
 أشاد أمير الدموخ في الكويت 
الشيخ ســــلمان اجلويعد الدموخ 
الدوســــري باملكرمــــة األميريــــة 
للشــــعب الكويتي التي اشتملت 
على منحة بقيمة ألف دينار لكل 
مواطن وتقدمي السلع الغذائية في 
البطاقة التموينية مجانا حلامليها 
ملدة ١٤ شهرا وذلك مبناسبة االعياد 

الوطنية لوطننا الغالي.
  وأكد الدوسري ان هذه املكرمة 
الى  الســــامية تضــــاف  األميرية 
الســــمو األمير  مبادرات صاحب 
الشيخ صباح األحمد السابقة التي 
تؤكد على قرب سموه من أبنائه 

املواطنــــني ووقوفه الى جانبهم دائما في مختلف الظروف، الفتا الى ان 
الشعب الكويتي بجميع شــــرائحه وأعماره استقبل هذا اخلبر بالشكر 
واالمتنان لسموه كما كانت ســــببا لدخول الفرحة والبهجة في جميع 

بيوت أهل الكويت.
  ودعا الدوســــري في ختام حديثــــه، ان يحفظ اهللا الكويت وأميرها 
وولي عهده األمني والشعب الكويتي من كل مكروه، وأن يديهم على هذا 

الوطن نعمة األمن واألمان حتت قيادة صاحب السمو األمير.

 11  الجمعة ٢١ يناير ٢٠١١ 
 .. وتــأتــي 

  على قدر الكرام 
المـكــارم 

 الشيخ د.ابراهيم الدعيج

 سلمان اجلويعد الدوسري

 السيد محمد باقر املهري

 شاكر عوض

 حتى التي تحتضن أوالدها بحكم المحكمة

 مع تزايد أعباء الحياة المعيشية

 المهري: ال يحق للمرأة استالم منحة الصغار 
ألنها ليست ضمن دائرة الوالية الشرعية 

 عوض: المكرمة األميرية زادت من مشاعر 
البهجة وزرعت االبتسامة على الوجوه

 رابطة تدريس «التطبيقي» تثمن المكرمة األميرية 
وتهنئ صاحب السمو والشعب باألعياد الوطنية

بحكم احملكمـــة ليس لها والية 
على الصغير والصغيرة لعدم 
وجود رواية أو حديث أو سّنة 
تدل على والية األم، فنشك في 
واليتها واألصل عدم الوالية ألنها 
سلطنة واألصل عدمها، واحلكم 
بعدم والية األم مجمع عليه عند 
جميع مراجع املسلمني وعلى األم 
التي حتتضن أوالدها الصغار 
وكذلك على األرملة التي تربي 
أوالدها الصغار اإلجازة واإلذن 
من احلاكم الشـــرعي أو وكيله 
للتصرف في أموال الصغير حتى 
لو كان ذلك ملصلحة الصغار ومن 
دون اإلذن يكون تصرف األم غير 
جائز وال يحق لها شرعا استالم 
منحة الصغار بل األب هو الذي 

يتسلمها. 
مشـــيدا كذلك مبكرمة سموه 
بخصوص املـــواد التموينية 

التي تصرف مجانا.
  ورفع عوض اســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات ملقام 
الســـمـو االمـير  صاحــــــب 
الــــ ٥٠  الذكـــرى  مبناســـبة 
الكويت والذكرى  الســـتقالل 
العشـــرين للتحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
سموه مسـند االمارة، متمنيا 
لسمــوه مــوفور الصحة ودوام 
العافـــيـــة، معـــربا عن امله 
املــهاترات من  في ان تختفي 
الساحة السياسية وان تشهد 
الفترة املقبلة تكـاتف اجلميع 
للعمل على اجناز ملف التنمية 
في جميـــع املجاالت وحتقيق 
املكتسبات الوطنية على جميع  

الصعد. 

