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للطاقــة،  ومســتدامة  مت�كاملــة  منظومــة  وتشــغيل  إدارة 

مــع تطبيــق أفضــل الممارســات وتحقيــق القيمة المنشــودة 

للمســاهمن والزبائــن والعاملــن.
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في وقت يعتبر األهم في السنة، بعد االستمتاع بالعطلة الصيفية 
وممارســة العديــد من األنشــطة والســفر وغيرهــا، يبدأ االســتعداد 

لموسم الدراسة الجديد بطرق عديدة، ومن نواح مختلفة...
النــوم  جــدول  وترتيــب  النفســية  التهيئــة  فــي  يشــرع  فالبعــض 
لألطفال، ثم يأتي وقت التبضع لشــراء المســتلزمات المدرســية من 
مالبس وأزياء وقرطاسية، والبعض يؤجل مسألة التهيئة النفسية 
حتــى آخــر اإلجــازة. وتبقــى ليلــة أول يــوٍم من المدرســة واحــدة عند 
جميــع الطلبــة، يجمعهــم الســهر والحمــاس والترقــب وقليــل مــن 
التوتر، فالصف الدراســي ســيتغير، وربما المرحلة الدراسية، أو حتى 
المدرســة، مع ترقب الزمــالء والمعلمين الجــدد والمناهج المختلفة، 
بينمــا األم التــي يبدأ طفلها حياته الدراســية للمرة األولى لها شــأن 

آخر...
في خضم هذه األجواء واالستعدادات نقدم لكم هذا العدد الجديد 
الــذي يزخر بمعلومات تهم الجميع وستســاعدكم في التهيئة من 

مختلف النواحي.
زرنــا ألجلكــم أجمل محالت المســتلزمات المدرســية، وتحاورنا مع أبرز 

المختصين والتربويين إلعداد أطفالكم نفسًيا لهذا الموسم. 
حصلنا أيضا على مقاالت طبية تتعلق بالمدرسة من أطباء مميزين 
أرســلوا لنــا بعًضا مــن خبراتهم العديــدة بهذا الشــأن؛ لكي يكون 

أطفالكم في أفضل صحة وعافية.
ختامــا نهنئكــم بالعــام الدراســي الجديــد، ونتمنى لجميــع الطالب 

رحلًة دراسية ممتعة وميسرة مليئة بالفائدة والمرح.

“أضواء البالد”
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وتعليقًــا علــى هــذه المناســبة، أوضح 
نائــب الرئيــس التنفيــذي رئيــس لجنة 
البيئــة والصحة والســالمة في "بابكو" 
رئيس اللجنــة المنظمة ألســبوع البيئة 
إبراهيــم   2020 والســالمة  والصحــة 
عبدهللا طالب أن الشــركة تحرص على 
تنظيم أســبوع البيئة والصحة والسالمة 
كل عامين؛ بهدف ترسيخ ثقافة السالمة 
فــي المجتمــع، وتعزيز الوعــي بأمور 
البيئة والصحة والســالمة ليس فقط في 
مواقــع العمــل ولكــن في شــتى أرجاء 
المجتمــع. وأضــاف قائــال "كمــا يأتي 
تنظيــم الفعالية انطالقا مــن دور بابكو 
الريــادي؛ باعتبارهــا مســاهما رئيســا 
في دعم مســيرة التنمية المستدامة وفي 
إطار جهودها الدؤوبة لترســيخ مفهوم 
الشــراكة المجتمعية فــي خدمة أهداف 
وتطلعات المملكــة وترجمة لتوجيهات 

القيادة الرشيدة حفظها هللا ورعاها".

افتتاح جناح “بابكو” في “سيتي سنتر”
ضمن فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسالمة

برعاية وزير النفط

تفضل وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة بافتتاح جناح "بابكو" في "سيتي سنتر" البحرين 
يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس ولغاية يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 ضمن فعاليات وبرامج أسبوع 
الصحة والسالمة والبيئة 2019 - 2020. حضر حفل االفتتاح لفيف من أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية وبعض 
موظفــي الشــركة والمقاوليــن والزوار. وخالل الفعالية، شــهد جناح "بابكو" حضور قطاعــات كبيرة من الجمهور، 
حيث تفقدوا أقسام الجناح التي تضمنت العديد من الفعاليات واألنشطة التي تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة، 
ومنها ترشــيد الطاقة وســالمة القيادة وســالمة الصهاريج على الطريق والوقاية من الغرق وغيرها. كما تم خالل 

