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في احتفال الحركة الدستورية بعيد تأسيسها الـ 19 في ديوان الصانع

الياسين: »حدس« تحتاج لمعايير مرجعية ألداء مؤسسات العمل السياسي
الشاهين: مجتمعنا متجه نحو الصدام والقوى السياسية فشلت في برامجها

ف���ي 2008، ان مكونات املجتمع 
الكويتي احتكاكية وتصادمية، 
في إش���ارة منه الى ان مطالب 
وتطلعات هذه املكونات تتناقض 
في الغالب مع مطالب وتطلعات 

املكونات األخرى.
وأضاف الشاهني ان مرحلة 
االس���تقطاب لهذه املكونات قد 
اكتملت وباتت واضحة احلدود 
فيما بينها وبدا املجتمع ال قدر اهلل 
متوجها ناحية التصادم، ونفى 
التصادم  أو  ان يكون االحتكاك 
دمويا، مؤكدا أن ما س���يزيد من 
التصادم ب���ني مكونات املجتمع 
استمرار فشل القوى السياسية 
في اختراق احلدود الفاصلة بني 
مكونات املجتمع للم شتاتها حتت 

مظلة سياسية واحدة.
القل���ق  انتش���ار  ان  وأك���د 
واالكتئاب والتذمر يعد بدوره احد 
التحديات املستقبلية في مواجهة 
الدستورية اإلسالمية،  احلركة 
مش���يرا الى ان الغ���زو البعثي 
كان نتيجة شيوع هذه املشاعر 
مع تدهور عام ملختلف شؤون 
املجتمع الدولة وفقدان األمل في 
اإلصالح والتطوير، والتي كان من 
مظاهرها تفشي العنف باشكاله 
املختلفة في املجتمع وزيادة نسب 
الطالق وزيادة معدالت اجلرائم 

وتعاطي املخدرات واخلمور.
واعتبر الش���اهني ان الفساد 
املنتشر عموديا وأفقيا في الدولة 
اليوم لم يش���هد املجتمع مثله 
من قبل ف���ي االقتصاد واإلعالم 
والثقافة )علم���ا بأن الكالم عن 
دراسة أعدها في 2008(، مما يقف 
الدستورية  امام احلركة  حتديا 

االسالمية.
واقترح ان تكون هناك أولوية 
للمواق���ف والقضاي���ا ملواجهة 
هذه التحديات، والتي س���تأتي 
القضايا االسالمية في مقدمتها 
الدستورية  بالنس���بة للحركة 
العمل  ان  اإلس���المية، مؤك���دا 
السياسي للجماعات اإلسالمية 
في الوطن في السنوات األخيرة 
شهد تراجعا ملحوظا فيما يخص 
القضايا والهموم اإلسالمية نتيجة 
االنشغال عنها بالقضايا العامة 
واالنغماس في قضايا يبادر بها 
آخرون مما افقد احلركة جزءا من 

التأييد الشعبي لها.

لكل مؤسسة يكمن في حتقيق 
أهدافها الكلية واال تس���يح في 
إطار فرعيات ومفردات مشروعها، 
ولم ينف مسؤوليته جتاه إخفاق 
احلركة الدستورية اإلسالمية في 
ان جتعل اإلصالح قضية مجتمع 
ال قطاع، وقال اننا لم نس���تطع 
حتويل املسؤولية املجتمعية من 
قضية قطاع الى قضية مجتمع 
ولألس���ف الشديد لم يكن هناك 
حتقيق لهذه األمنية في إشراك 
العم���ل اإلصالحي  اجلميع في 

املجتمعي.
وأضاف الياسني »لعل احلركة 
الدستورية اليوم بصدد ان تطرح 
أدبيات احلرك���ة في إطار حزب 
القطاع  مجتمعي عام بعيد عن 
يحمل في طياته أطياف املجتمع 
املختلفة، وال���ذي لم تنجح في 
تنفيذه احلرك���ة إلى اآلن ولعل 
االحتفال بالعيد ال� 19 تستطيع 
ان تكون لها بصمة في والدة االبن 
الشرعي من زواج غير اضطراري 
بخلق مؤسسة سياسية مجتمعية 
ال مؤسسة اجتماعية قطاعية«.