والتبريكات الى صاحب السمو 
الشـــيخ صباح االحمد  األمير 
والى ســـمو ولي عهـــده األمني 
الشـــيخ نواف األحمد وســـمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد وألعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والزمالء 
اعضاء هيئة التدريس، ولكافة 
فئات الشعب الكويتي مبناسبة 
الوطنية وذكرى تولي  االعياد 
الســـمو األمير مسند  صاحب 
اإلمـــارة، داعـــني اهللا عز وجل 
ان يدمي اهللا على ســـموه نعمة 
الصحة والعافيـــة وأن يحفظ 
الكويت وأهلها آمنة مســـتقرة 

حتت قيادته احلكيمة. 

  فهذا املقدار من الوالية لهؤالء 
األشخاص من األمور الواضحة 
التي ال ينبغي الشك فيها، واألم 
التي حتتضن أوالدها الصغار 

العطاء من صاحب السمو قد 
رسم االبتســـامة على وجوه 
الكويتيني، وسيساهم  جميع 
في تفريـــج كـــرب وعثرات 
شـــريحة كبيرة ممن أثقلتهم 
أعباء احلياة وغالء املعيشة، 

األولى لكن ســـبقتها مبادرات 
مماثلة من سموه يحفظه اهللا، 
فهو صاحب األيادي البيضاء التي 
امتدت تنشـــر اخلير في ربوع 
املعمورة ويشهد بذلك القاصي 
والداني، فســـموه حفظه اهللا 
عودنا على تلك املكارم والسخاء 
ولفت البيان الى ان تلك املكرمة 
الســـامية تعكس عمق املبادئ 
اإلنسانية العظيمة التي يتحلى 
بها صاحب السمو األمير، وتؤكد 
حرص سموه على بث روح الفرح 
والسعادة بني املواطنني خالل 

احتفاالتنا باألعياد الوطنية.
  وفي ختـــام بيانها توجهت 
التهانـــي  الرابطـــة بخالـــص 

 قال السيد محمد باقر املهري 
تكميال ملا ُنشر أمس األول حول 
املـــرأة احلاضنة  عدم واليـــة 

وغيرها:
  ان الواليـــة علـــى الصغير 
والصغيـــرة منحصرة في عدة 
أولياء فقط نذكرهم، واملرأة ليست 
ضمن دائرة الوالية الشـــرعية 

بإجماع فقهاء املسلمني.
  أوال: األب واجلد من طرف األب 
مبعنى األب فصاعدا فال يندرج 

فيه أب األم، وأب أم األب.
  ثانيا: الوصي لألب أو اجلد 

من طرف األب بعد املوت.
  ثالثا: احلاكم الشرعي وهو 
املجتهد العادل اجلامع للشرائط 
مع فقد األب واجلد وفقد الوصي 

لهما.
 محمد راتب

العالقات  ادارة    ثمن مديـــر 
العامة واالعالم في الهيئة العامة 
لشـــــؤون الزراعـــة والثــروة 
السمكية شــاكر عوض، املكرمة 
األميرية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، معتبرا انها 
ستزيد من مشاعر البهجة لدى 
املواطن الكويتي والذي يعيش 
فرحة ال توصف مبناسبة االعياد 
الوطنية عيدي الوطني والتحرير 
ومرور ٥٠ عاما على اســـتقالل 

الكويت احلبيبة.
  وأوضح عوض أن ذلك ليس 
بغريب على صاحب الســـمو 
األمير الذي طالت أياديه اخليرة 
جميع أبناء الكويت، مبا يؤكد 
العالقة الوثيقة واملتميزة التي 
تربط قيادة هذا البلد املعطاء 
بأبناء شـــعبه، مبينا ان هذا 

