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ها نحن اليوم ن�صيف اإجنازاً جديداً اإلى ر�صيد جمعية الأطباء البحرينية، 
باإطالق اأول جملة �صحية طبية متكاملة يف البحرين، اخرتنا اأن تكون متنوعة 
تالم�س كل اهتمامات ال�صاأن ال�صحي والطبي يف وطننا الغايل وجوانب من 

دول اخلليج العربي ال�صقيقة.
كبرية،  م�صوؤولية  عاتقها  على  اأخذت  البحرينية  الأطباء  جمعية  اإن 
العلمية  املجالت  خمتلف  يف  البحريني  بالطبيب  النهو�س  تعزيز  م�صوؤولية 
ياأتي كخطوة  اأيديكم  واملهنية واملادية والجتماعية، واإ�صدار هذه املجلة بني 

وا�صعة على طريق حتقيق هذا الهدف الكبري.
اأهدافها،  لتحقيق  اأن�صطة  من  اجلمعية  به  تقوم  ما  مع  تتكامل  خطوة 
ولعل املتابع لن�صاطات اجلمعية يلم�س جناحها يف اإحياء دورها كمظلة جلميع 
وور�س  والفعاليات  املوؤمترات  عقد  ناحية  من  البحرين،  مملكة  يف  الأطباء 
للم�صت�صفيات،  ميدانية  بزيارات  والقيام  الأطباء،  وتدريب  املتوا�صلة،  العمل 
املدنية  اخلدمة  وديوان  ال�صحي  القطاع  يف  امل�صوؤولني  خمتلف  مع  واللتقاء 
وغريهم، بغر�س مناق�صة اأدق الأمور التي من �صاأنها النهو�س بواقع الطبيب 

اأينما كان يف العيادة اأو يف امل�صت�صفى اأو يف املركز ال�صحي.
اأوا�صر  نحن نعمل بداأب لتعزيز الرتابط بني الطبيب واملري�س ومتتني 
فالطبيب  الطرفني،  على  باخلري  يعود  اأن  �صاأنه  من  فهذا  بينهما،  الثقة 
واملري�س كليهما اأبناء هذا املجتمع العزيز، ويرتبطان برابط القرابة اأو اجلرية 
البحريني  املجتمع  على  لالإطاللة  الأطباء  جميع  ندعوا  لذلك  املواطنة،  اأو 
عرب هذه املجلة، والدخول يف نقا�صات مع خمتلف �صرائح املجتمع، وبيان كيف 

ميكننا كاأطباء اأن نعزز خدمة جمتمعنا بطريقة اأف�صل.
الطموح،  من  اأقل  لكنه  التوقعات،  من  اأكرث  هو  الآن  حتى  حققناه  ما 
فطموحنا كبري، ونريد، بل ونطلب من اجلميع م�صاركتنا حتقيق طموحاتنا 
التي هي طموحات قيادتنا احلكيمة، وطموحات كل طبيب يف البحرين وكل 

عامل يف قطاع الرعاية ال�صحية يف هذا البلد املعطاء.

رئيس جمعية االطباء البحرينة
الدكتور محمد عبداهلل رفيع

إنجاز جديد في رصيدنا
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A “Robot” brings drugs 

to pharmacy customers



طيلة  َعِمِل  متكامل،  اإعالمي  فريق  جهد  نتاج  الآن  يديك  بني  ما 
الفرتة املا�صية، وباإ�صراف مبا�صر من رئا�صة جمعية الأطباء البحرينية، 
على اإ�صدار هذا امل�صروع الإعالمي بال�صكل الذي ي�صتحق، لناحية املحتوى 
والت�صميم  العر�س  ومنهجية  وال�صياغة  وال�صورة  الن�س  وال�صكل، 
والإخراج والطباعة، وبينما نحن نعمل على كل تلك التفا�صيل، كنت انت 

عزيزنا القارئ ماثاًل يف اأذهاننا دائماً، ي�صغلنا هاج�س اإر�صائك.
اأثمرت عن اخلروج مبجلة »البحرين ال�صحية«، اأول جملة  جهودنا 
ال�صحية،  احلياة  اهتمام  اإطار  يف  يقع  ما  كل  تتناول  متكاملة  بحرينية 
وال�صحة العامة، والأ�صرة، والغذاء، والدواء، وهي ت�صدر دورياً عن جمعية 
الأطباء البحرينية وتاأتي امتداداً ملجلة JBMS  التي داأبت اجلمعية على 

اإ�صدارها باللغة الإنكليزية.
»البحرين  تطرحها  التي  املوا�صيع  تالم�س  اأن  على  حر�صنا  لقد 
ال�صحية« م�صاغل القارئ العادي، وكيف ميكن حلياته اليومية اأن ت�صبح 

اأف�صل عرب اإيالء �صحته اجل�صدية والنف�صية وغذائه الهتمام املطلوب.
يكون  اأن  على  اأي�صاً  حر�صنا  املحتوى،  كاأهمية  مهم  النت�صار  ولأن 
توزيع املجلة ب�صكل اأ�صا�صي على اأكرث من 550 طبيباً ع�صواً يف اجلمعية، 
وخالل الفعاليات الدورية واملحا�صرات والندوات التي تقيمها اجلمعية، 
والعيادات،  ال�صحية  واملراكز  واخلا�صة،  احلكومية  امل�صت�صفيات  وعلى 
واأماكن  وال�صالونات  واملقاهي  واملطاعم  والريا�صية،  ال�صحية  والأندية 

اأخرى.
وتعزيزا لالنت�صار والفائدة، دعمنا جملة »البحرين ال�صحية« مبوقع 

اإلكرتوين مميز وح�صابات على ان�صتغرام وفي�صبوك وتويرت.
مملكة  يف  الطبي  الإعالم  تطوير  بهدف  ذلك  كل  يف  مدفوعني 
والعالجية،  الطبية  الناحية  من  اململكة  مكانة  وتعزيز  البحرين، 
وتقدميها كخيار اأول يف احل�صول على اخلدمات العالجية على م�صتوى 

املنطقة.
للرعاية  الرفيع  وامل�صتوى  العالية  باجلودة  الوعي  ن�صر  اإلى  اإ�صافًة 
ال�صحية املتاحة الآن يف البحرين، والعمل على تعزيز الثقة بني املر�صى 
واخلليج  البحرين  يف  اجلميع  وتثقيف  ال�صحية،  الرعاية  ومقدمي 

العربي بامل�صائل الرئي�صية يف ال�صحة والوقاية والعالج.

أسرة التحرير

عناية فائقة
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دخلت على الطبيبة واأنا اأبكي وخرجت من عندها مولودة جديدة، اأمي اأبعدت عني كل الدهون وال�صكريات رغم �صعوبة ذلك على الأطفال يف �صني، 
اإل اأين ر�صخت لها ومنعت نف�صي عنهما ملدة �صتتة اأ�صهر متوا�صلة مل يتخللها يوم �صماح واحد، وقد تعبت قليال واأخذت اأبحث يف النت عن الرجيم، 

وعرفت اأنه يحق يل اأن يكون هناك ما ي�صمى »يوم مفتوح« اآكل فيه ما اأ�صاء. 
الآن وبعد �صنوات من مروري بهذه التجربة القا�صية واجلميلة يف اآن معاً، اأطلقت ح�صابا على ان�صتغرام يتابعني 

فيه قرابة خم�صني األف �صخ�س، معظمهم من الأهل اخلائفني على �صحية اأولدهم، اأو الذين يعانون بالفعل 
من �صمنة اأطفالهم، واأقدم لهم من خالل هذا احل�صاب ن�صائح من جتربتي ال�صخ�صية، وي�صعدين اأن 

تتابعوين واأتفاعل معكم اأنتم اأي�صا. 
بوزن  الأطفال  يحظى  اأن  املهم  من  اإنه  »�صحيح  لكم  اقتطف  ان�صتغرام  على  ح�صابي  ومن 

�صحي منذ ال�صغر، لأن البدانة يف مرحلة الطفولة ترتبط بالأمرا�س املزمنة كال�صكري 
الى  بالإ�صافة  والربو،  الدم  �صغط  وارتفاع  القلب  واأمرا�س 

اأن  ميكن  ل   »Diet« كلمة  ولكن  النوم.  يف  اإ�صطرابات 
مرحلة  يف  لكونهم  واملراهقني  الأطفال  مع  ت�صتعمل 

خطرة، وقد توؤثر يف حالتهم النف�صية والبدنية«. 
لالأطفال  املدرو�صة  غري  الغذائية  احلمية  اأن  "كما 

ال�صيطرة عليها  الى م�صكالت ج�صدية ي�صعب  توؤدي  قد 
عند  الأطفال  يواجهها  التي  امل�صكالت  اأكرث  من  و  لحقاً. 

اتباعهم حمية غذائية خلف�س الوزن هي نق�س يف الفتامينات 
النمو  اإبطاء  الى  يوؤدي  قد  مما  الغذائية،  املواد  و 

اإتباع  العظام.  وه�صا�صة  البلوغ  �صن  وتاأخر 
دون  من  الطفل  عند  غذائية  حمية 
قد  تغذية  اخت�صا�صي  الى  الرجوع 
تفوق  �صحية  متاعب  الى  يوؤدي 

ال�صمنة  ال�صلبية عوار�س  عوار�صها 
بحد ذاتها". 

في رسالة إلى »البحرين الصحية«

أنا طفلة بدينة
لكن لدي الكثير ألقدمه لمجتمعي

تشبيك

 4 عمري  كان  منذ  بال�سمنة  �أ�سبت  ح�سن،  زهر�ء  ��سمي 
�سنو�ت، �بتد�أت �ل�سمنة تالحقني، والحقتني معها �سخرية �لنا�س 

وهو ما �أثر فيني كثري�ً .  
ما  يل  منا�سبة  مالب�س  �ختيار  يف  كبرية  �سعوبة  �أجد  كنت 
ي�سبب يل �إحر�جاً  كبري� ً ، وكان نف�سي ينقطع �أثناء �لنوم فاأ�سطر 
�إلى �أن �أنام يف و�سع �جللو�س، وكان هذ� يرهق �أمي و�أبي كل ليلة 

فيما هم يعملون على تعديل جم�سي �أثناء نومي. 
عند �أول مرة �أخربتني فيها �أمي �أنها تريد عر�سي على طبيب 
نذهب  �أن  �أمي  و�ختارت  تردد،  ودون  فور� ً   و�فقت  متخ�س�س 

للطبيبة ع�سية �أول يوم يل يف �ملدر�سة. 
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نصـائــح طـبـيــة صحـــيــة مجـانـيــة
�ن�ستغر�م  تطبيق  متابع 

�أن  مالحظة  ميكنه  بدقة 
�لتي  �لبحرينية  �حل�سابات 

ز�لت  ال  بال�سحة  تعنى 
غنية  وغري  حمدودة 
ومل  معظمها،  يف  باملحتوى 

�ن�ستغر�م  ��ستثمار  �إلى  بعد  ت�سل 
تلك  �أن  مالحظة  وميكنه  �ملطلوب،  بال�سكل 

�حل�سابات �أقل تطور�ً من نظري�تها �لكويتية �لتي جتذب عدد�ً  
�أكرب من �ملتابعني حتى من �لبحرينيني �أنف�سهم.

ج   يروِّ موجود  هو  ما  ومعظم  تثقيفياً ،  طبياً   ح�ساباً   �لبحرين  يف  جند  نكاد  فال 
ل�ساحب �حل�ساب عيادة كان �أم م�ست�سفى �أم حمال لبيع �ملو�د �ل�سحية، وهذ� رمبا يدفع �لبحرينيني 

�ل�سغوفني �إلى ��ستخد�م �ن�ستغر�م ملتابعة ح�سابات خارج �لبحرين ومن �لكويت حتديد� و�لتي تد�ر من قبل 
�الأطباء �أنف�سهم بطريقة مهنية وحتظى باأعد�د كبرية من �ملتابعني.

       عادل رجب.. هذه قصتي 
مع البدانة وانستغرام

البحريني عادل  ال�صاب  اأطلقه  الذي   dietyoon بينها ح�صاب  البحرين  من  ال�صتثناءات يف  لكن هناك بع�س 
رجب قبل نحو عامني، وا�صتطاع حتى الآن ا�صتقطاب اأكرث من 200 األف متابع ما يجعله اأكرب ح�صاب بحريني على 

ان�صتغرام.
عادل مهند�س كيميائي، قادته معاناته مع ال�صمنة املفرطة ثم تخل�صه منها اإلى اإن�صاء هذا احل�صاب الذي يقدم 

فيه ن�صائح غذائية متنوعة.
ب�صكل  امل�صت�صفى  املفرطة وا�صطر لزيارة  ال�صمنة  اأعاين من  يروي عادل ق�صته قائال: »منذ نحو عامني كنت 
املري«  »ارتخاء  ت�صمى  املعالج �صرورة تخفي�س وزين جراء معاناتي من حالة  الطبيب  يوؤكد يل  كان  دوري، حيث 
ول عالج لها �صوى تخفيف الوزن، عندها غريت نظام حياتي كامال وبداأت ترتاكم لدي معلومات حول الطرق 

ال�صحيحة للحمية والغذاء«.
وعن ق�صته مع تطبيق ان�صتغرام يقول »كان لدي ح�صاب �صخ�صي يتابعه بع�س الأ�صدقاء واملعارف والأهل 
املخ�ص�صة  وجباتي  �صور  اأن�صر  كنت  العالجية  بالفرتة  مروري  وخالل  املختلفة،  ال�صور  بع�س  عليه  واأن�صر 

للريجيم، لكني لحظت اأن متابعيني بداأوا ميلِّون من ذلك«.
وكان  ان�صتغرام،  على  ال�صحي  والأكل  بالريجيم  خا�س   dietbh ح�صاب  اإطالق  قررت  »حينها  وي�صيف 
اأ�صبح  واحد  �صهر  وخالل   ،2013 العام  من  مار�س  يف  ذلك  حدث  فقط،  والبحرينيني  البحرين  ي�صتهدف 

»إسأل طبيبك«

»إسأل انستغرام«

تشبيك
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نصـائــح طـبـيــة صحـــيــة مجـانـيــة
لدى احل�صاب نحو ثالثة اآلف متابع، فقررت النفتاح على العامل اأكرث وعدم 

.»dietyoon التخ�ص�س يف البحرين وغريت ا�صم احل�صاب اإلى
ويو�صح عادل اأنه كان يف البداية يعتمد على اإعادة ن�صر بع�س املوا�صيع التي 
ومبرور  ان�صتغرام،  يف  ريا�صية  تربية  ومدربي  وحمية  غذاء  اأخ�صائيو  يكتبها 
الوقت تكونت لديه خربة يف هذه املوا�صيع مكنته من اإعداد موا�صيع خا�صة به، 
ومل يكتف بذلك، بل ا�صرتى كتبا من الوليات املتحدة متخ�ص�صة يف الغذاء وبداأ 

بتثقيف نف�صه اأكرث، ون�صر ما بحوزته من معلومات على ان�صتغرام.
والأخ�صائيني  الأطباء  قيام  هو  للح�صاب  �صهرة  جلب  ما  »اأكرث  يقول 
املوجودين يف ان�صتغرام باإعادة ن�صر مو�صوعاتي على ح�صاباتهم، وهذا ما جلب 
حل�صابي الكثري من املتابعني، بلغ عددهم الآن 203 اآلف متابع«، وي�صف تفاعل 
املتابعني مع احل�صاب باملمتاز، لكنه يو�صح اأنه ل يجيب على اأ�صئلتهم مبا�صرة يف 
التعليقات واإمنا عرب الر�صائل –على اخلا�س-، ويخربهم باأنه لي�س طبيباً  ول 
اأخ�صائياً ، واأن املعلومات التي يزودهم بها حول اأنواع الغذاء وكيفة طهيه وتناوله 

اإمنا ح�صل عليها من التثقيف الذاتي والتجربة لي�س اإل.
رغم اأن عادل مهند�س كيميائي، اإل اأنه يعمل يف اأحد البنوك، وت�صتهلك اإدارة 
ا�صتخادام  البنك مينع  العمل يف  �صاعات يوميا، ونظام  احل�صاب منه قرابة �صت 
الهاتف خالل الدوام، لذلك فاإن هذه ال�صاعات تكون على ح�صاب العائلة والراحة 
م�صغولة  تكون  اأي�صا  »العائلة  لأن  لذلك  كثريا  يكرتث  ل  لكنه  ال�صخ�صية، 

باأن�صتغرام« كما يقول.