تحديات مستقبلية

من جهته قال الناطق الرسمي 
باسم احلركة الدستورية اإلسالمية 
)حدس( عيس���ى الش���اهني ان 
التحديات املستقبلية التي تواجه 
احلركة بحس���ب دراسة أعدها 

املطب���ات السياس���ية الداخلية 
واخلارجية بحرفية.

ومتن���ى الياس���ني ان تقوم 
احلركة الدس���تورية اإلسالمية 
بوضع نفسها في إطار معايير 
النجاح بتحس���س املس���ؤولية 
االجتماعية وضرب منوذج جيد 
السياسي  في نشاطها وحراكها 
واملجتمعي م���ن خالل احلرص 
على اإلنتاجية وس���المة األداء، 
والفعالية املجتمعية في االجتاهات 
املجتمعية والسياسية والفكرية، 
ومصداقي���ة التعامل مع قضايا 

املجتمع.
كما متنى الياس���ني ان تضع 
الدس���تورية معايير  احلرك���ة 
مرجعية ألداء مؤسسات العمل 
السياسي اإلس���المي والسعي 
لتفعيلها وااللتزام بها الى جانب 
السعي الى تطوير العمل السياسي 
اإلسالمي ذاتيا وبنيويا عبر بناء 
وتطوير قدرات املؤسسة وطرح 
البدائل املعاصرة في مش���روع 
تنموي منمق، ومزاوجة األهداف 
بني احلركة وبني التكتالت والقطاع 
اخلاص واحلكومة بتحديد اجندة 
واضحة قائمة على املش���اركة 
لرقي هذا املجتمع، وايجاد بدائل 
توعوية حضارية لتفعيل طاقة 
الشباب كرافد حيوي مستقبلي 

للعمل السياسي.
وشدد الياسني على ان التحدي 

باملجتمع فوجدنا قوة هائلة تدفع 
وتركل بهذا الس���لم لكي يسقط 
حتى ال يرتقي االجتاه االسالمي 
ويعم���ل على إيج���اد برنامجه 

إلصالح املجتمع«.
واضاف الياس���ني ان القوى 
املعارضة للحركة اإلسالمية عملت 
على جتهيل احلركة اإلس���المية 
وكيفية االستفادة منها لدرجة 
ان وصل األمر ان من يش���تغل 
الدستورية اإلسالمية  باحلركة 
نسي اسمها واختصرها بكلمة 
»حدس«، الى جانب اإلبقاء على 
الهوة والفارق بني أحالم احلركة 
وواقعها ومن ثم يظل هناك فارق 
بني املشروع اإلصالحي واملشروع 

التغريبي.
الياس���ني ان احلركة  واك���د 
الدستورية اإلس���المية وجدت 
التنموي  لتنتقل م���ن اإلط���ار 
الى النهض���وي بإيجاد احللول 
للمش���كالت وإيج���اد بدائ���ل 
للمستقبل، مشددا على ان احلركة 
الدستورية جنحت في مسيرتها 
خالل الفترة املاضية في اإلطار 
املؤسسي لها والعمل بني أعضائها 
كفريق واحد كما جنحت احلركة 
التربوي وااللتزام  التكوين  في 
املؤسسي، والنجاح األخالقي في 
إدارة العم���ل وتبادله بني جيل 
املؤسسني للحركة وجيل الشباب 
الى جانب التعامل مع كثير من 

ملطالب الواقع الضاغط بعاطفة 
مما ضي���ع املس���ار اإلصالحي 
الفكري الذي كنا نعيش���ه قبل 
الغزو، ع���الوة على ان احلركة 
كانت تنتقل من ملف الى آخر ومن 
قضية الى أخرى مخلفة وراءها 
ملفات متراكمة دون عالجها او 

