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السرطان..

ــون إىل أن حوايل  30 % من  ــري األطباء واملختص .يش
ــبب عدة عوامل خطر  ــات الرسطان قد تحدث بس وفي
ــب كتلة  ــاع نس ــي ارتف ــية ه ــة رئيس ــلوكية وغذائي س
ــكل كاف،  ــاول الفواكه والخرض بش ــم، وعدم تن الجس

وقّلة النشاط البدني، وتعاطي التبغ
ــام غذائي غري  ــاع نظ ــي التبغ  واتب ــث ان تعاط حي
ــل الخطر  ــن عوام ــي م ــاط البدن ــة النش ــي وقّل صح
ــية املرتبطة بالرسطان يف جميع أنحاء العالم.  الرئيس
أّما اإلصابة بعدوى مزمنة جرّاء فريويس التهاب الكبد 
ــورم الحليمي البرشي  ــض أنماط فريوس ال B و C وبع
ــف وراء  ــي تق ــية الت ــر الرئيس ــل الخط ــل عوام فتمّث
ــة بالرسطان  كما أّن رسطان عنق الرحم الناجم  اإلصاب
ــباب  ــورم الحليمي البرشي من أهّم أس ــن فريوس ال ع

وفاة النساء جرّاء الرسطان .
ــذ  ــه بتنفي ــان ومكافحت ــن الرسط ــد م ــن الح  ويمك
ــرتاتيجيات للوقاية من هذا املرض والكشف عنه  االس
يف مراحل مبّكرة والتدبري العالجي للمصابني به وتزيد 
ــات إذا ما تم  ــن العديد من الرسطان ــفاء م حظوظ الش
ــا عىل النحو  ــف عنها يف مراحل مبّكرة وعالجه الكش

املناسب
عوامل الخطر

ــري الصلوي وهو استشاري عالج  يقول الدكتور بش
ــة من أكرث  ــن الوقاي ــه يمك ــووي بأن ــب الن األورام والط
ــان بتغيري أو تاليف عوامل  ــن 30 % من حاالت الرسط م

ــرط الوزن  ــية ومنها:تعاطي التبغ وف ــر الرئيس الخط
والسمنة واتباع نظام غذائي غري صحي ينطوي عىل 
ــاط  ــاول كمية قليلة من الخرض والفواكه وقّلة النش تن
ــي البرشي  ــريوس الورم الحليم ــي والعدوى بف البدن
ــواء يف املناطق  ــاب الكبد B وتلّوث اله ــريوس الته أو بف
الحرضية والتعرّض للدخان الناجم عن حرق الوقود 

الصلب داخل األماكن املغلقة.
ــم عوامل األخطار املرتبطة  ويمّثل تعاطي التبغ أه
ــات الرسطان  ــن وفي ــف وراء 22 % م ــان، إذ يق بالرسط
ــة و71 % من الوفيات الناجمة عنه حيث يعترب  العاملي
ــكالت الصحية التي  ــر املش ــرض الرسطان من أخط م
ــرب من أهم  ــن، كما يعت ــت الراه ــم يف الوق ــه العال تواج

أسباب الوفاة عىل الصعيد العاملي.
التغذية الصحيحة

ويضيف الدكتور الصلوي  أن نوعية وكيفية الغذاء 
ــة اإلصابة بالرسطان،  ــكل كبري عىل إمكاني يؤثران بش
ــادرة عن املنظمة  ــة طبية حديثة ص ــد أثبتت دراس فق
ــود عالقة بني  ــن وج ــان ع ــة الرسط ــة ملكافح األمريكي
ــدالت  ــادة مع ــون وزي ــن الده ــع م ــتهالك املرتف االس

اإلصابة بالرسطان.
ــون األورام  ــات إىل أن حاالت تك ــارت الدراس وقد أش
ــبة  ــورة خطرية عندما تبلغ نس ــم ترتفع بص يف الجس
ــة املتناولة إىل  ــعرات الحراري ــون من إجمايل الس الده
ــي لفرتات طويلة  ــكل يوم ــي يتم تناولها بش %25 والت

