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السعد: توزيع الحقيبة المدرسية على القصر المشمولين بالرعاية

في اطار سعيها للتفاعل مع ابنائها وتعزيز 
سبل التواصل معهم دعت الهيئة العامة لشؤون 
القصر املشمولني برعايتها ممن تنطبق عليهم 
الضوابط لتس���لم احلقيبة املدرسية وذلك 
مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد. صرح 
بذلك مدير ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية 
بالهيئة سعد الس���عد، مشيرا الى ان الهيئة 

وضمن استعداداتها للموسم الدراسي اجلديد 
تعكف حاليا على توزيع احلقيبة املدرسية 
على ابنائها الطلبة داعيا هذه االسر ملراجعة 
ادارة الرعاية االجتماعية والتربوية بطابق 

امليزانني من مبنى الهيئة مبنطقة شرق.
وقال ان هذا املشروع السنوي يأتي التزاما 
من الهيئة جتاه ابنائها الطلبة مبختلف املراحل 

الدراسية، الس���يما ان احلقيبة تضم جميع 
مستلزمات الطالب طوال العام.

واضاف السعد ان اكثر من 25 طالبا وطالبة 
سيس���تفيدون من املشروع هذا العام مؤكدا 
حرص الهيئة الدائم على تفعيل روافد العالقة 
مع ابنائها ومد جس���ور التواصل معهم في 

مختلف مواقعهم وفي جميع املناسبات.

حث����ت رئي����س ن����ادي الفتاة 
العليا  اللجنة  الرياضي ورئيسة 
جلائزة األم املثالية لالسرة املتميزة 
الشيخة فريحة األحمد مجلس االمة 
على اقرار قانون التجنيد االلزامي 
كما كان في السابق مع ادخال بعض 
التعدي����الت الالزمة، جاء ذلك في 
تصريح صحافي للشيخة فريحة 
األحمد بعد تزايد سلوكيات بعض 
الشباب الفارغ وانحرافهم عن جادة 
الصواب واالخالق، مما حدا بالكثير 
منهم الى اجلرمية وامليوعة وحتدي 
قوانني الدولة. وقالت ان التجنيد 
كانت له ايجابيات في السابق رغم 

بعض الس����لبيات التي ميكن تفاديها، اال ان شباب الوطن حمل السالح 
في وجه املعتدي الغاش����م، ابان الغزو البربري على الكويت ودافع عن 
الوطن في مجاميع املقاومة الباسلة، وضحوا بالغالي والنفيس للحفاظ 

على حرية وكرامة الكويت.

أنواع مختلفة من السبح ترضي جميع األذواق

أحد محال السبح

المناسبات الدينية موسم لسوق الّسبح
وألمانيا وهولندا وپولندا من أهم أماكن  استيرادها

الكهرب  غرام مس���باح حجر 
الى 75  األملاني املنمش يصل 

دينارا وأحيانا 100 دينار.
ق���ال جندات  م���ن جانبه 
محمد )باكستاني اجلنسية( 
وهو بائع وفني مسابح ان من 
خيوط املسابح اجليد والرديء 
وأجودها »البريس���م« ألنه ال 
يؤثر في الكهرب وأقلها جودة 

النايلون.
وذكر ان اخلامات الطبيعية 
للسبحة مثل الكهرب والعاج 
واليسر ومنها النادر جدا حتى 
احملظور عاملي���ا كاملأخوذ من 
ظهر الس���لحفاة او سن الفيل 

او قرن اخلرتيت.
وتطرق أستاذ علم النفس 
الكوي���ت د.خضر  بجامع���ة 
البارون الى الناحية النفسية 
التي تتعلق باملسابح قائال انها 
عادة ما تستخدم في التسبيح 
كما انها تعطي الرجل وجاهة 

ووقارا.
وقال انه من خالل ش���كل 
املس���باح وطريقة استعماله 
تنعكس ش���خصية صاحبه 
وأيضا طريقة حمله املسباح 
وأس���لوب ح���ركات األصابع 
وتنقله من اليد اليمنى لليسرى 
تعط���ي مغزى ودالل���ة على 
نفسية الشخص وسلوكه في 

تلك اللحظة.