إغالقها.
وب���ني الياس���ني ان احلركة 
اإلسالمية عاشت حالة من التأزم 
واملناظرة بينها وبني امكانيتها 
وبني آخري���ن وإمكانياتهم، مما 
خلق نوع من التأزم في التعامل 
مع هذه االمور، اضافة الى املعاناة 
البناء املؤسس���ي  من ضع���ف 
والبنيوي للحركة اإلس���المية 
الش���بكي  التركيب  وهشاش���ة 
لها، مش���ددا على ان أخالقيات 
احلركة م���ن نظافة اليد وبراءة 
الذمة ومبارك���ة التوفيق غطت 
الكبير واملصاعب  النقص  على 

التي عانت منها احلركة.
وأكد الياسني ان عمل التكتالت 
املعادية للمشروع اإلسالمي منظم 
ودؤوب لتحطيم احلركة اإلسالمية 
في برنامجها اإلصالحي، مؤكدا 
انه من الغباء ان نظن ان االخر ال 
يخطط وال يستعني باخلبرات.

التكتالت  ان  الياس���ني  وبني 
املعادية دائما ما تركل السلم الذي 
يصعد منه االجتاه اإلسالمي، قائال 
»دائما ما وضعنا سلما لنرتقي 

الكويت فترة سكون سياسي على 
أثره اتخذت احلركة الدستورية 
الغ���زو منص���ة انطالقة  م���ن 
ملرئيات مس���تقبلية مستعينني 
باهلل سبحانه وتعالى لصياغة 
مشروع إسالمي يرتكز على ان 
اإلصالح قضية مجتمع ال قضية 

قطاع معني.
الياسني ان احلركة  وأضاف 
الدستورية اإلسالمية سعت الى 
إيجاد التكتالت السياسية حتى 
تكون قضية اإلص���الح قضية 
مشاركة عامة وليست ألحزاب 
هن���ا وهناك إليجاد مش���اركات 
تتطور الى جبهة إصالح عامة، 
السياس���ي  التقهقر  ان  مبين���ا 
للحركة اإلس���المية س���واء في 
الدول العربية او في الغرب في 
التعامل مع الغزو العراقي للكويت 
ال���ذي أرجعنا الى نقطة الصفر 
بالتخلف احلضاري استدعى وقفة 
جادة إلعادة املشروع الى أصله 
والذي يكمن في ان اإلسالم هو 
احلل كونه املشروع احلضاري 

لألمة.

سكون سياسي

ولفت الى ان السكون السياسي 
الذي صاحب احلركة السياسية 
اإلسالمية في فترة الغزو كان البد 
له م���ن إعادة النظر فيه بعد أن 
رأينا احلركة اإلسالمية تستجيب 

كان هناك حرج كبير لدى كثير من 
الكويتيني وقتها ألنه مدعاة لوجود 
األحزاب وهو ما يعني التنازع، مما 
دفع كل توجه لسوق حجج على 
عدم مشروعية وجود إطار رسمي 
له����ذه التكتالت إال ان مت التوصل 
الى إيجاد هذه التكتالت السياسية 

بشكلها احلالي.
الياس���ني من ان  واستغرب 
البعض أصبح ينادي على احلركة 
الدستورية اإلسالمية بنسيان 
أصله���ا واختصاره���ا في كلمة 
»حدس« كما استغرب من تساؤل 
هؤالء عن عدم اقاران اسم احلركة 
باإلسالم في إشارة منه الى تناسي 
اسم احلركة الدستورية اإلسالمية 
حتى من قبل بعض املوظفني في 
احلركة، مشيرا الى ان استخدام 
ملخص احلركة في كلمة »حدس« 
بنسيان األصول أمر طبيعي حتى 
في مجال العلوم الش���رعية مع 
انحسار الثقافة بصفة عامة التي 

أصبحت في غربة بني أبنائها.
وقال الياسني ان دوافع تأسيس 
احلركة الدس���تورية اإلسالمية 
كما ذكرها بيان التأس���يس كان 
بسبب احلرقة املجتمعية القيمية 
السياسية التي عاشتها مجاميع 
اخلير ف���ي الكويت قبل الغزو، 
والتي كانت اكبر بكثير من كل 
األزمات التي نعيشها في الكويت، 
مؤكدا انه عقب فترة الغزو شهدت 