بداأ  موؤخرا  لكنه  في�صبوك،  اأو  تويرت  على  اأخرى  ح�صابات  لديه  ولي�س 
ي�صتخدم تطبيق �صناب �صات ب�صكل ب�صيط، وخا�صة يف اإر�صال اللحظات واملعلومات 

اليومية العفوية، لأن �صناب �صات غري ر�صمي، 
يختتم �صاحب اأكرب ح�صاب بحريني على اأن�صتغرام حديثه بالقول اإنه لي�س 
لدى البحرين ما ي�صمى بامل�صاهري اأو النجوم يف �صبكات الإعالم الجتماعي على 
غرار ال�صعودية اأو الكويت مثال، ويوؤكد اأن امل�صهورين الذين يحظون باأكرث من 
مئة الف متابع على تطبيق ان�صتغرام ل يتعدون اأ�صابع اليد الواحدة، وي�صيف 
»حاولت مرارا دعوة الكثري من الأطباء واأخ�صائي التغذية واملدربني الريا�صيني 

لإ�صهار ح�صاباتهم على ان�صتغرام، لكنهم مل يت�صجعوا لذلك اأبدا«.

العنزور.. ال ترتكبوا اخطائي الصحية

�صاحب  وهو  العنزور،  اأحمد  ال�صاب  ح�صاب  اأي�صاً  احل�صابات  تلك  بني  من 
ق�صة �صيقة حدثت يف العام 2008م عندما قرر اأن ين�صر على ح�صابه ال�صخ�صي 
كيلو   120 من  وزنه  تخفي�س  حماولته  حول  ال�صيقة  جتربته  ان�صتغرام  على 
غرام اإلى نحو 70 كيلوغرام، وما مر به من متاعب واأخطاء ين�صح الآن متابعيه 

بتجنبها.
ر�صالة  يحمل  وهو  األفا   180 من  اأكرث  اأن�صتغرام  على  الآن  العنزور  يتابع 
وموا�صلة  النف�س  حتفيز  بطرق  الأ�صخا�س  توعية  خاللها  من  ويريد  �صامية، 
احلما�س يف م�صوار فقد الوزن، فمن املهم بالن�صبة له اأن تكون حياتك ال�صحية 
مليئة باملرح والتنويع، فاإذا كان جهاز امل�شي ممل بالن�شبة لك، ا�شتبدله بن�شاط 
ريا�صي حتبه، واإذا كنت تعتقد اأن الأكل ال�صحي غري م�صت�صاغ فهذا اأمر خاطئ.

والإ�صابات  الطبيعي  العالج  اخت�صا�صي  وهو   العنزور،  �صارك  وموؤخرا 
مبادرة  فعاليات  �صل�صلة  يف  ال�صباب  تاء  مهرجان  التغذية،يف  وخبري  الريا�صية 
ب�صكل  خاللها  عر�س  �صحة«  »تاأ�صرية  عنوانها  تفاعلية  نقا�صية  بحلقة  »حياة« 
وزنه  من  كيلوجراماً  خم�صني  من  اأكرث  خ�صارة  يف  جتربته  للجمهور  مبا�صر 
الدي�صك،  مر�س  م�صاعفات  جراء  والركبة  الظهر  اآلم  مع  مريرة  معاناة  بعد 
وامتالكه اليوم ح�صاباً �صحياً توعوياً عرب موقع ان�صتغرام يتابعه اأكرث من 180 

األف �صخ�س.
ليتجنبوا  النا�س  ن�صح  يف  رغبته  هو  لذلك  دفعه  ما  اأن  اإلى  اأحمد  ي�صري 
ي�صتفيدوا  وكي  وزنه،  زيادة  اإلى  واأدت  هو  ارتكبها  التي  ال�صحية  الأخطاء 
يتكلم  ان�صتغرام  على  احل�صاب  ذلك  وعرب  فعاليتها،  اأثبتت  التي  التجارب  من 
الأ�صا�صي وهو العالج الطبيعي والوقاية من  اأحمد ب�صكل يومي عن تخ�ص�صه 
والدورات  ال�صخ�صية  جتربته  من  التغذية  يف  خربته  اإلى  اإ�صافة  الإ�صابات، 

املختلفة التي اتبعها.
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داهمه على حين غرة.. فأصبح سفيرا له حول العالم

مريض »الباركنسون« أحمد جعفر:

متمسك بالحياة والتحدي
حتى الرمق األخير
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يو��ســـــل قــ�ســتـــه �ملُلِهمة، ومت�سكه باحلياة حتى �لرمق �الأخري، 
مبديا ذ�ت �ل�سجاعة و�لطماأنينة وروح �لدعابة، وتاأكيده �أنه لن يرتك 
هذه �حلياة �إال بعد �أن يطلق كل �ل�سهام يف جعبته ويف كل �الجتاهات.
59 عاما، عا�س  �أعمال وفنان ت�سكيلي،  �أحمد جعفر، وهو رجل 
حلظات ع�سيبة عندما علم �أنه م�ساب بال�سلل �لرعا�سي »باركن�سون« 
قبل �أربع �سنو�ت، هذ� �لد�ء �لذي د�همه على حني غرة، عندما بد�أ 
ي�سعر برجفة يف يديه، لكنه �سرعان ما ��ستجمع قو�ه، وقرر �أن يكافح 

ليعي�س حياته �لطبيعية ما ��ستطاع �إلى ذلك �سبيال.
هذ� �ملر�س، �لذي ي�سبب ��سطر�بات �لنظام �حلركي ورجفاناً  
�لطب  ووقف  �حلركة،  يف  وبطئ  �لوجه  يف  وت�سلباً   �الأطر�ف  يف 
عاجز� عن �كت�ساف دو�ء ناجع له حتى �الآن، �سحذ همة �أحمد، حتى 
تنز�نيا،  �إلى قمة جبل كليمنجارو� يف  �أجرى رحلة �ساقة و�سيقة  �أنه 
حيث رفع هناك �لعلم �لبحريني وهتف: لن �أدعك �أيها �لبارنك�سون 

تهزمني.
ثالث  على  ويقارعه  �ملر�س  لهذ�  حتديه  �أحمد  يو��سل  و�الآن 
و�لغذ�ء،  بالدو�ء  و�اللتز�م  �لد�ئمة  �لريا�سة  هي  �الأولى  جبهات: 
و�لثالثة  �لعالجية،  �لعلمية  �الكت�سافات  �آخر  عن  �لبحث  و�لثانية 
�لتجو�ل حول �لعامل يف رحالت فريدة ي�سعب على �الأ�سحاء �لقيام 
باحلياة  �لتم�سك  مفادها  للعامل  ر�سالة  لتو�سيل  وذلك  �أحيانا،  بها 

وعدم �ال�ست�سالم للياأ�س و�ملر�س مهما �ساءت �الأمور.
�أربع  نحو  قبل  فجاأة  بالباركن�سون  باإ�سابته  علم  �أحمد  وكان 
�لذهول  من  حالة  يف  ودخل  �لبد�ية  يف  نف�سه  على  و�نطوى  �سنو�ت، 
�إ�سابته  له  �أكد  �لذي  �لطبيب  و�أن  خا�سة  �لت�سديق،  وعدم  و�لكاآبة 
لكنه  وخطورته،  �ملر�س  هذ�  عو�ر�س  �سعوبة  �إز�ء  �سارحه  باملر�س 
يف �لوقت نف�سه قال له �إن ��ست�سالمه للمر�س �لذي ال ز�ل يف بد�ياته 
بالدو�ء  �ملر�س  مو�جهة  �أما  ب�سرعة،  حالته  تدهور  �إلى  �سيوؤدي 
و�لريا�سة و�الإ�سر�ر على ممار�سة �حلياة ب�سكل �سبه طبيعي فيوؤدي 

�إلى تاأخري مظاهره ما �أمكن، وفعال، �ختار �أحمد طريق �ملو�جهة. 
�سافر �أحمد �إلى �ل�سني حيث ر�جع م�ست�سفى متخ�س�س بعالج 
ذ�ته،  للغر�س  �أملانيا  و�إلى  و�الأع�ساب،  �الأبر  بو��سطة  باركن�سون  د�ء 
ثم �لنم�سا، حيث ز�ر هناك موؤ�س�سة �أبحاث متخ�س�سة بالباركن�سون 
وممولة جزئيا من �ملمثل �المريكي �ل�سهري �مل�ساب بد�ء باركن�سون 
�جلنوبية  �لقطبية  �لقارة  �إلى  �سافر  كما  فوك�س،  جي  مايكل 
�أفريقيا  يف  �الأعلى  �جلبل  قمة  و�سعد  تنز�نيا  و�إلى  �لفائت،  �لعام 

»كليمنجارو«.

مريض »الباركنسون« أحمد جعفر:

متمسك بالحياة والتحدي
حتى الرمق األخير
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منغوليا: توزان الحصان والحياة

اأم�صى اأحمد الفرتة التي �صبقت رحلته اإلى منغوليا يف 
التح�صري جيدا، حيث تدرب على ريا�صة ركوب اخليول التي 
كان يجيدها منذ �صغره لكن ان�صغاله يف مراحل متقدمة من 

حياته اأبعده عنها،
ثم  كوريا،  اإلى  البحرين  من  كانت  الرحلة  اأن  يو�صح 
بال�صيارات  بعدها  انتقل  اأولنباتور،  املنغولية  العا�صمة  اإلى 

اأولغي، ثم يف �صيارات الدفع الرباعي  اإلى مدينة 
نقطة  �صكل  خميم  اإلى  ون�صف  �صاعات  لثالث 
م�صافة  باجتياز  اخليول  على  الرحلة  انطالق 

ال�صهول  من  كثري  يتخللها  مرتا  كليو   90 نحو 
طريق  يف  القرى،  وبع�س  والأنهار  واجلبال 

تطلب  خان«  جنكيز  »م�صمار  ي�صمى 
اجتيازه كامال 11 يوما.

من  جمموعة  �صمن  »كنت  يقول 
ال�صرق  من  الوحيد  اأنا  �صخ�صا،   16

الأو�صط، و2 من بريطانيا والباقي من 
الوليات املتحدة«.

هذه  يف  الكرب  »التحدي  اأن  ويو�صح 
على  واأنا  التوازن  على  قدرتي  هو  الرحلة 

مري�س  اأن  فاملعروف  احل�صان،  ظهر 

فيكف  العادية،  م�صيته  يف  التوازن  ي�صتطيع  ل  باركن�صون 
اإلى  احتجت  الغر�س  »لهذا  وي�صيف  ح�صان«،  �صهوة  على 
ركوب  يف  خربتي  ا�صرتجاع  من  ومتكنت  اجليد  التح�صري 

اخليل، واجتيازي هذه الرحلة بنجاح«.
ويتابع »كان اجلو �صديد الربودة، واخليول كانت ت�صري 
خلطاأ  وميكن  اجلبال،  جروف  مبحاذاة  املناطق  بع�س  يف 
اجتياز  لكنني متكنت من  ال�صخ�س،  بحياة  يودي  اأن  ب�صيط 

كل ذلك ورفع علم البحرين يف نهاية املطاف«.

القفز من الجو

باله،  يف  جمدولة  تكن  مل  التي  املغامرات  اإحدى 
يف  اأحمد  كــــان  عنــدما  لكن  اجلو،  من  القفز  هي 
زيارة عائلية يف الوليات املتحــــدة الأمريكيـــة اأحب 
sk -  اأن يتحدى مر�صه جمددا بالقفز من اجلو

هذا  �صركة متخ�ص�صة يف  فتوا�صل مع   ،diving
النوع من »ريا�صة اأ�صحاب القلوب الفولذية«.

يقول »مل اأخرب اأحدا مبا اأخطط له، وعندما ذهبت 
اإلى ال�صركة اأعلمتهم مبر�صي، لكنهم كانوا ي�صاألون عن 
لهم  وقعت  وعندما  قلبي،  �صحة  هو  فقط  واحد  �صيء 
على تعهد باإخالء م�صوؤوليتهم اإزاء اأي عار�س �صحي اأو 

حادث اأتعر�س له قبل اأو خالل اأو بعد القفز«.
ويــــــ�ــــــصــــــيــــــف »كـــــــــان 
القفز  بــاإمــكــاين 
اآلف   10 من 

عدت 
لعملي 
ورسمي 
وأسعى 

إلى إشاعة 
التفاؤل 

من حولي

اصرار
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قدم، لكني اخرتت ارتفاع 15 األف قدما، وا�صتغرق الو�صول 
اإلى الأر�س 6 اإلى 7 دقائق«، ويتابع »اإنها جتربة رائعة ت�صقل 
الإحــ�ــصــا�ــس بقيمة احلــيــاة والـــقـــدرة عــلــى الجنــــاز وهــزميــة 

املر�س«.
 75 ب�صيدة عمرها  اأمريكيا  التقى يف  اأنه  اأحمد  ويو�صح 
عاما تعاين من الباركن�صون وا�صت�صلمت له منذ عام ون�صف 
ق�صته  لــهــا  فـــروى  خــا�ــس،  بــجــهــاز  م�صتعينة  ت�صري  وبــــداأت 
و�صجعها على العودة حلياتها الطبيعية، يقول »بعد اأقل من 
اأ�صبوع ا�صتعادت ال�صيدة امل�صابة ثقتها بنف�صها وعادت لتقود 

�صيارتها وتلبي احتياجاتها اخلا�صة بنف�صها«.

مجالس البحرين

كل  ت�صجيع  يف  جهدا  اأحمد  يدخر  ل  البحرين  ويف 
مري�س وخا�صة اأ�صحاب الأمرا�س اخلطرية اأو املزمنة على 
اإمكانية جتاوز مر�صه، واإخباره اأن اخلوف من املر�س يفاقم 

املر�س، بينما التحلي بال�صجاعة ي�صاعد على ال�صفاء.
من  الأماكن،  من  العديد  يف  ق�صته  روى  اأحمد  وكان 
حيث  باملحرق،  عراد  مدينة  يف  جناحي  اأحمد  جمل�س  بينها 
تعرف احل�صور اإلى هذا البحريني وجتربته الغنية ال�صيقة.