 محمد المجر
  أصدرت رابطة اعضاء هيئة 
التدريـــس في الهيئـــة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
بيانا صحافيـــا لها عبرت فيه 
عن خالص شـــكرها لصاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد حفظه اهللا على املكرمة 
األميرية الســـامية التي تفضل 
وأمر بصرفها بواقع ١٠٠٠ دينار 
لكل كويتـــي، فضال عن صرف 
التموينية مجانا لكل  الســـلع 
مواطن ملدة ١٤ شهرا، واعتبرتها 
مبادرة طيبة من سموه لتجسيد 
معاني احلب والوفاء بني احلاكم 
واحملكوم ولتزيد فرحة الكويتيني 
مع احتفاالتهم باألعياد الوطنية، 
مشيرة في بيانها الى ان فرحة 
املواطن باملكرمة االميرية السامية 
ليس بقيمتها املادية فحسب، بل 
ألن الشـــعب تعود من صاحب 
الســـمو األمير حفظه اهللا على 
الكرم والســـخاء، ولكن قيمتها 
األكبر تأتي معنوية أكثر منها 
مادية ألنها عبرت عن مدى شعور 
سموه بشعبه وعن مدى الترابط 
بني الشعب الكويتي وبني قيادته 

من آل الصباح الكرام.
  واشارت الرابطة في بيانها الى 
ان هذه املكرمة السامية ليست 
الســـمو  بغريبة على صاحب 
األمير يحفظه اهللا فهي ليست 

 الدعيج: المكرمة تتويج لعطاءات  صاحب السمو 

 صرف المكرمة واالستفادة منها هاجس يقلق الصغار قبل الكبار

 مبناسبة اإلعالن عن املكرمة األميرية السامية 
تزامنا مع االحتفــــاالت الوطنية بعث محافظ 
االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج ببرقية شكر 
وامتنان الى صاحب الســــمو االمير فيما يلي 
نصهــــا: حضرة صاحب الســــمو الوالد القائد 

الشيخ صباح االحمد حفظه اهللا.
  حتية إجالل وإكبار ووالء وبعد،،،

  يشــــرفني باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
أبناء محافظة األحمدي الكرام، ان نرفع الى مقام 

سموكم اصدق آيات الشكر واالمتنان، للمكرمة 
األميرية األبوية مبناســــبة الذكرى اخلمسني 
الستقالل الكويت والذكرى العشرين للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي سموكم حفظكم اهللا 
مسند اإلمارة في البالد، هذه املكرمة السامية 
واللمســــة احلانية التي تتوج رصيد سموكم 
الزاخر بالعطاء واحلب والرعاية، التي أوليتموها 
والتزالون ألبنائكم الكويتيني على مدى السنني، 
وعبر مختلف املواقع التي شرفت بتولي سموكم 

مهامها وال يسعنا في هذا املقام يا صاحب السمو 
إال أن نرفع أكفنــــا بالضراعة الى املولى جلت 
قدرته بأن يحفظ ســــموكم للكويت ولنا، وان 
يسدد خطاكم لتواصلوا قيادة مسيرة العطاء 
والنماء على ارض الكويت الطاهرة وسموكم 
متمتعني مبوفور الصحة والعافية وطول العمر، 

انه نعم املجيب.
  نكرر حتية اإلجالل واإلكبار والوالء، والشكر 

واالمتنان،،، 

 رندى مرعي
  املكرمة االميرية كانت الشغل الشاغل 
على مدى االيـــام الثالثة املاضية نظرا 
ملدى سعادة الناس بها وتقديرهم لهذه 
املبادرة الكرمية لصاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمـــد، وعلى الرغم 
من أن االوامـــر األميرية صدرت بعدم 
استقطاعها من البنوك ألجل تســـديد 
الديــــون، اال ان شـــريحة كبـــيرة من 
النـــاس ستستفيد من هذه املنحة لهذا 
الغرض، وقد يســـددون بها جزءا من 

القروض املترتبة عليهم.
  كمـــا انه من البديهـــي لدى البعض 
اآلخر هو السفر، السيما ان املبلغ يكفي 
ملصاريف االستمتاع بالقيام برحلة خارج 
البالد، ولكن هناك فئة من الناس الذين 
شملتهم املنحة أول مرة يحصلون على 