أكد األمني العام األول للحركة 
الدستورية اإلسالمية )حدس( 
الداعية جاس���م املهلهل الياسني 
ان تأسيس احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( كان بدوافع 
إسالمية وطنية دستورية، في 
إطار اإلسالم وقواعده وأسسه 
وفي إطار نظم التعاقد املجتمعي 
لنظم املشاركة الشعبية، وشدد 
على ان ظه���ور احلركة انبثاق 
سياسي لتواجد سياسي لم يكن 

ذا إطار كما هو اآلن.
الياسني خالل احتفال  وقال 
احلركة الدستورية اإلسالمية مساء 
الثالثاء املاضي بعيد تأسيسها 
ال� 19 بديوان الصانع ان التأثير 
السياسي اإلسالمي في الكويت 
كان فعاال ومرئي���ا من اجلميع 
والذي بدأ منذ األربعينيات، فما 
مر حدث ف���ي الكويت إال وكان 
للحرك���ة اإلس���المية مبفهومها 
العام تأثير مباشر على الكويت 
سواء في حروب الكويت القدمية 
أو مش���اكلها السياسية القدمية 
وصوال إلى الدولة الدس���تورية 
احلديثة عقب االستقالل، مشيرا 
الى ان عيد احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( يتجدد في كل 
عام ومناسبة ومشروع وتوجد 

فيه مصلحة لهذا البلد.
الياسني ان احلركة  وأوضح 
السياسية اإلسالمية واحلركات 
السياس���ية الش���عبية لم تأخذ 
البعد االط���ري إال بعد ظهور ما 
يسمى مبوروث اخلارج او حركة 
اليساري  العرب واملد  القوميني 
العرب���ي، إال انه ل���م يكن هناك 
تواجد اطري للتواجد الشعبي 
أو اإلس���المي مما  أو احلكومي 
دفع أبناء احلركة الدس���تورية 
اإلسالمية لتكوين كيان اطاري لها 
مما دفع بقية التواجدات األخرى 
ان يوجدوا لهم كيانا سياسيا ذا 

شكل إطاري.
واشار الى انه في بداية حترير 
الكويت من الغزو الغاشم دفعت 
احلركة الدس����تورية اإلس����المية 
الى وجود مس����ميات للتواجدات 
الكويت  السياسية املوجودة في 
وقته����ا للتمك����ن من املش����اركة 
السياسية، مشددا على ان التواجد 
السياسي بشكل إطاري من لوازم 
اكتمال العملية الدميوقراطية، وان 

ناصر الشليمي ومطلق العبيسان وفايز النشوان خالل املؤمتر الصحافي
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الشليمي: النواب يعملون بشكل فردي
ولم يعودوا يمثلون الكتل التي انُتخبوا باسمها

أسامة دياب
أكد أعضاء ق����وى 11/11 أهمية 
اإلصالح السياسي بعد استخدام 
أداة االستجواب كوسيلة تهديد 
وضغ����ط الس����تحقاقات معينة، 
خصوص����ا بعد ما أثي����ر مؤخرا 
حول استجواب وزير النفط ووزير 
اإلعالم واملساومات التي صاحبته، 
وأشاروا إلى أن اإلصالح السياسي 
يبدأ بالدائرة الواحدة ألنها احلل 
لكل ما نراه من س����لبيات الفرز 
الفئوي والقبلي والطائفي، جاء 
ذلك ف����ي املؤمتر الصحافي الذي 
نظمته ق����وى 11/11 أول من أمس 

في مقرها باألندلس.
في البداية قال أمني عام قوى 
11/ 11 ناصر الش����ليمي إن العمل 
السياس����ي ف����ي أي برمل����ان في 
العالم يقوم عل����ى مبادئ العمل 
اجلماع����ي، فال ميك����ن أن يقوم 
نائب باستجواب أو بطلب جلنة 
حتقيق من غير تعاون املجموعة، 
إال في حالة واح����دة هي إذا كان 
النائب يحاول إح����راج مجاميع 
أخرى من النواب، مشددا على أن 
النواب يعملون بشكل فردي ولم 
يعودوا ميثلون الكتل التي نزلوا 
االنتخابات باسمها، واصفا ما حدث 