سفير الباركنسون حول العالم
حول  اأنا�س  ت�صجيعه  من  اأحمد  به  قام  ما  لكل  ونتيجة 
»املجموعة  الباركن�صون،اختارته  العامل على مواجهة مر�س 
اأبحاث  ملركز  التابعة  الباركن�صون«  لدعم مر�صى  النم�صاوية 

الباركن�صون يف النم�صا »�صفري  الباركن�صون حول العامل«.
يف  ن�صاطاته  على  اطلعوا  بعدما  جاء  ذلك  اإن  ويقول 
احلديث  من  خجله  اأو  خوفه  وعدم  املر�س،  مكافحة  جمال 
عن مر�صه، وم�صاعدته اأنا�س حول العامل على جتاوز املر�س.
يف  ك�صفري  اأحمد  تعني  خالله  جرى  الذي  املوؤمتر  ويف 
ريا�صة  اأن  فعال  اكت�صفوا  اإنهم  الأطباء  قال  املا�صي،  اأبريل 
�صعود اجلبال ت�صاعد امل�صاب بالباركن�صون على اإيقاف تطور 

املر�س.

حملة »أحمد جعفر
لصعود كليمنجارو«

م�صتوى  على  حملة  تنظيم  على  اأحمد  يعمل  وحاليا 
ا�صم  حتت  جمددا  كليمنجارو  جبل  ل�صعود  العربي  اخلليج 
يف  املبادرة  اإلى  اجلميع  يدعو  وهو  جعفر«  اأحمد  »حملة 

التوا�صل معه والت�صجيل يف هذه احلملة.
اإلى  للذاهب  اأحمد  يخطط  ذاته  الإطار  ويف 

املياه  ومنابع  الثلجية  اجلبال  حيث  اأي�صالندا،  
الربكانية احلارة التي رمبا تكون مفيدة ملر�صه 
وللج�صم ب�صكل عام. وعن اإمكانية اأي �صخ�س 
يتبعها،  التي  بال�صفر  العالج  نفقات  حتمل 

بحدود  هي  منغوليا  رحلة  تكلفة  اأن  اأحمد  يقول 
 8 اإلى   7 بحدود  كليمنجارو  ورحلة  دولر،  اآلف  اأربعة 

الأرقام ميكن توفريها ولي�صت كبرية  اآلف دولر، وهذه 
مقارنة باملردود العظيم املتاأتي عن هذه الرحالت.

تمرنت 
كثيرا 
حتى 

تمكنت 
من 

التوازن 
فوق 

الخيل في 
سهول 

منغوليا
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أعمل 
حاليا على 

تنظيم 
رحلة »أحمد 
جعفر لجبل 
كليمنجارو«

ماذا اآلن؟

يف  ما�س  اأنه  جعفر  اأحمد  يوؤكد 
النهاية،  حتى  اهلل  مب�صيئة  املر�س  مواجهة 
حيث  الطبيعة  حياته  ا�صرتجع  الآن  وهو 
احلفاظ  اإلى  اإ�صافة  ور�صوماته،  لعمله  عاد 
اأبقى  »عندما  يقول  الدائمة،  الريا�صة  على 
التفكري  دون  �صهر  من  لأكرث  البحرين  يف 
وكاأن  اأ�صعر  جديدة  لرحلة  التح�صري  اأو 
ما  و�صرعان  مني،  يتمكن  بداأ  البارك�صون 
تذهب هذه العوار�س عندما اأبداأ بالتح�صري 

ولو فكريا لرحلة جديدة«.
ال�صديد على ن�صر  اأحمد حر�صه  ويوؤكد 
على  واحلفاظ  حوله  من  والتفاوؤل  الأمل 
باركن�صون  اأعرا�س  اأن  رغم  دائمة  ابت�صامة 
يقول  الوجه،  ع�صالت  ت�صلب  اإلى  توؤدي 
فاقد  اأو  خائف  لكل  ق�صتي  ت�صل  اأن  »اأريد 
اإلى  ممكنة  قناة  كل  عرب  اأ�صل  واأن  اأمل، 
اأولئك النا�س واإخبارهم باأنه علينا اأن من�صك 
بقوة باحلياة التي حبانا اهلل بها ما ا�صتطعنا 

اإلى ذلك �صبيال«.

إصرار
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باركنسون »الشلل الرعاشي«
مر�س باركن�صون Parkinson›s Disease ُي�صّنف كخلل �صمن جمموعة 
ا�صطرابات النظام احلركي، التي تنتج ب�صبب خ�صارة خاليا الدماغ املنتجة للدوبامني 

اإل اأنه اأثبت وجوده يف عائالت بعينها دون الأخرى. 
له اربعة اأعرا�س رئي�صية هي هّزة، اأو رجفة يف اليد، الذراع، ال�صاق، الفّك، والوجه، 
اأو  الوقفة،  ا�صتقرار  وعدم  احلركة،  وبطئ  واجلذع،  الأطراف  ت�صّلب  اأو  وال�صالبة، 

التوازن.
البيئة املحيطة،  ال�صموم من  التعر�س لأحد  اأو  املر�س جينية،  اأ�صباب  رمبا تكون 
بالعالج  يتعلق  وفيما  ذلك.  وغري  الأدوية،  اأنواع  بع�س  تناول  اأو  الراأ�س،  اإ�صابة  اأو 
اأكرث من العالج الدوائي،  فاإن مر�س باركين�صون من الأمرا�س املزمنة التي تتطلب 
فمري�س باركين�صون يحتاج اإلى الدعم النف�صي والعلمي من خالل اأ�صرته نف�صياً ومن 

خالل املعالج تثقيفيا.
 physiotherapist الطبيعي  العالج  لطبيب  الرعا�س  مري�س  يحتاج  قد 
واخت�صا�صي تغذية بالإ�صافة اإلى اإعداد خطط عامة للمري�س من اأجل املحافظة على 
�صحته العامة، وغالبية الدوية التي تو�صف ملري�س الرعا�س اأدوية ل تبطء من تقدم 

املر�س وتطوره ولكنها للتخفيف من الأعرا�س فقط.

مشاهير 
مصابون بالمرض

شكر وتقدير

جمعية األطباء البحرينية 
تتقدم بالشكر والتقدير

لمصرف السالم على دعمه

2015Issue 0115

املالكم حممد 
علي كالي

املمثل الأمريكي
مايكل جي فوك�س
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أثرها السلبي على المراهقين وكبار السن أكبر

الدكتورة الغاوي
تتحدث عن األضرار الجسدية
والنفسية لمشروبات الطاقة

من �مللفت للنظرظاهرة �إقبال �ل�سباب �ل�سغار يف �ل�سن على تناول م�سروبات �لطاقة حيث تتوفر هذه 
�الإعالنات  وباأ�سعار منخف�سة.  وتروج  �ل�سغرية،   �ملتاجر، مبا فيها �لرب�د�ت  �مل�سروبات  يف غالبية 
�للياقة  وزيادة  �ملز�ج  وحت�سني  �لذ�كرة  لتن�سيط  مفيدة  كم�سروبات  �لطاقة  م�سروبات  �لتجارية 
�لبدنية و �لقدرة �جلن�سية،  لذ� فاإن �لكثري من �ل�سباب ��ستبدل �مل�سروبات �الأخرى كالع�سائر 
وغريها مب�سروبات �لطاقة خا�سة يف فرت�ت �لدر��سة و�المتحان ليعينهم على �ل�سهر وملزيد 
يعلمو�  �أن  دون  فيها  �أد�وؤهم  لتح�سني  �لريا�سية  و�مل�سابقات  �لتمارين  �أثناء  �أو  �ليقظة  من 
باأن هذ� �لتاأثري موؤقت تتبعه �أ�سر�رً� �سحية، مل يدركو� بعد حجمها وتاأثريها على حياتهم 

م�ستقباًل.. 
�لتقت »�لبحرين �ل�سحية« بالدكتورة  �ل�سوء على هذ� �ملو�سوع  لت�سليط �ملزيد من 
عبري �لغاوي وهي طبيبة ��ست�سارية و�خ�سائية تغذية باإد�رة تعزيز �ل�سحة، وكان �حلو�ر 

�لتايل:
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 ما هي م�سروبات �لطاقة وما متحوياتها؟
- هي م�صروبات غازية اأو غري غازية ت�صرتك جميعها يف وجود كمية عالية من الكافيني 
وال�صكريات والأحما�س الأمينية وبع�س م�صتقات فيتامينات ب . ويعتربالكافيني اأخطر هذه 
املركبات وبع�صها يحتوى اأي�صاً على مواد من�صطة مثل التاورين والأن�صيتول  والأفيدرا واأع�صاب 

مثل جذور اجلن�صينج وغريها. وبالتايل فهي خالية من اأية قيمة غذائية.
اإن الكافيني مادة فعالة يف م�صروبات الطاقة تعترب منبه للجهاز الدوري واجلهاز الع�صبي ويتم 
امت�صا�صها خالل 15 دقيقة من تناولها وت�صل قمة تركيزها يف الدم حوايل 45 دقيقة وتقل تدريجياً 
حتى ت�صل اإلى ن�صف تركيزها البتدائي خالل 4-3�صاعات. وقد حددت املنظمات ال�صحية م�صتويات 
200 مج كحد  اليوم لل�صخ�س العادي  وللحوامل  500 مج يف  تناول الكافيني بحيث ل يزيد عن 
اأعلى ومال يزيد عن 100 مج لالأطفال واملراهقني. ذلك اأن الكافيني يتوفر يف م�صروبات 
واأطعمة طبيعية اأخرى d بع�صها مفيد مثل القهوة وال�صاي وكذلك يف ال�صوكولته 
مع  الوقت  نف�س  يف  امل�صروبات  هذه  �صرب  فاإن  وبالتايل  الغازية.  وامل�صروبات 
بول مثاًل  الريد  الكافيني، فعلبة  تزيد من جرعة  الطاقة قد  م�صروبات 

حتتوي على 80 مج يف العلبة الواحدة واملون�صرت 2500 مج.
 ما هي �لتاأثري�ت �ل�سلبية مل�سروبات �لطاقة  على �ل�سحة �جل�سدية
- ميكننا احلديث عن تاأثريات �صلبية كثرية، ورمبا يكون حدوث 
ال�صكتة القلبية هي من اأخطر امل�صاعفات بالرغم من ندرتها،  ول 
وجود  ب�صبب  حتدث  فقد  لذلك.  عر�صة  �صيكون  من  التنبوؤ  ميكن 
م�صاكل يف القلب اأو ب�صبب تناول مواد اأخرى اأخذت مع م�صروبات 
الطاقة مثل الكحوليات واحلبوب املن�صطة، والهريوين، اإ�صافة اإلى 
ارتفاع نب�صات القلب مع عدم انتظامها اأحياناً وزيادة قوة انقبا�س 
رع�صة خفيفة يف  امل�صروبات  وت�صبب هذه  ال�صغط،  وارتفاع  القلب 

اأ�صابع اليدين والح�صا�س بالتوتر والقلق والع�صبية.

تغذية
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مشروب

طاقة
مشروب

طاقة

اإدرار البول فقد ي�صبب  اإلى زيادة الأحما�س يف املعدة، ووؤثر يف زيادة  اإ�صافة 
زيادة كمية  �صوائل اجل�صم، وعند  ب�صبب فقد كميات كبرية من  حالت  اجلفاف 
انفعال  و�صرعة  وتوتراً  وغثياناً  �صداعاً  ت�صبب  ملغ   300 على  اليومية  الكافيني 

وعدم القدره على النوم.
�آثار   هل �الأثار �ل�سلبية مل�سروبات �لطاقة ج�سدية فقد �أم ميكن �أن يكون لها 

نف�سية و�سلوكية �أي�سا؟
الأعرا�س  تبداأ  و  الإدمان  اإلى  يومي  ب�صكل  كبرية  كميات  تناول  يوؤدي   -
 24 الإن�صحابية للكافيني على �صكل �صداع وخمول وقلة م�صتوى الرتكيز خالل 
�صاعة وت�صل ذروتها يف خالل 48 �صاعة وقد ت�صتمر عدة اأيام مما يدفع بال�صخ�س 
بال�صتمرار يف تعاطيها من اأجل التخل�س من هذه الأعرا�س. كما مت ر�صد عدد من 
ال�صلوكيات اخلطرة خا�صة بني املراهقني وال�صباب، فقد تو�صلت اإحدى الدرا�صات 

الطاقة  م�شروب  ا�شتهالك  بني  وثيق  ارتباط  وجود  اإلى 
مثل   اجلامعيني  الطالب  عند  �صلوكية  م�صاكل  وظهور 
تعاطي املواد املخدرة والتدخني و�صرب الكحول والعنف 

اجل�صدي وعدم اللتزام بقوانني املرور اأثناء القيادة.
مل�ساعفات  تعر�سًا  �الأكرث  �ل�سر�ئج  هي  من   

م�سروبات �لطاقة؟
- ال�صباب اأقل من 16 �صنة وكبار ال�صن فوق 60 
�صنة ومر�صى القلب وال�صكري واأمرا�س الكبد والكلي 
والغدة الدرقية ومن يتناولون بع�س الأدوية وكذلك 
ممار�صة  اأثناء  والريا�صيني  واملر�صعة  احلامل  الأم 
الريا�صة والأ�صخا�س الذين يعانون من ح�صا�صية ملادة 
الكافيني اأو بع�س مكونات هذه امل�صروبات والأ�صخا�س 

تكون   واأ�صرارها  اليوم.  يف  عبوة  من  اأكرث  يتناولون 

اأكرب على الأطفال واملراهقني. 
 هل م�سروبات �لطاقة هي ذ�تها م�سروبات �لريا�سة sport drinks؟

- تختلف م�صروبات الطاقة متاماً عن امل�صروب الريا�صي  فم�صروبات الريا�صة 
ال�صوائل  تعو�س  ب�صيطة  و�صكريات  وبوتا�صيوم  و�صوديوم  معدنية  اأمالح  فيها 
والأمالح املفقودة ومتنع اجلفاف وتزود اجل�صم بال�صعرات احلرارية وبالتايل فهي 

مفيدة للريا�صات الطويلة .
 وما هي �لبد�ئل للح�سول على طاقة ذهنية وبدنية عالية؟

ال�ُصبل للح�صول على طاقة ذهنية عالية هو تبني منط �صحي  اأف�صل  اإن   -
للعي�ش يعتمد على غذاء �شحي ونوم كايف وممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل منتظم 
مع الهتمام بالنواحي النف�صية والروحية للحياة واأف�صل امل�صروبات هي �صرب املياه 
بكميات كافية. وفيما يلي مقرتحات ب�صيطة مل�صروبات �صحية ميكن ا�صتخدامها 
كبديل مل�صروبات الطاقة منها امل�صروبات الريا�صية  وكذلك  
الأغذية  من  ال�صمندر  جذر  ع�صري  �صرب  اأن  ثبت  فقد 
املثالية التي يف�صل تناولها قبل ممار�صة ريا�صة الرك�س 
مل�صافات اأطول ومبعدل اأ�صرع.  وكذلك  املوز اذا مت تناوله 
ميتلك  دقيقة   30 ب  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  قبل 
اأداء  لدعم  الطاقة  م�صروب  يف  املوجودة  الفاعلية  نف�س 
�صائق الدراجة الهوائية. اأما تناول اجلرجري ب�صكل يومي 
يعطي الإن�صان قوة بدنية هائلة، لالأن�صطة البدنية التي 
والتدريبات  الأثقال  رفع  مثل  كبرياً  جمهوداً  تتطلب 
ال�صاقة والألعاب الريا�صية املختلفة ككرة القدم. وين�صح 
وع�صري  الأخ�صر  ال�صاي  اأو  الزجنبيل  ب�صراب  اأي�صاً 
الفواكه الطازجة وخا�صة ع�صري الطماطم والذي ي�صاعد 

يف تعايف الع�صالت بعد املجهود الريا�صي.
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جمعية  متطوعو  يعمل  املا�صية  الثالث  ال�صنوات  مدى  على 
اإعادة البت�صامة  امل�صتقبل ال�صبابية ومن خالل مبادرة »ابت�صامة« على 
370 طفاًل م�صاباً مبر�س ال�صرطان يف البحرين، وكلهم ثقة  لقرابة 
اأن جرعة الأمل التي يقدمونها لهم ل تقل اأهمية بل ورمبا تفوق جرعة 

العالج الكيماوي.

