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 من:
ً
خبار الطب تهنئ كال

أ
سرة جريدة ا

أ
ا

الدككتور محمود حسن الحسن بمناسبة تسلمه مهمة نقيب صيادلة سورية.
طباء سورية.

أ
الدككتور عبد القادر حسن بمناسبة تجديد مهمته ك نقيب ل

طباء حلب للدورة الثانية.
أ
الدككتور عبد القادر الدملخي بمناسبة تسلمه مهمة نقيب ا

الدككتور عبد هللا جراح بمناسبة تسلمه مهمة نقيب صيادلة حلب للدورة الثانية.
وتتمنى لهم التوفيق بعملهم لما فيه الخير للوطن والمواطن والزمالء .

السيد رئيس وأعضاء غرفة جتارة 
محص احملرتمني

حمص  م�كتب  الطب  خبار 
أ
ا جريدة  إلي�م  تتقدم 

وخالص  التحيات  طيب 
أ
با الوسطى  والمنطقة 

مجلس�م  انتخاب  ل�م  ونبارك  والتقدير  منيات 
أ
ال

مديرا  الحسامي  فارس  بالسيد  المتمثل  الجديد 
الشيخ  الناصر  عبد  والسيد  حمص  تجارة  لغرفة 
عضاء 

أ
ال والسادة  اإلدارة  لمجلس  رئيسا  فتوح 

منيات بالتوفيق في مهام�م 
أ
حر ال

أ
ونتقدم إلي�م با

من  نتمنى  والتي  العملية  مسيرت�م  في  والنجاح 
ول�ل  لحمص  والرفعة  التطوير  تحقيق  خالل�م 

سورية .
 تفضلوا بقبول فائق الحترام  والتقدير

  م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس
نكدريككه ككليكم ديكب

أ
  ا

والمنطقة  حمص  م�كتب  الطب  خبار 
أ
ا جريدة  التقت 

عميد  الحداد  عماد  الدككتور  مع  وطرطوس  والوسطى 
الحوار  هذا  لنا  وكان  البعث  جامعة  في  الصيدلة  كلية 
خريج  نا 

أ
ا يقول:  والمهنية  الذاتية  سيرته  وعن   ... معه 

الخدمة  تممت 
أ
ا  1984 عام  دمشق  في  الصيدلة  كلية 

 في جامعة 
ً
بعدها معيدا تعينت   , اإللزامية عام 1986 

ومع  السوفييتي  التحاد  إلى  خاللها  رسلت  اُأ البعث 
نهاية عام 1992 عدت الى سورية وتعينت في جامعة 
الى  ُفرزت  وبعدها  متمرن  مدرس  دككتور  بصفة  البعث 
سنان في حماه وبقيت لمدة ست سنوات 

أ
كلية طب ال

بعدها ُفرزت الى كلية الطب البشري في حمص وفي عام 
 في 

ً
1999_2000 افتتحت كلية الصيدلةوُعينت وكيال

 
ً
شهر وفي عام 2001 عينت عميدا

أ
ا ال�لية لمدة تسعة 

وبقيت حتى 2007  البعث  الصيدلة في جامعة  ل�لية 
واستلمت  الخاصة  الحواش  جامعة  الى  انتقلت  ثم 
منصَب رئيس الجامعة لمدة سنتين وفي 2011 عدت 
لمنصب عميد كلية الصيدلة وحتى تاريخه . - هل من 
عماد  للدككتور  خارجية  ومؤتمرات  خاصة  علمية  بحاث 

أ
ا

نا حاصل على دككتوراه فلسفة في العلوم الصيدلنية 
أ
؟: ا

العقاقير  وصف  و  الصيدلنية  ال�يمياء  باختصاص 
وعدة  والدككتوراه  الماجستير  في  طالب  عدة  عندي 
 , العقاقير  علم  في  ل�كتاب   

ً
حاليا حّضر 

أ
وا علمية  بحوث 

مشارك في اتحاد الجامعات العربي باسم جامعة البعث 
وسافرت إلى عدة بلدان حسب اتفاقيات تابعة للجامعة 
برغبة  كانت  هل  للصيدلة  دراسته  عن  سؤالنا  وفي   -  .
على  شجع 

أ
ا و  الصيدلة  حببت 

أ
ا نا 

أ
وا نعم   : جاب 

أ
ا منه 

الفرع  المهم  فليس  الشخص  يحبه  الذي  الفرع  دراسة 
وانما اإلبداع في الفرع من خالل محبة الطالب لدراسته 
. - خريجو الصيدلة يواجهون عدة مشاكل بسبب هذه 
و إتمام 

أ
الظروف إن كان في الحصول على فرص عمل ا

يك ؟؟. يوجد العديد من خريجي 
أ
خدمة الريف ، فما را

كلية الصيدلة ول�ن المش�لة ل تتحمل مسؤليتها وزارة 
التعليم فهي تؤمن ال�كثير من الفرص لدراسة هذا الفرع 
لمن يرغب , وفرص العمل تتوقف على اجتهاد الشخص 
العمل  يم�ن  متنوعة ،  مهنة  الصيدلة  فمهنة  المتخرج 

و في صيدلية 
أ
ا و كمندوب دعاية 

أ
ا و مستودع 

أ
ا في مخبر 

يككي مهنة الصيدلة هي صرف الدواء وليس بيع الدواء 
أ
وبرا

. - لماذا يقتصر دور الصيدلني على بيع الدواء ول يوجد 
تقصير  هناك  ؟.  دوائية  اككتشافات  و 

أ
ا علمية  بحوث 

تقلص  فنالحظ   , علمي  تعاون  يوجد  ول  النقابة  من 
الصيادلة  من  ة 

َّ
فقل الصيدلني  عند  العلمية  المفاهيم 

ليوجد  سف 
أ
ولال الحديثة  العلمية  بحاث 

أ
ال وتتابع   

أ
تقرا

من  ما حد  وهذا  طباء 
أ
وال الصيادلة  نقابتي  بين  تعاون 

يسمى  مفهوم  يوجد  العالم  دول  وفي  الصيدلني  دور 
ي الصيدلني هو الذي يصف الدواء بعد 

أ
)Pharm.d( ا

ن يشخص الطبيب المرض وهذا الدور ملغًى في بالدنا 
أ
ا

زمة؟ : بالرغم من 
أ
يك بالبحث العلمي في ظل ال

أ
. - ما را

ننا 
أ
كبر للبحوث العلمية إل ا

أ
ن الجامعة هي المشجع ال

أ
ا

ساتذة الجامعة - ماهي اقتراحاتك 
أ
 من قبل ا

ً
نجد تقصيرا

لتطوير المناهج الدراسية ؟: يجب التوسع في المناهج 
وزيادة عدد ساعات تدريس بعض المواد مثل ال�يمياء 
ن نقلصها 

أ
ا دوية ، وبعض المواد يجب 

أ
الصيدلنية وال

التشريح  دراسة  من  ونزيد  الفيزياء  مثل  ونستبدلها 
في  التخصص  إلى  الصيدلة  تعود  ن 

أ
وا والفيزولوجيا 

الصيدلة  تنوع  مام 
أ
ا المجال  سيفتح  فهذا  الثالثة  السنة 

خيرة 
أ
ا كلمة  من  هل  حوارنا  نهاية  في   - العمل  وفرص 

خبار الطب ؟: الش�ر للجريدة ولل�ادر القائم 
أ
لجريدة ا

اإلعالم  لنتشار  الجديدة  النواة  ت�ون  ن 
أ
ا تمنى 

أ
وا عليها 

 لمجتمعاتنا . 
ً
الطبي فالثقافة الطبية والدوائية مهمة جدا

خيرا بدورنا نش�ر الدككتور عماد الحداد على هذا اللقاء 
أ
ا

بحاث الدوائية
أ
لق في مجال ال

أ
ونتمنى له المزيد من التا

م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس
ندريه كليم ديب – ريم نور الدين علي

أ
ا

حوار خاص مع الدكتور عماد احلداد عميد كلية الصيدلة يف محص

تهنئة ومباركة 

فوائد  حول  العلمي  المجتمع  في  النقاش  يزداد 
الماريجوانا  استخدام 
طبية  كمادة  )الحشيش( 
لعالح   

ً
رسميا مرخضة 

والتشنجات  المرض 
خرى.

أ
مراض عديدة ا

أ
وا

تقييم مدى  ن 
آ
ال الطبية  الدراسات   ن 

أ
ا وفي حين 

لم المزمن والحاد، إل 
أ
فعالية الماريجوانا كعالج لال

 في 
ً
 حذرا

ً
خذ موقفا

أ
ن الدراسات الحالية ما تزال تا

أ
ا

النصح باستخدامه بش�ل روتيني لعالج المرضى، 
ل�نها مع ذلك ل تنفي اإلم�انيات ال�امنة في ه�ذا 

نوع من العالج.
في  الفّعالة  الم�ونات  حد 

أ
ا فإن  خرى 

أ
ا ناحية  من 

مضادة  بخواص  يتميز   THC وهو  الماريجوانا 
للشيزوفرينا وهو دواء مرجح لهذه الحالة.

ن استخدام 
أ
خرى، فإن العتقاد شائع با

أ
من ناحية ا

الدراسات  ل�ن  للدماغ،   
ً
ضررا يسبب  الماريجوانا 

تستطع  لم   )meta analysis( الشاملة  التحليلية 
القدرات  في مستوى   انخفاض جوهري  ي 

أ
ا إثبات 

العقلية لمستخدمي الماريجوانا للتسلية. 
...

ً
وما زال الجدل مستمرا

ازدياد النقاش حول استخدام 
املارجيوانا كعالج
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شركة المصباح
 لصناعة المنظفات
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واقع نقابة الصيادلة يف حلب الشهباء
خبار الطب مع السيد الدككتور عبد هللا 

أ
حوار خاص لجريدة ا

من خالله  سلطنا  محافظة حلب  في  الصيادلة  نقيب  جراح 
الضوء على عمل النقابة و الصعوبات التي تتعرض لها في ظل 

الظروف الحالية :
- ما هي الصعوبات اليت تتعرض هلا النقابة يف ظل األزمة :

النازحين  للصيادلة  عمل  فرص  توفير  هي  الصعوبات  هم 
أ
ا

بعض  فتح  نتيجة  الصيادلة  بين  الناشئة  الخالفات  حل  و 
ن صعوبة الحياة و توفير 

أ
الصيدليات للزمالء النازحين , كما ا

وسائلها من ماء و كهرباء و مازوت لضمان عمل المولدة إضافة 
رحاله  الشتاء  حط  ن 

أ
ا بعد  ساسية 

أ
ا تعتبر  التي  التدفئة  إلى 

الحالي  النقابة  موقع  ن 
أ
ا كما   , المنطقة  بواب 

أ
ا على  القاسية 

الصيادلة  بعض  يحجم  قد  نسبيا  خطر  م�ان  في  يقع  الذي 
على الحضور إلى النقابة.

- عمل النقابة و تواصلها مع زمالء الصيادلة من خالل املؤمترات و 

الندوات العلمية :

كذلك  و  القصيرة  الرسائل  عبر  الصيادلة  مع  التواصل  يتم 
صفحة النقابة على الفيس و كذلك موقع النقابة , وقد تش�لت 
ن تم انتخابهم و هو 

أ
اللجنة العلمية في محل الفرع الحالي بعد ا

ن على وضع جدول زمني يضم مجموعة محاضرات و 
آ
يعمل ال

ولها كلية 
أ
ندوات بالتعاون مع فعاليات المجتمع المختلفة و ا
خرى.