الفعالية توزيع العديد من الهدايا القيمة على الزوار.
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وأوضــح إبراهيم طالب أن أســبوع البيئة 
والصحــة والســالمة 2020 يعــد من أهم 
الفعاليات والمناسبات في أجندة "بابكو"، 
نظًرا ألهميتها في ترجمــة مفهوم التنمية 
المســتدامة مــن خــالل رؤيــة الشــركة 
"نحن نهتــم". وأضاف قائــاًل "نحن نهتم 
بالموظفين والمقاوليــن وعائالتهم وبيئتنا 
ومجتمعنــا ومعداتنا لخلق بيئة أكثر نظافة 
وبيئة عمل أكثر أمانًا وصحة. كما أن هذه 
الفعاليــة تعــد األضخم لشــركة بابكو في 
مجال المســؤولية االجتماعية والشــراكة 
المجتمعية، بما يعكس التزامنا المتواصل 
بترســيخ مبــادئ وقيــم البيئــة والصحــة 
والسالمة لجميع أفراد المجتمع خصوصا 
فــي ظل مشــروع بابكو األكبــر لتحديث 

المصفاة".
 

يشــار إلــى أن أســبوع البيئــة والصحــة 
والسالمة اكتســب أبعادا اجتماعية قوية، 
وبــات يلقــى قبــوال متزايــدا بيــن أفراد 
المجتمــع في الســنوات األخيــرة؛ بفضل 
رســالته النبيلة في خدمة المجتمع، ما حدا 
بأعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة في 
الفعاليــة بصــورة متزايدة ومســتمرة في 
ظل الدعــم غير المحدود مــن لدن وزير 
النفط الشــيخ محمد بــن خليفة بن أحمد آل 
خليفــة ورئيس مجلس إدارة "بابكو" داود 

نصيف.

khcbonline.com مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

في أمور في حياتنا ما نقدر نأجلها
بس أقساط التمويل العقاري المرن تتأجل

أّجل قسطين في السنة مع التمويل العقاري المرن من المصرف
الخليجي التجاري لتتمكن من تحقيق األمور المهمة في حياتك.

لمزيد من المعلومات، اتصل على 17540054.
تطّبق الشروط واألحكام.
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د. عبداهلل الحواج
البريطانيــة  بالعاصمــة  برونيــل  جامعــة  منــح  يكــن  لــم 
)لندن( الدكتوراه الفخرية في العلوم للرئيس المؤســس 
البروفيســور  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  األهليــة  للجامعــة 
عبداهلل يوســف الحــواج خــارج المألوف بالنســبة الحواج أو 
الجامعــة، مع كون هذا الوســام أعلى تقدير علمي تمنحه 
الجامعــات البريطانيــة للعلماء والمفكريــن واألكاديميين 

االستثنائيين.

فإنجــازات الجامعــة مشــهودة وإســهامات الحــواج الرائدة 
وتاريخــه الحافــل والمســتمر فــي خدمة العلم واإلنســانية 
يحظــى بتقديــر محلي وعالمــي كبير، خصوصا تأسيســه 
الجامعة األكثر تقدما من بين أكثر من 1000 جامعة عربية 
بحســب تصنيــف منظمة "كيــو إس" العالميــة للجامعات 
فــي العــام 2018، إذ تقــدم الجامعة األهليــة تعليما محليا 

بمواصفات عالمية وبأعلى درجات الجودة واالحترافية.

"األهليــة" التــي تعــد أولــى الجامعــات البحرينيــة ولوجا 
إلــى نــادي النجوم وإحــدى أوائل الجامعــات المدرجة في 
اإلطــار الوطنــي للمؤهالت لهيئــة جودة التعليــم، وأبرز 
الجامعات التي تدرس برامج مطلوبة في ســوق العمل 
بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أصبحت 
منــارة وإشــعاع تنويــر وتنميــة فــي محيطهــا المحلــي 
والخليجــي، وأضحى خريجوها قادة ومبدعين متميزين 
في مختلف مواقع العمل في القطاعين العام والخاص. 
وفــي مقابلــة خاصــة مــع البروفيســور عبــداهلل يوســف 
الحــواج، صرح لـ "ألضواء البــالد" كيف أن الجامعة األهلية 

تشق طريقها نحو العالمية.

