمﺑﻬﺎس ـوﻃ
ﻣﻼﺑﺲ ﻃ
ﻟﺬﻳــﻦ ﻳ
دﻋﻮي ـﻲ ﻫــ
ﻠﺘﺒﺮع ﻻﺣ
ﳊﻜـر ا
تـعـتـبـ
ل ـ ـض ـ ـمـ ـ
ـةﻟﻠﻤﺴ ﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺰء
صحيةﳌ
ﺘﻲ ﺗ
وحلقة ا
ل ـشـ
اﳊﺎﻟ
ـؤونﻬﺪالقطاع
ﳌﺴ ﺘﺮازﻳﺔ
ﺗﻮزﻳﻊﻣﻦ ﰎ ﺒﻘﺎ ﳌﻮاﻋﻴ ﺘﻢ اﺳـ
ﻋﻦ ﺬه اﳋ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
داعيات
ﻛﺎن ﻣﻦش ـعـ
ﻴﺔ اﳌ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ا
واج ﺟ
على الدول.
مليات ا
ﺴــﺒﻴﻌﻲ:
لسمنةﻛﻮكاروﻧﺎ .ف اﻟﻰ ﻣﻮﳊﺒﻴﺐ اﻟﻜﻮﻳت ﻴﺔ ا
ﺴــﺘﻘﻄﺐﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺴﻴ ﻄــﻮة
تقاس ع
ﺸﺮﻓﺔ
اﳌﻬﺘﺪﻳﻦـع ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـم ـ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺗ واﻟﻮﻃ
سلبية
ــﺪ ا
ﻬﺔ »
ﲢﺪﻳ ﻗﺎل اﻟ
أﺣﺪـوزي ـ ـ
ـﺘﻘﺒﺎﻟ اﻟﻬﻢ
تبعاتﻟﺸ
ﺗﻜﺮﱘ ت ـ ـ
صادية
ﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻳ
ﻛﻮ
ﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮح
اﺟﻬﺔ ﭬﻴ وﺖ،
ﺤﺘﺎﺟﻪ ﻮﻓ
ﺧﺮاﺘﺸﻔﻰ اﻟ
ﺧﻂ اﻟﻐﻴﺮ ﺪﻫﺎ
ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺒﺮع
اقتــﺮﻛﺔ
يرهما على أساسها.
ﺘﻲ ﻣﺆ
أﻏﻟﻘﺎء
ﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﻴﺮ
ا
ﻋﻤﻞ
رو
ﺟـ
اﻟ
ا
ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰﺘﻲ ﰎ اﻋ ﺎﺳﺎت
ﻣﺴ
لسمنة
رﻣﻀﺎن
ـﺎء
ا
ﻧﺎ«
اﳌﺨﻴﻢ
ﷲ
ﺧﺘﺘ
ﺑ
ﺒﻘﺎ
ـﻚمليات ا
وﺳﻜﻦ ﺷﻬﺮ
ﻴﺘﻌﺮﻓﻮا ﳌﺴ
وغ
اﻟ
ﺮوس
وﻳﺸﺘﻤﻞﺎﺑﺔ ﻌﺪ ا
وﻏﻴﺮﻫﻢ،
كــويــت رائ ــدة فــي
ﻋﻠﻰﺘﺸ
ﻜﻮاﳉﺪد ﻤﺘــﻪ
اﳌﺮﻛﺰ
ﻠﻰﻟ ﺗ
ﻼل إﺻ
ﳌﺮﺿﻰ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧ
ذﻟـ ع ﻓـ
ووﺟﺒﺎتﻛﺘﺸﺎف ﺘﻤﺎدﻫﺎ
ﻟﻠﻤﻬﺘﺪﻳﻦ
دﻋﺎة ﺧ
اﳌﺴﺎﺟﺪ وﻣﺼﻠﻴﺎت ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎلﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻣﻊ
ﳉﺎﻟﻴﺎتﻌﺔ ﻔﻰ ٥٥
لسمنة بين دروس ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وأك ــد أن الـ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ،
وﺣﺘﻢ ﻣﺮاﺟ
ﻼلﺑﻠﻐﺎت ا
ﻳﺖ وﺟﻤﻴــﻊﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
تبلغ نسبة اـﻲ ﺑﻴــ
ﻨﺴــﻴﺘﲔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻘﻴ
ﻳﺖواﳌﺑﭭﻴﺮو
اﻟﺪﻋﺎة
 ٢٥ر
 ١٨٠ـ
ﻳﺎﺿﻴــﺔ و اﻟﻜﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺴﺎﺑﻘﺎت،
س ﻛﻮر ﺣﺎﻻت
ﻣﻦ ﻓاﳉﺣﻔﻆ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒاذ
ﺎن أﺻ
لسكانﺪرﺗﻪ أﻣﻴﺮ اﻟﺒ ﺎدة اﳊ
العالم،
وﻳﺘﻢواﳉﻮاﺋﺰ ،اﻹﺳﻼم .وﻳﺘﻮاﺟﺪﺑﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ ﺎﻟﺘ
اﻣــﺮأة،ﻤﺔأﻏﻠﺒﻬﻢﻣﻦ
وﻳﺸﺮح
ﶈﺎﺿﺮات
ﻬﻢ ﻟﻪاﻟ ﺗﺎرﻳﺨ
ستوى
ﻛﻤﺎوا ﻣ
واﻟﺪروس
ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ م
اﻟﻬﺪاﻳﺔ
ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ
ﺑﺎﻹﺳﻼممن مجموع ا
ﻟﻘﻄﺔ على
ﳒﺎزاﺗﻪﻼد اﳌﻔ ﻜﻴ ﻟ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺮﺣﺐ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻐﺪاء،ﻬﻢ اﻟﻄﺒ
ﺠﻤواﻟﺘﻲ ﺗ
وﺗﻮزﻳﻊﺘﻄﻠﺐوﻧﺎ ﻓﻲ
واﳌﺮﻛﺰاﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣــﻮل ﺟﻬﻮد اﳌﺮﻛﺰا وإ
اﳌﺼﻮر،
اﻟﺪﻋﻮيــﻦ اﻟﺘ
اﳌﻌﺮضﻲ،
%40
ﳉﺎﻟﻴﺎت
ﺧﻼل
اﻷﺧﻴﺮ أﺷﻬﺮ ﺼﺤﻴﺔ،
ﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ،ﺼﺎﺣﺐ
ﻷﻣﲔ.
البالغين الكويتيين واﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ
ﺳﺘﻤﺮار .ﻟﺴ
واﻟﺪى وﺳ
ﻤﻮ رﺣﻼت اﻟﻌﻤﺮة اوﻗﺪ ﲤﺖ إﻗﺎﻣﺔ  ٦٥٠درﺳﺎ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎت ﻳﻘﻮم اﻹﺳــﻼم ﺑﻠﻐﺘﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻛﺬﻟﻚوﺟﺪ
ول ﺳﺒﻞ
اﻟﺘوﻗﺪﻌــﺎت
وﺣﻮل
ﺷــﺎركوﺗﻘ اﳊﺪ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﷲ
اﳌﺎﺿﻲ.
ﺑﻔﻀﻞ
ﺴﺒﻴﻌﻲ :ﻛﻤﺎ
واﳉﻮاﺋﺰ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻌﻘ
وﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﺑﺎﻤﻮ وﻟﻲ
ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ

ت

٦

اﻟ
ﻔﺎرس

ﺟﺮاق

دلبلا

ﺗﻔ ّﻘﺪ
مركز خ ص
ت أﻋﻤﺎ شف ء يف ح
س شفى د ر
م

رع دم

اﻟﻌﻨﺰي

ﻟﺘﻘﺪﱘ

ﺣﺰﻣﺔ

عاشر
ي ال
لربيع
ش ء طق
خم س ع فعالياحت مخيهم ّها اىم محارضرةحإر ة
نيظ
الج
ضمن
الجث» تنالتبرعات
ء الترا
سوتصلني
حيا
إلى الجوار «السوري»

)أ

ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ(

ﻣﺴﺎ
ﻋﺪات

ﳌﺸﺎ

رﻳﻊ اﻟ

ت

زم م

ﺸﺒﺎب

ص و ت حر م

س

ن

مل س خ ص
ه
سي س

أل س ن

تطب

ص

ب

وص ت عش ة حم ة ن ألو ة و روس ت

ظ ص
مل ب هس س
ى ل ش ب خ ف ملج الت

في «

ﳉ ﷲ

ﻜ ﺖ

ف

 ٪ ٥٤ﺴ

جائز

ت

ميّ ز ل

الله»

العبد

ت

د ش ء
عالج ض دم ة Re um
خم روس
في

موظ

فز الت

ة حا

عية

الجم

ﻋ ﳌ ﻲ ﺪل ﺟ ٤
«د
ﻄﻞ
ﳊ ﻞ ﳌﺴ
ص شف ء»
ﻰ
ق
د
ﺴ ﻢ
م
جه
ق ة
أل ل ي ت ج ب Rezum
ع
ال
ج
ضى
ضخ
حث ن ال خ م روس
دلبلا
ﻋﻤ ت ﺴﻤ