من الوقت.
ــل الدهون ألقل  ــون إىل أن تقلي ــى الباحث ــد انته وق
ــن أن يقلل من  ــعرات الحرارية يمك ــن 15 % من الس م
ــان املختلفة وخاصة  ــة بأنواع الرسط ــال اإلصاب احتم
ــرأة، ورسطان  ــد امل ــم عن ــق الرح ــدي وعن ــان الث رسط

القولون والربوستات عند الرجل.
ويشري االطباء إىل ان أهم النصائح الغذائية والطرق 
ــن اإلصابة، وباإلخص ملن لديهم  الوقائية التي تقي م

تاريخ عائيل يف اإلصابة بمرض الرسطان، هي:
ــة عىل درجة  ــاول الخرض والفاكه ــة عىل تن   املواظب
ــائل غذائية دفاعية تعمل  كبرية من األهمية كونها وس

عىل تقوية الجهاز املناعي يف الجسم وتعزز منه.
ــم بالعنارص  ــد الجس ــة بتزوي ــوم الفاكه ــًال تق فمث
ــات واملعادن  ــة كالفيتامين ــية الهام الغذائية األساس
عالوة عىل أنها املصدر الرئييس لأللياف. بينما يؤدي 

ــم باملواد  ــار إىل امداد الجس ــن تناول الخض اإلكثار م
ــاءة الجهاز  ــني كف ــة النباتية الهامة يف تحس الكيمائي
ــن مضادات  ــب عالية م ــا عىل نس ــي الحتوائه املناع

األكسدة.
وقد خلصت أكرث من دراسة بحثية يف هذا املجال إىل 
ــبة احتمال اإلصابة بالرسطان لدى األشخاص  أن نس
الذين يتناولون كميات كبرية من الفاكهة والخرض أقل 
ــة التي يتعرض  ــبة اإلصاب ــوايل نصف مقارنة بنس بح

األشخاص الذين نادراً ما يقومون بتناولها.
نصائح مهمة

ــض النصائح التي  ــون اىل اتباع بع ــري املختص ويش
ــوع يف الرسطان منها تناول  ــانها ان تجنبنا الوق من ش
ــب الدهون  ــددة وتجن ــبعة بكميات مح ــون املش الده

الحيوانية قدر املستطاع
ــون  ــون الده ــل أن تك ــن املحتم ــه م ــون  أن ويضيف

ــتوى  ــىل مس ــر ع ــرأة تؤث ــا امل ــي تتناوله ــبعة الت املش
ــد يؤدي إىل  ــجة الثدي ما ق ــاض الدهنية ألنس األحم
تحفيز تكوين أورام خبيثة أو حميدة يف الثدي حسب 
ــام الغني  ــة إىل أن الطع ــم. باإلضاف ــوة مناعة الجس ق
ــن كثافة  ــد يقلل م ــون ق ــل الده ــدرات قلي بالكربوهي
ــت مبكر من  ــاف املرض يف وق ــا يفيد يف اكتش ــدي م الث

وقت اإلصابة به.
ــاول اللحم  ــرباء باإلقالل من تن ــح الخ ــه ينص  وعلي
ــبعة يف الطعام ويف املقابل يجب  األحمر والدهون املش
ــبعة  ــتعمال الدهون األحادية غري املش اإلكثار من اس
ــمس إىل جانب  ــاد الش ــون وزيت عب ــت الزيت مثل زي
ــرة بكرثة يف  ــاض الدهنية واملتوف ــاول األحم ــة تن أهمي
ــماك وخاصة أنواع السلمون والرسدين والبوري  األس

