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ما وراء اجلدران
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نشرة مستشفى ألبير هيكل
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Recycler ćest bien

الريا�صة يف املاء   
 م�ؤمترات وم�صاركات
العدوىامل�صت�صف�ية  

جلنة مكافحة العدوى
ق�اعد �صالمة الغذاء

ال�الدة بدون اأمل
اإلت�اء اأ�صابع القدمني

الغرية بني التالميذ
La télévision et les enfants 

احلمل وال�صكري
تن�يع االأكل بعد الر�صاعة
اأهمية فرز النفايات املنزلية

1st of  December
Aids international day
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هيكل  م�شت�شفى  يوؤمن 
النقل املجاين للجميع

خط ال�شري:
�شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى

الأوقات: كل ن�شف �شاعة
من ال�شاعة 7 حتى 1 ظهرًا

من ال�شاعة 4 حتى 7:30 م�شاًء

حكمة اليوم
Le temps guérit presque tout. Donnez du temps au temps.

Don’t be overly concerned with your weight, it’s just a number.
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لكل قلٍب ناب�ٍض يف احلياة �شريان و�شيدلية امل�شت�شفى هي �شريانها الذي 
يغذي ويداوي جراح واأوجاع املر�شى اإذ يقال "لكل داٍء دواء".

يف  العامل  الفريق  اخلا�شة،اأما  م�شوؤولياته  امل�شت�شفى  يف  ق�شم  لكل 
عمليات،  من  امل�شت�شفى  اأق�شام  كافة  اإحتياجات  يلبي  فهو  ال�شيدلية 

عناية، �شحة واأمرا�ض �شرطانية... دون اإ�شتثناء.

من  اإيجابية  نتائج  حتقيق  هو  ال�شيدلية  رعاية  من  الرئي�شي  الهدف 
اإ�شتعمال الأدوية التي حت�ّشن نوعية حياة املر�شى.

الأدوية  حت�شري  اإطار  يف  غالبًا  تقع  الأ�شا�شية  ال�شيدلية  ر�شالة  اإن 
ال�شريع حلّلها.  التدخل  العوار�ض اجلانبية وحماولة  و�شرفها، مراقبة 
وكذلك من �شلب عمل ال�شيدلية التاأكد من �شالمة املمار�شات الدوائية 
وغاياتها بالإ�شافة اإىل تقييم اإ�شتعمال العالج وتطوير الإ�شرتاتيجيات 
التي متكن من حتقيق تلك الأهداف. هذا ف�شاًل عن ال�شعي لإكت�شاف 
الأدوية �شمن  وتخزين  املر�شى  و�شالمة  تنمية جودة اخلدمات  فر�ض 
ن�شاطات  وتقييم  عام  ب�شكل  الأداء  حت�شني  وفر�ض  املنا�شبة  الظروف 

ال�شيدلية والأ�شباب الرئي�شية حلدوث الأخطاء الدوائية. 

يقوم اأع�شاء ق�شم ال�شيدلية املوؤلفني من ال�شيديل امل�شوؤول وم�شاعديه 
املواد  جميع  من  كايف  خمزون  لتاأمني  امل�شرتيات  ق�شم  مع  بالتن�شيق 
ال�شيدلنية وغري ال�شيدلنية من اأجل �شمان تزويد ال�شيدلية بالأدوية 

الواردة يف الدليل وكذلك املواد الأ�شا�شية الأخرى.

اجلرعة  نظام  اأهّمها  مبميزات  هيكل  م�شت�شفى  يف  ال�شيدلية  تتمتع 
الواحدة حيث يقام اإعادة تعبئة الأدوية يف عبوات خا�شة بنظام اجلرعة 
الفوري. هذا النظام  الواحدة فتكون هذه الأخرية جاهزة لالإ�شتعمال 
ي�شمن �شالمة الدواء اأثناء �شرف الدواء من ال�شيدلية اإىل الأق�شام، 
ال�شالحية  وتاريخ  الت�شغيل  رقم  العلمي،  الإ�شم  الدواء،  هوية  يوؤكد 

ويخفف من ح�شول الأخطاء الدوائية.

الأدوية  بتح�شري  خا�شة  وحدة  ال�شيدلية  لدى  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
ما  البيئة  وتهدد  الإن�شان  على  خطرًا  ت�شكل  التي  الأدوية  اأي  اخلطرة 
بها.  املنوطة  ال�شالمة  قواعد  ح�شب  معها  والتعامل  حت�شريها  يتم  مل 
هذه الأدوية هي غالبًا اأدوية م�شادات ال�شرطان التي يحتاجها مر�شى 

ال�صيدلية

ال�شيدلية

فتح الفم ومد الل�صان.
هل �شاألت نف�شك ملـاذا ي�شر الأطباء اأثناء زيارتك لهم يف العيادة على 

طلبهم الدائم بفتح الفم ومد الل�شان؟ 

ي�شاألك الطبيب اأن تخرج ل�شانك عند الفح�ض وذلك لالأ�شباب التالية:
- اإذا كـان لون ل�شانك مييل اإىل الإ�شفرار فهذا دليل على ن�شبة ال�شفار 

العالية يف الدم.
- اأما اإذا كــان لون ل�شانك مييل اإىل الزرقة فهذا يدل على وجود مر�ض 

بالقلب اأو اجلهاز التنف�شي.
- اأما اإذا كان لون ل�شانك اأحمر ورديًا فهذا يدل على ال�شحة.
- اأما اإذا كان لون ل�شانك باهتًا فذلك يدل على وجود اأنيميا.

حمى  وجود  على  يدل  فهذا  بي�شاء  طبقة  ل�شانك  لون  كـان  اإذا  اأما   -
واإ�شطراب يف اله�شم.

- اأما اإذا كان هنالك رع�شة يف ل�شانك عند اإخراجه من الفم فهذا يدل 
على وجود ت�شمم اأو توتر ع�شبي.

اأما الآن ما عليك اإل الذهاب اإىل املراآة اإفتح فمك، واقراأ ل�شـانك.

العالج الكيميائي كو�شيلة اأ�شا�شية للتغلب على مر�شهم. وجتدر الإ�شارة 
التخزين  يف  خا�شة  اإجراءات  اإىل  اأي�شًا  حتتاج  الأدوية  هذه  اأن  اإىل 

والتح�شري وت�شريف نفاياتها وعند اإعطائها للمري�ض.