ﺣ ﻆ

ض

ﻹﳒ

ط

%

ﻲ ﺪ

ست

ﺻ
ح ﺴ ﻢﳉ

ه

ة ال وث حر
ي مل ط ة شم ة
ت
طع ح
ي د

ة وضع ح و ت
ي وح ة و ش ة
ف

سعد

«إ

ل اﻟ
ف صح ح
ﻔﺤﺺ
ﻓﻲ »ﺿﺒﻂ اﳉتﻮ ي ظل ظ
دة«
جت خ ن

ﺷﺨﺎص إﺳﻼﻣﻬﻢ
ﻧﻀﻌﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
إن ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻬﺪاﻳﺎ
اﳌﺮﻛﺰ ﺳﻨﻮﻳﺎ
وأﺿﺎف اﻟ
اﻷﺧﻴﺮ.
ﻓﻲ ا
اﻟﺮﺑﻴﻌﻲﻴﻢ اﻵ
ﻣﻦ ﺪﱘ ﻛﻞ
وأﺿﺎف :إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ :ﻳﻘﻮمﻋﻬﺪه
وﺗﺎج ﺷــﺮف
ﻓﺮج ﻧﺎﺻﺮ
ﺠﺎﻟﻴــﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎت  ٥أ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة  ٨٠٠ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢﳌﺮاﻓﻖ
ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٦
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ،
ﻳﻘــﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻻ ﺗﻜــﻮن اﻟﺪﻋﻮة
ﻛﺎﻓﺔ.
ﻋﻤﺮة ﻟﻠ
دﻋﺎة دﻋﺎة اﳌﺮﻛــﺰ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ واﳌﺮﻛﺰ
زا
ﺜﻞ:اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﺑﻌﺪ
ؤوﺳــﻨﺎ ،وﻛﻴﻒ
ﻣﺴﻴﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻋﺪة رﺣــﻼتوﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﳉﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
إﻟــﻰ
و رت وز
ﻓــﻲ أﻣﺎﻛــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣ اﻷﺳﻮاق وﺳﻜﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻮي ﻋﻦ ﺻﺎﺋــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻣﻊ
ﻧﺸــﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﲔ ا
ﻣﻦ اﳉﻨﺴﻴﺎت،
ﻋﻠﻰ راﳌﻜﺎﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻳﺘﻢ ﺷــﺮح
ﻳﻔﻄــﺮ ﻛﻞ ﻳــﻮم ٨٠٠
وزﻳــﺮة ﻳــﺮة اﻷ
و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت
ﻓﻲ
ﺣﻴﺚ إن اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
اﳌﻮﻟﻰ ﻋﺰ
ﺑﻬﺬه
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت
اﻹﺳــﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺷــﻐﺎل
ﺻﻼة اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء واﻟﺘﺮاوﻳﺢ اﻟﺪﻋﻮﻳــﺔ ،وﻫﻲ
اﻟﻌﻤﺮة ﻧﻈﺮﻳــﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻴﺪة
اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء ،وﻟﻘﺪ اﻣﺘﺪح أﺣﺴــﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم ،إﻟﻰ ﺑﻼدﻧﺎ وﻛﻔﻮﻧﺎ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺘﻢ
اﳌﺨﻴﻢ .وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺔ
ﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل) :وﻣﻦ
واﻷﻋﺎﺟﻢ ﻗﺪﻣﻮا
أﻣﺲ ﺑ د.رﻧــﺎ ا ــﺆون
ﻣﻨﺎﺳــﻚ
ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺎدرة ،وﺧﻼل اﻟﻌﻤــﺎل واﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ واﻟﻬﺪاﻳﺎ وﺻﻼة اﻟﺘﻬﺠﺪ داﺧﻞ
 ٢٥أﻟﻒ ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟ ﻟﺪﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،وﻗﺪ
اﳌﺮﻛﺰ ا ﺸــﻜﻞ ﻣﻔ ﻟﻔــﺎرس وﺟﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ اﷲ وﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ وﻗﺎل اﻟﻌﺮباﻟﺴــﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫــﻢ ﻟﺪﻋﻮﺗﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻳﺮي ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻪ
واﳌﻄﻮﻳﺎت
ﻟﻠﻨﺴﺎء ،وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺮﻛﺰ ﺑـ ٦٠٠ﺟﻮﻟﺔ
وﻟﻐﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ
اﻟﻌﻤﺮة.
إﻟﻰ
دﻋﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
اﳊﻖ
ﻣﺆﻧﺔ
دﻋﺎ
دﻋﺎة
ﺨﺼﺺ
ﳑﻦ
ﺷﺨﺼﺎ
ﺗﺒﻠﻴــﻎ اﻟﺪﻋﻮة وﺑﻴﺎن
وﻗﺪ ﻗﺎم
ﺎﺟﻰء
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺪاﻋﻲ
ﻗﻮﻻ
ﳊﻜﻮ
و
ﻣ
ﺗﻮزﻳﻊ  ٨٢٠٠رﺳﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺿﺒﻂ اﳉ ﻣﻲ ﻟﻠﻔﺤﻮ ﻣﻘﺮ إﻧﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ(.
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﰎ ٢٧٠اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
رﻣﻀﺎن ،وﺟﺒﺔ إﻓﻄﺎر ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎت .اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،ﰎ
ﺠﺎﻟﻴﺎت ،ﻗﺎل ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻄﺎء ﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﻌﲔ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
وﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم
ﺻ
ﻮدة
وﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺎت
وﻻ
ﻓﻲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة واﻟﻜﻔﻼء
أﺟﺮه ﻋﻨﺪ اﷲ .ﻟﻬﻢ،
اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻟﻠ
إﻟﻰ اﷲ
اﻟ وﻗﺎﻟﺖ ﻣ
وﻋﻦ
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺻﺒﺤ
ا ﻮزﻳﺮة اﻟﻔﺎرﺼﺎدر ﻣﻄﻠ ﺎن .اﻟﻴﺄس إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻣﺤﺘﺴﺒﺎ رﺋﻴــﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳉﺪد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺗﻌﻠﻴــﻢ ان اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻪ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ :ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﻟﺴﺒﻴﻌﻲ:
اﻓﺘﺘﺢ
اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﻋﻦ
ﻟﻌﻤﻞ اﻟــ س اﻟﺘﻘﺖ ﻌﺔ إن
ﺑﻬــﺬه اﻟﻜﻠﻤــﺎتﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ .أﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ وﻣﻨﺘﻪ اﻋﺘﻨﻖ ا اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ
رﺟﻼ و ٦٢ﻫﺬا
اﻟﻔﺤﻮﺻ ﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ إﺣﻴﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻨﻬﻢ ٢٨
ﻟﺴﺒﻴﻌﻲ  ٩٠ﺷــﺨﺼﺎ
وﻣﺒﺎرك
اﺳــﺘﻤﺮارﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ إﺟﺮاء
اﻷﺣﻤﺪي ﺳــﻼﻣﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﺳﻌﻮد ا
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻀﻤﺎن
اﻟﺘﺮاث اﻹ
اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻛﺬﻟــﻚ أ ﻣﺸــﺮوع وﻣﻨﻬﺎ
ﻗﻮة أﻏﻄﻴﺔﻋﻤــﺎل ﻓﺤﻮ اﳌﻄﺎر
اﻟﻄﺮق و اﳌﻨﺎﻫﻴﻞ و ﺻﺎت
د.رﻧﺎ
اﳌﺠﻠﻔﻨﺔ اﻟﺪﻫﺎﻧﺎت وا أﺳﻮار
اﻟﻔﺎرس
وا
ﺧﻼل
ﳊﻮا
اﳉﻮﻟﺔ
اﻟ وأوﺿﺤـ ﳊﺪﻳﺪﻳﺔ .ﺟﺰ ا
ﲟﻘﺮ اﳌ
ا ﻟﻔﻨﻴﲔ
ﻔﺎر
ﺮﻛﺰ
ـﺖ اﳌ
وأ
ا
ﳊﻜ
اﻟﻔ س أﺛﻨــﺖ ﺼﺎدر
ﻟﺘــﻲ ﻳ ﺷــﺎدت
ﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔ
اﻹﻧ ﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺎﺑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬ إن اﻟﻈﺮو ﺒﺬﻟﻮﻧﻬــﺎ ﺑﺎﳉﻬ
ﺤﻮﺻﺎت
ﻮد
و
ﺸــﺎﺋﻴﺔ ــﻊ ﳌﺨ ﻮد ﺑﺎﻧﺘ ف اﳊﺎﻟ ﻓــﻲ ﻇ
ﺿﺒﻂ اﳉ
اﻟﻌﻨــ
ﻮدة ﻓﻲ
وﻗﻮاﻣــﻪ ١٤ﺘﺒــﺮ أﺷﺎ ﺸﺎر ﻣﺮض ﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒ ــﻞ ﻣﺨﺘﺒ ﺰي و
ﻣﺪ
ﺻﺒ
ﻳــ
ﺤﺎن
ﻄﺔ د .ــﺮ
ﺮة
ﻣﻦ
ﻛﻮر
دت ﺑﺪ
ات ا
إدارة
ﻟﻠﻘﻄــﺎع ور اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌوﻧﺎ ﻛﻤﺎ
ﺧﺪﻳﺠﺔ اﳌﻄﻴﺮﻹﻧﺸــﺎءات اﻟﻔ
ﻨﻴـ
م.ﻋﺒﺪا ﺴﺎﻋﺪ
ي.
وذﻛــ
ﻗﺼــﺮ ـﲔ وا
ﶈﺴــﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺮت اﳌ
ا
ﳌﻬﻨﺪﺳـ
ﺑﻬــﺎ ﻧﺤات اﻹﻧﺸﺎﺋﺼــﺎدر أن ﻓﻘﻂ ﻟﻀﻤﳊﻀــﻮر ﻋﻠــﲔ ﰎ
ــﻮ  ١٦٠ﻣ ﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ وﻋﺪم ﺗﻮ ﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ ـﻰ ١٤
ﻮﻇﻔــﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔﻗﻒ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻀ
اﳌﺨﺘﺒﺮ .ﻤﺪ ﻋﻠﻰ
م
ــﻮ اﳌ
ﺑﺘﻘــﺪﱘ .ﺣﻤــﻮد اﻟ ﺠﻠﺲ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴــﺎ ﻌﻨﺰي
اﳋﺎﺻﺔ ﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸ ﻋﺪات
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟ ــﺒﺎب
ﳌ
ﺸﺎر
ﻮﻃ
إﻟـ ﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴــ ﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮ ﻨﻲ
اﻟﺼﻨ
ﻣﺎ ـﻰ ﺗﺨﺼﻴــ ﺪوق،
ﻣﺆﻛﺪا أن ﺮة واﳌﺘﻮ وﻋﺎت
دا
ﺺ اﻋ ﻋﻴﺎ
ﻟ ﻟﻲ اﻟ
ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷزﻣــﺔ ا ﺳــﻄﺔ،
اﻹﻓﻼ
ﺘﻤـ
ﺼﻨــﺪ
اﻟ ﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤ وق اﻟﻮﻃ ـﺎد اﺳﺘﺜ س ﻛﻤﺎ
اﻟﺼﻨﺪو ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻣ ﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻨﻲ
ق.
ﺳﺘﺤﺎ
ﻤﺎر
ﺼﻐ
ﻴﺔ اﳌ
ﺸﺎرﻳﻊ
وأﻛ
ﻳ
ﺴــﻤﺢﻴــﺮة واﳌ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣاﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ص
ﻣﺸﺎرﻳﻊــﺪ اﻟﻌﻨ
ﺣﺰﻣــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪ ﺘﻮﺳــﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳ ﻌﺘﺒﺮا أن ا ﺸﺎرﻳﻊ
ﺰي أن
أزﻣﺔ ﭬﻴﺮواﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻌﺜﺮ
ﻷﺻﺤــ ﻣﺴــﺎﻋﺪ وق ﺗﻘﺪﱘ ﺷــﻬﻮر ﺠﺐ ان ﺗﻐﻄﻲﳊﺰﻣﺔ
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﲟ س ﻛﻮروﻧﺎﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺼﻨ ﺎب اﳌﺸـ ات ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰﻋﻠــﻰ اﻷﻗــ ﺛﻼﺛﺔ
م.
إﻓﻼس ﻣ ﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴ ﳝﺜﻞ
ﺣﻤﻮد ا
ﻟﻌﻨ
اﳌﺼﺎرــﺪوق ﺗﺘﻤﺜـﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺜﻼ ﺣﺰﻣﺔ ﻣ ﻞ ،وﻗﺪ
ﺰي
ﺮة ﻣ
وا
ﺸﺎر
إﻳﺠــﺎر ﻳــﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘ ــﻞ ﻓــﻲ اﺳﺘﻤﺮت ا ﺛﺔ ﺷﻬﻮرﺴﺎﻋﺪات
اﳊﻧﻬﻴﺎر ﺳﻴﺎ ﻳﻊ اﻟﺼﻨﺪ ﻨﻬﺎ اﻟ
ﺼ
ﻨﺪ
ات
أﺧ
وق
ــﺔ
ﺳــ
ﻜﻮ
ﺛ
اﻟــﻮ وق
ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻣﺒ ﻷزﻣﺔ أﻃ ﺮى
ﻣــﺎت
و
ﻼﺛــﺔ
ﺎت ﻋﻤ
ورواﺗـ
ﺳــﻴ
ﻻ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻋﻠــﻰ دﻋﻤ ﻠﺖ ﺑﺘﺨ راء ﺳــﻨﻮا ﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻷزﻣــﺔ ﺷــﻬﻮر ﻣـ ـﺐ ﳌــﺪة دول اﻟﻌﺎﻟ ﻴﻨﺎ أن اﻟﻜﺜﻮل ﻣﻦ
ﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن إﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳ ﻬــﺎ اﻟ ﺼﻴــﺺ ت ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴــ وﻳﺸــﻤﻞ ـﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘــﺪﱘ ــﻢ أﻋﻠﻨــﺖﻴﺮ ﻣﻦ
ﻓﻼس ﻣ ﺪة،
ﺼﻨﺎدﻳــﻖ ا ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﺳﺘﻨﺘ ﻒ اﳌﺨــﺰ أﻳﻀــﺎ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻘﺣــﺰم ﻣﺴــﺎ ﻋــﻦ
ﺸﺎر
واﻟﺘﺒ
ﻳﻊ ﺣﺰﻣ ﺮﻋﺎت ﻟ ﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴون اﻟــﺬي ﻣﻬﻤــﺔ ﻟ ﻄﺎﻋــﺎت أ ﻋﺪات
ﺼﺎ
ﺘﻪ
ﺷﻬ
ــﺔ
ﻓـ
ﺴﻴﺎ
ﻋﻤـ
ﻟﺢ
ﻣ
ـﺎل
ﻮر.
ﺗﻘ
ﺧﻼل
وأ
ﺴــﺎ
ـﻲ اﻟﺘ
ﺳــﺎت
ﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺪﱘ اﳌﺎﻟﻴﺔﺿﺎف:
وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲﻮﻇﻴــﻒ وﻏ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻫــ
ﺬه
ــﺔ
ا
وﻣﺸـ ﺳــﺘﻨﻘﺬ اﻟ ﳊﺰﻣﺔ دﻋﻢ اﳌﺸـ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻴﺮﻫﺎ،
ـﺎرﻳﻊ اﻟﺸــﺒ ﺼﻨﺪوق واﳌﺘﻮﺳــ ـﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺎب ﻣــﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻴ ﻄﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﻐﻴﺮة
إﻧﻘﺎذﻫﺎ ﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲــﺮ ﻣــﻦ
ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ .ﻳﺠﺐ