أ
الصيدلة في جامعة حلب و كذلك النقابات ال

ظل  يف  الصيدلي  للزميل  النقابة  تقدمها  اليت  اخلدمات  هي  ما   -

األوضاع احلالية :

هم ما يم�ن تقديمه في الظروف الحالية الصعبة هو تقديم 
أ
ا

جميع  تشمل  و  دوري  بش�ل  تتم  التي  و  الغذائية  اإلغاثة 
و  بيوتهم  في  نازحين  يعيلون  ومن 

أ
ا المحتاجين  الصيادلة 

كذلك بعض المساعدات غير الغذائية كالبطانيات و الفرشات 
هل 

أ
ا بالتعاون مع جمعية  التي يتم تقديمها  حسب توفرها و 

الخير .
يقدم  الذي  و  الخيري  الدواء  بنك  مشروع  يوجد  كذلك  و 

خدماته لجميع الفقراء و المحتاجين بما فيهم الصيادلة .
الجتماعي  الت�افل  صندوق  من  معونات  تقديم  تم  وكذلك 
و يجري العمل على تقديم المزيد بعد تش�يل مجلس نقابة 

صيادلة سورية و خزانة التقاعد .
خاصة  و  للصيادلة  يومية  ووثائق  ككتب  تقديم  يتم  كما 
و ذلك إلعفائهم  الجهات  كافة  إلى  تقديمها  ليتم  المتضررين 

ن تضررت صيدلياتهم .
أ
من الت�ليف المالي و الضريبي بعد ا

نظرا  الدوائية  االحتياجات  كافة  تأمني  إمكانية  على  األزمة  تأثري   -

لنقص بعض املواد الالزمة لتصنيع الدواء  و مشكلة توقف الكثري من 

املعامل عن العمل و صعوبة إيصال الشحنات الدوائية :

مر هناك صعوبات 
أ
الوضع الدوائي جيد و إن كان في بداية ال

زمة 
أ
ن تم تجاوز هذه ال

آ
في توفير الدواء للمواطنين و ل�ن ال

ن 
آ
زمة متوفرة ال

أ
دوية التي كانت متوفرة قبل ال

أ
و 90 % من ال

إلى  دوية 
أ
ال نقل  ن ظروف 

أ
ا إل  لمعامل مختلفة  دوائية  كزمر 

ن 
أ
مين الدواء  للمواطن مع العلم ا

أ
مدينة حلب يزيد كلفة تا

صعدة .
أ
ككثر انضباطا على كافة ال

أ
سعر الدواء هو ال

نواع من 
أ
ال يتم وصول بعض  الراهن  الوضع  - حاليا بسبب 

بنشرة  مرفق  غير  و  الصيدليات  إلى  كرتون  بدون  دوية 
أ
ال

هي  فما  البيئية  للعوامل  معرض  الدواء  يجعل  مما  داخلية 
الحلول لتفادي هذه المش�لة :

حاولت وزارة الصحة تخفيض ت�اليف إنتاج الدواء في الفترة 
السابقة و ذلك عن طريق السماح لبعض المعامل ببيع الدواء 
ن الوزارة عادت عن القرار و 

أ
و نشرة داخلية إل ا

أ
دون كرتون ا

منعت ذلك نتيجة توفر الظروف إلنتاج و طباعة ال�رتون.
الجدد  الخريجين  من  المطلوبة  الريف  إلى خدمة  بالنسبة   -
منية ل تسمح فما هي القرارات المتخذة و 

أ
ن الظروف ال

أ
علما ا

ما هي الحلول البديلة:
لقد قدم المؤتمر العام لنقابة الصيادلة مقترحه بتعليق خدمة 
الريف لخريجي السنوات 2011 – 2012 -2013 -2014 
ثناء انعقاده بتاريخ 27 / 4 / 2014ورفعت المذكرة 

أ
و ذلك ا

إلى وزارة الصحة و هي في طريقها إليجاد صيغة لحل مش�لة 
خدمة الريف و الذي كما هو معلوم شديد الصعوبة لتنفيذه 
داء خدمة 

أ
من يم�ن الصيادلة من ا

آ
نتيجة عدم وجود ريف ا

الريف, والحل قريب إن شاء هللا .
- ما هي مشاريعكم املستقبلية لنهوض بالنقابة يف حمافظة حلب :

مان إلى محافظة حلب 
أ
من و ال

أ
هم ما نطمح إليه هو عودة ال

أ
ا

, و يعد  ب�املها و هذا قريب جدا إن شاء هللا  ل بل سورية 
هم مشاريع النقابة 

أ
إتمام مبنى النقابة في حلب الجديدة من ا

لتغطي جانبا مهما  بما يحويه من فعاليات يم�ن استثمارها 
من الخدمات و الريعية للصيادلة .

و  الخيري  الدواء  بنك  نشاط  زيادة  على  العمل  يجري  كما   
ترخيصه كجمعية ليتم�ن من تقديم الخدمات على مستوى 

جميع المحافظات .
بعد  الصيدلي  ربح  شريحة  رفع  على  العمل  يجري  كذلك  و 
غلب مدخرات 

أ
سعار اإليجارات ا

أ
ن استنزف الغالء و ارتفاع ا

أ
ا

الصيادلة .
الليزرية  اللصاقة  دور  تفعيل  على  العمل  يجري  كذلك  و 
و  للمواطن  من 

آ
ا بش�ل  ووصوله  الدواء  تزوير  عدم  لضمان 

يحقق ريعية للصيادلة .
مين MCC  سي�ون لها دور ايجابي 

أ
كذلك انطالق شريحة التا

في رفع سوية الصيدلي المهنية و الجتماعية و الصحية .

    يف نهاية حوارنا مع السيد الدكتور عبد اهلل جراح  

نقيب الصيادلة يف حمافظة حلب شكرنا له استقبالنا 

يف مكتبه مع متنياتنا له بالتوفيق و النجاح الدائم .

إعداد و تقديم الصيدالنية : ديانا عرفه
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المجتمع  لدى  المحببة  الفواكه  اككثر  من  الفراولة 
مع  الحلو  الطعم  الجامع  ومذاقها  الجذابة  لوانها 

أ
فا

الحامض جعل منها من الذ الفواكه ول�ن هل ف�رت 
لدى  التحسس  تسبب  ان  يم�ن  الفواكه  هذه  بان 

بعض الناس دعونا نلقي الضوء على هذا الموضوع
مؤخرا اككتشف ان الفراولة الحمراء تسبب الحساسية 
الى  الحساسية والسبب يعود  البيضاء لتسبب  بينما 
البيضاء  الفراولة  في  المحسسة  بروتينات  وجود  عدم 
مرتبط  الفاكهة  هذه  في  الموجود  المحسس  ان  اي 
انتاج  على  يعملون  الن  العلماء  لذلك  الحمر  بلونها 

فراولة بيضاء بنفس ن�هة الحمراء 
متالزمي  هو  الفراولة  لحساسية  شيوعا  الككثر  العرض 
في  تحسسية  بتفاعالت  وتتظاهر  الفموية  الحساسية 
الفم والحنجرة مؤدية الى تضيق .ح�ة.تورم في الفم  - 
الشفاه  - اللسان -  الحنجرة سقف الحنك . وقد تترافق 

بح�ة وادماع العينين وسيالن انف العطاس .
الفراولة ايضا حساسية جلدية مثل  يم�ن ان تسبب 
العراض  تتظاهر  وقد  التماسي  الجلد  والتهاب  الح�ة 
النف  التهاب  مثل  تنفسية  حالت  ش�ل  على 

التحسسي والربو

اقياء-   شدة  الككثر  العراض 
تشنجات  - اسهال 

عدم  هو  المثل  الوحيد  التدبير 
تناول الفراولة ب�ل اش�الها حتى 
انها  من  بالرغم  البيضاء  الفراولة 
المحسس  من  اقل  كمية  تحوي 

فمن الفضل تجنبه....

م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس
 الصيدلنية ريم نور الدين علي 

حساسية الفراولة

خصائية التجميل ريما 
أ
حوار عبر الس�ايب مع ا

حجازي :

خبار الطب بحوار خاص عبر 
أ
ول مرة تقوم جريدة ا

أ
ل

الس�ايب وكان حوارنا حول العتناء بجمال العيون 
سباب السوداد حول العين 

أ
وكان استفسارنا عن ا

تجيبنا الخصائية ريما حجازي :
 واككثر 

ً
البشرة حول العين رقيقة جدا

خرى في الجسم وهذه 
أ
جزاء ال

أ
شفافية من ال

الخاصية تسمح للبشرة في هذا الم�ان 
وعية الدموية تحتها وبما 

أ
بإظهار شب�ات ال

 O2 وردة تحمل دم لونه داكن بسبب نقص
أ
ن ال

أ
ا

زرق 
أ
وكسجين( فإن البشرة هنا تبدو ذات لون ا

أ
)ال

و داكنة بما يسمى بالحلقات السوداء حول العين 
أ
ا

نه ل يوجد طبقة دهنية تحت 
أ
ن تعلمي ا

أ
وعليك ا

البشرة المحيطة بالعين وهذا يزيد من دقة نسج 
البشرة هنا وكذلك ل يوجد جريبات شعرية في 

جفان إلنتاج الزيت الذي عادة وظيفته تزييت 
أ
ال

وترطيب الجلد ومنع تبخر الماء منه والمحافظة 
على ليونته وما يزيد من المش�لة السهر - التعب 

- اإلجهاد - نقص النوم - اإلرهاق - الصداع المزمن 
جبان يزيد من المش�لة.

أ
لبان وال

أ
 تناول ال

ً
حيانا

أ
وا

- هل من عالج فعال لهذه المش�لة :
هم شيءإبعاد مسببات المرض واستعمال 

أ
طبعا ا

و هالم للعين مبيض لتفتيح وإبهاج البشرة 
أ
كريم ا

خر حول العين لتسريع 
آ
كمادات دافئة من حين ل

وقاته 
أ
حركة الدماء فيها مع دراسة وضع الغذاء وا

وقات النوم وتناول شربة مضاد ديدان كل ستة 
أ
وا

شهر وتدليك حول العين )تدليك لمفاوي(.
أ
ا

فضل 
أ
- وبماذا تنصحين النساء عن اإلختيار ال

لل�ريم المناسب لحول العين :
- يجب اختيار كريم للعين للترطيب وإعادة التوازن 

ن ي�ون من النوع الذي تشربه 
أ
للبشرة وتطريتها وا

ن تجدي كريم خفيف 
أ
البشرة بسرعة لذلك حاولي ا

ن يحتوي على زيوت 
أ
جفان وا

أ
الوزن مخصص لال

وم�ونات طبيعية مخصصة لحول العين مثل زيت 
البندق, زيت البابونج, VIT.E, زيت القمح, زيت 
اللوز الحلو, زيت خشب الصندل, زيت الخزامى. 