اأي�شًا، يقوم م�شوؤول ال�شيدلية مبراقبة وتوزيع املواد امل�شّنفة يف جدول 
املواد املراقبة ومنها املخدرات واملهدئات لتاأمني �شالمة اجلميع وتاليف 

ت�شرب هذه الأدوية املحظورة لغري املر�شى الذين يحتاجونها.

جميع  يعمل  امل�شت�شفى  يف  وهام  حيوي  ق�شم  ال�شيدلية  اإن  واأخريًا، 
اأع�شائه لتاأمني جودة اخلدمات وم�شاعدة املر�شى.

    د. م�شعل �شابونة
�شيديل م�شت�شفى هيكل
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الريا�صة يف املاء

ما هي ممار�شة الريا�شة يف املاء "AquaGym"؟
تعترب ممار�شة الريا�شة يف املاء طريقة فعالة للياقة البدنية، ين�شح بها 
للذين ل ميار�شون الريا�شة ب�شكل خا�ض، متّكن ال�شخ�ض من التحرك 
اأنها  كما  اإنعدام اجلاذبية  بفعل  لأية �شدمات  يتعر�ض ج�شمه  اأن  دون 
ع�شالت  وخا�شًة  جيدًا  و�شدها  اجل�شم  ع�شالت  تقوية  على  ت�شاعد 

البطن والفخذين.
هي عبارة عن ممار�صة حركات معينة يف املاء، يطلق على هذه الريا�صة 

اأي�صاً اإ�صم "اإيقاظ الع�صالت" بحيث اأنها ت�صغل جميع الع�صالت.

من ين�شح بهذه الريا�شة؟
يودون  الذين  لالأ�شخا�ض  مثالية  ريا�شة  اإنها  للمبتدئني:  بها  ين�شح 
يعانون من  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  الأوىل. كما  للمرة  الريا�شة  ممار�شة 
م�شاكل يف املفا�شل اأو يف احلركة باإمكانهم الإ�شتفادة من هذه الريا�شة 

التي تعترب كاإعادة تاأهيل لهم.

اأو  اأي تاأثريات  اأي�شًا ح�شة من هذه الريا�شة من دون  للمراأة احلامل 
م�شاكل جانبية حتى ال�شهر الثامن من احلمل.

هل ت�شاعد ممار�شة امل�شي يف املاء على التنحيف؟
ريا�شة  اإنها  جمموعات،  �شكل  على  امل�شابح  يف  الريا�شة  هذه  متار�ض 
مثالية للتنحيف وللح�شول على ج�شم ر�شيق ومتنا�شق من دون التعر�ض 
للكثري من ال�شغوط وامل�شاكل التي تعاين منها خالل ممار�شتك لريا�شة 
م�شاكل  معاجلة  اإطار  �شمن  الريا�شة  هذه  تدخل  الأر�ض.  على  امل�شي 

الظهر، املفا�شل وم�شاكل النوم، اإ�شافًة لإعادة التاأهيل بعد اجلروح.

ما هي مبادئ ممار�شة ريا�شة امل�شي يف املاء؟
- تبداأ اجلل�شة عادًة بالهرولة يف املاء م�شافات ق�شرية للتحمية ومن 
ثم يبداأ التدريب. ترتاوح مدة اجلل�شة بني 45 دقيقة اإىل �شاعة ون�شف 

ال�شاعة تقريبًا.
- يجب اأن يبقى جذع الظهر م�شتقيمًا طول فرتة التدريبات اأما القدمني 
ت�شتخدم  اجلانبني،  اإىل  اأو  اخللف  اإىل  الأمام  من  بالتحرك  فتقومان 

اليدين مل�شاعدة القدمني.

ما هي ح�شنات امل�شي يف املاء؟
- اإنها ريا�شة ت�شاعد للح�شول على قامة ر�شيقة باأقل �شغوط ممكنة.

- تزداد ن�شبة دقات القلب مع ازدياد املجهود ولكن بهدوء و�شال�شة لأن 
الدم ي�شل ويت�شاعد نحو القلب بطريقة اأ�شهل مما هو عليه يف حالة 

امل�شي العادي.
- اإنها ريا�شة ت�شاعد على التخل�ض من ال�شيلوليت

- اإ�شافة اإىل ذلك، اإنها طريقة مثالية وفعالة لتنقيه و�شّد اجللد لإبعاد 
الع�شو  بفعل  الدموية  الدورة  تن�شيط  طريق  عن  ال�شامة  الع�شالت 

ال�شائل )املاء( الذي يدّلك اجل�شم من القدمني حتى الأكتاف.

ال�شيدة بات�شينا �شباغ
اأخ�شائية العالج الفيزيائي

الريا�شة يف املاء
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موؤمترات 
وم�شاركات

بالتعاون مع م�شت�شفى هيكل  اللبنانية لطب الطوارئ  اأقامت اجلمعية 
يف  الأول  موؤمترها  لبنان-طرابل�ض،  اأطباء  نقابة  يف  العلمية  واللجنة 

ال�شمال بعنوان:

جرى املوؤمتر على مرحلتني خالل ثالثة اأيام:

الأكادميية  مع   بالتعاون  نظمت  متوز،   1٦ –  15  : الأوىل  املرحلة   -
)LEAM( وجرى خاللها تدريب  اللبنانية الأوروبية لطب الطوارئ 
امل�شتجدات  اآخر  على  ال�شمال  يف  الطوارئ  اأطباء  من  لعدد  تطبيقي 
 ACR = Arrêt cardio-respiratoire بال  العناية  يف  العاملية 

واحلالت الطارئة. نال بعدهاامل�شاركون �شهادات موثقة عامليًا.

- املرحلة الثانية : 17 متوز، جرى خاللها عر�ض ملحا�شرات متنوعة 
هذا  يف  �شارك  خمتلفة.  مر�شية  بحالت  الطوارئ  يف  العناية  حول 
اأطباء من تخ�ش�شات خمتلفة وم�شت�شفيات متعددة �شواء يف  املوؤمتر 

ال�شمال اأو يف بريوت وجبل لبنان.

ي�شكل هذا املوؤمتر احللقة الأوىل من �شل�شلة موؤمترات توثق التعاون بني 
امل�شت�شفى وجمعية طب الطوارئ.