الس���نني وحتولت ال���ى مادة 
صمغية حساسة جدا وتتراوح 
ألوان���ه بني اللون���ني األصفر 
والبرتقالي اما حجر اليس���ر 
فهو نوع من النباتات البحرية 
يتميز بلونه األسود ويستخرج 

من اعماق البحار.
وأض���اف ان كبار الس���ن 
الكهرب  يهتم���ون مبس���ابح 
لرائحته���ا الطيبة متى ما مت 
دعكه���ا باليد كم���ا يفضلون 

األحجار الكبيرة منها.
وقال العوض���ي ان أملانيا 
وهولندا وپولندا تعد من أهم 
التي تس���تورد منها  األماكن 
املسابح وتليها تركيا وروسيا 
ومصر والهند وسورية وإيران 

والصني.
وعن أفخم املسابح وأكثرها 
وجاهة أشار الى تلك التي تصل 
الدنانير  الى آالف  اس���عارها 
الپولندي  الكهرب  كمس���ابح 
واألملاني والليتواني واألوكراني 

والسندلوس األملاني.
وذكر ان الفاتوران واملستكة 
والبيكاالي���ت ه���ي خام���ات 
بالستيكية لكنها تصنف من 
الدرج���ة األول���ى، مضيفا ان 
اخلامات جتلب من اخلارج لكن 
يت���م ادخالها املخرطة لقصها 

على حسب رغبة الزبون.
وأوضح العوضي ان سعر 

كونا: رغم انتشار السبحة 
»املسباح« واس���تخدامها في 
كل األوقات سواء للتسلية او 
التس���بيح او للوجاهة اال ان 
الطلب يكثر عليها في املناسبات 
الدينية كشهر رمضان املبارك 

وموسم احلج.
وحول أنواع وألوان وأسعار 
املسابح التي تزدحم بها محال 
املباركية  ف���ي س���وق  البيع 
وحتديدا في شارع الغربللي قال 
التاجر احلاج محمد العوضي 
ل� »كونا« ان السوق الكويتي 
يعد األول في منطقة اخلليج 
كمصدر وموزع للمسابح سواء 

للبيع املفرق او اجلملة.
وقال العوضي ان أس���عار 
املسابح تتفاوت »فهناك ما هو 
بدينار واحد وهناك ما يصل 
الى آالف الدنانير فكلما كانت 
حبات املسباح من حجر قدمي 
وكرمي ومخروط بشكل دقيق 
وجيد وحباته متساوية ولونه 
صاف ومميز ورائحته طيبة 

ارتفع سعره«.
اخلام���ات  ان  وأوض���ح 
املس���تخدمة ف���ي صناع���ة 
تع���د  ال  كثي���رة  املس���ابح 
وأشهرها »الكهرمان واليسر 
والصن���دل والك���وك والعاج 
وال�ع���ود والعنبر واألبنوس 
الزيت���ون  وخش���ب ش���جر 
والفيروز واملرجان والكرستال 
والباكواليت والعطشى والعقيق 

واملستكة«.
وأضاف ان أغلى األنواع تلك 
التي تستخرج من اشجار تنمو 
في أملانيا وروس���يا وهولندا 
وپولندا نظرا لندرتها، مضيفا 
الكهرمان يعتبر من أغلى  ان 

أنواع املسابح لهذا السبب.
وأشار الى دول اخرى يتم 
اس���تيراد األحج���ار اخلاصة 
بصناعة املس���ابح منها مثل 
تركيا ومص���ر والهند وإيران 

وسورية والصني.
وقال العوضي ان الكهرمان 
أصله شجرة حتجرت منذ مئات 

هند الذربان وفيصل الياقوت وجمال الفوزان يستمعون لشرح معلمة في أحد األندية

الذربان: »إعانة المرضى« أسست
22 نادياً لألطفال في المستشفيات 

قالت رئيسة اللجنة النسائية 
في جمعية صندوق اعانة املرضى 
هند الذربان انه وفي اطار جهودها 
اللجنة  الت���ي تقدمها  التربوية 
النسائية بجمعية صندوق اعانة 
املرضى داخل املستشفيات تقوم 
اللجنة باالشراف على 22 ناديا 
لالطفال مبستش���فيات الكويت 
بهدف الدعم اللوجيستي للهيئة 
التمريضية في التعامل مع االطفال 