ومن فوائد هذه الزيوت تعزيز القدرة لل�ريم لحماية 
حول العين وتمليس الخطوط الرفيعة وإعطائها 

النعومة والتوهج.
- استعملي الماكياج فوق هذه المركبات خالل النهار 

 بإم�انك استعمال كريم ليلي لمنطقة حول 
ً
ما ليال

أ
ا

ن 
أ
 على ا

ً
ثقل وزنا

أ
ككثر تغذية وا

أ
غنى وا

أ
العين ي�ون ا

يحتوي على م�ونات لمحاربة التجاعيد.
- هل من طريقة يجب اتباعها لوضع ال�ريم حول 

العين؟
- إن وضع كريم العين هو خطوة ضرورية للترطيب 

ي نوع من 
أ
 ول يوجد عليها ا

ً
على بشرة نظيفة تماما

و بقايا الصابون وبعد إزالة كاملة للماكياج 
أ
وساخ ا

أ
ال

 بعد مسح البشرة بقطعة 
ً
يضا

أ
من هذه المنطقة وا

قطن مرطبة بملطف لطيف.
- بإم�انك وضع كمية قليلة من كريم العين 

و الرابع دل�ي بخفة 
أ
وباستعمال إصبعك الثالث ا

ودوري حول العين باتجاه عقارب الساعة وقومي 
بحركات دائرية خفيفة وربتي ال�ريم بإصبعك الرابع 

على عظم التجويف.
أ
على طول ا

- إبدئي من الزاوية الخارجية للعين واتبعي اتجاه 
العظم وربتي برفق )كريم العين( تحت العين باتجاه 

كدي من 
أ
نف تا

أ
الزاوية الداخلية حتى تتوقفي عند ال

نها 
أ
نك تقومين بحركات رقيقة ل تشدي البشرة ل

أ
ا

ذى إذا 
أ
ن تتا

أ
 ويم�ن ا

ً
في هذه المنطقة ضعيفة جدا

عوملت بخشونة.
 وإذا كنت 

ً
 ومساءا

ً
- يوضع كريم العين صباحا

تضعين الماكياج ضعي كريم العين تحت الماكياج.
- لماذا نحتاج إلى كريم العين؟

- بسبب التقدم في العمر وبسبب التعرض للشمس, 
التحديق بالنظر, الضحك, اإلجهاد بالنظر اإلضاءة 

و الضعيفة(, السهر, القراءة, 
أ
السيئة )الشديدة ا

سباب 
أ
شاشات ال�مبيوتر, التلفزيون. كل هذه ال

جفان.
أ
تسبب تعب وتهيج ومشاكل في ال

ن البشرة حول العين رقيقة وذات شب�ة 
أ
- وبما ا

كولجين وشب�ة إلستين )مطاطين( رقيقة وقليلة 
ن البشرة حول العين تعاني من انعدام 

أ
العدد وبما ا

الجريبات الشعرية المفرزة لذلك ستصاب بالتلف 
 بإظهار 

أ
ب�ر مقارنة مع باقي الوجه وتبدا

أ
بش�ل ا

عالمات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط التي تصبح 
 ومالحظة مع تقدم العمر لذلك من المفيد 

ً
اككثر ظهورا

نه من الضروري تعويض احتياجات 
أ
ن نعلم ا

أ
 ا

ً
جدا

البشرة في هذه المنطقة من المرطبات ومغذيات 
ومستحضرات داعمة.

ن 
أ
هل يم�ن للواقي الشمسي المعتاد للوجه ا

يستعمل حول العين؟
ن منطقة العين شديدة الحساسية ورقيقة لذلك 

أ
كال ل

جفان وذو 
أ
ن ي�ون الواقي الشمسي خاص لال

أ
يجب ا

 لذلك اختاري واقي شمسي ذو 
ً
تركيبة لطيفة جدا

 ول�ن 
ً
 جدا

ً
 ول سمي�ا

ً
 ككثيرا

ً
تركيبة طرية وليس دهنيا

 SPF يحتوي على نسبة كافية من مؤشر الوقاية
وجددي وضعه عند الحاجة.

السيدة ريما حجازي كل الش�ر لك على هذه 
المعلومات وهذا الحوار الشيق والمفيد وهل من 

خبار الطب :
أ
خيرة لجريدة ا

أ
كلمة ا

تمنى لهذه الجريدة الرائعة دوام النجاح والتميز 
أ
ا

لقة والش�ر إلدارة م�كتب 
أ
المستمد من إدارتها المتا

حمص والمنطقة الوسطى. 
ندريه ديب

أ
حاورها ا

 العيون واجلمال
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أ
حمص - ال

يا  ليعرفك  من   ..... الحبيبة  يامدينتي  حمص 
حبيبتي؟..من ليعشقك ياحبيبتي؟..
من لم ينتش من عبق ياسمينك؟!..

من لم ينحن إجالل«لسحرك.. 
العتيقة  بشواعك  مر  كم  خبريهم 

أ
..ا حبيبتي 

في  البسمة  العريقة..فارتسمت  ..وطرقاتك 
قلوبهم..كيف ل؟! وهي مدينة الف�اهة والفرح..

الحياة.. نت 
أ
..ا العشق  نت 

أ
..ا ياحبيبتي  حمص 

مل ..
أ
خي وال

آ
نت التا

أ
بدية..ا

أ
نتال

أ
ا

إل  بت 
أ
ا العاصي..التي  ككتف  على  الغافية  الهادئة  المدينة  تلك   ..… حمص 

نهار تسير من الشمال الى الجنوب ال نهرك عصى 
أ
التميز في كل شيئ ف�ل ال

الشمال  إلى  الجنوب  من  السير  وقرر  المميزة  الفريدة  ليجعلك  واستعصى 
..ف�يف  نهرها  ...هذا  هذا  عشق  ي 

أ
عينيك..!فا جل 

أ
ل نهار 

أ
ال مجرى  ..غير 

هلها وقلوبهم..!
أ
با

شجار البلوط والسنديان 
أ
كبر محافظات سوريا الغالية..فيها ا

أ
نعم إنها حمص ..ا

عاليها.. فيها السهول والمروج الواسعة..فيها الصحراء والبادية 
أ
الشامخة في ا

التدمرية..فيها كل شيئ ساحر جميل..!!
ومن ليعرفك ياحبيبتي ؟!إنها حمص العدية..!!

مان الذي تتمتع به كل منطقة وكل حي وكل شارع 
أ
- من لم يعرف ذلك ال

فيك!..
ومن لم يعرف كنائسك القديمة التي تعانق جوامعك محبة وإخوة وارتباطا«ل 

تفرق فيه..!
ثارك التدمرية وقالعك المنيعة!؟ ..ومن ل 

آ
ا مام عظمة 

أ
من لم يقف إكبارا«ا

ككثر من 7000سنة..
أ
بي العائد إلى ا

أ
يدرك تاريخك ال

نك بوابة الفرح والف�اهة ل�ل دول 
أ
حمص العظيمة في كل شيئ تفردت با

عياد الخميسيات..)كخميس الحالوة(
أ
نت وحدك من تتميزين با

أ
العالم..فا

كبر هرم حالوة حمصية بالعالم..
أ
فقد دخلت حمص موسوعة غنيس با

التي  العالم  مدن  دون  الوحيدة  المدينة  هي  حمص  ن 
أ
با ليعرف  منا  ومن 

حمص  هل 
أ
ا نشر  ربعاء(وقد 

أ
ال يوم  سبوعيا«)وهو 

أ
ا ف�اهي  بيوم  تحتفل 

ف�اهتها وفرحها ومرحها في كل العالم ..من خالل صداقتهم الجميلة وروح 
هل حمص )الحماصنة(

أ
المحبة واإلخاء والترابط الجتماعي التي يتمتع بها ا

ن ي�ون له صديق من حمص ..
أ
فتجد ال�ل يسعى إلى ا

دب..وقدمت ال�كثير 
أ
بدعت حمص بالعلم وال

أ
بدعت بالحب والفرح ..ا

أ
وكما ا

جمع..
أ
هم للعالم ا

أ
طباء والمهندسين ال

أ
دباء والشعراء وال

أ
من المف�رين وال

لفي 
أ
ا فمن ربرعها الطاهرة خرج الطبيب والقديس )مار إليان الحمصي(منذ 

عام خرج من حمص لينشر علمه وطبه ب�ل محبة ..
مدينة  ستبقى  التي  المدينة  ..ياحبيبتي..حمص  ليعرف�ياحمص  من  جل 

أ
ا

م الحجارة السود ...
أ
مل والحياة..حمص العدية ..حمص ا

أ
ال

طوائكفهم  ب�ل  سيصلون  بناءك 
أ
ا ..كل  سنصلي  جلك 

أ
ا من  نعمياحمص 

نصلي  ترابك  جل 
أ
..ل نصلي  السالم  ..باسم  بينهم  الحب  ..باسم  طيافهم 

أ
وا

مان والسالم والفرح لمدينة الحب والفرح ..نصلي 
أ
..نصلي ياحبيبتي لعودة ال

جل سوريا كلها ..
أ
من ا

قول قول الشاعر عمر الفرا:
أ
بية من قلبك ا

أ
يا حمص ال

أ
يا حمص العدية ..ا

أ
ا

كل مدينة من يس�ن بها يعشقها.....
إل حمص من يس�ن فيها يدمنها.......

دمناااك ..
أ
حببنااك وا

أ
نعم ا

فلتحيا حمص بشعبها وب�ل مافيها..ولتبق هذه المدينة الرائعة رمزا«للحب 
مل ...

أ
والتعايش وال

الفرح  عاصمة  سوريا..ستعودين  بسمة  ياحمص..ستعودين  ستعودين 
والف�اهة ..ستعودين يامدينة الشعراء والمف�رين...

سوريا..يامدينة  عروس  يا  حمص  الحبيبة  مدينتنا  يا  وعشت  سوريا  عاشت 
السالم ..

ن المحبة هي من تعيد البسمة 
أ
صيل الذي يدرك با

أ
وعاش شعبك الطيب ال

مان ..ألن الحياة محبة... وهللا محبة....
أ
والسالم وال

هل حمص 
أ
كملها ولنبق نحن ا

أ
لنسع معا«لعودة البسمة لحمص ولسوريا با

مرسال الفرح والف�اهة ....
حبة..

أ
حبة..ا

أ
حبة..ا

أ
لنبق ا

قول : 
أ
زرعها في قلوب�م فا

أ
ختم قولي ببسمة ا

أ
وا

ككثر مايميز حمص عن غيرها؟
أ
هل تعرفون ا

ككثر مدينة بين كل المدن فيها حماصنة....
أ
إنها ا

ندريه كليم ديب
أ
ا

محص يامدينتي احلبيبة..
 لنا وليس مقبرة لطموحاتنا، 

ً
ن ي�ون معلما

أ
الفشل ينبغي ا

تحول  إنه  هزيمة،  وليس  خير 
أ
تا حالة  إل  هو  ما  والفشل 

مؤقت عن الوصول إلى الهدف وليس نهاية مميتة، وهو 
 .

ً
و ن�ون شيائ

أ
و نفعل ا

أ
ن نقول ا

أ
شيء يم�ننا تجنبه فقط با

فالحياة عبارة عن سلسلة من التجارب والخبرات، بعضها 
خر سيئ، وكل واحدة من هذه الخبرات تجعلك 

آ
جيد وال

 ما تغفل عن إدراك ذلك! 
ً
نه غالبا

أ
ككثر قوة على الرغم من ا

أ
ا

تزيده  الظهر  تقصم  ل  التي  »الضربات  المثل  يقول  ف�ما 
قوه«. 