هذا املبلغ من املال وهم فئة االطفال الذين 
لم يحظوا من قبل بفرصة التفكير في 

كيفية صرف مبلغ كهذا.
  يقول الطفل احـمد (١٢ ســـنة) انه 
ســـيطلب من والـــده أن يأخـــذ املبلغ 
لنفسه ويفكر في شراء دراجــــة رباعـــية 
وشراء iPhone٤ مشــــــيرا الى انــــها 
املــــرة االولى التي يحـــصل فيها على 
هذا املبلغ ومن الصعـــب التفكير ماذا 
يريد ان يفعل بـــه قائال انه ال يريد ان 
يبقيـــه مع والده، ألن صاحب السمو 

األمير أهداه اياه.
  في حني ان جهينة يوسف (١٤ سنة) 
قالت: إن أنسب طريقة لالستفادة من هذه 
املكرمة هي أن تشارك والدها بقسطها 
املدرسي مع رغبة احلصول على مبلغ 
قليل مـــن املنحة لنفســـها ألنها حتب 

التسوق وستســـتغلها في ذلك وتقوم 
بشراء كل ما ترغب فيه.

  أما أمل الرشيدي (٩ سنوات) فتقول 
انها ال تعرف ماذا تفعل بهذا املبلغ وحتما 
سيضم الى منح االسرة وسيرى والداها 

ما هو االنسب لفعله بها.
  وبالنســـبة آلالء العنزي (١٦ سنة) 
فترى ان هـــذه املنحة جاءت في وقتها 
مع االجازات واالعياد الوطنية لتذهب 
برفقة صديقاتها في رحلة خارجية لتكون 
هي الرحلة االولى التي يذهنب اليها من 

دون ذويهن.
  اما الفئة العمرية االكبر فطبيعي ان 
تختلف اهتماماتهـــا وبالتالي تختلف 
طريقة االســـتفادة من املبلغ بشكل أو 
بآخر، ففهد الســـرحان قال انه سيكمل 
بهذا املبلغ سداد قسط سيارته لتصبح 

ملكه بالكامل ويرتاح مما تبقى من أقساط 
واستقطاعات شهرية.

  في حني ان سميرة احلمد ستستثمر 
هذا املبلغ في تطويـــر موهبتها، فهي 
حتب تصميم املجوهرات واالكسسوارات 
لذلك ستستغل هذا املبلغ في هذا االطار 
وستشـــتري بعض املســـتلزمات وقد 
تسجل في دورات متخصصة لتطوير 

هذه املوهبة.
  أما خالد عبدالرحمن فحاله حال معظم 
الشباب الذين يستعدون للسفر في إجازة 
نصف السنة قائال: ان هذه املنحة األميرية 
جاءت في التوقيت املناسب، وانه لوال 
هذه املكرمة لم يكن يفكر بالسفر خالل 
هذه االجازة، متوجها بالشكر لصاحب 
السمو األمير على لفتته االبوية جتاه 

أبنائه، متمنيا له دوام الصحة. 

 أبناء الكويت استقبلوا الخبر بالشكر واالمتنان لسموه

 الدوسري: المكرمة األميرية عبرت
  عن العالقة األبوية والقرب من الشعب

 د.جاسم حجي د.عمرو الصياد

 نتيجة احتمال لجوء البعض للوالدة المبكرة لالستفادة من المكرمة األميرية للوليد

 أطباء النساء والوالدة حذروا األمهات الحوامل من «التحريض» والوضع المبكر بسبب المنحة

 الــقــاضــي:
  مـن المضــاعفـات 
صعـوبة  المحتــملة 
وصول  وعدم  التنفس 
للمــخ  األكسجيـن 
والصفــراء للمـولود

جتعلنا نلجأ للقيصرية من دون 
أي داع مسبق لها.