امل�صاركة يف الربنامج 
ال�طني ل�هب االأع�صاء

Les premières
journées d’urgence 

اأطلق بتاريخ 17 متوز 2010، من خالل موؤمتر الطوارئ م�شروع م�شاركة 
NOOTDT-Lb  م�شت�شفى هيكل بالربنامج الوطني لوهب الأع�شاء

هذا  ا�شطفان  اأنطوان  الدكتور  مديره  بح�شب  الربنامج  هذا  ي�شعى 
اللبنانية من  الأرا�شي  الأع�شاء يف  تو�شيع �شبكة واهبي  اإىل  الربنامج 
خالل تدريب اجلهاز الطبي املعالج يف بع�ض امل�شت�شفيات على اختيار 
واهبي الأع�شاء بح�شب �شروط متفق عليها عامليًا، بالإ�شافة اإىل اإقامة 
ندوات وتوزيع كتيبات اإىل اأفراد املجتمع تظهر اأهمية وهب الأع�شاء، ت�شريع 
الأديان لهذا املو�شوع، والطريقة العمالنية التي يجب اأن يتبعها كل من يتبنى 

هذه الفكرة.
اإميانًا مّنا باأهمية وهب الأع�شاء اأعلّنا م�شاركتنا بهذا امل�شروع وبداأنا 
الب�شرية  والأن�شجة  الأع�شاء  وزرع  لوهب  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 
ووزارة ال�شحة بتدريب فريق عمل داخلي على النظم العاملية التي يتم 

على اأ�شا�شها اإختيار واهب الأع�شاء وطريقة الوهب.
د.ن�شرين بازربا�شي
املدير الطبي
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لتح�شري  ت�شتخدم  التي  والأدوات  الأ�شطح  جميع  وطهري  اإغ�شلي    -

الطعام.
- اإحر�شي على تكرار غ�شل اليدين: قبل البدء مبراحل حت�شري الطعام 
وخا�شًة بعد التوقف للقيام بعمل اآخر. ول تن�شي تغطية اجلروح والبثور 

على يديك ب�شمادات مقاومة للماء.
- ل ت�شعي طالء الأظافر عند حت�شري الطعام.

قبل  الت�شوق  مراحل  من  مرحلة  اآخر  يف  والدواجن  اللحوم  اإ�شرتي   -
الذهاب للمنزل مبا�شرًة.

- عند �شرائك املعلبات تاأكدي من تاريخ ال�شالحية اأوًل كما يجب اأن 
تكون املعلبات خالية من ال�شداأ والإنتفاخ.

- اإتبعي مبداأ )FIFO(first in first out اأي اإ�شتخدمي يف منزلك 
املعّلبات القدمية قبل اجلديدة.

الطعام  حت�شري  عملية  خالل  واملطبوخ  النيء  الطعام  بني  اإف�شلي   -
وتخزينه.

- اإ�شتخدمي لوحي تقطيع منف�شلني من البال�شتيك امل�شغوط اأحدهما 
للحوم والدواجن واآخر للخ�شار.

- ل ترتكي الطعام يف درجة حرارة الغرفة ملدة تتخطى الأربع �شاعات 
اإذ اأن البكترييا تتكاثر ب�شرعة يف مثل هكذا حرارة. 

- اإطبخي الطعام جيدًا ل�شيما اللحوم والدواجن والبي�ض لأن احلرارة 
العالية �شمن وقت كاف تق�شي على معظم البكترييا.

- عند تذوق الطعام اأثناء الطهي عليك اأن تغ�شلي امللعقة امل�شتعملة.
- بعد الإنتهاء من طهي الطعام، ل ت�شعيه يف الأواين التي مت اإ�شتخدامها 

خالل عملية الطهي، بل يف اأوان جديدة ونظيفة.

العدوى امل�شت�شفوية

Infections nosocomiales  ما هي العدوى امل�شت�شفوية؟
 اإن العدوى امل�شت�شفوية هي كل عدوى ت�شيب املري�ض وهو موجود داخل 
 امل�شت�شفى، ويف بع�ض احلالت تعترب العدوى م�شت�شفوية حتى بعد مرور
ال�شناعية البدائل  اإلتهاب يف  وجود  املري�ض يف حال  على خروج    �شنة 

."Infections sur prothèse"
وتبلغ ن�شبة امل�شابني من العدوى امل�شت�شفوية 5 يف املئة

   Ref: Enquête nationale de prévalence 2006 INVS France
وترتفع هذه الن�شبة يف اأق�شام العناية الفائقة واجلراحة.

ما هي اأ�شبابها؟
اإ�شابة  امل�شت�شفوية  العدوى  حدوث  �شبب  يكون  احلالت  ن�شف  يف 
ال�شحية  حالته  �شاهمت  وقد  �شخ�شيًا  هو  يحملها  بجراثيم  املري�ض 
من  اإليه  نقلت  اجلراثيم  فاإن  الآخر  الن�شف  يف  اأما  املر�ض.  باإندلع 
ال�شحة  لإجراءات  الكامل  التطبيق  عدم  ب�شبب  وذلك  املعالج  اجلهاز 
اأو تعقيم اجللد  العامة كغ�شل اليدين بح�شب الأنظم العاملية املعروفة، 
تركيب  دم،  )�شحب  غريب  ج�شم  اأي  اإدخال  اأو  اجلراحي  العمل  قبل 

)..."Sonde urinaire"  م�شل، ق�شطرة بولية

ما هي اأكرث اأنواع الإلتهابات املكت�شبة ؟
- اإلتهاب البول
- اإلتهاب الرئة

"Site opératoire" اإلتهاب موقع العمل اجلراحي -

وللحيلولة �شد العدوى امل�شت�شفوية يتخذ امل�شت�شفى عدة اإجراءات اأهّمها:
1. وجود جلنة متخ�ش�شة يف مكافحة العدوى املكت�شبة

Comité de lutte contre les infections nosocomiales CLIN
2. تدريب الفريق املعالج بطريقة منتظمة على اأحدث الطرق الوقائية 

املتبعة عامليًا.

د. متى متى
اأخ�شائي   يف الأمرا�ض  اجلرثومية

العدوى
امل�صت�صف�ية

اإن الت�شوير ال�شعاعي للثدي Mammographie هو ال�شمانة الوحيدة 
للك�شف املبكر ل�شرطان الثدي، يجب اإجراء هذا الفح�ض مرًة كل �شنة 
من  املعتمدة  املراكز  اأحد  هو  هيكل  م�شت�شفى  اإن  الأربعني.  �شن  فوق 
قبل احلملة الوطنية للوقاية من �شرطان الثدي لغاية نهاية ال�شنة وفق 

موعد م�شبق.