ن اإلحباط والمعاناة الذين تتحملهما يساعدانك 
أ
لذا تعلم با

مام متى اتعظت منهما، فهذا العالم 
أ
 على التقدم لال

ً
دائما

لتطور  لك  فرصة  إل  الحقيقة  في  هو  ما  فيه  نعيش  الذي 
الحياة  حداث 

أ
ا وسط  تبقى  ن 

أ
ا لذاينبغي  شخصيتك، 

ونشاطاتها، فالحياة عبارة عن فصل دراسي تتعرض فيه 
فترة  خالل   

ً
هاما  

ً
تقدما تحقق  ن 

أ
ا منك  ويتوقع  لالختبار 

زمنية معقولة، وإن لم تستفد فيفصل الحياة، فإنها ستعيد 
خر حتى تتعلم وتنجح، وهذا يشبه إلى 

آ
لك الدرس تلو ال

حٍد كبير الفصول الدراسية فمتى ما رسب الشخص فإنه 

و 
أ
ن يعيد الفصل حتى ينجح ا

أ
إما ا

ينسحب ويسقط! 
كنت  هل  القارئ  عزيزي  فانظر 

تنظر لحالت الفشل
م كنت تنظر لها 

أ
نها فشل كلي، ا

أ
با

نها فشل للمحاولة ذاتها والتي قد 
أ
با

 
ً
كبيرا  

ً
فرقا هناك  ن 

أ
ا إذ  بها؟  قمت 

 قد فشلت 
ً
نك شخصيا

أ
ما بين الثنين، فإن كنت تعتقد با

خرى؛ 
أ
داء محاولت ا

أ
و ا

أ
ن يثنيك عن عمل ا

أ
نه ا

أ
فهذا من شا

قدراتك  ومن  نك، 
أ
شا من  قللت  قد  بذلك  ت�ون  نك 

أ
ل

و انعدام ثقتك 
أ
 ما ي�ون هذا نتيجة لقلة ا

ً
الشخصية، وغالبا

ن محاولتك كانت فاشلة، 
أ
ما إن كنت تعتقد ا

أ
بنفسك، ا

فشل  سبب  بدراسة  تقوم  يجعلك  ن 
أ
ا نه 

أ
شا من  فهذا 

ولى لتقوم بتجنب مسبباتها. 
أ
محاولتك ال

ندعي  فما  حقيقي،  فشل  هناك  يوجد  ل  حال  ية 
أ
ا وعلى 

نه فشل ما هو إل خبرة قد اككتسبناها من واقع تجاربنا 
أ
با

ن الشخص الفاشل هو الذي ل يتعظ من 
أ
في الحياة،إذ ا

 من حيث فشله!!!
ً
مر منتهيا

أ
ن ال

أ
تجاربه، ويعتبر ا

د جورجيت طنوس

الفشل هو اول خطوات النجاح!!!!
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دمشق  جامعة  من  جت  تخرَّ  : قالت  الذاتية  سيرتها  عن 

لنقابة  مباشرة  بعدها  انتسبت   ، ممتاز  بتقدير   1984 عام 

الصيادلة في حمص وبقيت مدة 12 عام في الهيئة العامة، 

عام  وفي  مجلس  عضو  لمنصب  ُرّشحت   2003 عام  وفي 

ظل  في   - الحاضر  الوقت  إلى  للنقابة  رئيسة  ُعّينت   2006

موقع  النقابة؟  منها  عانت  التي  الضغوطات  ماهي  زمة 
أ
ال

إحدى  وهي  الشياح  جورة  منطقة  في  كان  السابق  النقابة 

المناطق التي كانت ساخنة في حمص لذلك قبل إغالق هذه 

وراق الرسمية 
أ
موال وال

أ
المنطقة عملنا على نقل المعدات وال

شهر ، عاد الدوام بعدها 
أ
ربعة ا

أ
غلقت النقابة لمدة ا الُمهمة واُأ

النتقال  تم  بداية 2013  وفي  الس�ني  التعاوني  التحاد  في 

إلى المقر الجديد .

ما  إخراج  على  العمل  تم   
ً
يضا

أ
ا النقابة  لمستودع  بالنسبة 

دوية ونقله إلى موقع النقابة الجديد ، الصيدلية 
أ
تبقى من ال

ضرار 
أ
ل وتعرضت  الوطني  المشفى  بجانب  كانت  المركزية 

كبيرة ، فقد تعرضت للسرقة من قبل مجهولين ول�ن عدنا 

ن في 
آ
وفتحنا صيدلية مركزية على طريق الشام ، و عملها ال

في  النقابة  داء 
أ
ا في  تغيرت  التي  مور 

أ
ال ماهي   - مستمر  تزايد 

النشاط  ذروة  إلى  النقابة  وصلت  زمة 
أ
ال قبل  ؟  الزمة  ظل 

متنوعة  بنشاطات  تقوم   
ً
دائما وكانت   ، والجتماعي  العلمي 

جلب  و   ، للصيادلة  ورحالت   ، والندوات  كالمحاضرات 

ملتزمين  الصيادلة  جميع  وكان   ، سوريا  خارج  من  طباء 
أ
ا

 ، خاطئ  تصرف  ي 
أ
ا عن  واإلخبار  الدوام  وقات 

أ
وا بالعمل 

لمهنة  ال�بيرة  والنتهاكات  الفوضى  عادت  زمة 
أ
ال بعد  ول�ن 

ن تم تش�يل 
آ
ككفاء ، ول�ن ال

أ
ا ناس غير  اُأ الصيدلة من قبل 

الصيادلة  وضاع 
أ
ا ع  لتتبُّ ربعية  خطط  بوضع  مطالبة  لجان 

كّم  ويوجد   ، منها  يعانون  التي  والنتهاكات  والمصاعب 

من  العديد  هناك  بينما  عمل  دون  من  الصيادلة  من  هائل 

شخاص الغير مؤهلين يعملون . لذلك بالتعاون مع مديرية 
أ
ال

ت 
أ
سها الدككتور نشا

أ
الصحة تم تش�يل لجنة القرار رقم 1 بترا

الصيدليات  على  بجولت  القيام  عن  المسؤول  وهو  خرس 
أ
ال

نظمة ومن وجود الصيدلي، 
أ
كد من تطبيق القوانين وال

أ
والتا

باإلضافة   ، مهربة  دوية 
أ
ا وجود  وعدم   ، بالتسعيرة  واللتزام 

الوضع  عن  _ماذا  الصيدلية  في  الفنية  الشروط  توافر  إلى 

السورية  دوية 
أ
ال وضع  إن  ؟:  الدواء  لتوفر  بالنسبة  الحالي 

والمعامل  الشركات  من  ال�كثير  عودة  بعد  ، خاصة  مئن 
َ
مط

التي  اإليرانية  دوية 
أ
ال الى  باإلضافة  جديد  من  العمل  إلى 

العديد  إقامة  على  وسنعمل   ، سواق 
أ
ال في   

ً
مؤخرا انتشرت 

للتعرف  والصيادلة  طباء 
أ
لال التعريفية  المحاضرات  من 

يك 
أ
دوية المهربة . ما را

أ
رى ضرورة لتواجد ال

أ
ا عليها لذلك ل 

بالنسبة لخدمة الريف وهل من قانون جديد بهذا الصدد ؟: 

 ،  
ً
حاليا دائها 

أ
ا إلى  ة  ماسَّ حاجتنا  الريف  خدمة  إلى  بالنسبة 

نا 
أ
فالريف تعرض لتوافد س�اني كبير وهو بحاجة للتخديم وا

وافق على إلغاء هذه الخدمة ،ول�ن قد ي�ون هناك حلول 
أ
ل ا

و فتح 
أ
و التدريس ا

أ
زمة كالعمل عند صيدلني ا

أ
لخريجي فترة ال

زمة لل�كثير من الضغوطات 
أ
صيدلية . تعرض الصيدلي في ال

يك؟ 
أ
الدواء فما را الغالء بسعر  وخاصة الدخل في ظل هذا 

نحن لنسعى إلى رفع سعر الدواء بل نسعى إلى رفع الشريحة 

 %17 لتتجاوز  فهي   
ً
جدا منخفضة  نها 

أ
ل للصيدلني  الربحية 

دوية 
أ
وخاصة تحت الضغوط من قبل المعامل التي لتبدل ال

النقابة  مجالس  ول�ن   ، المستودعات  تحميل  إلى  باإلضافة 

الجديدة سوف تعمل على الحد من هذه المور . ما خطتك 

الجديدة لهذه الدورة النتخابية القادمة؟ عنوان الدورة العودة 

وسيتم خالل  والجتماعي  العلمي  النشاط  وعودة  والتنظيم 

واستئناف  القديم  المقر  إلى  العودة  ولى 
أ
ال الثالث  شهر 

أ
ال

خبار الطب ؟:
أ
خيرة لجريدة ا

أ
نشاطها. هل من كلمة ا

خبار 
أ
ن ت�ون جريدة ا

أ
تمنى ا

أ
ا نا 

أ
ن اإلعالم الطبي مقّصر وا

أ
رى ا

أ
 ا

الطب هي البداية لعمل إعالمي راٍق يليق بمستوى العلم في سوريا .
م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس

ندريه كليم ديب – ريم نور الدين علي 
أ
ا

حوار خاص مع الدكتورة وفاء كيشي رئيسة نقابة الصيادلة يف محص...

حمر 
أ
ال الهالل  إلى منظمة  بزيارة  خبار الطب 

أ
ا قامت جريدة 

جرت لقاًء مع السيد باهر ال�يال 
أ
في محافظة حمص حيث ا

هذا  خالل  ومن  حمر 
أ
ال الهالل  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

هم الخدمات التي قدمتها 
أ
ط السيد باهر الضوء على ا

َّ
اللقاء سل

عانتها  التي  الضغوطات  هم 
أ
وا حمص  محافظة  في  المنظمة 

هداف والخطط المستقبلية : في 
أ
زمة ، وال

أ
المنظمة في ظل ال

ستاذ باهرهل لنا بالتعرف على حضرتك ومن 
أ
بداية لقائنا بك ا

حمر منذ سنة 1998 
أ
نا متطوع بالهالل ال

أ
هو باهر ال�يال؟ ا

حمر 
أ
ال الهالل  مستودعات  إدارة  استلمت  عام2007  في 

وفي  العراقيين  خوة 
أ
لال المعونات  توزيع  عن   

ً
مسؤول وكنت 

مين 
أ
عام 2010 ترشحت لمنصب عضو مجلس إدارة وبقيت ا

صبحت 
أ
ا . في عام 2014  نهاية 2013  الفرع حتى  صندوق 

نا 
أ
 ا

ً
ما ميدانيا

أ
حمر ، ا

أ
نائب رئيس مجلس إدارة في الهالل ال

السوري  العربي  حمر 
أ
ال الهالل  في  الستجابة  عمليات  مدير 

ستاذ باهر؟ تتمتع 
أ
حمر ا

أ
فرع حمص - ما هي مبادئ الهالل ال

حمر العربي السوري بالشخصية العتبارية 
أ
منظمة الهالل ال

و الستقالل المادي و اإلداري ، كما تلتزم باتفاقيات جنيف 
المبادئ  و  حمر 

أ
ال الهالل  و  حمر 

أ
ال بالصليب  الخاصة 

ساسية هي ) اإلنسانية ، التطوعية ، الحياد ، عدم التحيز 
أ
ال

قرتها مؤتمرات 
أ
ا التي  ، الستقاللية ، الوحدة ، العالمية ( - 

خرى 
أ
حمر الدولية و التفاقيات ال

أ
حمر و الصليب ال

أ
الهالل ال

لقواعد القانون اإلنساني الدولي.
زمة 

أ
حمر خالل ال

أ
-  ما هو الدور الفعال الذي لعبه الهالل ال

 
ً
حمر دورا

أ
التي شهدتها محافظة حمص ؟ لقد لعب الهالل ال

لتوقف   
ً
نظرا و  اإلسعاف  في حالت  بداية  زمة 

أ
ال  خالل 

ً
هاما

حمر يقوم 
أ
عمل مديرية الصحة لفترة محدودة كان الهالل ال

نحاء 
أ
ا جميع  من  جميعها  والحالت  المرضى  نقل  بعمليات 

حمص إلى المستشفيات ومراكز اإلسعاف .... وقد قدم الهالل 
في  شهيد  ول 

أ
وا الشهداء  من   

ً
عددا ذلك  سبيل  في  حمر 

أ
ال

 يوجد 
ً
يضا

أ
الهالل الحمر في سورية هو من مدينة حمص وا

هناك   
ً
يضا

أ
وا للمهمات  ديتهم 

أ
تا ثناء 

أ
ا المصابين  من  عدٌد 

إسعاف  نقاط  وهناك   .. سالمين  عودتهم  ونتمنى  مخطوفون 
ع�رمة  في  متوزعة  وهي  المحافظة  نحاء 