والتونة.
ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بصورة منتظمة عامل مهم للحد 
ــول الدكتور  ــة بالرسطان ويق ــبة خطر اإلصاب من نس
ــمالن  وهو استشاري عالج األورام واإلشعاع  احمد ش
ــن احتمال  ــام تقلل م ــة بانتظ ــة الرياض ــان ممارس ب
ــة بأنواع الرسطان املختلفة لفعاليتها يف تعزيز  اإلصاب
ــن  ــاء الالتي يمارس ــم وقد ثبت أن النس مناعة الجس
ــاعات عىل األقل  ــن الرياضية بمعدل أربع س التماري
ــة برسطان الثدي  ــبوعياً يقل لديهن خطر اإلصاب أس
ــن  ــي ال يقم ــيدات اللوات ــة بالس ــبة 37 % مقارن بنس

بممارسة أي نوع من الرياضة.
ــمالن  ايضا  ــي قدمها الدكتور ش ــن النصائح الت وم
ــدة وأنه يمكن تحايش  ــاول الوجبات الصحية املفي تن
ــاً  ــاً صحي ــا طعام ــان إذا تناولن ــواع الرسط ــب أن أغل
ــاد عىل طعام  ــات إىل أن االعتم ــض الدراس ــري بع وتش
ــه، خرضوات،  ــوب، بقوليات، فواك ــي صحي (حب نبات
ــاالت من أصل  ــع إصابة 7 ح ــرسات) يمكن أن يمن مك
ــا كثرية  ــد أنواًع ــن نج ــت الراه ــان ويف الوق 10 بالرسط
ــزة والرسيعة  ــة واملكررة والجاه ــن األطعمة املُصنـَّع م
ــذه األطعمة عالية  ــري. لكن معظم ه ــهلة التحض والس
ــم وتلعب دورًا كبريًا يف اإلصابة برسطان القولون،  الدس

الربوستاتا، الرحم، والثدي.
ــالج" للرسطان هو   ــل "ع ــاء  بأن أفض ــر االطب ويذك
ــان للتغلب  ــدء بالعالج رضوري ــاف املبكر والب االكتش
ــراء فحوصات دورية ومراقبة  عليه والحرص  عىل إج

األعراض واستشارة الطبيب.

 ارتفعت  نسبة املصابني بمرض الرسطان  يف الفرتة األخرية فهنالك حسب الدراسات حوايل 10 ماليني شخص 
ُيصابون بهذا املرض سنوًيا وأكرث من 6 ماليني شخص يموتون بسببه فالرسطان عبارة عن ورم خبيث ُيصيب 
ــخاص املُصابني  ــخص املُصاب به بعض األش ــبَّب يف موت الش ــتمر يف النمو إىل أن يتس ــم ويس خاليا الجس
ــن العالجات عىل اختالف  ــتفيدون م ــن طريق العالج لكن البعض اآلخر ال يس ــفاء ع ــان ينالون الش بالرسط

أنواعها
ــة تؤدي إىل أخطاء  ــاء والتوليد وأطباء األورام بصورة رئيس ــون بان  الفجوة بني أطباء النس ــول املختص ويق
التشخيص وعدم الكشف املبكر عن الورم الرسطاني الخبيث مما يؤدي إىل إلحاق الرضر باملريضة وفقدان 

فرصة التشايف.
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إرشادات تربوية 

ــة  ــة الرتبي ــالح منظوم ــات إص ــد ب لق
ــية التي  ــا الرئيس ــن من القضاي والتكوي
ــؤولني الحكوميني يف شتى  تؤرق بال املس
ــم بأن تكوين  ــورة إيمانا منه أنحاء املعم
الرأسمال البرشي يعد الدعامة األساسية 
لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية 
ــك فيه  ــا الش ــتدامة ومم ــة مس مجتمعي
ــم وتطويره هو الذي  أن  االهتمام بالتعلي
ــٍد ما عن  ــّي وتمّيز بل ــارة ورق يحّدد حض
البلدان األخرى، وُيقصد بجودة التعليم 
ــي  ــن عمليت ــكّل م ــة ب ــودة الخاّص الج
التعليم واإلدارة وتطوير هاتني العمليتني 
بما يحّقق حاجات املجتمع وبما يضمن 
ــة التعليم  ــداث تغيري جذري يف أنظم إح
ــا النمطّية  ــة ونقلها من صورته التقليدّي