  أخطار القيصرية

  مـــن جهتـــه، قال استشـــاري 
أمراض النساء والتوليد ومساعدة 
اإلجنـــاب املديـــر الطبـــي ملركز 
انترناشـــيونال كلينك  شـــيخة 
د.عمـــرو الصياد، «لقـــد بـــدأوا 
بالفعل بتنظيـــم مواعيد الوالدة، 
وأنـــا معترض اعتراضا شـــديدا 
الزمالء  على هذا األمر، وأناشـــد 
األطباء بعدم املوافــــقة على هذا 
األمــــر والوقوف أمام تنفيذه، ألنه 

اجلنني.
  وأضـــاف ان الـــوالدة املبكرة 
يحكمها التمدد الكامل واملتناسق 
فـــي عنق الرحم، وبهـــا ميكن أن 
يحدث انقباضات (طلق) حتى مع 
التحريض ولكن يحدث فشل في 
أن تلد املرأة ويتم اللجوء للوالدة 
القيصرية، ويســـمونه «الفشل» 
ولهذا فإن الوالدات ال تتم مبزاجية 
عبر محرض على الوالدة، ونقول 
ان املرأة ستلد بعد ساعات، فمن 
املمكن أن يحدث فشل ويظل الرحم 
طويال وال ينزل الطفل، وقد حتدث 
مشاكل للطفل أو حتدث أي ظروف 

املريضة أو اختـــيارها، وعما إذا 
ما جلأت النســـاء للتحريض عن 
طريق األعشاب، قال نعم هــناك 
حتريض للـــوالدة قد يحدث عن 
طريق األعشـــــاب ومنها شـــربة 
اخلروع وغيرها والتي قد تتسبب 
في آالم وتقلصات للمرأة احلامل 
ولكنــهـــا في أغلـــب األحيان لن 
تتســـبب في الوالدة، فاألعشــاب 
مفعولها محدود، حيث ان شربة 
اخلروع مثال هي عبارة عن زيت 
نباتي، يتســـبـــب فـــي إفـــــراغ 
األمعـــاء وبالتالي يســـهل عملية 
«الطلق» وبالتالي تسهيل نزول 

الكثير من النســـاء بالوالدة في 
وقت معني، فاملريضة لن تخرج 
من املستشـــفى دون والدة بأي 
طريقة مما ذكر سابقا، وكل هذه 
الطرق غير الطبيعية لها مضارها 

على األم واجلنني.
  مخاطر على الجنين

  من جهته، أكد استشاري أمراض 
النساء والتوليد د.حسام القاضي 
ان مشـــاكل الوالدة املبكرة على 
اجلنني الذي يولد قبل موعـــده 
كثيرة أهمها تعرضه لصعوبة 
التنفـــس، مما يؤثر  في عملية 
على كمية األكسجني باملخ، كما 
تزداد فرصة إصابته بالصفراء، 
أما األم فتزيـــد احتماالت إجراء 
الـــوالدة القيصرية مع التحفيز 
على الوضع دومنا انتهاء اجلسم 
من دورته الطبيعية في احلمل 
وحلول وقت الوضع الطبيعي، 
حيث اضطرار اجلراح للتدخل 
بإجراء القيصرية ألن عنق الرحم 
غير مســـتــعد للوالدة في هذا 
الوقت، كذلـــك هناك مضاعفات 
للمخـــدر، والعملية القيصرية، 
كاحتمال حدوث التهاب للجرح، 
أو حـــدوث جلطـــات، ولهذا ال 
ننصح ونحذر من خطورة مثل 

هذا اإلجراء. 

يعرض األم احلامل للخطر ملجرد 
هذه الظروف.