برامجنا تحظى 
بثقة عالية 

بشهادة 
أعلى الهيئات 

المحلية 
والعالمية

الجامعة األهلية تشق طريقها نحو العالمية



موضوع الغالف 14

لــم تكــن الشــهادات الدوليــة بمعزل عــن الدعم والمســاندة 
الحكوميــة للجامعــة، ســواء من القيــادة الحكيمــة التي تقدم 
مختلف أشــكال الدعم للجامعة لالســتمرار وتحقيق مزيد من 
النجاح أو مــن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي 
بقيــادة وزير التربيــة والتعليم الدكتور ماجــد النعيمي، الذي 
يرعى ويدعم مختلف فعاليات وأنشــطة الجامعة، وقد أشــاد 
أثنــاء رعايته لحفل تكريم المتفوقين في شــهر يونيو 2019 
الماضي بالتقدم العلمــي واألكاديمي للجامعة األهلية، منوها 
إلى أن هذه الجامعة كانت إحدى ثمرات ميثاق العمل الوطني 
الــذي دشــن بــه عاهل البــالد حفظــه هللا ورعاه مشــروعه 
االصالحي، مســتذكرا النقاشات العلمية الجميلة التي شهدتها 
مرحلة كتابة الميثاق وشارك فيها الوزير والرئيس المؤسس 
للجامعــة األهليــة البروفيســور عبــدهللا الحــواج وعدد من 

األساتذة المرموقين.

وشــكر الوزير حينها التعــاون الذي تبديه الجامعة برئاســة 
البروفيسور منصور العالي مع األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالــي لما في ذلك من أثــر إيجابي على أداء الجامعة وواقع 

التعليم العالي عموما.

الحــواج يؤكد في أكثر من محفــل أن التكريم الذي تحظى به 
الجامعــة األهلية دوليا "تكريم لمملكة البحرين في األســاس، 
فهــي التي وفرت لنــا المناخات والبيئة الخصبــة التي تمكن 

المجتهدين من اعتالء منصات التفوق واإلجادة".

وتعمل قيادة الجامعة األهلية كخلية نحل وبعزيمة قويّة؛ لنقل 
الجامعة من المســتوى الممتاز الذي تتمتع به اليوم وتتصدر 
من خالله المشهد المحلي، إلى العالمية التي تطمح إليها، من 
خالل إدخال وإجراء أبحاث علمية بمســتويات عالمية، وبناء 
شــراكات اســتراتيجية مع الجامعات والمؤسســات التعليمية 

العريقة في العالم.

وبــدأت الجامعة فعــال تحقيــق أهدافها وقطــف بعض ثمار 
جهودهــا المتعلقــة بتحقيــق النقلة المنشــودة نحــو العالمية، 
باســتقطاب أفواج من الطلبة الفرنسيين ضمن برنامج التبادل 
الطالبي الدولي مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية 
الفرنســية، فضال عن تخريجها العشــرات من طلبة برنامج 
الدكتوراه الــذي تقدمه "األهلية" بالتعاون مع جامعة برونيل 
- لندن البريطانية للمواطنين والخليجيين والمقيمين الراغبين 
في اســتكمال دراســاتهم العليا دون ســفر إلى موقع الجامعة 
األم في لندن، حيث يتوافر لها في أروقة الجامعة األهلية كل 
الدعم المطلوب من ناحية العلماء والمرشدين األكاديميين من 
أصحاب الخبرة التدريســية في أرقى جامعات العالم، فضال 
عن المصادر البحثية والعلمية وقواعد البيانات الضخمة التي 
توفرهــا مكتبــة الجامعة لجميع طلبتها ومنتســبيها دون أدنى 
تعقيد، وهو ما أهلهم لكتابة دراســات على أعلى المســتويات 
العلمية والبحثية، حظيت بإشادة واهتمام كثير من المختصين 

والخبراء في جامعة برونيل - لندن نفسها.