أ
ا كل  في  موجودة 

في  الرئيسي  المركز  إلى  باإلضافة   - النضارة  –الزهراء-وادي 
الشمالي من  الريف  , كما يوجد سيارات إسعاف في  الغوطة 
الرستن وتير معلة وهناك سيارة إسعاف  تلبيسة-  المحافظة 
سيارات  ارتبطت  حيث  تفعيلها  على  العمل  يتم  شين  في 
الحالت على  استقبال جميع  يتم  اإلسعاف بمنظومة واحدة 
رضي )133( وفي مجال إدارة ال�وارث عملت اللجنة 

أ
الرقم ال

على توزيع المعونات على العائالت النازحة وعائالت الشهداء 
في جميع مناطق ريف المحافظة بمساعدة الشعب والنقاط 
استهدفت  التي  المساعدات  قوافل  خالل  من  و 

أ
ا المنتشرة 

المناطق الساخنة حيث بلغ عدد العائالت المستفيدة ضمن 
المحافظة حوالي )150000(عائلة .

خالل  حمر 
أ
ال الهالل  واجهها  التي  الصعوبات  هي  ما   -

الهالل  عانى  لقد  ؟  حمص  محافظة  شهدتها  التي  زمة 
أ
ال

منظمة  لدور  البعض  وعي  عدم  من  ولى 
أ
ال بالدرجة  حمر 

أ
ال

الموارد  ضعف  إلى  باإلضافة  عملها  وطبيعة  حمر 
أ
ال الهالل 

ننا نغطي 
أ
واإلم�انيات الالزمة لتلبية متطلبات العمل حيث ا

كيف   - لدينا  المسجلة  العائالت  حاجيات  من   %60 فقط 
الشخص  يحصل  ل  بحيث  المساعدات  توزيع  ضبط  يم�ن 
الهالل  بين  ما  التعاون  تم  مركز؟.  من  ككثر 

أ
ا من  معونة  على 

برنامج  واعتماد  المحافظة  في  هلية 
أ
ال والجمعيات  حمر 

أ
ال

قدر  للعمل   « سنبلة   « يسمى  للمستفيدين  واحد  تسجيل 
العمل  ولتنظيم   

ً
ول

أ
ا التسجيل  ازدواج  لمنع حالت  الم�ان 

كل  من  المعطاة  والتقارير  رقام 
أ
ال مصداقية  يضمن  بش�ل 

مام الجهات المانحة. 
أ
جمعية ا

و كلمة تريد توجيهها 
أ
ستاذ باهر هل من نداء ا

أ
في نهاية حديثنا ا

طلب من الجميع مساعدة فرق 
أ
إلى قارئي الجريدة ؟ نعم إنني ا

المنظمة  تام فهدف  دية مهامها بش�ل 
أ
تا حمر على 

أ
ال الهالل 

ي هدف سياسي . 
أ
إنساني بحت وبعيد كل البعد عن ا

الهالل  مستوصف  إلى  بزيارة  الطب  خبار 
أ
ا في جريدة  وقمنا 

على  لعنا 
َّ
واط ال�يال  باهر  السيد  برفقة  الغوطة  في  حمر 

أ
ال

الختصاصات  كافة  من  المستوصف  في  الفعالة  العيادات 
المستوصف  ن 

أ
ا وضح 

أ
ا الذي  الدككتور حنا طعمة  والتقينا مع 

زمة 
أ
كان يستقبل جميع اإلصابات والحالت المرضية خالل ال

عمال  يحتاج  كان  ما  إذا  المشفى  إلى  لنقله  المريض  وتجهيز 
نتوجه ب�ل  ن 

أ
ا الطب  خبار 

أ
ا لنا في جريدة  يبقى   -  . جراحيا 

حمر في حمص على ما يبذل من 
أ
الش�ر إلى منظمة الهالل ال

مجهود وتضحيات .
 م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس
ندريه كليم ديب – إيمان السليم

أ
 ا

حوار خاص مع األستاذ باهر الكيال نائب رئيس جملس إدارة اهلالل األمحر ومدير العمليات امليدانية يف الفرع 
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مراض الجلد والجروح 
أ
قحوان هي زهور تستعمل في ا

أ
ال

للدموع  المسيلة  والعين  والحروق  والقرح  والدوالي 
المحلول  غليها يستخدم  لم. عند 

أ
لال وملينة ومس�نة 

والمعدة  والزكام  وال�حة  والبرد  المغص  معالجة  في 
والجهاز الهضمي وال�بد وال�لى والمثانة

 : العلمي  Asteraceaeالسم   : الفصيلة 
قحوان معروف 

أ
Chrysanthemum morifoliumال

ال�ينين  و  للحمى  الملطف  النبات  زرارية, 
أ
كال يضا 

أ
ا

القحوان  زهرة  ايضا  وتعرف  البري  والبابونج  البري 
بالبنسلين الروسي

الجنوبيتين  واسيا  وروبا 
أ
ا موطنه  معمر  عشب 

سوار, 
أ
ال الصخرية,  المنحدرات  على  ينمو  الشرقيتين 

رض، 
أ
ال بقاع  غلب 

أ
ا في   

ً
حاليا ويزرع  البالية  ماكن 

أ
ال

تفتحها  بعد  المزهرة  الرؤوس  منه  المستخدم  الجزء 
المتر  ونصف  متر  حوالي  إلى  ارتفاعه  يصل  بال�امل 
وهو يشبه إلى حد ما نبات البابونج ول�نه يختلف عنه 

ثير.
أ
في المحتويات ال�يميائية وكذلك التا

همها 
أ
ا ومن  قلويدات  على  القحوان  يحتوي 

الحادية  ولككتوناتتربينية  طيار  وزيت  الستاكيدرون 
النصفية وفالفونيدات وفيتامين ب

صالح  قحوان 
أ
ال منعش,  عطري  عبير  وراق 

أ
ال لدى 

للمصريين  معروفا  قحوان 
أ
ال كان  عالجي  و  كل 

أ
لال

ثمينا  عالجا  اعتبروه  الذين  القدماء  اليونانيون  و 

وجاع المعدة, دوار 
أ
لم المفاصل, ا

أ
لتس�ين الصداع, ا

لم الخاص بالطمث و الحمى.
آ
ال

يضا لترقية التدفق 
أ
ستخدم كدواء مدر للطمث ا

ُ
و قد ا

ن 
أ
ا الحديثون  الباحثون  يؤكد  بالطمث  الخاص 

عشاب ثمين ومؤثر بخاصة في العالج 
أ
قحوان عالج ا

أ
ال

المساعد للصداع النصفي و الروماتيزم.
يًضا مفيد في إرخاء العضالت الملساء في 

أ
ا قحوان 

أ
ال

قحوان مفيد للحيض المؤلمة.
أ
الرحم,ال

ترقية التدفق الخاص بالطمث و إعاقة تجميع صفيحة 
الدم و الدم الزائد الذي يتجلط.

وظيفة  تحسن  و  الهضم  في  يساعد  يًضا 
أ
ا قحوان 

أ
ال

ال�بد ، كما اثبتت التجارب ان اقحوان الحدائق يفيد 
ثيرا مضادا لالحياء الدقيقة.

أ
في عالج الذبحة وان له تا

مقاوم  للب�كتيريا,  مضادة  قحوان 
أ
لال الرئيسية  الفوائد 

لاللتهابات مضاد للتشنج, ، طارد للريح, معرق, مدر 
 ، مقوي  و  للحمى,  ملطف  مدرللطمث,  دواء  للبول, 
وعية الدموية القحوان يم�ن ان يعمل به 

أ
موسع لال

حمام نصفي.
ن تدلك على الجلد.

أ
قحوان الطازجة يم�ن ا

أ
زهور ال

س 
أ
الرا إلى  كضمادة  يستعمل  ان  يم�ن  قحوان 

أ
ال

للصداع و الدوار
بسبب  الحمل  ثناء 

أ
ا يستخدم  ن 

أ
ا يجب  ل  قحوان 

أ
ال

عمله المنشط على الرحم.

إن  لندن  جامعة  في  كينجز  كلية  في  العلماء  وقال 
نثلمنتي�ا« 

أ
النبات المعروف باسمه الالتيني »فيرنونياا

يحتوي  وإنه  الصدفية،  مرض  عالج  في  مفيدا  يبدو 
معالجة  في  تساعد  كيماوية  مادة  تطلق  حبوب  على 

اللتهابات الجلدية.
الفطريات  لعالج  ايضا  القحوان  زهرة  وتستخدم 
والصين  الهند  في  العيون.  وتنظيف  الشباب  وحب 
ازهار   من 

ً
 مصنوعا

ً
البالد شايا تلك  مواطنو  يستخدم 

يؤخذ  التوتري, حيث  الصداع  لعالج  القحوان  نبات 
س 

أ
كا في  وتوضع  الجافة  الزهار  من  متوسطة  ملعقة 

يصفى  ثم  10دقائق  لمدة  ويغلى  المغلي  بالماء  ملئ 
ويشرب مرتين إلى ثالث مرات في اليوم،

 م�كتب حمص والمنطقة الوسطى وطرطوس
  الصيدلنية ريم نور الدين علي 

فوائد زهرة األقحوان

DNA حفظ املعلومات لقرون طويلة على
قام علماء من معهد ETH في زيوريخ السويسرية بحفظ 
ثابت  بش�ل   DNAالك جزيائت  على  حاسوبية  بيانات 

.
ً
بد عمليا

أ
ن تبقى لال

أ
نها يم�ن ا

أ
لدرجة ا

ت�نولوجيا  تقديم  قادرين على  العلماء منذ سنتين  وكان 
ل�كتابة المعلومات في جزيء DNA ومن ثم إعادة قراءته. 
جزيء  )تصنيع  المعلومات  ل�كتابة  الالزم  الزمن  كان  و 
. ل�ن تلك الطريقة 

ً
DNA( وقراءتها هو زمن قصير جدا

ال�كتابة  في  ككثير  خطاء 
أ
ا مش�لة  من  عانت  السريعة 

والقراءة. فجزيء DNA قادر على التفاعل مع الم�ونات 
الم�كتوبة  المعلومات  من  يغير  مما  البيئة  في  ال�يميائية 
ويمنع استخدامه العملي في حفظ البيانات لفترات طويلة. 
استوحى علماء قسم ال�يمياء وعلوم الحياة التطبيقية  في 
المعلومات  على  للحفاظ  قديمة  طريقة   ETH Zurich
يستطيعون  والمستحاثات  ثار 

آ
ال فعلماء  سليم.  بش�ل 

منذ  عاشت  التي  الحيوانات  عظام  من   DNA استخراج 
لف من السنين. حيث تحفظ الفراغات في بنية 