جرعة أمل
= جرعة عالج

تطوعوا للعمل مع األطفال مرضى السرطان وذويهم..
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فعاليات ثقافية

»املعر�س  بينها مثل  املر�صى، من  لالأطفال  دعماً  »ابت�صامة«  مبادرة  تقيمها  ثقافية خمتلفة  فعاليات 
الفني العربي« الذي اأقيم موؤخرا مب�صاركة اأكربموؤ�ص�صتني لدعم مر�س �صرطان الأطفال يف الوطن 
»�صانتجود«  لبنان  يف  الأطفال  �صرطان  ومركز  الردن،  يف  لل�صرطان«  احل�صني  »مركز  هما  العربي 

اإ�صافة اإلى م�صاركة فنانني بحرينيني واأطفال من مبادرة »ابت�صامة«.
املعر�س �صهد ح�صور عدد من الزوار ومنظمات املجتمع املدين والأهايل واأطفال متنوعني 
مر�س  ي�صارعون  الذين  لالأطفال  دعمهم  عن  اأعربوا  ممن  املر�صى،  نظرائهم  �صاركوا 
ال�صرطان وال�صد من اأزر ذويهم، ولفتوا اإلى اأن الدعم النف�صي يعترب �صيئا اأ�صا�صا يف 

م�صاعدة الطفل على جتاوز املر�س وعوار�صه.
نتائج  حتقيق  يف  والجتماعي  النف�صي  الدعم  اأهمية  احل�صور  واأكد 
ايجابية وملمو�صة يف العالج من �صرطان الطفال، لفتني اإلى اأن اأغلب 
الطبية  املوؤ�ص�صات  به  وتنادي  الدعم  هذا  اأهمية  توؤكد  الدرا�صات 
القائمة على عالج اأمرا�س ال�صرطان ب�صكل عام و�صرطان 

الأطفال ب�صكل خا�س.

أمل
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سوق خيري سنوي لدعم األطفال 
مرضى السرطان

خريي  �صوق  اإقامة  على  �صهرزاد  قاعة  مع  »ابت�صامة«  مبادرة  تتعاون 
واأولياء  البحرين  ال�صرطان يف  الأطفال مر�صى  ريعه لدعم  يذهب  �صنوياً 

اأمورهم.
العينية  بالأ�صياء  التربع  النا�س على  ال�صوق على ت�صجيع  وتقوم فكرة 
والكتب  والك�ص�صوارات  املالب�س  مثل  وامل�صتعملة،  اجلديدة  بحوزتهم، 
جمع  املتطوعني  من  فريق  ويتولى  الكهربائية،  والأجهزة  الزينة  ونباتات 
هذه الأ�صياء يف قاعة �صهرزاد وت�صعريها وعر�صها اأمام الراغبني باقتنائها 

باأ�صعار زهيدة.

اهلل يسلم ولدكم.. ولدكم ياالحباب
القرقاعون واحد من املنا�صبات التي حتر�س مبادرة »ابت�صامة« على اإقامته لعدد من 
الأطفال مر�صى ال�صرطان والأ�صحاء مع اأهاليهم،  ويت�صمن احلفل عادة برامج ترفيهية 
لهم  النف�صي  الدعم  وتقدمي  باملجتمع  املر�صى  الأطفال  دمج  بهدف  وهدايا  وم�صابقات 

ولأهاليهم.
هو ياأتي �صمن احلر�س على اأحياء الرتاث البحريني ال�صعبي وزرعه يف نفو�س الأطفال 
تفا�صيل  عرب  قلوبهم  اإلى  وال�صرور  البهجة  واإدخال  معنوياتهم  ورفع  ال�صرطان  مر�صى 

الحتفال التي تت�صمن رق�صة الفري�صة والأغاين ال�صعبية وتوزيع الهدايا وغريها.
اإخراج الأطفال املر�صى من جو البيت واملر�س  اإلى  وتهدف هذه الفعاليات املتوا�صلة 
اإلى اأجواء ت�صودها الفرحة والبهجة ب�صحبة ا�صدقاء اآخرين، فعندما يلتقي اأهايل الأطفال 
املر�صى ببع�صهم يف هذه الفعاليات فاإنهم يتبادلون الأحاديث ويطلعون على جتارب بع�صهم 

البع�س وتن�صاأ بينهم �صداقات رمبا ت�صاعدهم على جتاوز حمنتهم.

أيام ترفيهية
من  عدد  فيه  �صارك  »ابت�صامة«  مبادرة  نظمته  ترفيهي  يوم 
ت�صمنت  حيث  الأ�صحاء،  ونظرائهم  ال�صرطان  مر�صى  الطالب 
امل�صغولت  امل�صرتكة و�صناعة بع�س  الفعاليات عدداً  من الألعاب 
اأمام  الفر�صة  اإتاحة  اإلى  وهدفت  احللويات،  من  واملاأكولت 
رفع  يف  ي�صهم  قد  مبا  اأنف�صهم  عن  للرتفيه  املر�صى  الأطفال 
اأخرى  روحهم املعنوية وتعزيز مناعتهم من ناحية، ومن ناحية 
تعويد الأطفال يف املدر�صة التي جرى فيها تنظيم الفعالية على 

تقدمي الدعم وامل�صاندة لالأطفال املر�صى.
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تكريم األطفال المرضى
 المتفوقين دراسيًا

املتفوقني  ال�صرطان  مر�صى  الأطفال  بتكرمي  �صنويا  »ابت�صامة«  مبادرة  وحتتفل 
التفوق  من  متكنوا  الذين  الأطفال  ت�صجيع  بهدف  الدرا�صي  العام  خالل  درا�صيا 
الدرا�صة   وحتقيق درجات عالية رغم مر�صهم ورمبا ا�صطرارهم لالنقطاع عن 

خالل فرتات العالج.
اأطلقته  الذي  »اأبجد«  م�صروع  منت�صبي  من  هم  املكرمني  والأطفال 
متطوعات  مدر�صات  اأربع  الآن  وي�صم  ال�صبابية  امل�صتقبل  جمعية 
حمرتفات يقمن على تدري�س الأطفال املر�صى ما يفوتهم من مواد 
واحل�صاب  والكتابة  القراءة  مثل  املدر�صة  يف  اأ�صا�صية  درا�صية 
لكل  و�صعها  يتم  درا�صية  خطة  وفق  وذلك  والكمبيوتر، 
م�صتواه  مع  يتالءم  مبا  حدة  على  مري�س  طفل 
عن  انقطاعه  فرتات  ق�صر  اأو  وطول  الدرا�صي 

الدرا�صة لتلقي العالج.

أمل
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أكبر “ريبون بشري”
�صارك  كالذهب«  »اأطفالنا  حملة  و�صمن 
بت�صكيل  »ابت�صامة«  مبادرة  يف  متطوعون 
خليفة  الأمري  منتزه  يف  ب�صري  »ريبون« 
عن  منهم   تعبريا  وذلك  باحلد،  �صلمان  بن 
الآن هذا  الذين ي�صارعون  دعمهم لالأطفال 
مبا  املعنوية  حالتهم  رفع  وحماولة  املر�س، 

ي�صاعدهم على اجتياز فرتة العالج.
و�صم الريبون ما يقارب الـ 400 متطوع 
التقاط  من  امل�شورين  عد�شات  متكنت  فيما 
وكان  املنتزه،  برج  اأعلى  من  له  وا�صعة  �صور 
املر�صى  الأطفال  لكل  ر�صالة  اإي�صال  بهدف 
يف البحرين واملنطقة والعامل مفادها “نحن 

اإلى جواركم ون�صد من اأزركم”.
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د. خالد المقلة:
 على المريض أن يثق بإمكانات الطبيب البحريني 

نادرة  جر�حية  عملية  الإجر�ء  �لع�سكري  �مل�ست�سفى  من  طبي  فريق  قيادة  يف  �ملقلة  خالد  �لطبيب  جنح  �لعامل  م�ستوى  على  مرة  الأول 
لت�سحيح �نحناء �سديد يف �لعمود �لفقري لفتاة بحرينية، م�ستخدما يف ذلك �أحدث �الأ�ساليب �لطبية �ملتوفرة يف �خلدمات �لطبية �مللكية 

بقوة دفاع �لبحرين، وال ز�ل حتى �ليوم ي�سجل �خرت�قات جديدة يف جمال عمله.
هذه �لعملية �لتي �سكلت حمط �هتمام �لر�أي �لعام حينها، هي �إحدى �ملحطات �لالمعة يف �مل�سرية �ملهنية لهذ� �لطبيب �لبحريني �بن 
حمافظة �ملحرق، فهو حا�سل على �المتياز مبرتبة �ل�سرف على م�ستوى �إيرلند� –حيث كان يدر�س- يف �لطب و�جلر�حة، وعدة ميد�ليات 

�أخرى، كما �أنه حا�سل على �لبورد �لعايل يف جر�حة �لعظام من �سنغافورة وزمالة �جلر�حة �الأملانية وغري ذلك.
يقول �لطبيب خالد »منذ نعومة �أظفاري كنت �أحتدى نف�سي يف حتقيق �أهد�ف كبرية تبدو م�ستحيلة، م�ستعينا بذلك باهلل تعالى وقوة 
�الإر�دة و�الإ�سر�ر، ال �أنظر �إلى �الأ�سياء �لب�سيطة وعندي تطلعات كبرية، و�أجنح يف تخطي �لعقبات �لكبرية معظم �الأحيان«، وي�سيف »�عتقد 

�أن م�ستوى جناحك مرتبط مبدى �سغفك بال�سيء �لذي تقوم به«.

لقاء
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 حدثنا عن �لطفل خالد �ملقلة؟
- خالد خمي�س حممد مقلة الكواري، ولدت عام 1976 يف مدينة 
اأر�صم  كنت  والهند�صة،  الطب  مهنتي  اأحببت  �صغريي  منذ  املحرق، 
واأخطط واأعزف على عدة اآلت مو�صيقية، اأكتب ال�صعر، اأنحت، �صغوفا 

بالفك والرتكيب واإ�صالح الأجهزة الإلكرتونية.. .
تخرجت من مدر�صة الهداية اخلليفية حيث كنت من الأوائل على 
للجراحني  امللكية  الكلية  يف  الطب  لدرا�صة  بعدها  ابُتعثت  البحرين، 
باإيرلندا ملدة 7 �صنوات ح�صلت يف نهايتها على المتياز مبرتبة ال�صرف 
اأثناء  نلت عدة جوائز  كما  واحراجة،  الطب  اإيرلندا يف  على م�صتوى 
الدرا�صة منها امليدالية الذهبية يف الطب واجلراحة، واجلائزة الثانية 

على م�صتوى الكلية يف تخ�ص�س علم الأدوية.
عدت اإلى البحرين يف العام 2000 وتخ�ص�صت يف جراحة العظام 
الكلية  زمالة  على  التخ�ص�س ح�صلت  واأثناء  الع�صكري،  امل�صت�صفى  يف 
امللكية للجراحني عام 2003، ثم ح�صلت على البورد العايل يف جراحة 
الزمالة  ثم عملت  و2009،   2006 العامي  بني  �صنغافورة  العظام يف 
الدقيقة،  الأع�صاب  وجراحات  التكملية  اليد  جلراحات  ال�صنغافورية 
الأملانية-  اجلراحة  زمالة  عملت  و2011   2009 العامني  وبني 
تخ�ص�س جراحة عظام وعمود فقري، واآخر �صهادة ح�صلت عليها كانت 

العام الفائت وهي ا�ص�صتاري جراحة عظام وعمود فقري ومناظري.
 وماذ� �الآن؟

- »ي�صحك«.. ل �صيء الآن، اعتقد اأن ما �صبق يكفي، لقد اآن اأوان 
العطاء واأنا الآن اأعي�س فرتة الإجناز.

 لكن األي�س على الطبيب اأن يبقى على اإطالع بتطورات املهنة؟
- بكل تاأكيد، لذلك اأنا حري�س على ح�صور ما ل يقل عن خم�صة 
القراءات  اإلى  اإ�صافة  العامل،  �صنويا حول  موؤمترات طبية تخ�ص�صية 

ال�صخ�صية والإطالع الدائم.
و��ساتذك  نظرة زمالئك  كانت  كيف  در��ستك يف �خلارج  �أثناء   

عن �لبحرين؟ كيف كنت تقدمها لهم؟
الأوربيني  معظم  يكن  مل  الت�صعينيات  فرتة  تلك  يف  لالأ�صف   -
و�صكاناً  موقعاً  بوطني  لتعريفهم  انربي  وكنت  البحرين،  يعرفون 
اأكرث عن  للقراءة  كانوا يذهبون  ونتيجة ف�صولهم  وح�صارًة وثقافة، 
على  واأجيبهم  املعلومات  بع�س  لهم  لأدقق  يل  يعودون  ثم  البحرين 

بع�س ال�صتف�صارات.
اجلامعات  يف  قليال  كان  البحرينيني  الطالب  عدد  اأن  ورغم 
ومن  لبلدهم،  �صفراء  خري  كانوا  اأنهم  اإل  بها  در�صت  التي  الأوربية 
اأف�صل الطالب علما و�صلوكا واأخالقا، ويحظون بقبول وترحاب حار، 
واعتقد اأن ال�صبب يف ذلك اأن البحريني يحظى مب�صتوى لغة وتعليم 
على  وقادر  منفح  لطيف  ان�صان  بطبعه  اأنه  اإلى  اإ�صافة  جيد  وثقافة 
ابن  فهو  اجلن�صيات،  باقي  حال  هو  مما  اأكرث  ب�صرعة  الآخرين  تقبل 
البحرين الدولة املنفتحة على العامل ولديها خليط ثقافات وعادات 

خمتلفة.
الكثري من الأطباء العرب يف�صلون البقاء يف اأوربا على العودة اإلى 

وطنهم.. اأما انت فف�صلت العودة..
عامة  كخليجيني  اأننا  اأعتقد  للبحرين..،  عدت  لقد  نعم..، 
وعائلته.  وتراثة  باأر�صه  جينياً  مرتبط  �صعب  خا�صة  وبحرينيني 
للوطن.  بالرجوع  نفكر  ودائما  فينا،  متاأ�صال  �صيئا  لي�صت  الهجرة 
هذه  يف  احلياة  �صظف  رغم  يهاجروا  ومل  باأر�صهم  مت�صكوا  اأجدادنا 

املنطقة من العامل قبل ظهور النفط.
 حدثنا عن عائلتك �لكربى و�ل�سغرى؟

يف  الأ�صغر  واأخي  اأعمال،  رجل  واأخ  اأ�صنان  طبيبة  اأخت  لدي   -
ال�صلك العك�صري. اأنا متزوج من طبية ولدينا خم�س اأطفال.