خّرجــت الجامعــة 13 فوجا من الطلبة، تبوأ عــدد منهم أرقى المناصب القيادية في عدد من الوزارات والمؤسســات الحكومية والخاصة، فيما انحاز 
آخرون إلى االستقالل بمشاريع ومبادرات خاصة قدمت قيمة مضافة لالقتصاد وأسهمت في توفير وظائف جديدة والتقدم بعجلة اإلنتاج لألمام. وتألق 
عدد من خريجي الجامعة األهلية بإبداعاتهم وابتكاراتهم الخالقة، منهم المخترعة أمينة الحواج التي فازت بعدد كبير من الجوائز العالمية وأســهمت 

بمخترعاتها في تطوير الخدمات العالجية في مجال العالج الطبيعي.
الطموح الكبير الذي يمتلكه الرئيس المؤســس للجامعة األهلية البروفيســور عبدهللا الحواج في وضع الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى 
العالــم بحلــول العام 2030، وأن تكون ضمن أفضل 5 جامعات خاصة على مســتوى المنطقة خالل الســنوات القليلــة المقبلة، هو طموح يقابله عمل 
متواصل في خطط اســتراتيجية تتم عملية مراجعتها باســتمرار، فيما تســتعين الجامعة ألجل تحقيق ذلك باستقطاب علماء وأساتذة على مستوى عاٍل، 
اكتســبوا خبرة تدريســية وبحثية في أعرق الجامعات ومن مختلف البلدان والجنســيات، مع الحرص الشــديد على جودة ونوعية البرامج األكاديمية 
والبحث العلمي ومستوى التدريس، والنجاح في اجتذاب نخبة من الطلبة المتميزين أيًضا، وهو ما يساعد عليه نظام المنح الجزئية التي تقدمها الجامعة 
لطلبتها المتفوقين، إذ تقدم منحا جزئية تعادل 50 % من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على نسبة 95 % فأكثر في الثانوية العامة، ومنحا جزئية 
تعادل 25 % من الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على نسبة 90 % فأكثر في الثانوية العامة، باإلضافة إلى منح جزئية تعادل 20 % فأكثر للطلبة 
الحاصليــن علــى معدل 80 % فأكثر في الثانوية العامة. كما تتيح الجامعة لجميع طلبتها االســتفادة مــن منحها الجزئية لمن يحققون معدل 3.5 فأكثر 

أثناء دراستهم الجامعية.

خريجو "األهلية" يتبوأون 
أعلى المناصب القيادية

الجامعة إحدى ثمرات 
ميثاق العمل الوطني
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برامج "األهلية" متميزة ومتوافقة 
مع متطلبات سوق العمل

البروفيسور منصور العالي

يؤكد رئيس الجامعة البروفيســور منصور العالي عزم الجامعة في الســنوات المقبلة على طرح برامج جديدة متميزة 
وشديدة التوافق مع متطلبات سوق العمل، ومواصلة الجهود الرامية إلى االرتقاء بالبحث العلمي بين األساتذة والطلبة 
والتركيز على األبحاث التي تخدم البحرين، باإلضافة إلى اســتخدام أرقى الطرق في التعليم والتعلم؛ لتخرج الجامعة 

طلبة متميزين، مبدعين، ورواد أعمال منتجين.

ويشير العالي إلى أن "جهود مجلس التعليم العالي بقيادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي ذات أثر 
بالغ في تنســيق البرامج التي تقدمها مؤسســات التعليم العالي بما يمنح الخريجين تميزا وتنوعا يساعد على انخراطهم 
السلس في سوق العمل، وخلق وظائف جديدة في السوق، ومعالجة إشكالية البرامج المتشابهة المطروحة في مؤسسات 

التعليم العالي".

وتعــد "األهلية" أول جامعة خاصة في مملكة البحرين، وينتظم فيها اليوم 
نحــو 2000 طالــب، فيما تســتعد لتخريج الفوج الرابع عشــر من طلبتها 
في مطلع شــهر نوفمبــر المقبل متضمنا خريجيــن بدرجتي البكالوريوس 
والماجســتير من 5 كليــات علمية، هــي: تكنولوجيا المعلومــات، العلوم 
اإلداريــة والمالية، اآلداب والعلوم والتربية، الهندســة، وكلية الدراســات 
العليــا والبحوث. وتهدف الجامعة منذ نشــأتها إلــى تقديم نموذج راق من 
التعليــم ذي الجودة العالية في إطار تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين 