في االستجوابات السابقة بالشيء 
احملزن، مبينا االستخفاف باألداة 
الدستورية التي يفترض أن تكون 

إصالحية رقابية.
وأضاف الش����ليمي أن النائب 
حتت قبة البرمل����ان ميثل لألمة، 
ويطرح آراءه����ا وال يطرح رأيه 
الشخصي، مشددا على أن الوضع 
السياسي يحتاج إلى تعديالت حتى 
يستقيم، قائال ما نراه اليوم ليس 

عمال سياسيا.

طعن الوالءات

من جانبه عبر األمني املساعد 
ورئيس املكتب السياسي للقوى 
مطلق العبيسان عن أسفه ملا آلت 
إليه األمور من انشقاق في الوحدة 
الوطني����ة وطعن ف����ي الوالءات 
واحلرب الشعواء بني نواب األمة، 
مشددا على أن التنمية االقتصادية 
يجب أن يرافقها ويالزمها تنمية 
سياسية تؤدي ملزيد من احلريات 
للش����عب، الفتا إلى أن اإلصالح 
السياسي الذي تعنيه قوى 11/11 لن 
يكون عبر مؤمتر وطني أو حتركات 
مدنية، فنحن نريد إصالحا يتم 
عبر املؤسس����ات الرسمية وعبر 

القنوات الدستورية.

العبيس����ان للرؤية  وتطرق 
اإلصالحية لقوى 11/11 التي يأتي 
في مقدمتها التأكيد على إنش����اء 
الهيئة العامة إلدارة االنتخابات، 
مؤك����دا على ضرورة االجتاه إلى 
الواحدة، قائال »ال نبيها  الدائرة 
خم����س نبيها واح����دة وطنية«، 
مشيرا ملسألة القوائم االنتخابية 
املفتوح����ة واس����تكمال إجراءات 

استقالل القضاء.
املكت����ب اإلعالمي  أما رئيس 
للقوى فايز النش��وان فقد تطرق 
لعدد من القضايا التي تهم املواطن 
مثل املشكلة اإلسكانية، انخفاض 
مستوى التعليم، انتشار اجلرمية 
وأزمة املرور، قائال ان القوى متلك 
رؤى إستراتيجية ليست أحالما 
وردية، هي رؤى ميكن تطبيقها 
في املدى املنظور، بعض التيارات 
السياسية والقوى أتت بأفكار إما 
ال تتواءم مع طبيعة وسيكولوجية 
الشعب الكويتي أو يصعب تطبيقها 
لتصادمها بشكل عنيف مع السلطة 
ولذلك حتالف قوى 11/11 فكر في 
طريقة مناسبة إليجاد حل ملشكلة 
التدهور السياسي احلاصل بني 
احلكومة والنواب واإلحباط الذي 

يعانيه املواطن في كل مكان.

حنان عبد المعبود 
أم���س األول املؤمتر  أقيم 
القلب  لن���ادي  الرابع عش���ر 
بفندق موفنبيك البدع، والذي 
يرأسه استشاري أمراض القلب 
باملستش���فى الصدري د.علي 
الصايغ، وحضور الكثير من 
أطباء القلب بجميع مستشفيات 
الكويت ومنهم االستش���اري 
مبستشفى الصباح د.موسى 
أكبر واالستشارية مبستشفى 
األمي���ري د.رج���اء دش���تي، 
االستشاري مبستشفى اجلهراء 
د.راشد احلمدان، والكثير من 

األطباء.
ق���ال د.علي  وعن املؤمتر 
الصايغ »هو نش���اط خاص 
بأطباء أم���راض القلب، ندعو 
له كل األطباء باملستشفيات، 
فهناك العديد من األنشطة التي 
تتم بكل مستشفى على حدة، 
ولكن هذا النشاط يعد الوحيد 
من نوعه الذي يضم كل األطباء 
من كل املستشفيات بالكويت، 
سواء كانت حكومية أو أهلية، 
وهذا األمر يشكل أهمية علمية 
واجتماعية كبرى، حيث يلتقون 

