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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
عدم منع »التحريج« على املنتجات الكويتية 
لغير الكويتي مخالفة صريحة لوزارة التجارة.. 
إم��ا أن يكون األم��ر إه��م��االً من ممثلي ال���وزارة أو 
تواطؤ.. الطلب عالي في رمضان مما دفع بعض 
املتالعبني إل��ى تعبئة املنتجات امل��س��ت��وردة في 
ع��ب��وات ان��ت��اج ك��وي��ت��ي.. بعض امل��زارع��ني ألقوا 
منتجاتهم في الزبالة بسبب التالعب في األسعار!!
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جنح فريق طبي سعودي مبستشفى قوى 
األم��ن بالرياض في إنقاذ حياة جنني يعاني 
من تشوه خلقي في املجرى التنفسي أدى إلى 
انسداد مجرى التنفس بشكل كامل، وذل��ك في 
عملية نادرة وعالية اخلطورة جترى ألول مرة 

باملستشفى مبدينة الرياض.
وق��ال رئيس قسم طب النساء وال��والدة في 
املستشفى الدكتور هيثم ب��در: إن األم البالغة 
من العمر 19 عاماً كانت قد راجعت عيادات 
متابعة احلمل باملستشفى وتبني أثناء الفحص 
اإلش��ع��اع��ي وج���ود ت��ش��وه خلقي ف��ي املجرى 
التنفسي للجنني ومت عرض احلالة على طاقم 
من األط��ب��اء املختصني في عيادة احلمل عالي 
اخل��ط��ورة بقيادة ال��دك��ت��ورة ن��وف العجاجي 
وال��دك��ت��ورة إلهام امل���رداوي استشاريات طب 
النساء وال���والدة، ووضعوا اخلطة العالجية 
املالئمة ل��أم واجلنني، بالتعاون مع الدكتور 
محمد احلصيني استشاري طب األن��ف واألذن 
واحل��ن��ج��رة لأطفال وال��دك��ت��ورة عبير مقداد 
استشارية العناية املركزة لأطفال، وعدد من 

األطباء املختصني ».
وأض��اف أن املريضة شعرت ب��آالم ال��والدة 
وح��ض��رت لقسم ال��ط��وارئ منتصف الليل في 
حالة وضع والرحم مفتوح مبقدار 4سم وذلك 
قبل موعد وضعها بأسبوعني، واجل��ن��ني في 
حالة توجه مقعدي، وعلى ض��وء ذل��ك شكل 
الفريق الطبي املكون من 19 مختًصا، وتوجيه 

اجلنني قبل اجلراحة وهو داخل الرحم لالجتاه 
الرأسي، لكي يتسنى احملافظة على حياته، ثم مت 
إجراء اجلراحة القيصرية وإخراج اجلنني بشكل 
غير كامل من الرحم مع إبقائه متصال باملشيمة 
والدورة الدموية لأم، وتركيب أجهزة التنفس 
الصناعي للجنني وشق فتحة للتنفس في العنق 

في عملية سريعة أُجريت خالل 20 دقيقة فقط 
ولله احلمد، وإنهاء العملية القيصرية لأم«.

من جانبه، كشف استشاري جراحة األنف 
واألذن واحل��ن��ج��رة ل��أط��ف��ال ورئ��ي��س القسم 
الدكتور محمد احلصيني أن هذه احلالة تعد من 
احلاالت النادرة عاملًيا، إذ تبلغ نسبة اإلصابة بها 

جنيًنا واحداً ما بني كل )50.000( جنني، مبيًنا 
أنها حتتاج بقدرة الله تعالى إلى فريق طبي 
متكامل يتمتع بكفاءة عالية وخبرة كبيرة، حتى 
يستطيع احملافظة على حياة اجلنني في وقت 
قصير جداً من خالل فتح مجرى التنفس أو عمل 

فتحة تنفس في عنق املولود.
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HumaidiHanouf@ د هنوف احلميدي

ش��روط التجنيس ب��االم��ارات للزوجة االجنبية املتزوجة من 
اماراتي وسحب جنسيتها في حال تطلقت وتزوجت غير اماراتي. 

نحتاج قوانني مشابهه لضبط التجنيس بالكويت. 

bogaili@ حمود حممد البغيلي

حتولت أغلب الزيارات من صلة قربى ورحم ووصل وتعارف 
ومحبة الى إستعراضات للهدايا و للباس والسيارات  واملوديالت 

واملاركات ...!حتى األفراح واألتراح لم تسلم ..!

Faalajmi@ د. فدغو�س �صبيب العجمي

دول فقيرة تقوم بعمل طرق تصل الى ٣٠٠ و ٤٠٠ كيلو متر  
فما بالنا عجزنا عن ١٧ كيلومتر!! ضعف الرقابة وع��دم حتمل 
املسؤولية وفشل التخطيط وقلة املعرفة والفساد هي االسباب 

لتوقف املشاريع احليوية. مدينة صباح االحمد

alshqarain@ عو�س �صقر

لن ندافع عنكم باملجان كذا تبجح »ترامب« امام من يدعي بانهم 
اصدقاءه  لذلك البد من خلق »ع��دو« لكي يتم الدفع . هكذا يبدو 

املشهد في منطقتنا  »صراع الشياطني »

فريق طبي سعودي ينقذ حياة جنني
 عاني  من تشوه  خلقي في مجرى التنفس 

املتحف اإلسالمي في أستراليا

الفريق الطبي السعودي

ــــعــــاء  17 رمضان 1440 ه�/ 22 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3444الأرب