احملجوزين باملستشفيات.
واوضحت ان اجلمعية تقدم من 
خالل النوادي جملة من اخلدمات 
التربوية والتعليمية والترفيهية 
لالطفال املرضى بجانب تخفيف 
العبء ع���ن الهيئة التمريضية 

بسبب نفور االطفال من تناول 
جرعات الدواء او احلركة الزائدة 
داخل األجنحة مما قد يس���بب 
التمريضية  االزع���اج للهيئ���ة 
وحتى لالطفال املرضى اآلخرين، 
مش���يرة الى ان النادي يحتوي 
الطف���ل ويوفر ل���ه العديد من 
الوسائل التعليمية والترفيهية 
واجهزة الكمبيوتر بجانب العديد 
من االنشطة التعليمية على يد 

متخصصني تربويني.
وبينت الذربان ان اللجنة ال 
يقتصر عملها على نوادي االطفال 
وحسب بل لها انشطة متميزة 
تزداد مع قدوم ش���هر رمضان، 
مش���يرة الى ان اللجنة حترص 

على اغتنام ش���هر رمضان في 
التي  تنفيذ عدد من املش���اريع 
تتناسب وروح الشهر الفضيل 
مثل املسابقة القرآنية التي تقيمها 
للنس���اء واالطفال املرضى في 
املستشفيات كما تقيم مشروع 
الت���ي  الرمضاني���ة  احلقيب���ة 
توزعها على املرضى وتتضمن 
مواد غذائية يكثر اس���تهالكها 
في رمضان، وقالت: وتخصص 
النس���ائية لالطفال في  اللجنة 
العيد  رمضان مش���روع فرحة 
الذي توزع من خالله على االطفال 
املرضى عيديات وهدايا الدخال 
البهجة عليهم واشعارهم بفرحة 

العيد.

آالم الفم واألسنان
مبناس��بة قرب حلول شهر 
رمضان الفضيل، وكل عام واالمة 
االسالمية بخير، فإن آالم األسنان 
هي الطريقة الطبيعية التي تنذر 
بوجود مش��كلة ما داخل الفم، 
على املريض حينها اللجوء الى 
الطبيب فورا للكشف عن السبب. 
ورمبا تتكون  بعض اخلراريج 
التي يسببها تسوس األسنان أو 
التهابات ناجتة عن اللثة أو عظم 

الفك أو رمبا الغدد اللعابية.
وقد يشكو اإلنسان كذلك في 
بعض احلاالت من آالم في أسنانه 
العلوية دون ان تكون االسنان 
هي املسبب الرئيسي لآلالم إمنا 
قد تك��ون التهابات في اجليوب 

الفكية املجاورة.
وفي بعض االحيان يتناول املريض أدوية بيتية 
لتخفيف األلم، وقد تنجح هذه الوسيلة في بعض 
احلاالت بصورة مؤقتة، ويكون بذلك قد أهمل السبب 
االصلي لأللم، ورغم ان ذلك ال يشكل تهديدا حلياته، 
فإن أي تأخي��ر في زيارة الطبيب يؤدى لوصول 
التس��وس للعصب فيس��بب آالما مبرحة، عالوة 
على تآكل الضرس مما يس��تلزم عالجا للعصب، 
وتركيب تاج للس��ن وقد يلجأ الطبيب في النهاية 
الى خلع الضرس في بعض احلاالت، وألم األسنان 
قد يكون حادا بعد تناول املش��روبات الس��اخنة 
أو الباردة، وهنا يس��تطيع املريض حتديد السن 
املصابة. وقد يكون األلم منتشرا في منطقة كاملة 
حتتوى على عدة أس��نان دون ان يتمكن املريض 
من معرفة السن املسببة لذلك األلم. الطبيب وحده 
هو القادر حينئذ على حتديد الس��ن املصابة بعد 