لتبادل اآلراء واألفكار«.
وبني أن أهمية هذا النشاط 
تعود لكون���ه محليا 100%، ال 
يوجد به أي طبيب زائر، وال 
يعتمد على محاضرات يلقيها 
أطباء من خارج الكويت، وإمنا 

جهد ذاتي محلي.
وع���ن املوض���وع الذي مت 
اختي���اره، في املؤمتر قال هو 
»ضي���ق الصم���ام األورطي« 
الس���ن، واملقصود  لدى كبار 
هو الصمام األورطي وليست 
شرايني القلب املتعارف عليها 

بني الناس.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
باملؤمتر.. إذا ما اكتش���فنا أن 
ش���خصا ما يعاني من ضيق 

المؤتمر الرابع عشر لنادي القلب ناقش أهم المستجدات العالمية

الصايغ: ضيق »األورطى« قد يكتشف بالمصادفة 
والتحدي في إجراء الجراحة بالوقت المناسب

وزير الشؤون: نسعى لوضع
حد لألجور في القطاع الخاص

»الصحة« تخفض أسعار األدوية 
والمستحضرات الصيدالنية %5

أكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي سعي الوزارة بشكل دائم الى تطبيق 
القوانني واإلجراءات التي حتمي حقوق اإلنسان في كل املجاالت.

وشدد د.العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع فريق من 
الوزارة مكلف بالرد على املالحظات الواردة من مجلس حقوق اإلنسان 
واخل����اص مبلف الوزارة على ضرورة ان يك����ون رد الوزارة على هذه 
املالحظات مدعما بالوثائق واملس����تندات. واضاف ان هذه املس����تندات 
ستوضح ما حققته الكويت من إقرار لقوانني وقرارات تؤكد ان الوزارة 
تس����عى بشكل دائم الى تطبيق القوانني واإلجراءات التي حتمي حقوق 
اإلنسان في كل املجاالت، مشيرا الى ان الوزارة من خالل تطبيقها لسلسلة 
من اإلجراءات والقرارات تساهم بشكل كبير في إلغاء نظام الكفيل مبا 
يراعي ويضمن متتع العامل بحقوقه املقررة من دون اي تعسف او إهدار 
لكرامته اإلنسانية. وأشاد مبا مت إجنازه خالل الفترة املاضية من إقرار 
لقانون العمل بالقطاع األهلي بعد إقراره من مجلس األمة والذي سيساهم 
بشكل مباشر في ضمان حقوق العامل وصاحب العمل، مضيفا ان إقرار 
قان����ون رعاية املعاقني يدعم موقف الكوي����ت والوزارة في ملف حقوق 
اإلنس����ان ويبعد عنها الكثير من املالحظات التي أثارها تقرير املنظمة. 
وبني د.العفاس����ي ان الوزارة تس����عى لوضع حد أدنى ألجور العاملني 
بالقطاع اخل����اص مبا يضمن مراعاة العيش الكرمي والالئق لهم وإقرار 
آليات مراجعة لتلك األجور، مضيفا ان الوزارة تعكف حاليا على إنشاء 

هيئة مستقلة للعمالة ووضع القوانني واللوائح املنظمة لها.
وذكر ان الوزارة حترص على حرية التعبير ومتكني العمالة من إيصال 
مطالبهم الى اجلهات املعنية بشكل مشروع يضمن جلميع األطراف عدم 

التعرض للضرر وتوقف اإلنتاج والعمل.