 طبيبة.. وخم�سة �أطفال؟
حب.  عن  وتزوجنا  امل�صت�صفى  يف  زميلتي  كانت  لقد  نعم،   -
اإن معظم الأطباء يقرتن بطبيبات لأن الطرفني  الإح�صائيات تقول 
يكون  قد  لالأطفال  وبالن�صبة  وظروفه،  العمل  �صعوبة  يتفهمان 
عددهم كبريا، لكنهم اأجمل �صيء يف حياتي وم�صدر �صعادتي، والعائلة 
حتى  ميكن  حيث  الأطفال  اإجناب  على  ت�صاعد  ال�صرق  يف  املرتابطة 

للجد واجلدة امل�صاعدة يف تربيتهم.
 كيف ترى �لقطاع �ل�سحي يف �لبحرين؟

اأف�صل  املقدمة  واخلدمات  ال�صحي  القطاع  م�صتوى  اأن  اعتقد   -
لهذا  جدا  �صخي  احلكومي  فالدعم  النا�س،  من  كثري  يت�صورها  مما 
ال�صحي  القطاع  ت�صع  واحلكومة  العامل،  دول  ملعظم  خالفا  القطاع 
املواطنني واملقيمني يح�صلون على خدمات  اأولوياتها، فجميع  �صمن 
�صحية جمانية اأو �صبه جمانية، كما لدينا م�صاريع كثرية متميزة مثل 

مركز الأورام ومركز زراعة الكلى وغريها.
ثم اأن امل�صتوى الأكادميي واملهني لالأطباء البحرينيني عال جدا، 
باأن يحظوا مبزيد من الدعم احلكومي لأنهم  اأن لهم احلق  واعتقد 

ركزية تطوير اخلدمات ال�صحية يف اململكة.

يجب إيجاد 
تواصل فعال 

بين الكادر 
الطبي 
والناس
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�مل�ست�سفيات  �سمعة  عن  ر��س  �أنت  حد  �أي  �إلى   
و�ملر�كز �لطبية �لبحريينة ومدى ثقة �ملر�سى بكم؟

بني  الثقة  ت�صكل  كثرية  عوامل  اأن  اعتقد   -
والطبيب  ذاته  املري�س  منها  والطبيب  املري�س 
باخت�صا�صي:  اأحدثك  دعني   . واحلكومة..  والإعالم 
واإمنا يف  فقط  البحرين  لي�س يف  قدمية  فكرة  هناك 
املنطقة عامة قائمة على اخلوف من اإجراء جراحات 
العمود الفقري، ومعظم النا�س لديهم فكرة �صيئة عن 
مع  فا�صلة  جتربة  خا�س  اجلريان  اأو  العائلة  يف  فرد 
كثريا  اليوم  تطورت  اجلراحات  لكن  اجلراحة.  تلك 
النجاح عالية  الدقة والأمان ونتائج  واأ�صبح م�صتوى 
العمود  فمري�س  �صنوات  خم�س  بقبل  مقارنة  جدا 
�صواء  يومني،  بعد  البيت  اإلى  يذهب  اليوم  الفقري 

اأجرى العملية يف يف اأمريكيا اأو اأملانيا اأو البحرين.
لكن اعتقد اأن م�صكلتنا هنا هي عدم وجود توا�صل 
البحرين وبني  الطبي يف  القطاع  فعال بني تطورات 
لدينا  لي�س  هنا  الأوربية،  الدول  عك�س  وذلك  النا�س 
على  ت�صيطر  زالت  ل  الذين  للنا�س  كافية  توعية 
بكثري،  اأح�صن  اخلارج  يف  العالج  اأن  فكرة  عقولهم 
لقد عملت يف  الأحيان.  غالب  فكرة خاطئة يف  وهذه 
بينما  مثال  �صينيني  اأو  هنود  مر�صى  اأجد  ومل  اأوربا 
كان املر�صى يتدفقون بكرثة من دول اخلليج العربي، 

لكن اأود الإ�صارة هنا اإلى التجربة ال�صعودية الناجحة 
ثقة  ك�صب  من  الأخرية  ال�صنوات  خالل  متكنت  التي 
يف�صلون  معظمهم  ا�صبح  الذين  ال�صعوديني  املر�صى 

العالج يف وطنهم.
�جليل  يف  �ملقلة«  »خالد  من  كثري  ترى  هل   

�لبحريني �جلديد؟
- اأنا اأوؤمن كثريا بالطاقات البحرينية، والبحرين 
يف  واملنطقة  اخلليج  م�صتوى  على  �صبَّاقة  دائما  كانت 
البحريني  اإلى  ينظر  والعامل  القطاعات،  من  كثري 

على اأنه اإن�صان جمد وخمل�س وناجح يف عمله.
على  للحفاظ  اليوم  البحريني  ال�صباب  اأدعو  اأنا 
ينحرف  بع�صهم  اأرى  اأن  ويحزين  ال�صورة،  هذه 
كالطائفية  �صابقا  جمتمعنا  يعهدها  مل  اأمور  خلف 
التكتالت  عن  لالبتعاد  وادعوهم  وامل�صادمات، 

والع�صبية ونبذ التطرف والعودة للحمة الوطنية.
التفكري  يف  اأكرث  حرية  لديهم  اليوم  ال�صباب 
والإطالع على ما يح�صل يف العامل، وهذه اأمور يجب 
ولي�س  القدرات  وبناء  الذات  تطوير  يف  ا�صتغاللها 
التع�صب وبث التفرقة، واعتقد اأنه يجب علينا كدولة 
وجمتمع اأن نقدم الوقاية على العالج، فنحن اأحيانا 
اإيالء  علينا  فيما  كاملنع،  قدمية  اأ�صاليب  ن�صتخدم 

التوعية ودور الأ�صرة واملدر�صة اهتماما اأكرب.

أحزن لتدفق 
المرضى 

الخليجيونن 
على 

مستشفيات 
أوروبا وأمريكا

لقاء
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يف �ل�سف �لر�بع �البتد�ئي، �ختزنت ذ�كرتها يوم �ل�سحة �لعاملي �مل�سادف لل�سابع من �أبريل. و�حتفاال 

�أقر�نها  بجمع  ف�سارعت  و�سارع.  ومنزل  ومدر�سة  �سف  �أف�سل  الختيار  م�سابقات  تقام  كانت  �ليوم،  بهذ� 

�ل�سغار يف �حلي لتنظيف �ل�سارع �لذي يقطنون فيه. لكن �لطفلة �ل�سغرية مل تكن تعلم �أنها �ست�سبح يوما 

�أول �مر�أة بحرينية تعمل يف منظمة �ل�سحة �لعاملية. 

�لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �ل�سود�ن  ممثل  هما  من�سبني  حاليا  ت�سغل  �لتي  �لق�سري،  نعيمة  �لدكتورة 

وم�سوؤول ملف تعزيز �ل�سر�كات و�سوؤووؤن �ملنظمات للمدير �الإقليمي ملنظمة �ل�سحة �لعاملية تقول »�لتحاقي 

باملنظمة حتٍد مليء بامل�سوؤوليات، ويف �لوقت نف�سه ُيظهر دور �لبحرين يف ر�سم �ل�سيا�سات �ل�سحية على 

م�ستوى �لعامل، �إذ �إننا ن�سعى الأن يكون لنا دور يف �سنع �لقر�ر على م�ستوى �ملنظمات �لدولية«.

قبل �لعودة �إلى �أ�سل �حلكاية، ال بد من �الإ�سارة �إلى موقف تعر�ست له عام 2003، يف حفل لتكرمي 

�الأمرية �آن، �بنة ملكة بريطانيا، من قبل جمعية عاملية للتمري�س، وكانت نعيمة �لق�سري ت�سغل من�سب كبري 

م�ست�ساري �لتمري�س يف �ملنظمة. »كان مو�سوع �ل�ساعة هجرة �لعقول يف �ملجال �ل�سحي، وعندما �ألقيت 

�لتحية عليها قالت يل: �أنِت من هوؤالء �لكادر �لتمري�سي ممن هاجرو� من بلد�نهم، كي تعملي يف منظمة 

دولية بامتياز�ت وظيفية �أف�سل تاركًة بلدِك يعاين«. غري �أن �ملمر�سة �لبحرينية �أجادت �لرد عندما قالت 

لها: »�سمو �الأمرية، �أنا و�حدة من هوؤالء �لذين �لتحقو� مبنظمة �ل�سحة �لعاملية مبباركٍة من بلدي، لت�سارك 

يف �سنع �لقر�ر يف �سيا�سات �ل�سحة على م�ستوى �لعامل«. 

أول امرأة بحرينية تعمل في منظمة الصحة العالمية

نعيمة القصير:

وجدت في الصحة جسر سالم
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النشأة األولى

والدها  يكن  ومل  لوالديها،  البكر  البنة  كانت 
يفرق بينها وبني �صقيقها الأ�صغر، بل كانت ترافقه اإلى 
طاولًة  متتلك  حيث  املنامة،  العا�صمة  قلب  يف  متجره 
من  التطوعي  العمل  حب  اكت�صبت  كما  هناك.  �صغرية 
والديها منذ الطفولة، وتعود بذاكرتها اإلى العام الأول 
والدها  كان  حيث  البحرين،  يف  الكولريا  وباء  لنت�صار 
ويو�صيها  النا�س،  مل�صاعدة  جولته  يف  معه  ي�صطحبها 
باللتزام مبعايري النظافة، بدًءا من نظافة ماء ال�صرب 
و�صول اإلى غ�صل اليدين با�صتمرار. اأما والدتها، فكانت 
ن�صطة يف املنا�صبات الجتماعية والدينية، التي ت�صفها 
جبلت  الذي  اجلماعي،  العمل  اإطار  �صمن  تندرج  باأنها 

عليه منذ ن�صاأتها الأولى. 
الرحالت  اأذكر  زلت  »ما  الق�صري  نعيمة  تقول 
اجلماعية مع اأهايل احلي اإلى املزارع وعيون املاء العذبة، 
الرحالت،  هذه  تنظيم  يف  يتعاون  اجلميع  كان  وكيف 
كان  الآخر،  اجلانب  يف  �صواء.  حد  على  و�صغارا  كبارا 
القالئل  من  كنا  اإذ  تهداأ،  ل  نحل  بخلية  اأ�صبه  منزلنا 
الذين منتلك جهاز تلفزيون يف منطقة ال�صقية اآنذاك، 
فكان الأطفال يجتمعون يف منزلنا ع�صرا مل�صاهدة ماما 

اأني�صة، فيما ياأتي الكبار ليال ملتابعة ن�صرة الأخبار«.
اأمام  كانت  الثانوية،  املرحلة  من  تخرجها  بعد 
درا�صة  اأو  الإجنليزية  اللغة  يف  التخ�ص�س  اإما  خيارين، 
يف  التمري�س  ودر�صت  الأخري  اختارت  لكنها  العلوم، 
كتحٍد  الأمر  مع  تعاملت  الجتماعية.  العلوم  كلية 
الر�صا  نوعا من عدم  قرارها  واجه  لها، حيث  بالن�صبة 
لدى العائلة لتحفظات اجتماعية. »يف ذلك الوقت كان 
البع�س يعترب التمري�س عمال غري مالئم للفتاة، لكني 
مل اأندم على خياري... يعد التمري�س من املهن ال�صاقة 
اإذ ي�صخر الإن�صان  التي ل ي�صتوعب الكثريون اأهميتها، 
وهذا  بدوره،  القيام  عن  العاجز  غريه  خلدمة  طاقته 
اإ�صافة  اثنني.  بني  الإن�صانية  العالقة  قمة   - – براأيي 
اإلى ذلك، فاإن اأهمية التمري�س تنبع من كون الإن�صان 
يعطي اأكرث مما يكون قابال للقيا�س، وميكن ال�صعور به 
يف عيون الآخرين، فمن ناحية نف�صية، يحتاج 
لي�صتمر  واحلنان  الرعاية  اإلى  الإن�صان 
بهذا  يقوم  التمري�صي  والكادر  احلياة،  يف 

الدور«.

حب فيروز وحلم الجامعة األمريكية

اإلى لبنان للح�صول  لحقا، حظيت بفر�صة ال�صفر 
من  برت�صيح  وذلك  التمري�س،  يف  البيكالوريو�س  على 
العاملية،  ال�صحة  ال�صحة وبدعم ومتويل منظمة  وزارة 
وكانت رابع بحرينية حت�صل على �صهادة البيكالوريو�س 
للمطربة فريوز  اإلى حبها  ت�صري  وبينما  التمري�س،  يف 

في 
المنظمة، 

ف  ُأعرِّ
بجنسيتي 
قبل اسمي

فخر
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يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  اأدر�س  اأن  حلمي  »كان  تعلق 
بريوت وحتقق ذلك... لقد هياأتني اجلامعة الأمريكية 
احلرب  اأثناء  الكثري  تعلمت  كما  �صيء،  كل  يف  للعمل 

الأهلية«.
اإلى  عودتها  لدى  ينتظرها  كان  جديد  حتٍد 
وزير  العري�س،  �صامل  جواد  كلفها  حيث  البحرين، 
ال�صحة اآنذاك، بالعمل مع منظمة ال�صحة العاملية على 
اخلليج.  منطقة  يف  والطفولة  الأمومة  رعاية  برامج 
للعمل على م�صروعات  �صاب جديد  لكادر  »اختيار وزير 
اإعجابي، وهو ما مار�صته  اأثار  اأمر  هامة مع توجيههم 
لحقا يف حياتي العملية، حيث اأتبنى ال�صباب واأمنحهم 
وهامة«.  حيوية  ملفات  على  للعمل  وامل�صاندة  القوة 
اإ�صافة اإلى ذلك، فقد كانت تقوم بتدري�س التمري�س يف 
كلية العلوم ال�صحية، لكن الفر�س الذهبية مل ت�صرقها 
العملية  حياتها  بني  فربطت  كممر�صة،  عملها  من 
حما�صراتها  يف  تقدمها  التي  النظرية  واملو�صوعات 

للطالب.
حتت  البحرين  يف  تعلمت  كوين  »اأفتخر  تتابع 
وا�صعا  جمال  منحونا  بحرينيني  م�صوؤولني  اإ�صراف 
اأوراق  ونقدم  متكامل  عمل  كفريق  نعمل  كنا  لالإبداع. 
عمل جماعية، كما تعلمت من جواد العري�س التدقيق 
الثاقبة  وبروؤيته  املعلومات،  نظم  واأهمية  والتخطيط 
ا�صتطاعت البحرين اأن تن�صم اإلى اأمانة ال�صحة العامة 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي«.