فحص املريض وإجراء االشعات الالزمة.
ويجب علينا أال نغفل دور اللثة في التسبب في 
اآلم مبرح��ة ومحيرة للمريض من جراء التهابات 
ش��ديدة تصيبها بالنزف أو التقي��ح وتؤدى الى 
تخلخل األس��نان، خاصة عن��د املرضى املصابني 

بداء السكري.
وقد أظهرت احدث الدراسات 
الطبية في الدول الغربية ان من 
أسباب التهاب اجللطات الدماغية 

هي أمراض اللثة.
كما ان ضروس العقل وآالمها 
قد تشكل رعبا مبجرد ذكر اسمها 
أمام املريض، فأملها عند البزوغ 
وخراريجها التي تسبب تقييدا 
حلركة الفم قد يلزمها إجراءات 

عالجية أكثر تعقيدا.
وف��ى كثي��ر م��ن االحيان 
نكتشف قرحة أو اكثر داخل الفم 
تكون مؤملة لدى مالمستها ألي 
نوع من الطعام، وقد تختفي مع 
الوقت، ولكنها في أحيان أخرى 
تبقى ملدة وهذه األخيرة يجب أال 
تهمل فقد تخفى حتتها مرضا اكثر جدية وخطورة 
مما يظهر وقد تصل درجة خطورة هذا املرض الى 
اكتشاف بعض سرطانات الفم من قرحة معقدة في 
الفم، وذلك بعد فح��ص املريض من قبل الطبيب 
بشكل كامل ورمبا يلجا الطبيب الى أخذ عينة من 

االصابة وحتليلها ملعرفة نوع املرض.
أيضا تتشكل عند بعض املرضى كيسات فكية 
حول جذور األسنان تسبب آالما شديدة ومبهمة 

للمريض قد تستلزم استئصالها جراحيا.
ومن التقنيات احلديثة لتس��كني األلم العالج 
بالليزر فقد يستخدمه الطبيب بعد خلع الضرس او 
عالج األعصاب أو في حاالت التهاب عصب مثلث 
التوائم الذي يسبب آالما شديدة في الوجه او عند 
التهاب املفصل الفكي الصدغي الذي يحدد حركة 
الفم، والزيارة الدورية لطبيب االسنان ضرورية 
للكشف عن مسببات االلم وإجراء العالج الالزم مما 
يوفر املال والوقت باإلضافة الى تخليص املريض 
من آالمه املبرحة وتسمح له بحياة طبيعية ميارس 
فيها عمله بشكل مريح ويتناول فيها كل ما يشتهيه 

من طعام وشراب بشكل صحي وسليم.

بقلم: د.محمد معتز بارافي
استشاري جراحة الفم والفكين  

بمستشفى الراشد  
الشيخة فريحة األحمد

فريحة األحمد إلقرار
قانون التجنيد اإللزامي

الجاسم: نطالب بتقنين عمل النساء 
كشرطيات وااللتزام بالضوابط الشرعية

طالبت رئيسة جلنة املرأة والطفل بجمعية مقومات حقوق االنسان 
هيام اجلاسم بتقنني عمل النساء كشرطيات في املجتمع مطالبة بااللتزام 
الكامل بقواعد الش����ريعة االس����المية في االمور ذات الصلة بهذه املهنة 
املستحدثة واملستجدة على املجتمع الكويتي، مناشدة كل صاحب قرار 
في هذا البلد أال يسمح بأي مسالك تخالف احكام الدستور الكويتي التي 
تنص مادته الثانية على ان الشريعة االسالمية مصدر رئيسي للتشريع 
وأال تخالف كذلك مواثيق حقوق االنسان، خاصة املتعلقة بحفظ كرامة 
املرأة من االمتهان محذرة في الوقت نفس����ه ان يكون توظيف الشرطة 

النسائية مجاال تستغله بعض املسترجالت.