�شرطان الثدي

ميكن
ي�صتهدفك

على �صحة ال�صالمة:
ال�ص�رة ال�صعاعية

مرة كل �صنة اإبتداًء 
من �صن االأربعني
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Comité de lutte contre les infections nosocomiales

امل�شت�شفى،  يف  اإقامته  خالل  املري�ض  ب�شالمة  هيكل  م�شت�شفى  تهتم 
فتعمل جاهدًة على اإدارة كافة املخاطر التي ميكن اأن يتعر�ض لها من 
حلظة دخوله حتى خروجه. من اأهم هذه املخاطر، اإنتقال العدوى التي 

ت�شغل املري�ض وعائلته وكافة اأفراد الفريق املعالج.

ب�شكل  تتابع  العدوى  العام 2002 جلنة ملكافحة  امل�شت�شفى منذ  اأن�شاأت 
عام الأمور املتعلقة بال�شحة والأمرا�ض املعدية. 

وحددت  اأ�ش�ض  لها  و�شعت  حيث   2005 العام  يف  اللجنة  هذه  تفعلت 
مهامها ور�شالتها.

اأع�شاء  وت�شعة  بازربا�شي  اللجنة د.طه  رئي�ض  اللجنة حاليًا من  تتاألف 
وهم: د. ح�شان مالط، د. ن�شرين بازربا�شي، د. غالب ذوق، د. جيلبري 
ال�شيدة  �شابونة،  م�شعل  ال�شيد  �شروج،  تانيا  د.  اأوغلو،  يعقوب  قره 

كري�شتني �شويف، الأن�شة �شفا بي�شار وال�شيدة �شيلفي �شليمان.

ر�صالة اللجنة:
1- و�شع �شيا�شات واإجراءات الك�شف وتفادي خماطر الإلتهابات داخل 

املوؤ�ش�شة وجمعهم �شمن دليل خا�ض يوزع على كافة الأق�شام.
2- و�شع مع كافة الأق�شام اإجرائات عمالنية خا�شة مبكافحة العدوى 

ومراقبة تطبيقها.
يف  املطبقة  للمعايري  وفقًا  اجلدد  املوظفني  لكافة  توجيه  تاأمني   -3
ال�شحة  قواعد  يف  م�شتمرة  تدريبية  بدورات  والقيام  امل�شت�شفى 

والإجراءات اخلا�شة يف امل�شت�شفى.
4- اإحرتام املعايري العاملية يف ر�شم خرائط الأق�شام اجلديدة يف امل�شت�شفى.
لباقي  تو�شيات  وو�شع  البكترييولوجية  واملعطيات  النتائج  حتليل   -5

اللجن واإدارات امل�شت�شفى.

 جلنة مكافحة 
العدوى

جلنة  اأن�شاأت  اأعمالها،  وتكثيف  العدوى  مكافحة  جلنة  قرارات  ملتابعة 
CHH: Comité d’hygiène hospitalière م�شغرة عنها

تعتني باإدارة مهمات جلنة مكافحة العدوى ب�شكل يومي بالإ�شافة اإىل 
العالقة مع وزارة ال�شحة يف الإبالغ عن الأمرا�ض املعدية.

 هذه اللجنة تتاألف من: 
 Infirmière hygiéniste et laborantine en bactériologie,
Médecin hygiéniste، جتتمع هذه اللجنة مبعدل مرة بالأ�شبوع وتعالج 

الأمور اليومية املتعلقة بال�شحة يف امل�شت�شفى.

تدّل الإح�شاءات ال�شهرية على اأن معدل العدوى والإلتهابات املكت�شبة 
قليل جدًا داخل امل�شت�شفى ومتوافق مع املعايري العاملية، مما يدل على 
الإجراءات  كافة  تطبيق  يف  والإلتزام  الأق�شام  كافة  يف  العمل  جدية 

العمالنية املو�شوعة من قبل ق�شم مكافحة العدوى.

ال�شيدة �شيلفي �شليمان
ممر�شة مكافحة العدوى

Journées d’urgences -
Transfusion sanguine -

 Cataracte -
Prise en charge de la douleur thoracique -
Sessions de préparation à l’accréditation -

 Workshop Operating Room for accreditation -
  Patient File -

         Stomie Digestive -
Workshop Auto Evaluation for accreditation -

 Workshop Audit for accreditation -
Transplant procurement management -

- اخلدمات الإ�شت�شفائية حلاملي بطاقة معوق
Réanimation pédiatrique -

Hematology and Blood Transfusion -

ال�شيدة مارلني ال�شكاف
م�شوؤول ق�شم التدريب امل�شتمر

املحا�شرات الداخلية:

املحا�شرات اخلارجية:

جلنة مكافحة 
العدوى

ق�شم التدريب امل�شتمر
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قواعد �شالمة الغذاء

ق�اعد 
�صالمة
الغذاء

 
- اإغ�شلي  وطهري جميع الأ�شطح والأدوات التي ت�شتخدم لتح�شري الطعام.

- اإحر�شي على تكرار غ�شل اليدين: قبل البدء مبراحل حت�شري الطعام 
وخا�شًة بعد التوقف للقيام بعمل اآخر. ول تن�شي تغطية اجلروح والبثور 

على يديك ب�شمادات مقاومة للماء.
- ل ت�شعي طالء الأظافر عند حت�شري الطعام.

قبل  الت�شوق  مراحل  من  مرحلة  اآخر  يف  والدواجن  اللحوم  اإ�شرتي   -
الذهاب للمنزل مبا�شرًة.

- عند �شرائك املعلبات تاأكدي من تاريخ ال�شالحية اأوًل كما يجب اأن 
تكون املعلبات خالية من ال�شداأ والإنتفاخ.

اأي اإ�شتخدمي يف منزلك   FIFO(first in first out( اإتبعي مبداأ -
املعّلبات القدمية قبل اجلديدة.

- اإف�شلي بني الطعام النيء واملطبوخ خالل عملية حت�شري الطعام وتخزينه.
- اإ�شتخدمي لوحي تقطيع منف�شلني من البال�شتيك امل�شغوط اأحدهما 

للحوم والدواجن واآخر للخ�شار.
- ل ترتكي الطعام يف درجة حرارة الغرفة ملدة تتخطى الأربع �شاعات 

اإذ اأن البكترييا تتكاثر ب�شرعة يف مثل هكذا حرارة. 
- اإطبخي الطعام جيدًا ل�شيما اللحوم والدواجن والبي�ض لأن احلرارة 

العالية �شمن وقت كاف تق�شي على معظم البكترييا.
- عند تذوق الطعام اأثناء الطهي عليك اأن تغ�شلي امللعقة امل�شتعملة.