االنتقال للعالمية

كانت تلك ال�صنوات مرحلة انتقالية بني البحرين 
والعاملية، يف�صل بينهما مرحلة عملها مع وزراء ال�صحة 
يف اخلليج نهاية الثمانينات، حيث �صاركت يف اإعداد اأول 
درا�صة معمقة لو�صع الكادر التمري�صي يف دول اخلليج 

العربي عام 1993، مب�صاندة وزراء �صحة اخلليج. 
ال�صحة  منظمة  طلبتها  الت�صعينات،  منت�صف 
انتدبت   1996 ويف  واحدة،  �صنة  ملدة  للعمل  العاملية 
العاملي لل�صكان،  العاملية لل�صندوق  ال�صحة  من منظمة 
الأردنية  العا�صمة  يف  موقعها  من  وكانت 
اأوربا.  و�صرق  العربية  الدول  تغطي  عمان 

عملي  ميدانيا، حيث كنت اأ�صافر »كان 

م�صروعات  واأعد  فيها  ال�صحي  الو�صع  لتقييم  للدول 
يف  تقليدي  غري  نهجا  متار�س  كانت  لقد  للتمويل«. 
مع  ال�صراكة  امليدانية،  الزيارات  على  يقوم  عملها، 

الآخرين وم�صاركة امل�صوؤولني.
حول  اأعدته  الذي  الربنامج  اعترب  البحرين،  يف 
يف  وكذلك  منوذجيا،  املراهقني  �صحة  ا�صرتاتيجية 
�صخ�س  األف  لتخريج  م�صروعا  اأعدت  حيث  اليمن 
يغطون املناطق النائية يف اليمن، ويقوم الربنامج على 
م�صاركة املجتمع مع احلكومة. اأما م�صروعها النموذجي 
الثالث يف ال�صودان، فقد دجمت فيه املوؤ�ص�صات الر�صمية 
مل  الذي  العايل،  التعليم  �صلك  جانب  اإلى  والأهلية 
يقت�صر على كلية الطب فقط، اإمنا �صمل كليات اأخرى 
مثل ال�صريعة التي قامت بدور تثقيفي يف املجتمع بعدم 
القيام مبمار�صة خاطئة با�صم الدين، كما هو احلال مع 

ختان الإناث.   
قدمت  ال�صودان،  جنوب  جوبا  يف  وهي   1998 يف 
منظمة  يف  التمري�س  م�صت�صاري  كبري  وظيفة  على 
بها  املحيطني  توقعات  من  وبالرغم   العاملية،  ال�صحة 
كان حليفها،  فاإن احلظ  الوظيفة،  بعدم ح�صولها على 
هذه  لتتقلد  جنيف  اإلى   1999 العام  مطلع  فانتقلت 
تتوقف  التي  الأولى  املرة  تلك  وكانت  العليا،  الوظيفة 

فيه متاما عن العمل كممر�صة.  

موقف العائلة

تواجدها  من  عائلتها  موقف  حول  �صوؤال  على  ردا 
الق�صري  اأمنية تبني نعيمة  ت�صهد ا�صطرابات  بلدان  يف 
اأول من �صجعها  اأن والدتها ت�صاندها على الدوام، وهي 
اأخدم  اأن  فكرة  تتقبل  »عائلتي  التمري�س.  درا�صة  على 
دائم معهم، وحتى  توا�صل  واأنا على  يف مناطق حرجة، 

اأخفف من قلقهم ل اأخربهم كل التفا�صيل«.
لالأمم  التابعني  الأمن  برجال  »عالقتي  تتابع 
حتى  متبادل،  احرتام  ويجمعنا  جدا،  قوية  املتحدة 
يتعلق  قرار  اتخاذ  عند  اأحيانا  م�صورتي  يطلبون  اأنهم 
اأمور،  اعتمدت على عدة  العراق مثال  بالتنقالت. ففي 
من  العراقيني  مع  توا�صلي  الأمن،  رجال  تو�صيات 
جلميع  ومتابعتي  لل�صحف  قراءاتي  الأطياف،  خمتلف 
اأن  اأ�صتطيع  فكنت  العراقية،  التلفزيونية  القنوات 

أنا رابع 
بحرينية تحصل 

على شهادة 
البيكالوريوس 

في التمريض

فخر
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اأ�صت�صف ما �صيقع واأماكن اخلطر املحتملة«.
بالدكتورة  ي�صميها زمالوؤها  الدعابة، كان  باب  من 
تكتفي  ل  فهي  اخلم�س،  ال�صيناريوهات  ذات  نعيمة 
احتمالت  ت�صع  بل  م�صبقا،  حمددة  خطة  وفق  بالعمل 
وبدائل عدة للطوارئ. اأما وزير ال�صحة العراقي ال�صابق 
خ�صري عبا�س، فكان ي�صفها بالقطة ذات الأرواح ال�صبع. 
تعلق �صاحكة »كانت تقع انفجارات بعد مروري مبناطق 
معينة«. مع هذا، فهي توؤمن باحلماية الإلهية واأن املوت 
حق، ولذا فهي ل تكف عن العطاء يف عملها، حتى الرمق 

الأخري. 

صراع العقل والعاطفة

ب�صغف،  تعمل  اأنها  يدرك  قرب  عن  يعرفها  من 
وقادرة على اأن تو�صل للطرف الآخر بقوة ر�صائل علمية 
لكني  اإجمال،  عاطفية  »اأنا  نف�صها  عن  تقول  �صليمة. 
هناك  وبالتايل  القرارات،  اتخاذ  يف  و�صريعة  �صارمة 
توازن بني العقل والعاطفة لدي«. اأما مبداأها الرئي�صي 
فهو: »يجب اأن ي�صري العمل كما هو اإن مل اأكن موجودة«.

تعي�صه  الذي  اإلى  لالإ�صارة  �صبق  مبا  متهد  ولعلها 
يف  اإنني  اأخفي  »ل  للبحرين.  عودتها  وهو  با�صتمرار، 
اأبقى يف  اأم  اإلى البحرين  م�صتوى اتخاذ قرار، هل اأعود 
هناك  �صتبقى  للبحرين  برجوعي  اأن  خا�صة  املنظمة؟ 

بحرينية واحدة وهي الدكتورة فاريبا الدرازي«. 
اأنها  البع�س  اعتقاد  الق�صري  نعيمة  نف�س  يف  يحز 
»وطنـــي  الوطــــن.  غــادرت  عندما  البحرين  ن�صيت 
زياراتي  يف  اأتاأخر  كنت  واإذا  حلظة،  كل  يف  يرافقني 
يف  عملي  اأرى  كنــت  لهـــــا.  حبـــي  من  فهو  للبحرين 
رفٌع  دويل  م�صتوى  على  والتنمية  الإن�صانية  ال�صوؤون 
قبل  بجن�صيتي  اأُعرف  عندما  خا�صة  البحرين،  ل�صم 

ا�صمي«.  
واإذا كانت طبيعة عملها تقوم على تقدمي امل�صاعدة 
جتيب  احلزن؟  وقت  هي  تلجاأ  من  فاإلى  لالآخرين، 
فاأنا  اآخر،  �صخ�س  اأي  قبل  والدتي  اإلى  »اأجلاأ  �صاحكة 
اإلى  كذلك  اأجلاأ  ال�صن.  كبار  ودعاء  بدعائها  اأوؤمن 
الدكتورة اإنعام اأبو يو�صف، وهي مديرة النظم ال�صحية 
يف املنظمة �صابقا، ومتقاعدة حاليا، فهي ممن اأثروا جدا 

يف حياتي العملية، وتعد نف�صها والدتي الثانية«.

»لم أرفض 
االرتباط 

يوما، لكن 
ظروف 

عملي حالت 
دون تحقيق 

ذلك..
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الق�صري  نعمية  الأمريكية  اإلينوي  جامعة  مت  كرَّ
موؤخرا على اعتبارها من خريجي اجلامعة املتميزين 
حول العامل، ونالت الق�صري و�صام التكرمي مع ثالثة 
ودرا�صة  انتقاء  عملية  بعد  اخلريجني  زمالئها  من 
خريجي  جميع  على  خمت�صة  جلنة  اأجرتها  وا�صعة 

اجلامعة.

وسام تكريم
من جامعة إلينوي

اأنها �صارت تتعامل مع احلزن ب�صفة فردية، وباأ�صاليب خمتلفة،  بيد 
وخدمة  العمل  طريق  عن  اإيجابية  اإلى  ال�صلبية  الطاقة  حتول  حيث 
اأفراد  واأي مكروه ي�صيب  الذي يحزنها؟ »فقدان عزيز  الآخرين. لكن ما 
ُي�صلب موظٌف  اأي�صا عندما  اأحزن  اإلى �صعيف.  اأن ي�صيء قوي  اأو  عائلتي، 
حقه ول اأ�صتطيع ا�صرتجاعه له، فمعروف عني دفاعي عن حقوق من يعمل 

معي، حد ن�صياين حلقوقي الوظيفية«. 

يبقى القول اإن نعيمة الق�صري امراأة كر�صت نف�صها خلدمة الآخرين، 
اأ�صرتها  تاأ�صي�س  فر�صة  لها  ت�صنح  فلم  نف�صها،  من  �صرقها  هذا  ولعل 
ال�صغرية، واإن كانت تعو�س تلك امل�صاعر مع اأبناء اأخوتها. ومع هذا، فهي 
مت�شاحلة مع هذا االأمر وال جتد حرجا فيه. »مل اأرف�ش االرتباط يوما، 
لكن ظروف عملي حالت دون حتقيق ذلك.. اأعتقد اأنني بحاجة اإلى رفيق 

درٍب يف هذه املرحلة«.

فخر
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جامعة الخليج العربي

مركز األميرة الجوهرة اإلبراهيم للطب 
الجزيئي وعلوم المورثات واألمراض الوراثية

تاأ�ص�صت جامعة اخلليج العربي بروؤية كرمية ورائدة وبعد ا�صرتاتيجي من  لدن اأ�صحاب اجلاللة وال�صمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اإقامة م�صروع خليجي  فيها على  ترتكز  وا�صحة،  ا�صرتاتيجية  ووفق  1980م يف تطور ملحوظ  عام  تاأ�صي�صها  تعالى، وهي منذ  اهلل  العربي، حفظهم 

م�صرتك من خالل اأهداف ح�صارية و�صيا�صية وتنموية تخدم بها اأبناء املنطقة.
لالحتاد  اأمنوذجاً  متثل  واحدة  بروح  رحب،  ف�صاء  يف  والعمل  والتدري�س  للدرا�صة  العربي  اخلليج  دول  لأبناء  وجهة  تكون  لأن  اجلامعة  وتهدف 

اخلليجي، كما تهدف اجلامعة ل�صت�صافة العلوم الواعدة والنادرة لتعزيز التنمية وخلدمة دول اخلليج العربية.
اإلى جانب ذلك تهدف جامعة اخلليج العربي ملبا�صرة الق�صايا ال�صرتاتيجية والتحديات اخلليجية بالدرا�صة والبحث لإيجاد احللول ولقتنا�س 

الفر�س الوطنية والإقليمية والدولية.
www.agu.edu.bh :هاتف: 17239999 - �س.ب: 26671 - املوقع اللكرتوين

تاأ�ص�س مركز الأمرية اجلوهرة بتربع �صخي من لدن الأمرية اجلوهرة بنت ابراهيم البراهيم، وهبة من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�صى اآل خليفة لبناء الأر�س التي بني عليها املركز.

وقد اأ�ص�س هذا املركز لتطوير جانب مهم من البحوث العلمية يف الطب اجلزيئي وعلوم اجلينات والذي تتاأكد اأهميته يوماً بعد يوم لعالج العديد 
من الأمرا�س وخ�صو�صاً ال�صائدة  منها يف منطقة دول اخلليج العربي .

وحقق املركز العديد من الجنازات البحثية والإكلينيكية واخلدمية، قوامها اأكرث من �صبعني بحثاً علميا، وقدم العالج وال�صت�صارات الطبية للعديد 
من املر�صى املراجعني، واآلف الفحو�صات املخربية ل�صالح العديد من امل�صت�صفيات با�صتخدام اأحدث الأجهزة والتقنيات املتطورة يف العامل.

infoaljawhara@agu.edu.bh :هاتف: 17237373 - الربيد اللكرتوين
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اأن  تدرك  البحرين،  مملكة  يف  االأطباء  اأو�شاط  من  اأكرث  تقرتب  عندما 
العتقاد ال�صائد باأن الطبيب �صخ�س منغلق على علمه وعمله هو اعتقاد يجايف 
يف  اأي�صا  مبدعني  لكنهم  عملهم،  يف  مبدعني  اأطباء  ت�صادف  فهنا  احلقيقة، 

جمالت اأخرى مثل الر�صم وال�صعر والغو�س وحتى التقدمي التلفزيوين.
خالد  الدكتور  الكلى  وزراعة  البولية  امل�صالك  اخت�صا�صي 

�صغفه  حيث  من  هوؤلء  من  واحد  العزيز  عبد  خالد 
بهوايتني: الطبخ وركوب الدراجات النارية.

يقول يف حوار مع »البحرين ال�صحية« اإن 
منطقة  يف  مطعم  لفتح  دفعه  بالطبخ  هو�صه 

الرفاع ال�صرقي، حيث كان يقدم نوعاً خا�صاً من 
امل�صاوي، لكن البحرين �صغرية، والدكتور خالد 

لديه اأ�صدقاء ومعارف كرث، ياأتون لالأكل يف 
مطعمه ويرف�س اأخذ النقود منهم..

كبرية  خ�صارة  يف  ت�صبب  ما  وهذا 
خالد  الدكتور  الطباخ  اأرغمت  للمطعم 

على اإغالقه بعد فرتة.
الدكتور  حياة  يف  الأكرب  الهواية 

ركوب  هي  العزيز  عبد  خالد 
الدراجات النارية، فخالل درا�صته 
اجلامعات  اإحدى  يف  للطب 

الباك�صتانية ا�صرتى دراجة من نوع 
فيها  يتنقل   ،HONDA 70cc
و�صط زحام مدينة كرات�صي مبتعة.

عندما عاد اإلى البحرين عقب تخرجه عام 2000 رف�س اأهله اأن ي�صرتي 
دراجة نارية خوفا عليه من احلوادث املرورية، فكان جوابه 
»كنت اأقود يف الباك�صتان حيث ال�صوارع مكتظة بكل اأنواع 
الجتاهات  كل  يف  تتحرك  التي  واملحركات  املخلوقات 
لكنه مل  البحرين؟!«،  اأقود يف  اأفال  �صري،  قانون  دون 
يتمكن من تخفيف خماوف اأهله، ثم تزوج واأ�صبح 
الكربى  العائلة  اإقناع  وا�صبح  اأطفال،  لديه 

وال�صغرى باأمر الدراجة النارية اأ�صعب.
النارية  الدراجة  ركوب  �صغف  لكن 
اأيام  اأحد  ويف  اأعماقه،  يف  متقداً  بقي 
العام 2009 اتخذ القرار الذي �صيعيد 
ذلك  حدث  بهجتها،  من  كثريا  حلياته 
عاد  ل�صاعتني  املنزل  من  خرج  عندما 
دراجة  ا�صرتى  وقد  بعدهما 
األف   11 بـ  ديفد�صون  هاريل 

دينار!.
مفاجاأة  ذلك  كان 
للجميع، لكنهم الآن اعتادوا 
على الأمر وزالت خماوفهم 
اأن  عرفوا  عندما  تقريبا 
ر�صالة  النارية  الدراجة  ركوب 
طي�س  اأو  نزق  ولي�س  ح�صارية 

�صباب.