ه يس ح
س
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ﻨ
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«دار الشفاء» افتتح مركزًا خاصًا
للتبرع
بالدم
ﺐ ﺷﺮﻋﻲ
ب واﻷﻋﺎﺟﻢ واﺟ
ﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
لتعاون اﻟمع
ﺪﻋﻮة ﻟ
بنك
الدماﻟاﻌﺮملركزي
اﻟﺴﺒباﻴﻌﻲ :ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺮﺿﻮان

ظم
يادة
تن
ق
ل مهارات ال ستثمار» درها
حو
ً لكوا
ال
ضمان ا يبيا
ًا تدر
«
امج
برن

ت

ﺎﻟﺘﻌﺎو

وﻃﺎﻟﺐ

ركبات
هبوط للم ص � �ول
طة إق�اع و ون �ق �ط ��ة و ح �دد،
�
ز» ،نق
الهاجري والعازمي خالل إطالق التطبيق
سعود ل� �ج ��وي����ة ،ت �خ �دام امللتنظيم
«امل��رك�
ومي»
(تصويرخ �ص �ي��ة اسالم)ات االس � �وق�ع��ا
م �ات
اب «ي
ب�
ه��ا م�
خ ��د
حس
ال �ش � �ادرة مل��رك � خ��دام�
�ذك��ي
| كتب ناصر المحيسن |
سحب
س ـ�ني ـالت�ــم أيـ ـض ــا مـ ــنم� �غ
ق ـ ــد ح ـ ـ ــدث م ـ ــن قـ ـب ــل ص ــاح ــب م��ة م� �
ـذات� امكانية قل ال�
ه ـس�
خ� ـ ـ
ـاللكن ا
الندوات بحيث لصق
ن �ظ��و
التن
ية.
اقامة وال �ت��ي
ت �ه��ا و يم
م
أي ال يمكننا م ��ن م �
املعاملة،الكية
التأكيد ال ـ ـبـ ـ ّـرنـ ـب�ـامـ
اتـل ـميـجتـةمع ض ح�ل�
رؤـي�ـج ،و
ول ت� �ور،
دامك ـ ــذكل� ـ ـم��اـك ع ـم
يعكس
والهدف الذي
�ل ض �
النشاط �وي��ة»
سته
�ق ��دم
فعالي
ّ ر ع��ر
التجديد تخ
بوجود
ت �ع �م�
جاء�داي م ��و ال �ج�
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت وك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة وزارة ات اال
التجاوزات اذا
�ت
لة .كان قد
للفريق
عند امل �ق��ر
الفريقي��ة
اجله،
كتروني
�دة ال سيما
�ون ��داي ال مركبة االس عديل
انتهاء �ن ه �ي��ون� خ �ص �
من ووح �
وم��ن
املساعدة حدث خطأ
كام �21ل ه �ي �
في
20
للت
أو
املت
الشؤون االجتماعية ض اإلل
�
ّ
حج
�
ز
ًا
ش
م
ا
ل
ـ
د»
ش
ـ
ه
ـ
ـادة
ا
مل
ـ
م
ـ
ن
ـ
ـو
مع
ح
ـ
ـة
ل
ـ
ـه،
��رة
�
الفتة
ل
�ع
با
�د
ان
ه
ـ
ـ
ا
ـذا
ا
ل
ـ
ـد
ع
ـ
امل� �ح � ـم ي
ل��ذات�ي��ة
ص�
ك� �ب ��ة
ب �ت��ك
ف��يـ اـدمل��زخ ـم�ـل ضـمــن
املدن
قا
معر
للتنمية
ط ــو ا
في
االجتماعية بالوزارة مـ ــن أصـ ـ ــل 2000وت �حـ ـ��واج ــز عـ
خللـ
ـنمل �مـطـم�لـ�لـق«امل ��ر س �ت �خ �
ـى ال ـ ـوذـىجام ـن ــح ا
ادةملاـت ـ
دام الـصك�ـح
تشجيع
ـو��ايــتكترعـلـ
ونيـىاتالعمل
نهاع ـ ت �ش �
هاـري ،أن الـ ـ ــوزارة سبيل امل ـثــال» ،مــؤللتنقل دا تي ُت ّعد نم ��زة ال�ق�ي� من شأ
�
اال
ه ـن ــاء الـ ـه
ل
شارــاكتج ـ
ا
�ر
�ة
ك
ـ
ـدة
إلل
أنالهذا الـم��ي
ج� ّ
حــريــة فــي
انشطتهمب� الـ ـمل�تـ ـ�ؤت �
و«م��رك �
تنفيذ�رد
الل م
ط ـم�ـوع ـعرـيضوام ـ ـم
ندـ ـ الـارساس ـ ـعةيـ ـ3ـه مــن
ا
املحدد؛ �ال�ي��ة م��ع محدودة ��ن م �
رض ت
تـخع ـمــل ع ـلــى إجـ ـ ــراء تـغـيـيــرات
�اوث»
املوضوعةأحيل
كب
ب» ،ف���ي ش
للتحقيق�.ة ع� ات ب ـم
مختلفم اير ع
غيرــا ي ـت ــواف ـمـق
درج�
االعمار .اي س�
ل�����ى أك� �ث ��ر م ــع اه ـ ـ ـ «
ـدافه � �ك�ــل على هام  6ين
قل الذكي عُ فــي الـ
ـأن الـ ـحـ ـفبـ�
ـالئـ
وتحـ
ـل ،ق كان
ورـة
اي م
مرفـ ـ ــيويشـ ـ ـة»
ات الـخــاصــة بالفرق «ال و
ب�
منظو
يحــال ـإمـت ��رك� �ف ـب �ـ�ةـرإي ـ ــق ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ـ ـ
ـدة،مةب ـح ـسـعـب
قده هاكيةوف ـي ـ ـومـي م�م ـ ـ�اـان��داي ـت ـ
ول التن
التطوعية ،بما يشمل حلو
اليع ـل ــق ب ـم ــراك ــز
ور هيوند وني
تنظيمل ة الج
ض أمننـشــئ«همـب»،
كز «
اطالق يت �وي��ل
ّ ض
الهاجري ،إندام
حل
البرنامجامل الـ
إلل
صاهـت.ـدف ال ـ
ـن
اال
اجله،ست ً الـ ـف��يتـ ـنـ ـ
كترـاروؤيمـ ـ ـتهان ـ ــح الـ ـص ــالحـ ـ صي
تانـذي ُ ّ
سمى
مرمـ ـي ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ق ــال ــت
ت �ح� موا
ركب
شكل ح معر عـ
ض ـ امـ ـلـ ـه ـ
في
س��اء
ضها
أن ي
شي ـخـة اآللـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ
ستـ ـ ـخخ ـ ـ ــاص ب ـت ـس ـج
وسـي ـ
يلةـل ��ات�مـ ـ�انـؤك
في
املـ ــدةمركانزيةحـت ـص ـموز
ـولعةال ـف�ـ�لـري ــقم� اؤتلـ ـه
اال
ال
مراــات.ج ــري« :إن ه ـ ــذه امل ــراك ــز
ُينت
ه
عربية
بح
ظر واسعا  20ع ل
بل.
ة
ندـ ـ ـ ـ ـ ـعرل ـ ـ ـ ـ ـ
حدة
ـوزارة
ب
ـ
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ـ
ة
ط
ـ
ج
ـ
ـب
ت��ي
ا
ل
ـ
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ـ
ـرق
د
ص
الفرق
ستق
ً
�ث���ام
م��ن أ
للم
مركب
التطوعية يدخل ت��أ
ضمن مع و
ووح
على الـ
أن ت
دى
شـهـ
20
ـادة امل �دن
الحضور خالل املعرض�ؤس�س��ة ال م � ���ار
السماح تخضع الدارة تنمية املجتمع
ستقبل