- بعد الإنتهاء من طهي الطعام، ل ت�شعيه يف الأواين التي مت اإ�شتخدامها 
خالل عملية الطهي، بل يف اأوان جديدة ونظيفة.

الطعام  يبقى  اأن  واحر�شي على  الرباد  �شاخنًا يف  الطعام  ت�شعي  - ل 
مغطًى يف الرباد منعًا لإنتقال البكترييا من طعام اإىل اآخر.

ال�شيدة جانو اأيوب
اأخ�شائية التغذية

الولدة بدون اأمل
اإن اأجمل واأهم حدث يف هذه احلياة هو الولدة فلماذا ل يتم اإل ب�شحبة 

اآلم املخا�ض؟
اأمل  بدون  ولدتها  تاأمني  التخدير  اأطباء  اأحد  ا�شتطاعت   1937 �شنة  منذ 
بوا�شطة اإبرة تعطى يف الظهر بني الفقرات. وهكذا حتولت طريقة تخدير 
معروفة اإىل طريقة ملنع اآلم املخا�ض دون التاأثري عليه وعلى ال�شيدة احلامل 

وعلى اجلنني ومنذ هذا التاريخ انطلقت الPéridurale  يف اأنحاء العامل.
تاأخرت هذه التقنية يف فرن�شا مدة 12 �شنة نتيجة معتقدات دينية اأن الولدة 
يجب اأن تتم بالآلم. اأما الأن فلقد اأ�شبحت الPéridurale تقنية روتينية 
بالن�شبة  نتائجها جيدة جدًا  وكانت  الولدة.  عند  احلوامل  الن�شاء  جلميع 

لالأم والطفل.
اأما يف لبنان فلقد ح�شل بع�ض التقدم يف هذا امل�شمار على مدى الع�شرين 
�شنة املا�شية ولكن ما زلنا بعيدين جدًا عن املطلوب. فنحن ل زلنا حتت 
عتبة 30% من الولدات الذين ي�شتفيدون من هذه التقنية رغم اأنها اأثبتت 

جدواها وفعاليتها.
كما طورت هذه التقنية اإىل معاجلة الأوجاع بعد العمليات اجلراحية بنتائج 
ممتازة �شاهمت يف التقليل من امل�شاعفات ولكن مل تزل حتى يومنا نادرة 

احل�شول للجهل املطبق بها من قبل املر�شى والزمالء اجلراحني.
لقد طورنا واعتمدنا اأجهزة معقدة ومكلفة للم�شاعدة يف الت�شخي�ض ولكننا 
مل ن�شجع حتى الآن جعل الولدة عر�ض بدون اأمل اأو جعل العملية اجلراحية 
الكبرية مت�شي دون اأوجاع تولد الإ�شرتاكات بعد العملية اجلراحية وتطيل 
مدة الإقامة يف امل�شت�شفى جاعلة من هذه الإقامة ذكرى موؤملة بدل كونها 

حاجة متت دون اإزعاج.
د. اأحمد مغربي
رئي�ض ق�شم التخديروالإنعا�ض
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تتكون  القدم  اأن  اإذ  والتعقيد.  الأهمية  وبالغ  اأ�شا�شي  ع�شو  القدم  اإن 
من �شتة وع�شرون عظمة وع�شرات الأوتار والأربطة والع�شالت تتناغم 
القفز،  عند  خا�شًة  اجل�شم  وزن  لتتحمل  متينة  القدم  لتجعل  جميعها 
ولينة يف الوقت نف�شه لتتاأقلم مع ت�شاري�ض الأر�ض عند امل�شي، وح�شا�شة 
جدا" لت�شت�شعر هذه الت�شاري�ض. وفوق ذلك للقدم قيمة جمالية خا�شًة 
مريحة  غري  اأحذية  ال�شنني  مئات  منذ  يتحّملن  اللواتي  الن�شاء  عند 

اإطالقًا وذلك على مّر الع�شور ويف اأغلب املجتمعات.

ب�شكل  ت�شاهم  ال�شيق  والأمام  العايل  الكعب  ذات  الحذية  هذه  اإن 
واإن  Hallux Valgus وهي  الإبهام  الأ�شابع خا�شًة  اإلتواء  اأ�شا�شي يف 
اإمنا تزيد  اإن هناك عوامل وراثية وا�شحة،  اإذ  مل تكن ال�شبب الوحيد 

من تطور وتفاقم احلالة.

عند اإلتواء اإبهام القدم اإىل اخلارج، يخ�شر من دوره يف امل�شي وي�شبب 
غري  مناطق  اإىل  ال�شغط  اإنتقال  اإىل  ويوؤدي  القدم  وظيفة  يف  اإختالًل 
التقرحات  وظهور  الأ�شابع  باقي  واإلتواء  القدم  كباطن  له  مهيئة 

و"امل�شامري" فتبداأ الآلم.

واللينة  املريحة  الأحذية  فاإنتعال  اأ�شا�شي،  بالقدم  والإهتمام  الوقاية 
ورفع القدم عند الإمكان وتدليكها والعناية بامل�شامري والتقرحات عند 

ح�شولها �شروري جدًا.

ل يوجد لالأ�شف اأي عالج خارجي لإلتواء اإبهام القدم ول بد من اللجوء 
اجلراحات  من  اأنواع  عدة  هناك  الإلتواء.  ازدياد  عند  اجلراحة  اإىل 
اإبتداًء بتلك التي تعيد التوازن اإىل الأوتار يف احلالت املبكرة و�شوًل اإىل 

ن�شر العظم وت�شحيح اإجتاهه عند تفاقم احلالة.

نتيجتها تكون  باكرًا لن  واإجراء اجلراحة  اأهمية عدم الرتدد  من هنا 
اأف�شل واإزعاجها اأقل.

د. غابي ديب
جراحة عظم ومفا�شل

اإلت�اء اأ�صابع 
القدمني

وطوطة
من تقاليدنا الطبية...

ولدتها  "الوطواط" عند  بدم  الطفلة  دهن  "الوطوطة" اأي  اأن  يحكى 
مينع ظهور ال�شعر يف ج�شمها عند بلوغها �شن الر�شد.