طبيب.. يركب دراجة نارية؟!
المسعف الوحيد في

فريق رابطة مالك هارلي ديفيدسون بالبحرين

د. خالد عبد العزيز: 
ركوب الدراجات جعلني أقرب للناس وأقدر على معالجتهم

هواية
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اشتريت 
هارلي 

ديفديسون 
بـ 11 ألف دينار 

وكان من 
أكثر القرارات 

صوابية في 
حياتي
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حبي للطبخ 
دفعني 

لفتح مطعم 
في الرفاع 

لكن أفلست 
بعد فترة

كنت أقود 
دراجة في 
باكستان 

لكن أهلي 
منعوني 

من ذلك في 
البحرين

بحرين  فريق  يف  فعال  ع�صوا  الآن  خالد  الدكتور 
ديفيد�صون  هاريل  مالك  رابطة  وع�صو  للدراجات،  رايدرز 
التي ت�صم اأكرث من 500 �صخ�س، ورغم اأن الرابطة ت�صم 
الوحيد  الطبيب  هو  اأنه  اإل  وغريهم  وحمامني  مهند�صني 
�صيارة  عن  وامل�صرف  الطبي  امل�صوؤول  هو  اأنه  حتى  بينهم، 

الإ�صعاف التي ترافق الفريق يف رحالته.
البحرين  داخل  كثرية  ن�صاطات  الفريق  لدى  اإن  يقول 
الدراجات  على  جماعية  رحلة  »لدينا  وي�صيف  وخارجها، 
اإحدى دول اخلليج العربي يف فرق  اإلى  �صنويا، نذهب فيها 
اإلى �صتني دراجة، كما ننظم جولت خريية   50 ت�صم عادة 

لدعم ق�صايا اإن�صانية وجمعيات اأهلية مثال«.
ركوب  هواية  اأن  يوؤكد  العزيز  عبد  خالد  الطبيب 
اأكرث قربا من النا�س، وزادت من �صعبيته  الدراجات جعلته 
بل  والتفاعل معهم  اأكرث قدرة على فهمهم  واأ�صبح  بينهم، 
ومهمته  واأخريا  اأول  اإن�صان  »الطبيب  يقول  ومعاجلتهم، 
اآلم  والتخفيف من  النا�س  اإنقاذ حياة  تقوم على  الأ�صا�صية 

املر�صى، واإعادة الب�صمة وال�صعادة لهم«.

هواية





2015Issue 01 40

لزمت هواية الر�صم وت�صميم الأزياء الدكتورة اإميان حاجي منذ الطفولة، وعندما كانت يف مدر�صة اأم �صلمة البتدائية يف املنامة اأ�صدرت جملة بالأبي�س والأ�صود 
ت�صمنت اأزياًء ن�صائية من ت�صميمها، ول�صدة اإعجاب مديرة املدر�صة اآنذاك بالإبداع الفني يف املجلة قررت الحتفاظ بها يف مكتبة املدر�صة.

يف املرحلة الثانوية اأ�صدرت اإميان جملة اأخرى بالأبي�س والأ�صود اأي�صا لكن اأكرث مهنية وابداعاً، طبعت منها 300 ن�صخة وا�صتطاعت ت�صويقها لدى بع�س م�صاغل 
الأزياء حتت ا�صم »جملة مل�صات«، حدث ذلك يف العام 1990، وهي فرتة انخرطت فيها اإميان جمعية البحرين للفنون الت�صكيلية، وارتقت هناك مبوهبتها يف جمال 

الر�صم التجريدي والزيتي.
على اأعتاب الدرا�صة اجلامعية وقفت اإميان اأمام اختيار �صعب وحا�صم يف حياتها، بني اأن تتبع موهبتها و�صغفها ومهاراتها يف الر�صم والت�صميم وت�صافر اإلى لندن 

لدرا�صتهما وفقاً لبعثة درا�صية كانت متاحة اأمامها اآنذاك، وبني اأن تدر�س الطب الب�صري الذي توؤهلها عالماتها يف الثانوية دخوله بجدارة.
ذاته  الوقت  �صهادة علمية عليا، واحتفظي يف  الب�صري واح�صلي على  الطب  درا�صة  »ا�صتمرثي طاقاتك يف  بن�صحية تقول  لها  اأ�صدى  والدها  اإميان، لكن  احتارت 

بهوايتك يف الت�صميم وعودي اإليها لكما �صنحت لك الفر�صة«.
دخلت اإميان كلية الطب الب�صري، وابتعدت عن الر�صم والت�صميم من ال�صنة الأولى وحتى الرابعة من درا�صتها وذلك لعدم توفر الوقت، لكنها بقيت بني الفرتة 

والأخرى ت�صمم اأزياء لالأهل واجلريان وبع�س املعارف.
تقول الدكتورة اإميان احلاجي، اإن ن�صيحة والدها لها كانت مثمرة، فهي الآن ا�صت�صارية طب نف�صي اأطفال ورئي�صة لق�صم ال�صحة املدر�صية يف وزارة ال�صحة، كما 

اأنها ل زالت تر�صم وت�صم�صم الأياء.

طبيبة ورسامة ومصممة أزياء
الدكتورة إيمان حاجي..

الموازنة بين الهواية والمهنة.. 
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إشارة  كونه  اإلسم  وأهمية  بالغة،  أهمية  غيرها  أو  كانت  صحية  مؤسسة  أي  لمسمى  إن 
للمسمى، حيث ال يقتصر اإلقتباس على المسمى بل يفوق ذلك نحو اإلقتباس من مزايا صاحب 

اإلسم.
وحيث أن »الطبيب الِكندي« متميزا وبارعًا في عدة جوانب من أهمها الطب والصيدلة، جاءت 

تسمية مستشفى الِكندي التخصصي بهذا االسم امتدادا لذلك.
لقد ُأسس مستشفى الِكندي التخصصي من قبل كفاءة بحرينية عرفت بقدراتها المهنية 
توظيف  على  والدولية وحرصت  المحلية  الطبية  األوساط  في  عامًا  أربعين  مدى  على  واإلدارية 
دائمًا  والمرتبطة  الجودة  الفائقة  الصحية  الرعاية  تقديم  أجل  الطبية من  الكفاءات  العديد من 
بالمهارات العالية والتي تعنى بتطبيق أعلى مقاييس الجودة للوصول للتميز المهني من خالل 

التكنولوجيا المتطورة ووجود طاقم  طبي متميز.

»مستشفى الِكندي التخصصي« في سطور 
»يعقوب بن إسحاق الِكندي« وسر اإلقتباس
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مشرقات..

 مبتسمات..

رغم المسؤوليات.. 

ما سرَّهن

؟
اشراقة

مشرقات..

 مبتسمات..

رغم المسؤوليات.. 

ما سرَّهن
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�سيد�ت ينه�سن مب�سوؤوليات كبرية، تبد�أ باالهتمام بجميع 
�لطويلة  �لعمل  ب�ساعات  تنتهي  وال  و�الأوالد،  �لعائلة  تفا�سيل 

خارج �ملنزل.
لكنهن يحافظن على �إطاللة ن�سرة، و�بت�سامة جميلة طو�ل 
�لوقت، فهل هناك �سر خلف ذلك؟ هل هو ممار�سة �لريا�سة �أم 

نوعية �لغذ�ء �أم �أن يف �الأمر جو�نب �أخرى؟؟!!
»�لبحرين �ل�سحية« عملت على ��ستك�ساف جو�نب عديدة 
من �حلياة �الأ�سرية و�لعملية لعدة �سيد�ت جمتمع بحرينيات، 

من �للو�تي فتحن قلوبهن لل�سادة �لقر�ء..
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اإلشراقة هبة من اهلل
سوسن تقوي: 

2015Issue 01 44

اشراقة
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ع�صو جمل�س ال�صورى حاليا، والنواب �صابقا، �صو�صن تقوي، 
رب  من  هبات  والبت�صامة  املتميزة  والإطاللة  الن�صارة  اأن  ترى 

العاملني اأول وقبل كل �صيء.
ريا�صيِّة  هي  تقوي  ال�صورية  اأن  يعرف  ل  من  هناك  رمبا 
تربية  بكالوريو�س  على  حائزة  فهي  �صيء،  كل  قبل  خم�صرمة 
ر الآن لنيل الدكتوراه يف ذات  ريا�صية بجامعة البحرين، وحت�صِّ
�صمن  كانت  الريا�صة  مالب�س  يف  �صورتها  اأن  حتى  الخت�صا�س، 

اأحد الكتب املدر�صية.
ل�صت  الريا�صة  اأمار�س  كنت  اجلامعة  يف  كنت  »عندما  تقول 
�صاعات ثالثة اأيام يف الأ�صبوع، ويت�صمن ذلك خمتلف اأنواع الألعاب 
مثل ال�صباحة واجلمباز والوثب العايل، والألعاب التناف�صية مثل 

األعاب القوى وكرة ال�صلة، وح�صدت ميداليات كثرية«.
اأن تلك الأيام اخلوايل ذهبت، وظروف العمل  لكنها ت�صيف 
والدرا�صة والعائلة ل تتيح لها الآن اإل وقتا قليال بالكاد متار�س 
نحو  قبل  النواب  جمل�س  دخويل  »منذ  تقول  امل�صي،  ريا�صة  فيه 
وم�صاحله  املواطن  واأ�صبح  اأولوياتي،  تغريت  �صنوات  خم�س 
ومطالبه على راأ�س اهتماماتي، وهذا كان طبعا على ح�صاب وقت 
يف  وع�صائي  غدائي  اأتناول  اأ�صبحت  اأنني  »حتى  وتتابع  فراغي«، 

وجبة واحدة، عند ال�صاعة اخلام�صة اأو ال�صاد�صة م�صاء«.
جمل�س  جل�صات  تبداأ  حيث  باكرا،  تقوي  ال�صورية  ت�صتيقظ 
�صباحا،  التا�صعة  ال�صاعة  نحو  اللجان  اجتماعات  اأو  ال�صورى 
وحتى  م�صاء،  ال�صاد�صة  اأو  اخلام�صة  حتى  العمل  يوم  وي�صتمر 
واأبحاثها  اأن ق�صايا عائلتها وكتبها  البيت جتد  اإلى  تعود  عندما 
»اأنا  وبع�س ملفات العمل يف انتظارها«، تقول حول هذه النقطة 
بطبيعتي اأجنز اأكرث حتت ال�صغط، واإذا �صادف يوما ما لي�س لدي 
فيه عمل اأ�صغل نف�صي باأي �صيء مثل تغيري ديكور البيت اأو طالء 

جدرانه«.
وقت  هناك  هل  والعمل،  والعائلة  امل�صوؤولية  زحمة  يف  لكن   
لدرا�صة الدكتوراه؟ جتيب تقوي »لقد تزوجت عندما تخرجت من 
الثانوية، وكان �شرط والدي الوحيد رحمه اهلل اأن اأكمل درا�شتي، 
حتى اأن هذا ال�شرط ًكِتب يف عقد الزواج، وحملت واأجنبت ابنتي 
ثم ابني واأنا طالبة يف اجلامعة«، وتو�صح »بنتي البكر عمرها الآن 
22 �صنة وهي تدر�س ماج�صتري يف بريطانيا، ولدي ولدان يدر�صان 
احلقوق يف الأكادميية امللكية لل�صرطة، واآخر طالب مدر�صة عمره 

14�صنة«.
وبالعودة اإلى م�صريتها الريا�صية تقول »عندما كنت اأعمل يف 
اأول منتخب كرة قدم  اأ�ص�صت  والريا�صة  لل�صباب  العامة  املوؤ�ص�صة 
واأول منتخب �صباحة لل�صيدات يف البحرين، وبع�س تلك املنتخبات 
�صارك يف بطولت عاملية خمتلفة، وحافظت طيلة تلك الفرتة على 
اأين  ورغم  اأنني  اأوؤكد  والآن  اأعلى م�صتوياتها،  البدنية يف  لياقتي 
مل اأعد اأمار�س الريا�صة كما يف ال�صابق، ومل يعد نظامي الغذائي 
والن�شاط  احلركة  تاريخي من  اأن  اإال  كان،  كما  و�شارما  انتقائيا 
�صاعدين على املحافظة على لياقتي دائما، وحماين من الوقوع يف 

براثن ال�صمنة الزائدة.
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ال أعترف بثالث أمور: 

الفشل والريجيم والنوم!.

ديما حداد: 

اشراقة
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فهي  جدا،  كبرية  م�صوؤوليات  لديها  احلداد  دميا  الأعمال  �صيدة 
ع�صو يف جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين، وع�صو يف جمل�س 
اأهلية،  التنمية القت�صادية، ويف جمعيات  العا�صمة، ويف جمل�س  اأمامة 
ولديها عملها اخلا�س، ورغم كل ذلك حتافظ على اإطاللتها واأناقتها 

وابت�صامتها طوال النهار.
اأمور:  بثالث  تعرتف  ل  اإنها  ال�صحية«  »البحرين  للـ  دميا  تقول 

الف�صل والريجيم والنوم!.
تو�صح »اأنام اأربع �صاعات يوميا فقط، حيث اأنه�س يف ال�صباح الباكر 
للعناية بطفلتي )6 و8 �صنوات(، وهذه اأولوية الأوليات يف حياتي، حيث 
اأقوم ب�صكل �صخ�صي بتدري�صهن ومتابعة اأدائهن يف املدر�صة، كما اأتولى 
اأو  اأو اخلادمة  بال�صائق  اأثق  و�صراء جميع م�صلتزامتهن، ول  اإطعامهن 

املدر�س اخل�صو�صي يف تاأدية اأي اأمر يتعلق بابنتي«.
وحتر�س دميا على اأداء جميع اأعمالها يف ن�صف اليوم الأول خالل 
وجود ابنتيها يف املدر�صة، وتكمل ن�صف يومها الآخر معهن حتى ينمن 

الواجبات  بع�س  لق�صاء  الأم  دميا  تذهب  بعدها  مبكر،  وقت  وقت  يف 
الجتماعية اأو روؤية بع�س ال�صديقات.