آ
مائت ال

 عن العوامل البيئية المخّربة.
ً
العظم الكDNA بعيدا

ومن هنا قام العلماء بصنع جزيائت كروية من السيلي�ا 
الك حفظ  واستطاعوا  نانومتر.  بعاد 150 

أ
ا ذات  )الزجاج( 

DNA مع معلوماته في هذا الجزيء. ول�ي يختبروا مدى 
جودة حفظ المعلومات قرروا تجربة ظروف قاسية عليه 
لذا رفعوا درجة الحرارة إلى 60-70 درجة مئوية لمدة شهر 

من الزمن. وهذا الختبار يعادل بقاء هذه الجزيائت لمائت 
ن هذه الطريقة 

أ
لف من السنين. وقد دلت نتائجهم ا

آ
ال

حيث   ،
ً
جدا طويلة  لفترات  المعلومات  إبقاء  في  ناجحة 

)الفريزر(  -18مئوية  حرارة  درجة  في   DNAالك وضع  ن 
أ
ا

ستحفظه لحوالي مليون سنة!
مبت�رة  طريقة  الفريق  يستخدم  لهذا  باإلضافة   

ً
طبعا

خطاء الناجمة باستخدام خوارزميات حسابية 
أ
لتصحيح ال

معقدة. 
الجزء  فهذا  السيلي�ا  من  البيانات  استعادة  ل�يفية  ما 

أ
ا

دون  فلوريد  بمحلول  السيلي�ا  إذابة  يم�ن  نه 
أ
ل سهل، 

 .DNAثير على الك
أ
التا

كلفة  لتقليل  طريقة  إيجاد  على  العلماء  هؤلء  ويعمل 
تحسين  وعلى  للعموم،  لتصل  الطريقة  هذه  استخدام 
القوية  اإلشعاعات  مناطق  في  خاصة  المقدمة  الحماية 
مثل رحالت الفضاء وتقنيات اإلتصالت. ومن يدري فقد 
تستبد هذه التقنيات الت�نولوجيا الموجودة ويعمل هاتف 

.DNAالمستقبل على الك

جريت على بيانات من 65 دولة 
أ
شارت دراسة حديثة ا

أ
ا

 2008 عام  القتصادية  زمة 
أ
ال ثير 

أ
تا حول  للمقارنة 

من  النتحار   معدلت  وعلى  ناحية  من  البطالة  على 
 2000 عام  من  البيانات  خذت 

أ
ا حيث  خرى. 

أ
ا ناحية 

حتى 2011 وقسمت حسب العمر والجنس لحساب 
الفروقات في هذه المجموعات.

 
ً
سنزيا  %1.1 بمعدل   

ً
عاما  

ً
نقصانا الدراسة  وجدت 

في  ارتفاع  وجدت  ل�نها  و2011.   2000 عوام 
أ
ا بين 

العالمية  القتصادية  زمة 
أ
ال بدء  بعد  النتحار  معدلت 

النسبية  الزيادة  كانت  حيث  شهر(. 
أ
ا ستة  خر 

أ
تا )مع 

لمعدلت النتحار بين %30-20.
فقد ازدادت من 41148 حالة عام 2007 إلى 46131 

زمة 2008.
أ
حالة عام 2009. بزيادة 4983 بسب ا

خرى، مما 
أ
ا ي زيادة 

أ
ا ضعاف 

أ
ا الزيادة هي تسع  وهذه 

الحتياطات  خذ 
أ
وا بالحذر  يطالبون  الباحثين  يجعل 

زمات البطالة وعدم الستقرار القتصادي.
أ
في ا

معدالت االنتحار تتزايد مع تزايد البطالة
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السعدي  عباس  الشيخ  تلتقي  الطب(  خبار 
أ
ا )جريدة 

والعشائر  القبائل  لشيوخ  المركزي  المجلس  رئيس 
العربية.

المركزي  المجلس  عمل  همية 
أ
ا حد 

أ
ا على  يخفى  ول 

ال�بير  العربية..ودوره  والعشائر  القبائل  لشيوخ 
د الفتنة..والقضاء على كل من يحاول 

أ
والمستمر في وا

رضا«وشعبا«..
أ
من سوريا ..ا

أ
النيل من ا

وزرع  الصعاب  تذليل  على  المجلس  هذا  *عمل 
الطمئنان في قلوب المواطنين وساهم مساهمة كبيرة 
في تحرير المخطوفين وتسليمهم إلى ذويهم بالتنسيق 

منية.
أ
جهزة ال

أ
طبعا«مع ال

*ولالطالع على عمل هذا المجلس المركزي،قمنا بهذا 
اللقاء الهام مع الشيخ عباس السعدي رئيس المجلس 

المركزي لشيوخ القبائل والعشائرالعربية.
وكان التال

مورا«مهمة 
أ
ا السعدي  الشيخ  يوضح  العمل*  بداية   :  

عن العمل ويقول:
شيوخ  لعددمن  المركزي  مجلسنا  من  بدعوة  ★قمنا 
جل 

أ
ا الوزارة(من  رائسة  مع  العراق)بالتنسيق  عشائر 

الحضور إلى سوريا ..والمشاركةبملتقى الرقة.
عضاء المجلس المركزي.

أ
وقد تم ذلك بحضور رئيس وا

وضح الشيخ السعدي هدف الملتقى قائال«:
أ
*وا

المخطط  المؤتمر بعمله على فضح  همية هذا 
أ
ا ت�من 

ضد  الجنسية  وعرب  الرجعي  اإلسرائيلي  مري�ي 
أ
ال

بية..
أ
سوريا ال

جل توعية الشعب السوري بخطر 
أ
وشحذ الهمم من ا

هذه المؤامرة
★ويتابع الشيخ السعدي كالمه في اللقاء ويقول:

من  وفد  مغادرة  تمت  الملتقى  من  النتهاء  بعد 
مجلسناالمركزي بتاريخ2012/1/9/

بقرارات  العمل  جل 
أ
ا من  وذلك  حمص  محافظة  إلى 

منية وبمباركةالسيد 
أ
جهزة ال

أ
الملتقى وبالتنسيق مع ال
سد.

أ
الرئيس القائد بشار ال

الخالدية  منطقة  في  المسلحين  على  التحرك  تم 
والمناطق المجاورةلها.

منهم/ سلفية  مجموعة  مع  بالتنسيق  ذلك  قام  وقد 
خرين.

آ
سهل جنيد-والشيخ الحوري/وا

حيث قاموا بالتصال بمسلحي الخالدية الذين وافقوا 
على دخول الوفد إليهم.

★ويخبرنا الشيخ السعدي عن نتائج ماحدث فيقول :
من  المجلس  وفد  تم�ن  عديدة  لقاءات  خالل  من 

تحرير )150(مخطوفمن ضمنهم )29(عس�ري.
ومسؤلو  حمص  مش�ورا«محافظ  بدعمنا  قام  وقد 

منية.
أ
جهزة ال

أ
ال

بعض  قبل  من  إلينا  الموجه  التهديد  من  بالرغم 
الجهات المسلحة.

يضا«في بداية الشهر العاشر من 
أ
ا ★وقد قام المجلس 

عام /2012/:
جهزة 

أ
ال إلى  وتسليمهم  المخطوفين  تحريركل   -1

منية في حمص .
أ
ال

وضاع)18(
أ
ا تسوية   2012/5/29/ بتاريخ  تم   -2

مسلح من منطقة )تل كلخ  )
جهزة 

أ
ال طريق  عن  )33(مسلح  وضاع 

أ
ا -تسوية   -3

منيةفي القنيطرة.
أ
ال

عمال المجلس 
أ
وفي سؤالنا للشيخ السعدي عن بعض ا

المركزي يقول:
الجرحى  لمساندة  المشافي  إلى  زيارات  بعدة  1-قمنا 

بناء الجيش العربي السوري وتقديم المنح لهم.
أ
من ا

2-إقامة حملة تبرع بالدم للجرحى في منطقة السيدة 
زينب.

3-توزيع السالت الغذائية للعوائل المحتاجة.
المسلحين  من  كبيرة  عداد 

أ
ا تسوية  على  4-العمل 

اللحمة  تعزيز  جل 
أ
ا الوطني من  الصف  إلى  وإعادتهم 

الوطنية.
للمجلس  مهمة  بمبادرة  السعدي  خبرناالشيخ 

أ
ا *وقد 

من 
أ
ال إعادة  جل 

أ
ا من   /2013/ عام  في  المركزي 

سحم-ببيال-عقربا-السيدة  بيت  بلدات/  في  مان 
أ
وال

تلك  وجهاء  مع  لقاءات  عدة  خالل  زينب/.ومن 
مع  )بالتعاون  المجلس  توصل  المذكورة  المناطق 

منية( إلى :
أ
جهزة ال

أ
ال

وضاع مايقارب )275(مسلح حيث تم نقلهم 
أ
تسوية ا

بمسؤولية} الشيخ فائق توفيق العبيدي{إلى مناطقهم 
وطني  دفاع  بصفة  منهم  كبيرة  مجموعة  وتعيين 

.ومايزالون إلى الوقت الحالي في مهمتهم .
المجلس  عمال 

أ
ا عن  حديثه  السعدي  الشيخ  *ويتابع 

الوطني قائال«:
ريف  محافظ  السيد  قمنااحتفال«جماهيريا«بحضور 

أ
ا

المبادرة.. إعالنا«بنجاح  ببيالوذلك  بمنطقة  دمشق 
وضاع 

أ
ا تسوية  المجلس  من  الم�لفة  اللجنة  وتابعت 

إلى  الوصول  جل 
أ
ا من  المسلحين  من  كبيرة  عداد 

أ
ا

المنطقة ضمن  ل وهو إعالن هذه 
أ
..ا المنشود  الهدف 

سيادة الدولة.
جل هذا الهدف المنشود تم اللقاء مع عدد من) 

أ
ومن ا

المعارضين ورجال الدين في منطقة دوما
إلى  المسلحين  عودة  على  حثهم  جل 

أ
ا مراتمن  عدة 
حضن الوطن.

ل�ن هذه اللقاءات معهم لم تجدي نفعا«ولم نستطع 
التوصل للحل بسبب طلباتهم الغير مقبولة.

التنسيق  خالل  من  نهم 
أ
با السعدي  يضا«يخبرنا 

أ
*وا

قضاء  خط  الزور/  دير  محافظة  شيوخ  مع  المستمر 
إلى  مسلح  )21(عنصر  تسليم  من  جحيل/تم�نا 

منيةفي المحافظة.
أ
جهزة ال

أ
ال

هالي القضاء بمسيرة مؤيدة للدولة رافعين العلم 
أ
فقام ا

السوري بطول) 150م(
تصويرتلك  على  المركزي  المجلس  عمل  وبالطبع 
عرضها  وتم  السورية  اإلخبارية  إلى  وإرسالها  المسيرة 

بوسائل اإلعالم)الفضائيات(
عمال المجلس ويقول:

أ
*كما يتابع السعدي عرض ا

السورية( اإلخاء  سرة 
أ
ا  ( مع جمعية  التنسيق  تم  لقد 

جل معالجة ومساعدة العوائل المتعففة ماديا«.
أ
من ا

الحرب في  لجرحى  طراف صناعية 
أ
ا تثبيت  جل 

أ
ا ومن 

سوريا دون مقابل.
تقديم  في  اليسوعيين/  باء 

آ
ال /دير  مع  *والتنسيق 

العائالت  على  توزيعها  جل 
أ
ا من  غذائية  مساعدات 

شد فقرا«والساكنين على في بيوت غير 
أ
المحتاجة وال

م�سية.
 