هل ت�شّدقون؟

تبقى  اإذًا،   ... املو�شوع  هذا  حول  درا�شة  اأية  حت�شل  مل  طبيًا، 
اأو  ن�شتطيع  اإىل جيل  من جيل  تنقل  قدمية  تقاليد  "الوطوطة" �شمن 

ت�شديقها. ن�شتطيع  ل 
د. بيار حنا
اأخ�شائي يف طب الأطفال و اأمرا�ض حديثي الولدة

اإلتواء اأ�شابع 
القدمني
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الغرية بني 
التالميذ

اأطول  وقتًا  يتطلب  الآخر  والبع�ض  حاد  بطبٍع  يتمّيز  الطالب  بع�ض 
لالإ�شتيعاب كما هناك يف نف�ض ال�شف "االالمعني". من هذا املنطلق، على 
املربي اأن  يلعب  دوره ب�شكل مو�شوعي واإيجابي لكي يخلق التناغم ال�شحي 

بني جميع الأطباع: دوره املنّظم، دوره الو�شيط  ودوره  يف  عملية التوا�شل.

يبداأ املربي بتنظيم �شفه قبل بداية ال�شنة الدرا�شية. ي�شتعلم عن طالبه 
وعن م�شريتهم قبل اإ�شتقبالهم. ولكن، ل يجب اأن ي�شتند اأبدًا على الأفكار 
التي يكونها ول يجب اأن يتعامل مع اأي تلميذ على اأ�شا�شها. ل بل عليه اأن 
ير�شم خطته ب�شكل مو�شوعي ويحدد اأهدافه داخل �شفه. بهذه الطريقة 
يكون قد اأتاح املجال للم�شاغب لكي يتح�شن، لبطيء الإ�شتيعاب اأن يرتاح 
ي�شبح  �شفه،  املعلم  ينظم  عندما  رمّبا...اإلخ.  م�شاعدته  بهدف  معه 
الو�شيط بني العلم وتالميذه من جهة ومن جهة اأخرى، يكون الو�شيط بني 
الطالب فيما بينهم ) يعالج اأي �شراع يح�شل ويكون على م�شافة واحدة 
من اجلميع...(. ولكي يتمكن من لعب تلك الأدوار، عليه اأن يربع يف عملية 
التوا�شل: التوا�شل اللغوي والتوا�شل اجل�شدي. والأهم من كل ذلك عليه 

اأن يتوا�شل ب�شكل �شريح مع نف�شه ... ملاذا؟ 

واإعطاء  الإ�شتيعاب  بطيء  التلميذ  عن  التام  املعلم  جتاهل  عن  ماذا 
امتيازات للتلميذ "ال�شاطر"؟ ماذا عن مكافاأة التلميذ "العاقل" وجتاهل 

"امل�شاغب"؟ ل�شنا هنا لنقول عدم املكافاأة وعدم املعاقبة! ل  ومعاقبة 
اأميكن  "ال�شعبني"؟!  للتالميذ  املعلمني  بع�ض  جتاهل  عن  نت�شاءل  بل 
ت�شكل  اأن  اأميكن  للمعلم؟  �شخ�شية  اإهانة  الإ�شتيعاب  بطء  يت�شبب  اأن 
امل�شاكل ال�شلوكية اإنزعاجًا �شخ�شيًا له بحيث يرى اأنه لي�ض قادرًا على 
ال�شيطرة؟ عندما يقوم املربي بتلك الرّدات الفعل اأكانت بوعيه اأم بعدم 
وعيه، ي�شّبب بذلك التمييز املبا�شر والغري مبا�شر بني التالميذ ما يثري 

الغرية فيما بينهم.

نرى اأهمية دور املعلم الإيجابي اأم ال�شلبي يف عملية التعلم. ومن حر�شنا 
مل�شاكل  اإ�شتقبالنا  كرثة  ومن  وللمعلم  للتلميذ  النف�شية  ال�شحة  على 
مدر�شية، نتمنى على املعلمني اأن يت�شارحوا مع اأنف�شهم وي�شتنتجوا اإذا 
ما كان باإمكانهم حل اأية م�شكلة يواجهونها داخل �شفهم. واإذا وجدوا 
اأنف�شهم عاجزين عن ذلك، عليهم بكل �شدق اأن ي�شت�شريوا اإخت�شا�شيًا 
يف علم النف�ض مل�شاعدتهم على فهم م�شببات امل�شكلة وذلك بهدف حّلها 

ب�شكل �شحيح وفّعال.

 ال�شيدة مريا ها�شم
 اأخ�شائية علم النف�ض

الغرية بني
التالميذ
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Avant deux ans et demi à trois ans, la télévision 
serait nocive pour les enfants.  

Plusieurs études ont démontré que la consommation 
précoce d’images télévisées altérerait la formation du 
cerveau infantile et de son appareil psychique. De plus, 
le développement psychomoteur du bébé suppose qu’il 
mobilise ensemble ses sens. Les jouets associent la vue, 
l’audition, le toucher et l’odorat, alors que la télévision 
ne sollicite que ses yeux et ses oreilles. 

Chez le tout petit, le visionnage passif  sur des temps 
prolongés sur-stimule ses sens. Cette sur-stimulation 
de bruits et d’images peut se traduire à terme par une 
augmentation d’irritabilité, d’agressivité et d’instabilité 
mais aussi par des problèmes d’endormissement. 

La télévision peut nuire à ľapprentissage et à la 
performance scolaire si elle empiète sur les activités 
essentielles au développement physique et mental de 
ľenfant. Les temps libres des enfants, particulièrement 
en bas âge, devraient être majoritairement consacrés à 
jouer, lire, explorer la nature, apprendre la musique ou 
pratiquer des sports. Face à la télé, l’enfant n’est plus le 

créateur de sa propre imagination, il suit celle que lui dicte 
les images visionnées, il n’est plus que simple spectateur.

En plus d’encourager un mode de vie sédentaire, 
quand la télévision est utilisée comme une baby-sitter 
et non comme un support d’échange, elle entraîne un 
isolement chez l’enfant qui s’exclut alors du réel pour 
vivre intensément l’image. Avec la télévision, l’enfant 
est dans une «non relation». L’usage de la télévision est 
surtout déconseillé pendant les repas qui doivent rester 
un temps d’échange.