ــني إىل الصورة  ــة عىل الحفظ والتلق القائم
ــل والتفكري  ــدة القائمة عىل التحلي الجدي
ــل الجماعي وقد ترجم هذا  واإلبداع والعم
ــات وتجريب  ــن املقارب ــد م ــي العدي يف تبن
الكثري من وصفات اإلصالح، قصد الوصول 
ــتويات وانعكاس  ــىل املس ــم إىل أع بالتعلي
ــك عىل جودة التكوين والتأهيل للموارد  ذل
ــن االندماج يف محيط  البرشية لتمكينها م
عاملي يتميز بالتنافسية يف جميع املجاالت 
ــي   ــوالت الت ــورات   والتح ــة التط ومواكب
ــي اقتصاديات  ــع تنام ــهدها العرص م يش

املعرفة  وتحديات العوملة .
ــالح التعليم يحتاج إىل نظرة  غري أن إص
ــب واملجاالت،  ــة الجوان ــم كاف ــمولية ته ش
ــة  التجزيئي ــات  املقارب ــاوز  تتج ــرة  نظ

ــة وتتعدى البعد الكمي.  والحلول الرتقيعي
ــموليا ومبنيا  ــب أن يكون ش فاإلصالح يج
ــىل النوعية والجودة يف مختلف مكونات  ع
ــارت بعض  ــذا اخت ــة.  له ــة الرتبوي املنظوم
ــم اعتماد  ــال التعلي ــدة يف مج ــدول الرائ ال
ــا  منظوماته ــالح  إص يف  ــودة  الج ــام  نظ
الرتبوية، نظام أبان عن نجاعته      وفعاليته 
ــل  ــن اج ــوة وم ــج املرج ــق النتائ يف تحقي
ــا من  ــع بعض ــا ان نتب ــك علين ــق ذل تحقي

األولويات ابرزها .
ــررات  واملق ــة  العلمّي ــج  املناه ــري  تغي
ــج جديدة تهدف  ــّية، وإدراج مناه الدراس
ــف  ــث ومثق ــر وباح ــل مفّك ــراج جي إىل إخ
وواثق بنفسه وقوي الشخصّية وقادر عىل 

التعبري عن رأيه بقوة.

ــم يف املدن  ــني التعلي باإلضافة اىل تحس
ــواء؛ ليتسّنى للجميع  والقرى عىل حٍد س
ــد،  ــم الجّي ــة التعلي ــىل فرص ــول ع الحص
ــة  التحتّي ــة  البني ــري  توف ــك  ذل ــمل  ويش
ــائل الالزمة  ــكل الوس ــا ب ــدة ودعمه الجي
ــة  والعناي ــة  املطلوب ــودة  الج ــق  لتحقي
ــك العناية  ــمل ذل ــة، ويش ــوارد البرشّي بامل
ــري  ــّي، وتوف ــكادر التعليم ــري بال ــكٍل كب بش
ــل العائد  ــه، مث ــه ومطالب ــة احتياجات كاف
ــدة باإلضافة  ــادي، وظروف العمل الجي امل
ــتلزمات الرضورّية لهذا  إىل توفري كافة املس
الكادر ملساعدته عىل تحقيق مفهوم جودة 

التعليم.
مدير املدرسة الوطنية الحديثة

املستقبل يف  الــطــالب  على  ــك  ذل وانــعــكــاس  التعليم  املستقبلجـــودة  يف  الــطــالب  على  ــك  ذل وانــعــكــاس  التعليم  جـــودة 
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