  وعما اذا كان سبب التحذير أن 
البعـــض من النســـاء احلوامل لم 
تكمل حملها الشـــهر السابع مثال، 
قال: حتى ان وصلت للشهر التاسع 
ولم حتضرها آالم الوالدة الطبيعية، 
فإن التحريض على الوالدة في حد 
ذاتـــه يعـــرض األم احلامل خلطر 
الوالدة القيصرية وبالتالي حدوث 
مضاعفات، مثل نزيف ما قبل أو بعد 
الوالدة، وغيرهما من املضاعفات 

املعروفة.
  مضاعفات متوقعة

  وأضـــاف د.الصياد، وهناك أيضا 
مضاعفات قد حتدث للوليد نتيجة 
التحريض على الوالدة منها تعرضه 
جلميع األمراض التي تصيب حديثي 
الوالدة أثناء وبعد الوالدة، خاصة ان 
لم يكن هناك عالمات جيدة ودالئل 
تشير إلى أن التحريض على الوالدة 

مت بشكل جيد.
  فقـــد يضطر بعـــض األطباء 
في بعض األحيان إلى استخدام 
آالت مثل الشـــفاط، أو اجلفت، أو 
الوالدة القيصرية ألن في نهاية 
التحريض، البد وأن حتدث والدة، 
خاصـــة ان كان مرتبطا مبوعد 
معني مثل هـــذه احلالة ورغبة 

ليخرج اجلنني قبل موعد املكرمة 
مبخاطرة كاملة، حيث من املمكن 
ان يؤثر التخدير على األم احلامل، 
أو يحدث نزيـــف أو أي عارض 

آخر.
  قوانين طبية

  وأكد ان املســـألة من املفترض 
أن حتكمها قوانني طبية، فالوالدة 
الوالدة  املبكرة والتحريض على 
ال يتـــم اللجوء إليهما إال إن كانت 
هناك ضـــرورة طبية تهدد حياة 
األم أو اجلنني، ومن تلجأ للوضع 
قبل املوعد يفترض أن يكون املوعد 
على ٤٠ أســـبوعا ويتم حسابها 
بحـــرص، وان افترضنـــا أن األم 
اجريت لها عملية حتريض لسبب 
ما وولد الطفل فهو حتريض شبه 
مقبول، وقد يرى الطبيب أنها شبه 

كاملة.
  وهذا قد يحدث بالقطاع األهلي 
بينمـــا باحلكومي ال ميكن أن يتم 
هذا األمر الن هناك نظما متبعة ال 

ميكن جتاوزها.
  تقييم الطبيب

  وأضاف د.حجي، ان التحريض 
على الوالدة في حد ذاته يأتي رغبة 
الطبيــب كقــــــرار تقيــيمي  من 
أمامـــه، وليس رأي  التي  للحالة 

 حنان عبدالمعبود
السامية،  املكرمة األميرية    مع 
الوقت باالنتهاء، بعض  واقتراب 
النساء احلوامل يشعرن باألسف ألن 
هناك أيام وأسابيع قد تكون فاصلة 
فـــي حرمانهن من املكرمة للوليد 
القادم، ولهذا فقـــد فكر بعضهن 
باللجوء للطبيب حملاولة الوالدة 
قبل موعدها مـــن أجل احلصول 
على املكرمة األميرية للوليد، فهل 
لهذا األمر تأثير على صحة كل من 

األم والوليد؟
أكد استشـــاري أمراض    وقد 
النســـاء والوالدة، رئيس قسم 
النساء والوالدة مبستشفى العدان 
د.جاسم حجي، ان هناك شروطا 
يجب توافرها ليكون اجلنني سليما 
معافى حني يولد، وهي أن يكمل ٣٧ 
أسبـــوعا فأكثر ألن أقل من ذلك 
يعتبر والدة مبــــكرة تستدعي 
اهتماما خاصــــا بالطفل كخديج، 
بالرغم من أن الطفل سيكون ذا 
وزن جيد ويعيـــش ولـــن يعاني 
من مشاكل، ولكن تكمــن املشكلة 
في التحريض، وهنا نتساءل هل 
هنـــاك طبــــيب يجــرؤ على أن 
يقـــوم بعمل حتـــريض للوالدة 
لألم قبل موعد الوالدة، إن لم يكن 
هناك ســـبب طبي واضح؟ وهل 
سيقوم بإجراء جراحة قيصرية 
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معافـى وال يجرؤ أي طبيب علـى التحفيز قبل الموعد إال بسـبب طبي
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