Ce n’est que vers deux ans et demi trois ans que 
la télévision peut devenir un moyen de culture à 
condition qu’elle soit commentée par l’adulte.
ľinfluence de la télé sur les enfants dépend donc de 
plusieurs facteurs dont le nombre ďheures passées 
devant le petit écran, leur âge, leur personnalité, le 
fait de regarder la télé seuls ou avec des adultes et 
enfin les discussions qu’ils auront ou non avec leurs 
parents sur le contenu visionné.

Lili DAHDAH
Orthophoniste

La télévision 
et les enfants

La télévision
et les enfants
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احلمل وال�شكري

تنويع الأكل بعد الر�شاعة
حتى  وذلك  احلليب  من  اأ�شا�شًا  يتكون  حديثًا  املولود  الطفل  غذاء 

اأ�شهر.  ٦ عمر 
بعد هذا العمر، ت�شتطيع الأم اإدخال الأكل اجلامد �شرط اإّتباع بع�ض الن�شائح 

العامة لإختالف اأطباء الأطفال، ح�شب مدار�شهم، يف تنويع الأكل.
1-  اإدخال كل نوع مبفرده وذلك ملدة ثالثة اأيام كي ت�شتطيع الأم اأن متيز 
عوار�ض عدم منا�شبته للطفل مثاًل فاكهة )تفاح، موز، اإجا�ض، م�شم�ض...( 
ثم خ�شار )بطاطا، جزر، كو�شا...(. وهنا يجب التنويه بعدم �شلق التفاح 
حتى ل يخ�شر من فوائده. ثم اللحمة ومن بعدها الدجاج اأو العك�ض ح�شب 
 Gluten الرغبة ليرتك اخلبز وكل م�شتقات القمح التي حتتوي على ال
)ب�شكويت، كعك، خبز...( اإىل الآخر. اأما ال�شمك والع�شل فمن املف�شل 

تقدميهما بعد عمر9-12 �شهرًا.
2-  جتنب الأبي�شني )امللح وال�شكر( لعدم معرفة الطفل بطعمهما وملا 

ما هو �شكري احلمل؟
هو حالة من اإرتفاع ال�شكر يف الدم وظهور اأعرا�ض مر�ض ال�شكري خالل 
فرتة احلمل لدى املراأة التي مل ي�شبق لها واإن �شخ�شت بال�شكري من قبل 
وينتهي مع اإنتهاء احلمل وهو يعترب مبثابة حتذير عن قدوم ال�شكري يف 

امل�شتقبل ويعتربه البع�ض مرحلة مبكرة من ال�شكري النوع الثاين.

ما هو م�شتوى ال�شكر الطبيعي اأثناء احلمل؟
- قبل الإفطار بني ٦0-80 ملغ/دل

- بعد الإفطار ب�شاعتني يكون اأقل من 120 ملغ/دل.

ما هي املوؤ�شرات لإحتمال الإ�شابة بال�شكري؟
- ال�شمنة

- الإ�شابة ال�شابقة ب�شكري احلمل
- وجود �شكر يف البول

- تاريخ اإيجابي لل�شكري يف الأ�شرة
- احلمل يف �شن متاأخر

- الولدة ال�شابقة لطفل يتجاوز وزنه 4كغ
- ال�شن اأكرث من 25 عامًا

ويف حالة عدم وجود اإرتفاع ال�شكري خالل احلمل  ي�شتح�شن طلب  فح�ض 
حتّمل ال�شكر الفموي OGTT يف الفرتة من الأ�شبوع الرابع والع�شرين 
ال�شكر  كمية حمددة من  اإعطاء  وهو  والع�شرين من احلمل  الثامن  اإىل 

واإجراء فح�ض ال�شكري بعد �شاعة و�شاعتني.

ما هي م�شاعفات �شكري احلمل على الأم واجلنني؟
املخاطر التي ت�شيب الأم:

- زيادة معدل العمليات القي�شرية
- اإرتفاع �شغط الدم

 "Preeclampsia, eclampsia"خطورة الإ�شابة بت�شمم احلمل -
- زيادة ال�شائل الأمنيو�شي

احلمل وال�صكري

- الإ�شابة مبر�ض ال�شكري النوع الثاين
املخاطر التي ت�شيب حديثي الولدة:

Ictère زيادة ن�شبة ال�شفراء يف الدم -
- اإنخفا�ض ن�شبة ال�شكر يف الدم

- زيادة عدد كريات الدم احلمراء
- اإنخفا�ض ن�شبة الكال�شيوم يف الدم

- الوفاة
مالحظة: الطفل املولود من اأم عانت من �شكري احلمل هو اأكرث تعّر�شًا يف 

فرتة ال�شباب لالإ�شابة مبر�ض ال�شكري وال�شمنة.

د. ه�شام الناظر
اأخ�شائي غدد �شماء وال�شكري والريجيم

قد ي�شببان من اإرتفاع يف �شغط الدم وت�شو�ض يف الأ�شنان م�شتقباًل. فلندع 
الطفل ي�شتمتع مبذاق اخل�شار والفاكهة دون زيادات.

3- عدم اإرغام الطفل على الأكل اإذا مل يحب نوعًا من النواع املقّدمة له.
البزورات  له:  �شرر  من  فيها  ملا  الكبار  ماأكولت  الطفل  اإطعام  عدم   -4

واملك�شرات قد ت�شبب حوادث اإختناق يف هذا العمر املبكر.
5-  لإبتعاد قدر امل�شتطاع عن املعّلبات وامل�شّنعات التي تفتقر اإىل املعايري 

اخلا�شة بالأطفال فالأولد لي�شوا بكبار م�شغرين.
ختامًا علينا اأن نعي اأهمية الأكل تدريجيًا ليحل مع نهاية العام الأول مكان 

احلليب الذي يبقى �شروريًا لكن بكمية ل تتعدى كوبني اأو ثالثة يف اليوم.

د. تانيا �شروج احلويل
طبيب اأطفال واإنعا�ض حديثي الولدة
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اأهمية فرز 
النفايات املنزلية

بات مو�شوع حماية البيئة، ي�شغل العامل باأ�شره، فحان الوقت الآن لت�شعر 
اأنت بامل�شوؤولية وتعمل على حماية بيئتك، لذلك جتد فرز النفايات ب�شكل 

�شحيح عامودًا من اأ�ش�ض حماية البيئة...