يسلط الضوء على دور اإلسالم في احلضارة اإلنسانية 

املــتــحــف اإلســـالمـــي فـــي أســتــرالــيــا 
50 ألف زائر يستقطب أكثر من 

يسلط املتحف اإلسالمي في مدينة 
ملبورن األسترالية، الضوء على دور 
اإلس����الم ف��ي احل��ض��ارة اإلن��س��ان��ي��ة، 
وجتاوز عدد زواره 50 ألفا منذ افتتاحه 
ع���ام 2014. وأس���س رج���ل األع��م��ال 
األسترالي مصطفى فاهور، في منطقه 
تورن بري، املتحف الذي يبرز الفنون 
اإلسالمية كاخلط والتذهيب والعمارة، 
إلى جانب تاريخ املسلمني في استراليا 

وإسهاماتهم.
وقالت املديرة العامة للمتحف مرمي 
ج���ادوري ل��أن��اض��ول، إن��ه يهدف إلى 

تعريف األستراليني بجمال اإلسالم.
وأش����ارت ج����ادوري، إل��ى الرغبة 

الكبيرة ل��دى األستراليني في معرفة 
املزيد عن الدين اإلسالمي.

وأضافت: »بعضهم يتواصل للمرة 
األولى مع املسلمني، يغادرون املتحف 
م��ع م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ع��ن اإلس���الم، 
يريدون معرفة املزيد، وزيارة املتحف 

من جديد«.
وذك��رت أن كثيرا من األستراليني 
زاروا املتحف ومعهم أكاليل الزهور، 

بعد حادثة نيوزيلندا اإلرهابية.
وختمت ج��ادوري، أن املتحف نظم 
ف��ع��ال��ي��ات ك��ث��ي��رة لتصحيح ص��ورة 
اإلس��الم في أذه��ان األستراليني، بعد 

انتشار اإلسالموفوبيا.

6 خطوات تبعدك عن التدخني البحر عائلة 
لوفاة

عبدالله عبدالعزيز عبدالله محمد البحر

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

أوضحت وزارة الصحة في اململكة العربية السعودية أن هناك 
6 خطوات لإلقالع عن التدخني بشكل متسلسل، وهي ، اتخاذ القرار 
بداية من يوم محدد، وحتديد موعد آخر سيجارة، وكذلك استشارة 
الطبيب عن خطة اإلقالع ، وأيضاً ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، 
باإلضافة إلى جتديد احلياة ببداية عادة صحية معينة، وأيضاً توقع 

التحديات واالستمرار دون يأس.
ودعت »الصحة« الراغبني في احلصول على املساعدة لإلقالع عن 

التدخني االتصال مبركز صحة 937 حلجز موعد في أقرب عيادة منه.
ُيذكر أن »الصحة« واصلت حملتها التوعوية ملكافحة التدخني، 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ، ونشرت عبر حسابها في 
»تويتر« مقطع فيديو توعوي يبني مخاطر التدخني على صحة اإلنسان 
حتت هاشتاق # مرت كأنها ثواني، داعية إلى االتصال على مركز صحة 

937 حلجز موعد لإلقالع عن التدخني.
وتأتي هذه اخلطوة امتدادا جلهود الصحة في مجال مكافحة التدخني 
والتحدير من أض��راره ، حيث تعمل على تطوير اخلدمات العالجية 
ملساعدة املدخنني الراغبني في اإلقالع وذلك من خالل التوسع في إفتتاح 
العديد من عيادات اإلقالع عن التدخني في مختلف مناطق ومحافظات 
اململكة، إضافة إلى إصدار الدليل السعودي خلدمات اإلقالع عن التدخني 
كدليل إرش��ادي ملقدمي اخلدمة، وكذلك القيام بالعديد من ال��دورات 
النظرية والعملية للعاملني في املجال وتوفير األدوية املساعدة على 

اإلقالع عن التدخني وتقدميها للمواطنني باملجان.
كما فّعلت »الصحة« أنشطة ومهام عيادات اإلقالع عن التدخني التي 
تهتم بتقدمي اخلدمات العالجية والتوعية في أماكن تواجد املستهدفني 
من املدخنني وغير املدخنني، والتعريف بنظام مكافحة التدخني، وتقدمي 
االستشارات والتثقيف الصحي، باإلضافة إلى املساهمة في احلد من 

نسبة التدخني والتدخني القسري.

اإلقالع عن التدخني يحتاج إلى إرادة قوية

»كواكب زرقاء«
 شبيهة باألرض

تكشف سلسلة جديدة تعرضها شبكة »بي بي سي 2« أن 
املريخ والزهرة وحتى عطارد، كانت »كواكب زرقاء« متاما 

مثل األرض، بحسب البروفيسور براين كوكس.
ويكشف كوكس، ضمن السلسلة التي ستعرض في 
نهاية الشهر اجلاري، أن جيران األرض الثالثة، رمبا كان 
لها محيطات وأنهار على سطحها قبل أن تشتعل حرارة 

كوكب الزهرة وعطارد ويتجمد املريخ.
وف��ي السلسلة الوثائقية »ال��ك��واك��ب«، التي تتعقب 
استكشاف البشرية لنظامنا الشمسي، يقول كوكس إن 
األسطح الساخنة للزهرة وعطارد، واملريخ املجمد، رمبا 
كانت ذات يوم مناسبة للحياة. وُيعرف كوكب الزهرة، وهو 
ثاني كواكب املجموعة الشمسية من حيث قربه من الشمس، 
وأقرب جار لأرض في املجموعة الشمسية، باسم »توأم 

.)Earth>s Evil Twin( »األرض الشرير