اإلعالمي  النشاط  عن  السعدي  للشيخ  سؤالنا  وفي 
يشرح قائال«:

)دينية- المناسبات  كل  في  بارز  دور  لمجلسنا  ★كان 
وطنية-اجتماعية(على الساحتين السورية والعراقية.

التركي منددين  الوزراء  إلى رئيس  ★وتم توجيه رسالة 
بها موقف ح�ومته من شعب وح�ومة سورياالعروبة.

)وقد نشر ذلك على الفضائيات(
للجامعة  العام  مين 

أ
ال إلى  خرى 

أ
ا رسالة  توجيه  ★تم 

عضاء 
أ
ل الشرسة  الهجمة  فيها  موضحين  العربية 

زمة في سوريا.
أ
مينها العام من ال

أ
الجامعة وموقف ا

وقد ختم الشيخ السعدي مقالته مش�ورا«بقوله:
نحن مستمرون بالتواصل مع كافة الشرفاء والنشطاء 
جل 

أ
اإلعالميين وكل المف�رين في الوطن العربي من ا

الصمود  لسوريا  المعادية  المواقف  وتوضيح  شرح 
والتحدي.

بية.★
أ
★وعاشت سوريا حرة ا

حمد عثمان عثمان
أ
ا

أعمال اجمللس املركزي لشيوخ القبائل والعشائر يف املصاحلة الوطنية

خبار الطب
أ
موقع جريدة ا

www.med-syria.com
وعلى الفيس بوك

www.facebook.com/groups/medsyria
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االنتظار الطويل مسة عيادة الفحص 
الطيب قبل الزواج يف القنيطرة

بافتتاح  القنيطرة  محافظة  في  طباء 
أ
ال نقابة  قامت 

حجيرة  منطقة  في  الزواج  قبل  الطبي  الفحص  عيادة 
اغالق  وتم   2012 العام  من  الثاني  كانون  شهر  في 
المنطقة  تلك  في  منية 

أ
ال للظروف  نظرا  العيادة  هذه 

والدولة  زواج 
أ
لال العيادة  هذه  همية 

أ
ا رغم  سف 

أ
ولال

بالفحص  القيام  تي نتيجة عدم 
أ
يا لما تخففه من عبء 

حد بش�ل فعلي إلحداث 
أ
لما قبل الزواج لم يتحرك ا

الشهيد  مشفى  ن 
أ
ا  

ً
علما المحافظة  في  العيادة  هذه 

بدى استعداده منذ إغالق العيادة في 
أ
باظة ا

أ
ممدوح ا

رض 
أ
مين المحضر الالزم على ا

أ
بدى ام�انية تا

أ
حجيرة وا

هذا  على  يجيبوا  لم  القنيطرة  طباء 
أ
ا نقابة  إل  المشفى 

يقومون بعقد قران خارجي  المتزوجين  ن 
أ
ا  

ً
مر علما

أ
ال

بعد  المختصة  المح�مة  مام 
أ
ا بعد  فيما  تثبيته  ليتم 

إحضار تقرير طبي يثبت وجود حمل وذلك إلختصار 
الفحص  عيادة  إلى  للقدوم  المادي  والعبء  الوقت  
المحافظة  مست 

أ
وا  , دمشق  في  الزواج  قبل  الطبي 

حل  إلى  النقابة  ستبادر  فهل  للعيادة  ماسة  بحاجة 
مش�لة العيادة في المحافظة .

مشفى البريوني هل من مسعف؟

التي ي�اد يصعب حلها  العديد من المش�الت  برزت 
زمة التي تمر 

أ
من قبل الجهات المعنية في ظل هذه ال

مين الدواء ونقص في ال�وادر 
أ
همها تا

أ
بها البالد ,ومن ا

من  المشافي  غلب 
أ
ا وتعاني   , والتمريضية  الطبية 

الذي  دمشق  في  البيروني  مشفى  مور,ول�ن 
أ
ال نفس 

ككثرالمعانيين 
أ
ا المحافظة  في  المشافي  هم 

أ
ا يعتبر من 

ن 
أ
ا ,إلى  فهو في قلب الحدث وت�بد خسارات فادحة 

يصبح يستغيث فهو يش�و من قلة في الختصاصات 
ي 

أ
ا يوجد  فال  الهضمية  اختصاص  مثل  الضرورية 

دوية 
أ
ال مين 

أ
تا لصعوبة  باإلضافة  المشفى  في  طبيب 

كبير  صبح 
أ
ا المراجعين  عدد  ن 

أ
,وا  

ً
خصوصا الورمية 

لف 
أ
70ا لحدود  وصل  حيث  خيرة 

أ
ال ونة 

آ
ال في   

ً
جدا

مين 
أ
تا في  الجامعة  دور  ين 

أ
ا ل 

أ
نسا بدورنا  ,ونحن 

المعنية كسر  الجهات  مل من 
أ
نا لذا  الطبية؟  ال�وادر 

والضرورية  الالزمة  دوية 
أ
ال مين 

أ
تا يخص  بما  الروتين 

,ول 
ً
جدا عالي  الورمية  دوية 

أ
ال ثمن  ن 

أ
ا  

ً
خصوصا

مينها.
أ
و تا

أ
يستطيع المواطن العادي شراءها ا

مشفى تلكخ هل حيل همومه أحد:
هموم  من  حمص  محافظة  في  تل�خ  مشفى  يعاني 
من  كبير  عدد  خروج  بعد   

ً
وخصوصا وكبيرة  عديدة 

ويعد  منية 
أ
ال وضاع 

أ
ال بسبب  الخدمة  عن  المشافي 

هم مش�الته حيث 
أ
ا والتمريضي  الطبي  ال�ادر  نقص 

يوجد بالمشفى طبيب مقيم واحد اختصاصي جراحة 
 
ً
نقصا وهناك  تخدير  طباء 

أ
ا ربعة 

أ
ا فقط  ويوجد  عامة 

بسبب  الخدمة  وعناصر  السائكقين  عدد  في   
ً
شديدا

حصولهم على موافقات لنقل عملهم ويوجد بالمشفى 
نقلت  البقية  السيارات  كون  واحدة  إسعاف  سيارة 
خرى، 

أ
نها لن ترى النور مرة ا

أ
وواحدة باإلصالح ويبدو ا

ي مع بدء 
أ
ا ما المصاعد فهي معطلة منذ 3 سنوات 

أ
وا

ترتفع سم واحد وكذلك  بالعمل ولم  المشفى  مباشرة 
جهزة الثالث الخاصة بغسيل ال�لية 

أ
هناك تعطل لال

السيئ  الصحي  الصرف  في  كبيرة  مش�لة  وهناك 
التنفيذ. هذه الهموم نصفها برسم وزارة الصحة.

معاناة العمال مع شركات التأمني 
الصحي 

الصحي  مين 
أ
والتا للضمان  الخاضعين  العمال  يش�و 

بالش�ل  الصحي   مين 
أ
التا خدمات  تقديم  عدم  من 

المطلوب وذلك لتراجعها وعدم فعاليتها من جهة ومن 
خرى ل�كثرة الخالفات الحاصلة بين المتعاملين 

أ
جهة ا

معها  المتعاقدة  الطبية  والجهات  مين 
أ
التا مع شركات 

الشركات هذا  لصعوبة تحصيل مستحقاتهم من هذه 
ما ش�ل معاناة للعمال الخاضعين للضمان وبالتالي 
الروتين  بتعقيد  الصحي  مين 

أ
التا شركات  تقوم  باتت 

العمال  ويترك  عليها  يرد  وحتى  البيانات  ترسل  حتى 
لالنتظار لساعات طويلة , كما يعاني هؤلء العمال من 
التعرفة  طباء لهم حيث يقومون برفع 

أ
سوء معاملة ال

طباء 
أ
ال نقابة  من  المقررة  التعرفة  ضعاف 

أ
با عليهم 

 
ً
يضا

أ
ا وتركه  المريض  إهمال  عن   

ً
فضال الصحة  ووزارة 

عند  التعرفة  لرفع  وباإلضافة  طويلة  ساعات  ينتظر 
التحاليل والصور الشعاعية ,والسؤال هنا متى  طلب 
مين 

أ
بالتا المتخصصة  الح�ومية  شام  شركة  سننتظر 

 46 رقم   المرسوم  بموجب  احدثت  والتي  الصحي 
ن تعود لها 

أ
تاريخ 3-11-2011 والتي من المفترض ا

هيئة  برسم  مر 
أ
ال هذا  ويبقى  الصحي  مين 

أ
التا محفظة 

مين .
أ
الشراف على التا

مشفى جرمانا العام حاجة ملحة 
يطالبون  هلي مدينة جرمانا 

أ
وا  مضت سنوات عديدة 

كونه  له  الماسة  للحاجة  نظرا  عام   مشفى  بإحداث 
هالي طالبو 

أ
ن ال

أ
سيخدم العديد من المواطنين علما ا

بتعديل مشروع إحداث مبنى للعيادات الشاملة الذي 
التصريحات  وفي  مليون   200 ولي 

أ
ا مبلغ  له  رصد 

ت بدراسة 
أ
نها بدا

أ
خيرة لمديرية صحة ريف دمشق ا

أ
ال

التخصصات  لجميع  عام  مشفى  إحداث  مشروع 
فهل  مربع  متر   5761 إلى  تصل  إجمالية  بمساحة 
ست�ون  نها  

أ
ا م 

أ
ا ورق  على  حبر  الدراسة  هذه  ستبقى 

واقعية وستخدم المواطنين .

البريوقراطية تعرقل أول معمل 
أدوية يف الالذقية

ككثر من عام للحصول على التراخيص المبدئية 
أ
مضى ا

الالذقية  محافظة  في  دوية 
أ
لال معمل  ول 

أ
ا إلقالع 

هالي 
أ
لال عمل  فرص  وسيؤمن  الدواء  سيوفر  الذي 

قابل  كونه  دونم  لمساحة15  يحتاج  والمعمل  هناك 
رض 

أ
ا اختيار  تم  والرد  خذ 

أ
ال وبعد   

ً
مستقبال للزيادة 

لتحويل  المراسالت  رحلة  ت 
أ
وبدا البصة  منطقة  في 

زراعية  راض 
أ
ا من  وتحويلها  رض 

أ
لال التنظيمية  الصفة 

إلى  سف 
أ
ولال مل�ية...إلخ  نقل  و 

أ
ا خاصة  مالك 

أ
ا إلى 

هذا اليوم لم تنته هذه اإلجراءات الروتينية والمعمل 
هميته.

أ
موجود على الورق فقط رغم ا

ُعمال وزارة الصحة بال عالج :

وتم  الصحي  الضمان  من  الصحة  وزارة  عاملوا  حرم 
مبالغ  منهم  واقتطع  مين 

أ
التا شركات  مع  تشميلهم 

ولى بالضمان الصحي كونهم 
أ
على مدى عامين وهم ال

ككثر من 
أ
مراض ا

أ
يعملون بظروف صعبة وقابلة لنشر ال

سنان 
أ
ككثر معناتهم هي انعدام وجود عالج لال

أ
غيرهم وا

زمة 
أ
ال بال�م خالل  زمة فما 

أ
ال الذي كان م�لف قبل 

سنان فهل ستبادر 
أ
حيث يت�كفي العاملون بنيل قلع ال
لم عامليها.