حنان عبد المعبود 
أعلن وزير الصحة د.هالل الس����اير امس تخفيض اس����عار األدوية 
واملس����تحضرات الصيدالنية في البالد بواقع 5%. وذكر د.الس����اير في 
تصريح ل�»كونا« ان القرار الوزاري بشأن التخفيض يأتي ضمن مسعى 
الوزارة لتقدمي أفضل اخلدمات العالجية للمواطنني واملقيمني مبينا ان 
التخفيض سيشمل نحو خمسة آالف نوع من األدوية. وقال ان تخفيض 
اسعار األدوية سيساهم في خفض تكلفة العالج للمواطنني واملقيمني في 
القطاع األهلي مؤكدا حرص وزارة الصحة واهتمامها مبصلحة املرضى. من 
جانب آخر اعلن وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبية د.عمر السيد عمر عن رفع 17 دواء من قائمة األدوية التي كانت 
تصرف للمواطنني فقط. واوضح عمر ان القائمة تش����مل ادوية لعالج 
امراض القلب وارتفاع ضغط الدم وعالج الصرع اضافة الى عالج امراض 
السرطان والس����كري وامراض اجلهاز التنفسي املزمنة. وذكر انه متت 
اعادة تش����كيل جلنة تسعير األدوية واملكمالت الغذائية املعنية بإجراء 
الدراسات الالزمة وحتديد اسعار األدوية واملكمالت الغذائية اضافة الى 
اقتراح ودراسة هذه االس����عار كل 6 اشهر ودراسة االسعار املقدمة من 

الشركات ومقارنتها باالسعار املتداولة خليجيا.

)أنور الكندري(د. علي الصايغ متحدثا للزميلة حنان عبداملعبود

هناك حتدي���ا آخر، يتمثل في 
أن املرضى بضيق الصمام قد 
تصيبه���م نوبات قلبية حادة 
وقد يصابون باملوت املفاجئ او 
أزمة قلبية يتسبب فيها ضيق 
الصمام ق���د تؤدي إلى توقف 
القلب املفاجئ، وهنا التحدي 
يكمن في حتديد الوقت املناسب 
إلج���راء العملي���ة، فاملرضى 
بضيق الصمام ال يعيش���ون 
حياة طبيعية سواء قبل إجراء 

اجلراحة أو عقبها.
وعق���ب املؤمت���ر حت���دث 
القل���ب  أم���راض  اخصائ���ي 
مبستشفى الصدري د.طارق 
العينات���ي، مبين���ا أن ضيق 
الصمام األورطي من املشاكل 
اجلادة في القلب، وأشار إلى أن 
الصمام األورطي مير من خالله 
الدم إلى أنحاء اجلسم، وعند 
اإلصابة بضيق في هذا الصمام، 
ال يستطيع الدم أن ينتقل عبره 
بس���هولة إلى جمي���ع أنحاء 
اجلسم، ما يجعل القلب يعمل 
بصورة أشد وأقوى حملاولة 
سد حاجة اجلسم، األمر الذي 
قد ي���ؤدي إلى حدوث تضخم 

في عضلة القلب.

بالصمام األورطي، فما الوقت 
املناس���ب إلجراء العملية له؟ 
املناس���ب إجرائها  فهل م���ن 
مبجرد اكتشاف احلالة؟ ففي 
بعض األحيان يتم االكتشاف 
واملري���ض ال يعان���ي من أي 
أعراض أو معاناة سابقة، حيث 
ميكن لطبي���ب العائلة أو أي 
طبيب يرصد أن املريض لديه 
مشكلة في القلب مبجرد سماع 

نبضاته.
القلب  إلى طبيب  فيحوله 
الذي يشخص احلالة بسهولة، 
ولكن توقيت العملية هو ما يتم 
التفكير فيه، وكذلك الفحوصات 
التي جترى قبلها، وكذلك هل 
يعني وج���ود املرض حتمية 
إجراء اجلراح���ة؟ ان املرضى 
الذي���ن يعانون م���ن أعراض 
نحن ملزمون بإرسالهم إلجراء 
اجلراحة، ولكن املشكلة تكمن 
فيمن ال يعان���ي من أعراض 
وهؤالء يتم اكتشاف اصابتهم 
مصادفة فهم محل نقاش ألن 
العملي���ة تعد م���ن العمليات 
الكبرى، كذلك فان الصمام الذي 
يتم تبديله هو صمام صناعي، 
وأيضا االنتظار ليس جيدا ألن 