يعني ب» ،أو
و ملة
ص� ستهاكية قل وم الـ
دنـتـاملـال� �ط ـش �ـو�ركع�ـ ـ�ةي ـال �ـةل��رك«ا�لبـ�ـ ـ�ةخ ـ ــامـ ـ ـل ـ ـو«
ـازات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفي
ث� � �
ـة» أو ان
بممارسةخ ��ل
حدّـ ـ ـ ـجـ ـ ـ
د» ـ
ـوزارة وي ـ ـعـ ـمـزز
تكا لـ
فيـه امل صة دا
لتن
مهامه«ه� �بمساحة
�
م
�ظ�م��ت امل� االس � � �ت � � � درات
وسنمدها
ي���ط
بالكوادر
�دة
م
ول
الوطنية
ـات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ُ نتظر مخص ُ ّ�د وح �
اال صة با أن ت �م �غـ ـي ــر الـ
ب��ي ـفألــاعـ ـل ـ
ن
ان
�ا
ص��اـة،ن �ع�مـ ـ�ةشـ ـي ــرة إل ـالـىم ال ـت ـط ـل ـ ه
بـ يهــا ط��قواسعة من
كــونــا  -ع ـ � � �ض � � �م � � � ان ال� � � � �ص � � � � دو �ًا
سع ـ في
الخا امل � �ق ��رر ل �ت �أنج��ر«ي �ه ـ ـ ــذاه��ا ال �
ب»عـت
وت �ع�الحرية تحت مظلة السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــورة
ج �وي.
ـل�ن��ا
لـرضت� � � �ع ـم� � � �ـدد مــنم�أبج�ـ�ًانـ
ـاءل�ي�مـتـ
األم ـ ـ ـاـرلجمـ ـ
ويـا
زال
ع
ـ
ل
ـ
ـى
ا
ل
ـ
ل
�ر
ـ
�ن
م
هاـالزمــة داون لــوحــات فنية
ـ
م
ـل
ع
ـ
ل
ـ
ـى
ت
ـ
ش
ـ
ذج
ج
ـ
�
ي
ـ
ـع
ك
ا
ل
ل
ـ
ع
ـ
م
�
ـ
م
�
الوزارة.
�
ت
ل
ه
�
كونا  -أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية ،أن مركزف
وائ� � � �
لتنقل ا
�ة ت �ب �
تنق
حبهمن��الـلـ كوادر
عــن ن) ب��ر
تهالـلتـلتنشـقلـريـ يع�ـ�ؤـاتديلـلـخـ «
االمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل ،م ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــة فـ ـ ـ ــي ذات
ل� �ن �
أبحاثم ��و ي �ط ـ
ـاول ــة ا
التطوعي فــي الكويت ،مبينة ا
ـى جــانــب ع ــرض منتجات
مـمـيــزة ع ـبــرت ض �م��ا
منـوطــن يإ� �ل ـادة
ع ��ن ا ص �ي��ة ج ��و نظوم
البيئة
�ب�راء
ـروج إثراء ال ينة
أن قل إلى
ومشغوالت (
مميزةددفي ال � �ق � �
وذكـ ــرت ان وزارة ال ـشــؤون الــوقــت عــن مقترح نـشــاط بن
بحثيا من بمـ
ـرؤيــة �واخ
والعلوم الحياتية التابع للمعهد ،أنجز مشروعا ش �خ �
معرض
ضـحــة قبل
يدويةدريب ع� ��ارات
شركة
افتتح مساء أول من أمس
االعتماد أن هـ ـ ـالـذا ا
ملـ ـدب ــرن ــام ــج س ـي ـكـ
لت
طريقرية ض ي�ت��وق��ع ال ف��ي التن ومنح
تتلون م � � �ه � �
ـون وفـ ـ ــرت ام ـك ــان ـي ــة قـ ـي ــام ال ـف ــرق ال ـ ـشـ ــؤون وامل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
حول إعادة تأهيل الشعاب املرجانية في جزيرة كبر ،عن الكو
دن .وواالقرار».
بعنوان (بكم ع � �ل����ى
حياتنا).ون مع ش�اد،
وي �رق�ات
متوفرًا على الهواتف
عا
الر
خ ��ل امل� � مل��ج��ال ال�ج� ا ط�
الذكية ،الـتـطــوعـيــة بــاسـتـخــدام مــراكــز للثقافة والفنون لتفعيل عمل
ل��ى
ـام بامل ـ
تطوير تقنيات جديدة باستخدام الشعاب االصطناعية .دا دام ا وق ـ ـ ـ
وق ـ ــال األم ـ ــن الـ ـع ـل��ك
التس ــاع ـ
��امــاع�ل ـ ـ ـ ـ
ـتل�ال ـ ـ ـ ـ
املتهـ ـ ـ ـ
ليةـد لواـق ـ ل �طـدوـاع ا
عة.ـاجـ ـ ـ ـ
ل��يل ـف ـن ــون ف ــي املـجـلــس
مركبة
ـري ف ــي ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـي ــح لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـفـ ـ
�اف �ي��ة
الوطني للثقافة وذ ادة الدو دري���ب ا
الزدح �
ـرق التنمية وكذلك أندية االطفال املــراكــز فــي مــا يدخل بأنشطة
ات إض�
لراـ ـ ـحة
وقال رئيس املشروع الدكتور شاكر الهزيم ،في بيان أمس ،ان
استخيف ا ت ـ ـ ـ ـ
صـ ـ ـ
منـ اـريـ
القي
ـح وع ـاـ ـ ـلـ
لجـ ـ ــى
وية هـ ـ ـضـامـ ـ ـ
واآلداب الدكتور بــدر الدويش على
والفنون �ر ال �ت �
ريةـش الـتـطــو
على
ه ���ار
مازي
حضورهاصية
عـيــة ال ــراغ ـب ــة مـمــارســة لتنفيذ انشطتهم ومـمــارســة املجلس».
في خ �ب �ي�
هم
هدف املشروع الحفاظ على البيئة البحرية عامة وحماية الشعابتخف مزيدا
لح
أك ��د
هامش االفتتاح
حفل ط��ق ا
قاعة مازي.
ال كر
اطالق
العدواني اق،
ت �س �اب م � � من قدرت العمل
بضاحية عبدالله السالمقب ً
الركاب كبة الشخ امل�ن��ا
و رثر كر
خاصة
برنامج انـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـطـ ـل ــب مـهــامـهــم ف ــي مـخـتـلــف املــراكــز
مست
ب
ـ
وتحسن
ـ
ـ
ل���ى اك �
بتنظيم ال � �س � �ي � � س�س��ة
و
ـدور
ض
ـ
ـع
ه
ـ
ـ
ـ
ـا،
أ
ش
ـ
ـ
ـ
ـ
املجتمعات
ف �رق
ـارت
م
ـ
ـد
ي
تعزز
ـ
ـرة
املرجانية
إن
هذا
باستخدام
�ل
منهج
املعرض
املر
يأتي
«
ب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ّ
ـادر»
�
ل
ـ
ـ
ت
ـ
خ
ـ
الجمعية
أ
���ذا
س��ة ع �
ملتالزمة
ي �ادة
يح داون
ُوتعد
لية
�وي دا سـ ـجـ ـي ــل الـ ـ ـف ـ ــرق والتسجيل عبر هذا
ية.
الكويتية الصب