كالبال�شتيك،  النفايات  بع�ض  من  تتخل�ض  كيف  تعرف  ل  الطبيعة  اإن 
الزجاج، املعادن و�شواها التي تتزايد اأحجامها �شاعًة بعد �شاعة، فاإذا 
قررت اأن تختار الطريق الأ�شهل وترمي تلك النفايات يف الطبيعة، تكون 
�شلبًا على �شحتك  تعود  التي  التلوث  ن�شبة  ت�شاعف  امل�شاهمني يف  من 

و�شحة عائلتك...

وغري  ع�شوائي  ب�شكل  النفايات،  لرمي  الطريقة  هذه  اختيارنا  اإن 
منف�شل، يحتم طريقة واحدة للتخل�ض منها اأو للمعاجلة النهائية وهي: 

احلريق اأو رميها يف الأودية وعلى الطرقات.
 فلتوفري املواد الأولية )احلطب، البرتول..( وحلماية الطبيعة، يعتمد 
يف  اإ�شدارها  مكان  من  املنزلية  النفايات  فرز  حاليًا  الغربي  العامل 
اأكيا�ض اأو م�شتوعبات خمتلفة لتحظى كل منها بالنهاية بطريقة معاجلة 

خمتلفة، فنجد:
الغري  احلفا�شات..(  الطعام،  )بقايا  العادية  للنفايات  1-م�شتوعب 

قابلة لإعادة التدوير.

مغلفات من ورق و كرت�ن: 14%
معلبات من زجاج: % 7

مغلفات من بال�صتيك: 26%
مغلفات معدنية:4%

نفايات اأخرى:
جمالت و جرائد: 9%

نفايات قابلة للتفكك: % 16
اأخرى:24% 

التفا�صيل:
Emballages en papier / carton: 14%
Emballages en verre: 7%
Emballages en plastique: 26%
Emballages métalliques: 4%

Autres qu’ emballages:
Journaux, magazines et prospectus: 9%
Déchets putrescibles: 16%
Divers: 24%
    (chiffres donnés par rapport au volume)

Source: ADEME

Les détails

عالم يحت�ي م�صت�عب النفايات يف منزلك؟

كرتون،  )ورق،  تدويرها  اإعادة  ميكن  التي  للنفايات  2-م�شتوعب 
بال�شتيك، معادن...(.

3-م�شتوعب للزجاج.
بالإ�شافة اإىل نفايات ل ن�شعها يف امل�شتوعبات واإمنا توؤخذ اإىل اأماكن 
خا�شة للمعاجلة اأو اإعادة التدوير: النفايات احلادة، الأدوية، البطاريات 

امل�شتعملة، الألب�شة القدمية، الفر�ض القدمي والقطع الإلكرتونية.
على  مو�شوعة  ثانية  م�شتوعبات  اإىل  املنازل  من  الأكيا�ض  هذه  تنقل 
الطرقات منف�شلة باألوان خمتلفة، باإنتظار ال�شاحنات املخت�شة بتجميع 

النفايات التي تنقل كل منها اإىل املكان املنا�شب للمعاجلة.
فتوؤخذ النفايات العادية الغري �شامة والغري القابلة لإعادة التدوير اىل 
املحارق. والنفايات القابلة لإعادة التدوير توؤخذ اإىل املراكز املتخ�ش�شة 

حيث تفرز ويعاد ت�شنيعها.

و يف لبنان اأين نحن من فرز النفايات املنزلية؟
واملعاجلة  النقل  للفرز،  متكامل  منهج  الآن  حتى  عام  ب�شكل  يوجد  ل 
واإمنا ن�شتطيع على �شعيد �شخ�شي اأن نبداأ بفرز النفايات يف منازلنا، 
باعطاء مثاًل بقايا الأطعمة للحيوانات، تقدمي الثياب القدمية للفقراء، 
النفايات  اأو املفرو�شات القدمية، فرز  بيع قطع احلديد والإلكرتونيات 
خا�شة  ل�شركات  اإعطائها  وحماولة  حدة  على  التدوير  لإعادة  القابلة 

متواجدة يف لبنان.
من  جزء  هو  البيئة  على  املحافظة  باأن  منا  اميانًا  و  م�شت�شفانا  يف 
لإعادة  القابلة  النفايات  ونر�شل  الفرز  يف  املنهج  هذا  نّتبع  ر�شالتنا، 
التدوير اإىل مراكز متخ�ش�شة فنحقق بذلك: نفايات اأقل، طاقة اأوفر 

وطبيعة حممية.

�صارك�نا هذه التجربة و�صاهم�ا يف حماية البيئة...
ال�شيدة �شيلفي �شليمان
م�شوؤول ق�شم اإدارة النفايات

اأهمية فرز 
النفايات املنزلية
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نرحب باملوظفني الكرام
اأمينة اأيوبي يف ق�شم عناية حديثي الولدة.
عال ك�شالن يف ق�شم عناية حديثي الولدة.

عيدا برغل يف ق�شم الأطفال.
ن�شرين هالل يف ق�شم اجلراحة.
جورجينا اأيوب يف ق�شم التوليد.

هند اأ�شعد يف ق�شم الطوارئ.
اأجني منلة يف ق�شم الإدارة.

جميلة طرب يف ق�شم العيادات اخلارجية.
ر�شا كروم يف ق�شم امل�شرتيات.

ريتا ميخائيل م�شوؤول ق�شم اخلدمات البيئية.
بالل يو�شف يف ق�شم املطبخ.

مارلني �شكيف م�شوؤول ق�شم التدريب امل�شتمر.
فاليا �شعاتي يف ق�شم الإدارة.

رئي�ض التحرير: الآن�شة جنـــان بكور
Haykalieh P.O.Box: 371

 Tripoli- Lebanon
Tel: +961 6 411 111
Fax: +961 6 411 112

www.hopitalhaykel.com
email: rc@hopitalhaykel.com

Sponsor: Agency:

نهنئ بولدة
عليا �شاهر واأ�شعد �شعدو بطفلتهما تال.

اأمينة اأيوب واإبراهيم اأيوبي بطفلتهما غدير.
ماهر علوان وفاطمة �شعيد بطفلهما تامر.

ح�شني  حج  ومنال  اجلليل  عبد  �شامر 
رول. بطفلتهما 

لينا عرابي وزياد خ�شر بطفلتهما تيا.

نهنئ بزواج
جوزيان طنو�ض ود. جان كلود �شهال.

مريا ها�شم و�شريف علماوي.
خ�شر �شعيد ومي�شاء فالح.
نادين �شليبا وطوين طويل.

ال�شيدة رول غامن نادر 
 مدير ق�شم املوارد الب�شرية
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