ظروفه  كانت  مهما  اأولدنا  من  العمل  ياأخذنا  اأن  يجب  »ل  تقول 
تنظيم  م�صاألة  اأهمية  اإلى  ذاته  الوقت  يف  ت�صري  لكنها  و�صعبة«،  قا�صية 

الوقت وتوزيعه باعتدال بني جميع املتطلبات احلياتية.
ت�صعر  اأن  النوم تكفيها يوميا، دون  �صاعات من  اأربع  اأن  توؤكد دميا 
لكل  البيولوجية  ال�صاعة  ي�صمى  ملا  يرجع  ذلك  »رمبا  وتقول  بتعب، 
�صخ�س، والتي تختلف من اإن�صان لآخر، ورمبا لأن حبنا للحياة والإجناز 

ين�صينا تعبنا«.
من الناحية ال�صحية تعرتف دميا باأنها مق�صرة يف الريا�صة التي 

ل متار�صها بانتظام، واإمنا تكتفي بريا�صة امل�صي بني وقت واآخر.
اآكل  عن  نف�صها  حتب�س  ول  تقول،  كما  بالريجيم  تعرتف  ل  وهي 
اأن  على  ذاته  الوقت  يف  حتر�س  لكنها  يوميا،  كرمي  والآي�س  ال�صوكاله 

تاأكل باعتدال.
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إيمان مرهون:

 أُخلص للرياضة وليس لألكل

اشراقة
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مرهون  اإميان  التلفزيونية  واملذيعة  البحرينية  الإعالمية 
ترى اأن على املراأة احلفاظ على اأنوثتها يف جميع الأحوال، وتقول 
اأو فريق  اأو كونها قيادية يف عمل  »ل يعني تبَوء املراأة ملن�صب ما 
ما اأن تتحول اإلى رجل، مت�صي وجتل�س وتتكلم كما الرجال، واإمنا 
اأنها  اإخفاء  ال�صلطات مع عدم حماولة  اأعلى  اأن متار�س  باإمكانها 

اأنثى اأول واأخريا«.
اإزاء  النمطية  نظرته  يغري  اأن  اأي�صا  املجتمع  »على  وت�صيف 
املن�صب«،  �صاحبة  املراأة  اأو  الأعمال  �صيدة  املراأة  اأو  املديرة  املراأة 
وت�صاأل »من قال اإن املراأة عندما ت�صبح يف موقع امل�صوؤولية يجب 

اأن تتحول اإلى رجل؟!«.
األ ت�صمح لأي  املراأة  اأنه على  »البحرين ال�صحية«  للـ  وتوؤكد 
�صهادات  من  اأملكه  »ما  وتقول  اأنثى،  كونها  على  يطغى  اأن  �صيء 
عليا وما لدي من منا�صب وم�صوؤوليات ل يعني اأبداً حتويل اإلى 

رجل، فاأنا بالأ�صا�س اأنثى، وكل تلك الإ�صافات جاءت لحقا«.
كبرية،  داخلية  قوة  املراأة  منح  تعالى  اهلل  اأن  اإلى  وت�صري 
وتربي  وتلد،  حتمل  التي  فهي  والعطاء،  باخل�صوبة  وربطها 
الطماأننية  اأجواء  وتوفر  العائلة  ا�صتقرار  على  وتن�صئ، وحتافظ 
لها حتى يف اأ�صعب الظروف، واإ�صافة اإلى كل ذلك تخرج للعمل 
حيث تتحمل �صغوطاً قد تفوق ما يتحمله الرجل، ورغم كل ما 

�صبق، حتافظ املراأة على �صكلها واإطاللتها وابت�صامتها.
الذات  اإثبات  حتدي  التحدي،  يف  هو  الإ�صراقة  »�صر  تقول 
ذلك  فاإن  كبري  بهدف  مدفوعاً  ال�صخ�س  ي�صري  عندما  والنجاح، 

يظهر جلياً يف ملعة عينيه«.
الذهاب  على  اإميان  حتر�س  اليومية  احلياة  �صعيد  على 
للنادي الريا�صي اأربع مرات اأ�صبوعيا ملدة 45 دقيقة يف كل مرة، 
نادي ريا�صي يفتح يف ال�صباح الباكر، حيث  تقول »وجدت اأخرياً 
اأكون هناك منذ ال�صاد�صة �صباحا وحتى ال�صابعة اإل ربع، اأمار�س 
الأجهزة«، وتتابع مبت�صمة  امل�صي والتمارين اخلفيفة على بع�س 

»اأحر�س على الريا�صة ولي�س كمال الأج�صام«.
�صباحا،  والن�صف  اخلام�صة  يف  العادي  اإميان  يوم  يبداأ 
الجتماعية  والواجبات  والعمل  الريا�صي  النادي  وي�صتغرق 
ال�صاعة  عند  غالبا  لتنام  يومها،  من  �صاعات  ع�صر  نحو  وغريها 
البقاء  ا�صتطيع  ول  �صباحية،  اإن�صانة  »اأنا  تقول  م�صاء،  العا�صرة 

م�صتيقظة بعد العا�صرة م�صاء حتى لو اأردت ذلك«.
ل تفر�س اإميان على نف�صها تعليمات �صارمة اإزاء الأكل، تقول 
»لدي خماوف جتاه اأكل ال�صوكاله اأو الوجبات ال�صريعة، لكني ل 
اأكبح دائما جماح رغبتي يف تناول هذه الأنواع من املاأكولت ملرة اأو 

مرتني �صهريا«.
اأن  الفتاة يجب  اأولوية  اأن  اإميان  توؤكد  وعلى هام�س احلوار 
�صهادة ماج�صتري  الزواج، وهي ح�صلت على  التعليم ولي�س  تكون 
على  للح�صول  الآن  وتدر�س  القاهرة،  جامعة  من  الإعالم  يف 
وكانت  البحرين،  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  اآخر  ماج�صتري 
تزوجت يف عمر الـ 23، ولديها الآن يافعني بعمر  14 و15 �صنة 

على التوايل.
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مشرقات 

مبتسمات 

رغم المسؤوليات.. 

؟ما سرَّهن
اشراقة
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رائدة الأعمال التي تعرف على اأنها »اأعادت للوؤلوؤ البحريني بريقه«، خلود عبد القادر، تنام ما ل يقل 
عن ثماين �صاعات يوميا، ومتنح نف�صها اإجازة فور �صعوها بالتعب، كما تقول.

خلود، التي تعمل ل�صاعات طويلة على �صياغة اأحجار الوؤلوؤ، وبيعه يف حملها مبجمع العايل، تقول يف 
حديثها للـ »البحرين ال�صحية« اأن �صر الن�صارة والبت�صامة الدائمة هو حبها لعملها، وتوؤكد اأنه طاملا الإن�صان 

يحب عمله فاإن عوار�س التعب تزول مبجرد اأخذ ق�صط من الراحة، وهذا يختلف عن التعب النف�صي الذي يرتك 
اآثاراً �صلبية كارثية على ال�صحة ب�صكل عام.

وت�صيف خلود التي لديها عائلة موؤلفة من ثالثة اأطفال اإن التعب يف خدمة الأطفال يندرج يف اإطار التعب 
اجل�صدي اأي�صا ولي�س النف�صي، لأن الأطفال هم متعة احلياة.

وت�صري اإلى اأن �صحتها ت�صكل اأولوية بالن�صبة لها، تقول »اإذا �صعرت بتعب اأراجع الطبيب مبا�صرة، واأمنح نف�صي 
اإجازة اأجل�س يف املنزل اأو اأذهب للت�صوق اأو الرتفيه، لأن ال�صحة هي راأ�صمالنا«.

وتوؤكد اأنها حتر�س على النوم لثماين �صاعات يوميا على الأقل، واأنها تنام يوميا ال�صاعة احلادية ع�صر م�صاء 
كحد اأق�صى.

اتباع نظام  »اأحر�س على  بالغذاء، تقول خلود  بالنوم ل يوازيه اهتمام كبري  الكبري  لكن هذا الهتمام 
غذائي �صليم، لكن ل اأجنح دائما يف ذلك، حتى اأنه اأ�صبح لدي هذه الفرتة بع�س الزيادة يف الوزن«.

نادي  يف  ا�صرتاك  لديها  اأن  فرغم  لديها،  الريا�صة  وقت  من  اأخذت  والعمل  الأ�صرة  م�صاغل  ورمبا 
ريا�صي اإل اأنها تكتفي معظم الأحيان بامل�صي يف مم�صى مدينة عي�صى حيث تقطن.

ت�صري خلود يف هذا املجال اإلى ارتفاع الوعي ال�صحي لدى البحرينيني يف ال�صنوات الع�صر 
النا�س  من  متزايد  عدد  قبل  من  اأكرب  اهتمام  نالحظ  »بداأنا  وتقول  الأخرية، 
بال�صحة والريا�صة، فازداد عدد الأندية ومطاعم الأكل ال�صحي والنا�س الذين 

يرتادونها«.

خلود عبدالقادر:؟
أنام 8 ساعات يوميًا

وأذهب للطبيب فور شعوري بالتعب



2015Issue 01 52

لوحة من أعمال الطبيب حسين الشهابي 
قدمها مشكورًا لمجلة

»                           «

تشكيل



2015Issue 0153

د. حممد عبداهلل حممد رفيع
��ست�ساري �مل�سالك �لبولية و�أور�م 
�جلهاز �لبويل
رئي�س �جلمعية

د. غادة حممد القا�صم
ا�صت�صاري طب طوارئ 
الأطفال
نائب الرئي�س

د. عائ�صة املن�صوري
ع�صو اإداري

د. نورة حممد بطي
طبيب مقيم – ق�صم 

الأمرا�س الباطنية
ع�صو اإداري

د. �صالح علي الغامن
ا�صت�صاري طب الطوارئ
الأمني املايل

د. مناف حممد القحطاين
ا�صت�صاري اأمرا�س باطنية و 

معدية
اأمني ال�صر

د. مرام عي�صى ال�صربتي
اأخ�صائي طب العائلة

ع�صو اإداري

مجلس إدارة جمعية األطباء البحرينية
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�أع�ساء جمعية �الأطباء وعائالتهم يحتفلون بالقرقاعون

جمعية �الأطباء �لبحرينية حتتفي مبنت�سبيها يف غبقتها �لرم�سانية
جمعية �الأطباء تبحث مع م�ست�سفى قوة �لدفاع توحيد �ملز�يا بني �الأطباء �ملدنيني 

و�لع�سكريني

جمعية �الأطباء تبحث مع رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة �لنهو�س بالطبيب �لبحريني

جمعية �الأطباء تزور عياد�ت �لربو يف �مل�ست�سفيات �لكربى للتوعية باملر�سجمعية �الأطباء �لبحرينية تهيئ 50 طبيبا لـ �متحان �لرت�خي�س �لطبي

لقاء وزير �ل�سحة

جمل�س �إد�رة �جلمعية يلتقي رئي�س جامعة �خلليج �لعربي �الأ�ستاذ �لدكتور خالد 
�لعوهلي

بعض نشاطات جمعية األطباء في صور
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من أخبار الجمعية
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املواجهات بني بر�صلونة وريال مدريد �صجال، و�صيحات م�صجعي املالعب الإ�صبانية ترتدد يف كل اأنحاء العامل ولدى خمتلف ال�صرائح وعلى كل 
امل�صتويات، والتع�صب لرونالدو اأو ع�صق م�صي ي�صل عند البع�س اإلى حد الهو�س.

خارج �صاعات الدوام الطويلة يف امل�صت�صفى اأو املركز ال�صحي اأو العيادة، ل زال لدى الطبيب مت�صع من الوقت ليتابع الليغا، بل ويناق�س ثواين املباراة 
واأخطاء املدرب واحلكام مع زمالئه يف العمل، ورمبا مع مر�صاه اأي�صاُ.

عزيزي الطبيب، نحن نعتقد اأن بر�صمدريد اأف�صل من ريالونا، انت ماذا تعتقد؟ من ت�صجع؟
نحن يف »البحرين ال�شحية« نعمل على اإح�شائية لقيا�ش اأي الفريقيني يحظى ب�شعبية اأكرب يف اأو�شاط االأطباء نن�شرها يف العدد القادم.

bh.health.mag@gmail.com اكتب ا�صم الفريق الذي ت�صجعه يف ر�صالة اإلكرتونية اإلى

برشلونة x ريال مدريد

حركة
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Free medical health tips
Followers of “Instagram” application can note that the Bahraini accounts 

that deal with health are still limited and not rich in content in most and have 
not yet reached the required proper usage. Any follower can note that these 
accounts are less developed than the Kuwaiti counterparts for instance 
which attract a huge number of followers even from Bahrain.

But there are some exceptions in Bahrain, like Ahmad Al-Anzor’s ac-
count, who tells an interesting story that happened to him in 2008 when he 
decided to reduce his weight (from 120kg to about 70kg). He talks about 
the troubles he went through and errors he made. He gives pieces of advice 
and what to avoid. 

There is also “dietyoon” which is an account launched by Bahraini Adel 
Rajab about two years ago. Rajab could so far attract more than 200 thousand 
followers making it the largest Bahraini account on Instagram. Adel is a 
chemical engineer. His suffering from obesity and his story of success 
to lose weight led him to create an account in which he tells his story 
and offers food tips

Ask    doctor    
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Haya Khalid, Yara Maher, 
Iman Sharif and Hanaa Abdul-
fattah are students specialized 
in Computer Engineering at the 
University of Bahrain (UoB). They 
worked on automation of work 
inside pharmacies and pre-
sented “Pharmacist Robot” as 
their graduation project. It is a 
machine connected to an appli-
cation on a smart phone. All the phar-
macist should do is to enter the name of the required drug into the 
robot and it will fetch it. This application took three months of continuous work 
aiming to keep pace with modern technologies. Its use can be developed to 
i n c l u d e warehouses, commercial complexes and others.

Students invent 
a “Robot” that 
brings drugs 
to pharmacy 
customers

If I were a pharmacist, I will be afraid!
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Inventor and Physiotherapist, Amina 
Hawwaj is the first-ever patented Bah-
raini and owner/founder of the “Mom-
ken” company for inventions, research, 
developing and manufacturing. Holder 
of BA degree in Physical Therapy from 
Al-Ahlia University and a certificate of 
fellowship in physical therapy from the 
Royal Society of Medicine in London.

Al Hawaj invented many inven-
tions including “Stamena” which 
is an integrated and clever medi-
cal device used for rehabilitation 
in Physical Therapy for the leg. It is 
a mechanical piece used in the first stages 
of the foot treatment. It can be also used in the 
arthritis, rheumatism, hip changing surgeries, par-
tial knee or kidney failures, for some types of frac-
tures and muscular dystrophy and most of the cases 
in which movement of the foot is difficult. This invention 
is Al-Hawaj’s second medical invention after her first called 
“Almond” which is a kinetic assistant for the lower part of the 
of the body.

Amina Al-Hawwaj
..medical inventions aimed for a 
better life 

2015Issue 01 60



The First Bahraini woman to work in the 
World Health Organization (WHO)
Naima Al-Qaseer:
I found peace in health 

Her memory stored the World Health Day, falls in April 7, 
when she was in the fourth grade. To celebrate this day, com-
petitions were held to select the best class, school, home and 
neighborhood. She rushes to gather her companions in her 
neighborhood to clean up its streets. This little girl did not know 
that one day she will become the first Bahraini woman to work 
in the World Health Organization (WHO).

Dr. Naima Al- Qaseer, who is currently operates two po-
sitions; representative of Sudan Republic in WHO and the 
person responsible of consolidating partnerships and organi-
zations’ affairs for the Regional Manager of WHO, says “Join-
ing WHO is a challenge which is full of responsibilities. At the 
same time, it shows the role of Kingdom of Bahrain in drawing 
health policies at the global level. We usually forget that we 
may have a role in decision-making at the level of international 
organizations,”



Here we are today adding a new achievement to the record 
of the Bahrain Medical Society (BMS) by launching the first inte-
grated health medical journal in Bahrain. We have chosen it to 
be varied so that it reaches all healthy and medical concerns and 
affairs in our beloved country and in some of the GCC countries.

The BMS undertook a great responsibility which is to support 
the advancement of the Bahraini doctor scientifically, profes-
sionally, physically and socially. The issuance of this magazine 
comes as a step forward to achieve this great goal.

This step integrates with the activities of the BMS to achieve 
its goals. Those who follow the BMS activities can sense its suc-
cess in reviving its role as an umbrella for all doctors in the King-
dom of Bahrain in terms of holding and organizing conferences, 
events and ongoing workshops. In addition to training doctors, 
field visits to hospitals and meeting with various officials in the 
health sector and the Civil Service Bureau (CSB) and many oth-
ers for the purpose of the discussing complicated issues that 
help in developing doctors in their different fields like in clinics, in 
hospitals or in health centers.

We work diligently to enhance bonds between doctors and 
patients as well as strengthening the trust between them. This 
would be beneficial for both parties, doctor and patient are both 
citizens in this beloved community. We call on all doctors to com-
municate with their society through this magazine, to engage in 
discussions with various segments of society and to show how 
we as doctors have to strengthen our service to our society in a 
better way.

What we have achieved so far is more than expected, but 
it still is less than our ambitions as they are unlimited. We take 
this chance to demand everyone to join us and share with us the 
responsibility to achieve our ambitions that are the aspirations of 
our wise leadership, and aspirations of every doctor in Bahrain 
and all those who work in the health care sector in this great 
country.

A new achievement in our record

Dr. Mohammad Abdullah Rafie
Chairman of the Bahrain Medical Society
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