وف� ����ي ه� � ���ام ل�ل�م��ؤ مار
متكامل ،يجمع بن زراعة
التطبيق .املـ ـ ـ ـ ــوزعـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،ادارة تـنـمـيــة املـجـتـمــع نــاديــة
امل��ؤس � عايير الدو إدارة وق � ءة وفعال واحد
تأكيدا على أهمية دمج ذوي ل � �ع
االحتياجاتستثالخاصة
املرجان الحي والشعاب االصطناعية .للنقلالاـل�ت ـجطــوع ـيــة ال ـ ــذي اق ـي ــم مـســاء
وأوضحت أن اشهار
كفا
ات
وأضــاف الدويش امل ��دي ��ر ا ضمان اال ��ادرات باملجتمع.حرص
الفرق م ـ ـس ـ ـتـ ــدركـ ــة ان ذلـ ـ ـ ــك ي ـش ـمــل ال ـ ـعـ ــازمـ ــي إلـ ـ ــى أن «م ـ ـشـ ــروع
وف��ق امل ت�ح��دي� ؤسسة ب رمازي هو دري���ب
وذكر الهزيم أنه تم تحليل الوضع العام للشعاب املرجانية،
أن ذويبية ل
ص�
االحتياجات� � الخاصة
أول من أمس في صالة تنمية
سبة
�ة
ومتالزمةتطوير
عر م� � � �ان ال� � � � � الصبيح ملنا
ال
م��واج�ه� هداف امل أن أرثر ك ج ��ال ال �ت � ل�ع�ل��م
ال ــالئـ ـح ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـخ ــاص
داون شــري ـحـ
وال ـت ـغ ـيــرات الــزمـنـيــة لـلـمــرجــان واألس ـم ــاك املــرتـبـطــة فــي مــواقــع
ج ـت� � �ت� ـمــع ،م
بد ـ ابــد
أ
م� �
هلليــا إفيع ـج ـ
مجتمع ال ـيــرمــوك ،إن ــه «حتى
بهـاذهب ـ اـه بـتننـتــا
ـة مـهـمــة ف ــي اوامل ـئ� � � �
ميةئـوـج �االت
لتحقيق قعود الى �راء ف����ي م� ��ؤس � �س بيقات
واللوحات ن) ع
ج�
بتنظيم عمل الفرق التطوعية
واملشغوالت.مج
الفنية حا
الـشـعــاب الطبيعية واالصـطـنــاعـيــة ،بــاسـتـخــدام املـســح البحري
إبداعاتهم املعروضة
ب�
و
ضما
ال
اآلن لم يشطب أي فريق ،غير
برا ص��ا ف��ي امل� يادية.
يح ص صلة
وأشار ��ل  10خ� � ال� �ع ��ال ��م ف��ي التط ظيمية
ب ــدوره ــا ،قــالــت رئـيـســة ( تصر
م ـ ـ ــازال ف ــي طـ ــور ال ـن ـق ــاش مــع
ض
امل ـت ـكــرر بــال ـصــور وال ـف ـيــديــو وبــأســال ـيــب ج ــدي ــدة ت ــم تـطــويــرهــا
���ي
موايــة ملـخ�تـص�
ـالز�ومــة راتها
داونالق بتنمية
أن ال ـ ـ ــوزارة بــإمـكــانـهــا ات ـخــاذ
الجمعية الـعكـلى
ف��ي
م ��ن أف � �ي� �ادة ف� هي وخبير افة التن لقيادة
ـويـتـ ي��ة و
قد
سة
لثق
ق�
القطاع القانوني» ،مبينة أنها
تصريحب�ش��ر
خالل هذه الخطة البحثية والتي يمكن جعلها نموذجا لتأهيل
الجمعية���ام رئيسيا
إنزيز ه �ت��م
مماثل،وتع
الدكتورة صديقة العوضي ،امل
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة بـ ـع ــد مـنـحـهــا تابعة
فيؤس ه��ا ال�
ع �ل���ى ال� � التوجي تعزيز ا في مجال ا بحاثه
صة
اال
��ال
و
املجتمع .ل��ى أن
الشعاب املرجانية داخل الكويت وخارجها.
تتضمن الكثير مــن الجوانب
���وادرفي تخص
��رت �ك��زا ورف��ع
تسعى بشتى الطرق لدمج
شاد الم��ي في
ك
االت�ص للقيادة رئيسي ض نتائج أسية في
ال ـص ــالح ـي ــة بـ ــإقـ ــرار الــالوائ ـإلرحــة
ع�
م
أبنائها نية امل
دث
ي��حب ـن ــاءي�ع�ت�ب��ر وت�ع��زي��ز وب�م��ا
املنظمة ومنها تفعيل الجانب
وة
وأشار الى ان الشعاب املرجانية تعد مركزًا للتنوع البيولوجي
اإلس��ا ن�وان
الجديدة».
النفسية ومتح تخدم بع ددة الجن ب��رام��ج
وع ـب ــرت ال ـعــوضــي ع ــن ف ـخــر اهــامله ب ـم ـشـل�ـار
ص�كـب�ـة أش �ري
الجمعية
�ا
جنة الدع اث
رة ب�ع�
مية
تس
وع ــرض إبــداعــاتـهــم املـمـيــزة فــي وش � �دد ا �ال ال �ب �
الرقابي.
أع�م��ال�ه� ك���وادره ��ا ورف��ع
س
البحري ،حيث توفر بيئات اساسية ملئات آالف األنواع البحرية،
والتن ية ،كما ركات متع بيقات و األداء
ـولل �ت�و�رج ـ ـح��اض �
متـ ـ ليـ ــر حـ ـ ـي��اء ا
وع ـ ـمـ ــا أث
مميز ط��وي��ر
يستمر ه� �ارة
مـعــرض �
خمسة نافسية
ن��ب تط قياس
حفيز من الش
نظ عية إح� هلل» م �
ـود ع��ال��ى ي��ون� ي��خ بشأن وصــول التبرعات واإلغاثة للنازحني من ريف
رأس امل سة ل�ت�
م� �
وأوض ـ ـحـ ــت أن دور ال ـفــرق
املعروضات.الت
الت
بـمــا فــي ذل ــك األس ـم ــاك مـثــل ال ـهــامــور وغـيــرهــا مــن األن ـ ــواع ذات
كية ل
�ا
تـ ـ ـ ــالعـ ـ ـ ــب و
جمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���دا
أيام مبينة أن الحضور كان كبيرا وتم بيع
ؤس
غالبيةج �ي��ة و درتها
ـاوزات اف ـهللـيت � ه��ا ال �ش � إدل ـ
في العديد ه��ذا ال��ى ج� تف الذ
ت.
ش��رك��ة
ل���يـب فــي س ــوري ــة ،أك ــدت هـنــاء ال ـهــاجــري ع ــدم إمكانية
ل ع��د ال �ع��ب ن �ب��ي
األهمية التجارية.
جالدعما كبيرا ل
منلم وى إن �ت��ا سن ق
التطوعية كبير ومـهــم ،الفتة
دث ف �ي � ب ��اهإ �
وأوضحت أن هناك
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األطفال يعرضون مشغوالت يدوية