آ
وزارة الصحة لمعالجة ا

شكاوي طبية من كل أحناء سورية
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       أضواء )إل.إي.دي( LED » » تسرق النوم من عيوننا

 Light( و بالن�ليزية
أ
الصمام الثنائي الباعث للضوء ا

Emitting –Diode( اختصارا LED »  » هي مصدر 
تبعث  الموصالت  شباه 

أ
ا مواد  من  مصنوع  ضوئي 

الضوء فيما يمر خالله التيار ال�هربائي .
بداية  في  الزرقاء   LED مصابيح  ول 

أ
ا اختراع  تم 

العلماء  اخترع  لقد   , الماضي  القرن  من  التسعينات 
مري�ي 

أ
مانو و ال

أ
كازاكي و هيروشي ا

أ
اليابانيين إيسامو ا

فعال  للضوء  جديد  مصدرا  ناكامورا  شوجي  الياباني   -
 , )إل.إي.دي(   LED مصباح  هو  للبيئة  صديقة  و 
في  للعلوم  السويدية  المل�ية  كاديمية 

أ
ال علنت 

أ
ا وقد 

نهم قد استحقوا جائزة نوبل للفيزياء لعام 
أ
ستوكهولم ا

للضوء  الباعثة  الثنائية  الصمامات  لتطويرهم   2014
زرق التي تتمتع ب�كفاءة عالية. 

أ
ال

ككثر المصابيح توفير لستهالك الطاقة , كما 
أ
و هي من ا

تتميز بصغر حجمها وطول عمرها و سعرها المقبول .
حمر 

أ
خضر و ال

أ
زرق و ال

أ
ككثر شيوعا باللون ال

أ
وت�ون ا

لوان الثالثة تم الحصول على جيل 
أ
و بالجمع بين ال

جديد من المصابيح البيضاء الساطعة .
طباء 

أ
ال لجريدة  الل�كتروني  الموقع  فاد 

أ
ا ما  حسب 

 LED مصابيح  ن 
أ
ا  « تسيايتونغ  ارتسته   « لمان 

أ
ال

ن 
آ
ما ال

أ
كانت تستخدم في الماضي في السيارات فقط ا

جهزة التلفزيون و شاشات 
أ
صبحت منتشرة في ا

أ
فقط ا

إضاءة  إلى  باإلضافة  الذكية  الهواتف  و  ال�ومبيوتر 
الحجرات و القاعات .

ن تؤثر على نمط نومنا ؟
أ
ل�ن كيف يم�ن لها ا

ينامون  من  عدد  ن 
أ
ا مؤخرا  بريطانية  دراسة  نوهت 

قل من سبع ساعات في الليلة الواحدة يصل لحوالي 
أ
ا

)إل. ضواء 
أ
ا سباب في ذلك هي 

أ
ال هم 

أ
ا حد 

أ
ا و   % 60
إي.دي( .

ذكر  حيث  الطبية  هارفارد  ب�لية  الصحة  خبراء  كد 
أ
ا

» شارليز  النوم  في طب  الستشاري  البروفيسور  فيها 
ضواء 

أ
ن الوهج القوي المنبعث من هذه ال

أ
تشياسلر » ا

زرقاء  مغناطيسية  كهر  موجات  يتضمن  الصطناعية 
التماس  على  عالية  قدرة  ذات  العين  شب�ية  خاليا  و 
هذه الموجات و تحويل ذلك إلى الدماغ بسرعة كبيرة 
فتعمل  لل�افيين  مماثال  عمال  الموجات  هذه  فتعمل 
إثارة الخاليا و المراكز العصبية فتنشط  على تحفيز و 
زعزعة  إلى  تؤدي  بالتالي  و  لليقظة  المحفزة  عصاب 

أ
ال

فيسبب  الجسم  في  البيولوجي  اإليقاع  تعطيل  و 
اضطرابات في النوم و تقلبات في المزاج .

على  تعمل  الموجات  هذه  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
الناقالت   ( ال�يميائية  للمواد  الدماغ  إفراز  تقليص 
و ما 

أ
العصبية ( و بالتالي تخفض إنتاج مادة الميالتونين ا

يسمى بهرمون النوم )الذي يفرز من الغدة الصنوبرية( 
وهو مسئول عن تنظيم الساعة البيولوجية في جسم 
بالنوم  شعارنا 

أ
ل للدماغ  مر 

أ
ا بإصدار  وذلك  اإلنسان 

خالل  طويلة  لفترة  ضواء 
أ
ال لهذه  التعرض  وبالتالي   ,

يفترض  الذي  الوقت  في  المساء  في  وخاصة  اليوم 
و  الدماغ  الميالتونين يخدع  إنتاج  فيه نسبة  تعلو  ن 

أ
ا

نشاط  يزداد  بالتالي  و  قائم  النهار  ن 
أ
كا يشعر  يجعله 

رق الشديد .
أ
وحيوية الجسم فيسبب ال

 National Academy (( خرى قامت بها
أ
و في دراسة ا

Of Sciences تبعتها دراسة في جامعة لندن قالت 
الدراسة  قادت  التي  تشانغ  ماريا  ني 

آ
ا البروفيسورة 

من  عشوائية  عينة  على  تجارب  إجراء  بعد   : الطبية 
شخاص الذين يستعملون ال�مبيوترات 

أ
ن ال

أ
فراد ا

أ
ال

اللوحية و ال�كتب الل�كترونية قبل الخلود إلى النوم 
بسبب  وذلك  يناموا  حتى  طول 

أ
ا وقت  استغرقوا 

الضوء  يطلقها  التي  القصيرة  للموجات  التعرض 
وبالتالي  اإلل�كترونية  جهزة 

أ
ال هذه   من  المنبعث 

النصف  إلى  الميالتونين  مادة  إنتاج  لديهم  انخفض 
البيولوجية  الساعة  في  خلل  سبب  مما 
ثر على 

أ
ا و  اإلنسان  الطبيعية في جسم 

مسار نومه المنتظم .
عدم  و  يوميا  مر 

أ
ال هذا  ت�رار  مع  و 

من  ال�افي  القسط  على  الحصول 
من  العديد  في  السبب  النوم سي�ون 
مشاكل الجسم الصحية مثل السمنة و 
الس�ري و الصداع و اإلجهاد العصبي 
مراض القلب و الككتائب و 

أ
و التعب و ا

النقص في التركيز .
باإلضافة  طفال 

أ
ال عند  لوحظ 

اإلصابة  السابقة  لالضطرابات 
الحركة  فرط  باضطراب 
النشاط  بسبب   hyperactivity((
إلى  يؤدي  مما  النوم  قلة  و  الزائد 
التركيز  في  النقص  و  النتباه  تشتيت 
ثيرها على الذاكرة على 

أ
تا إلى  باإلضافة 

المدى الطويل بسبب إجهاد الدماغ .
لذلك يجب العمل على تجنب اإلضاءة المرتفعة جدا 
البدء  يجب  منها  لبد  كان  إن  و  المساء  حلول  في 
مام 

أ
ا النوم  تجنب   , العالية  نوار 

أ
ال بخفض  تدريجيا 

جهزة 
أ
شاشة التلفاز , عدم استخدام الهواتف الذكية وال

اللوحية قبل الخلود إلى النوم و على وجه الخصوص 
لعاب 

أ
ال ممارسة  من  التقليل  طفال 

أ
لال بالنسبة 
اإلل�كترونية .

الصحة  منظمة  ن 
آ
ال حتى  تتبناها  لم  الدراسات  هذه 

الموضوع مازال  ن 
أ
FDA  ل إل  العالمية و ل منظمة 

قابل للبحث و الدراسة مستقبال.
قبل  من  المعلومات  و  الدراسة  هذه  تصديق  تم  لقد 
مدير الصحة في محافظة حلب السيد الدككتور محمد 
زرق دككتورة 

أ
الحزوري والسيدة نائبة مدير مشفى زاهي ا

عصاب ميريال حلبي .
أ
ال

إعداد و تقديم الصيدلنية : ديانا عرفه                                                  

مدير وصاحب المطبوعة
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للجميع  العلم  بنشر  اليونيس�و  توجيهات  بعد 
لدعم  الل�كترونية  الشب�ة  قدرات  من  والستفادة 
نحاء العالم، والهدف رفع 

أ
الطالب المحتاجين في كل ا

لف الجامعات 
آ
ت ا

أ
سوية المعيشة. من ذلك الحين بدا

النترنت.  على  مجانية  كورسات  للتقديم  بالتسابق 
في  المشهورة  الجامعات  كافة   

ً
تقريبا تشمل  سماء 

أ
وال

.
ً
العالم وفي كافة الختصاصات تقريبا

شهادات  الجامعات  تقدم  ل  واضحين،  ن�ون  ل�ي 
كاديمية بش�ل مجاني بل هو ش�ل من الدعاية ومن 

أ
ا

المواد  بعض  فإن  المنافسة  بسبب  ل�ن  الترغيب. 
ن 

أ
ا حين  في  لالهتمام،  مثير  مستوى  على  المقدمة 

الغالبية مثير للشفقة.
و شهادة تميز 

أ
الشهادات الممنوحة هي شهادة حضور ا

على ش�ل ملف PDF، ل�ن يم�ن دفع مبلغ صغير 
الجامعة.  قبل  من  تصديقها  مقابل  دولر(   50-30(
ي 

أ
كاديمية )ا

أ
ل�ن هذه شهادة حضور كورس وليست ا

و الحصول على ب�الوريوس 
أ
ل تنفع في تعديل الشهادة ا

و ماجستير(.
أ
ا

تقديم  استطاعت  التي  اإلل�كترونية  المواقع  هم 
أ
ا من 

coursera. موقع  هو  احترافي  مستوى  على  كورسات 
فضل تجمع لجامعات العالم 

أ
ينا ا

أ
org. والذي يضم برا

 
ً
وانتهاءا وبريطانيا  وكندا  مري�ا 

أ
ا بجامعات  ابتداًء 

ن 
أ
ا صحيح  والم�سيك.  وروسيا  الصين  بجامعات 

ل�ن  الجامعة،  في  للمبتدئين  هي  ال�ورسات  معظم 
هو  وكمثال  شهرين  لمدة   

ً
كامال  

ً
وقتا يشغلك  بعضها 

كورس خوارزميات المعلوماتية الطبية من جامعة سان 
 LMU و موت الخلية المبرمج من

أ
ديغو- كالفورنيا ا
لمانية. 

أ
ميونخ ال

تدعمه  الذي   edx.org موقع  هو  ينا 
أ
برا المنافس 

ساسي جامعة هارفرد، ومستوى كورساته 
أ
بش�ل ا

خرى فهي ل تعطي 
أ
ما المواقع ال

أ
كلها هو محترف. ا

بالتفاهات  مليئة  نها 
أ
ا و 

أ
ا كافية  معلومات  المتعلم 

و 
أ
ا  Alison, Khan Academy, TED مثل 

اإلسباني  الموقع  مثل  ن�ليزية 
أ
ال غير  بلغة  نها 

أ
ا

لجامعة  محاولة  هناك  وكان   .miriadax.net
لم  سف 

أ
لال ل�ن  النموذج  هذا  تقليد  في  دمشق 

هذا  ككتابة  قبل  كافية  معلومات  مين 
أ
تا نستطع 

الخبر.
لم  وإن  فهي  المواقع،  هذه  بمتابعة   

ً
جدا ننصح 

تحسين  في  جيدة  فرصة  تعطي  كاديمية 
أ
ا ت�ن 

و 
أ
ا جديد  اختصاص  على  التعرف  و 

أ
ا اختصاصك 

تحسين فرصك في إيجاد عمل.

 يف أحسن جامعات العامل
ً
التعلم عن بعد جمانا