شادية

ن ﻣﻊ ﺑ

من ت

االحتياج مساعد املطيري ،حيث التقيا بممثلي اإلدارة،
وعلى رأسهم وكيل الوزارة املساعد لشؤون املرور اللواء جمال
الصايغ .وتم خالل االجتماع مناقشة ضوابط بعض األنشطة،
ومـ ــن ضـمـنـهــا خ ــدم ــات ال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي ون ـق ــل الـبـضــائــع
وتوصيل الطلبات ،باإلضافة إلــى الضوابط املــزمــع وضعها
ملـهـنــة ص ــف ال ـس ـي ــارات م ــن جــانــب امل ـ ــرور ،وك ــذل ــك اش ـتــراطــات
الـحـصــول على مهنة ســائــق ،بــاالضــافــة إلــى مناقشة األحـكــام
الــواردة بالتعميم  2020/ 6في شأن رخص القيادة ،وشروط
الحصول على الرخصة ملهنة مندوب عام.
واتـفــق الـجــانـبــان على أن يعقد اجـتـمــاع تنسيقي بصورة
شبه دوري ــة على مستوى الــوكــالء ،لبحث كــافــة املــوضــوعــات
املشتركة والـضــوابــط املتعلقة بـهــا ،كما تــم االتـفــاق على آلية
الـتــواصــل فــي حــالــة وج ــود أم ــور عاجلة تحتاج إلــى الـبــت من
كــال الجانبن عبر ضباط االتـصــال .وأش ــار ممثل الهيئة إلى
أن اإلدارة العامة للمرور ستقوم بتزويد ممثلي الهيئة بكافة
القرارات والضوابط املتعلقة باألنشطة املشار إليها ،معبرا في
الوقت ذاته عن تقدير الهيئة العميق لحسن التعاون وسرعة
الـتـجــاوب مــن جــانــب ممثلي اإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور ،متمنيا
مزيدًا من التنسيق خالل الفترة املقبلة.

والتسجيل عبر التطبيق

«األبحاث» أنجز مشروعًا
لتأهيل الشعاب املرجانية في كبر
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