في مجال التعليم العالي. 
وكانــت الجامعــة قد بــدأت بطرح 4 برامــج أكاديمية في العــام 2003، 
وتدرجت في التطور والتوســع حتى وصل عــدد برامجها األكاديمية إلى 
12 برنامجا لدرجة البكالوريوس و4 برامج لدرجة الماجستير وبرنامجين 
لمرحلــة الدكتــوراه بالتعاون مــع جامعة برونيل لنــدن البريطانية، حيث 
ترتبــط الجامعــة األهلية بتعاون وثيق مع عدد مــن الجامعات العريقة في 
المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا والواليات المتحدة األميركية وجامعات 

أخرى من مختلف أنحاء العالم.
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"األهلية" تختتم معرضها التعريفي في 
“السيتي سنتر”

الجامعة 
تقدم 

تخفيضات 
تصل إلى 
50 % من 

الرسوم 
الدراسية

الشيراوي: المعرض حظي باهتمام 
الطلبة واألكاديميين وأرباب العمل

اختتمت الجامعة األهلية معرضها التعريفي في مجمع "الســيتي ســنتر" مساء األحد الموافق األول 
من ســبتمبر 2019، بعد أن شــكل منصة حيوية تفاعلت فيها قيادات الجامعة وأساتذتها وطلبتها مع 
العديــد من األكاديميين وأرباب ســوق العمــل والنخب ووجوه المجتمع، فضال عــن الطلبة وأولياء 
األمور البحرينيين والخليجيين، إذ أبدى عدد واســع منهم إعجابهم بالمكانة العلمية الرفيعة للجامعة 

األهلية، وتصدرها العديد من منصات التفوق والجودة البحرينية والخارجية.

وأوضحت مســاعدة الرئيس لشؤون اإلعالم والتســويق والعالقات العامة الدكتورة ثائرة الشيراوي 
أن المعرض الذي بدأ في 28 أغسطس 2019 وامتد لخمسة أيام، بحضور عدد من أكاديمي الجامعة 
وموظفيها وطلبتها وخريجيها، شهد تردد ما يربو على 1200 شخص، من مواطني مملكة البحرين 

ودول مجلس التعاون ومن مختلف الجنسيات.

وأضافــت "كذلك شــكل المعرض فرصة رائعة لاللتقــاء بالعديد من األكاديمييــن ورجال األعمال 
والمديريــن والنخــب المثقفة بشــكل عــام، حيث وفرت أجــواء المعرض فضــاءات جميلة للحوار 
الثري بشــأن مســتويات الجودة الرفيع لدى الجامعة وصلتها بســوق العمل بقطاعيه العام والخاص 
ومســؤولياتها تجــاه المجتمــع وتبنيها للعديد من األنشــطة الفنية والثقافيــة واالجتماعية، حيث تهتم 

الجامعة بدورها وفاعليتها االجتماعية بوصفها إحدى أهم عناصر التنوير والنهوض بالمجتمع".
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تكنولوجيا المعلومات والهندسة تلقى 
رواجا أكبر لدى الذكور

الخليجيون يبدون 
اهتماما ببرامج 
الدراسات العليا

قالــت مديرة القبول والتســجيل فاتن ضيف إن المعرض حقق أهدافه المنشــودة في تعريف الطلبــة وأولياء األمور في أجواء 
اجتماعيــة جميلة ببرامج الجامعة وأهدافها وأنشــطتها، إذ تنشــغل العديد من األســر البحرينية والخليجيــة في مثل هذه األيام 

بالخيارات الدراسية المناسبة ألبنائهم الخريجين.

وأوضحت ضيف أن "لقاءاتنا وحوارتنا مع الطلبة وأولياء أمورهم قدمت لنا لمحة أيضا عن طبيعة اهتماماتهم وميولهم فيما 
يتعلق بالتخصصات الدراســية التي يرغبون بااللتحاق بها، فالحظنا أن برامج تكنولوجيا المعلومات والهندســة تجد اهتماما 
أكبر من الذكور كالوسائط المتعددة )الملتميديا( أو هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت، فيما تنحاز اإلناث إلى تخصصات فنية 
وإدارية مثل التصميم الداخلي أو اإلدارة والتسويق"، لكنها استدركت موضحة "وهذا ال يعني عدم وجود تخصصات تحظى 

باهتمام مشترك أو متقارب إذا صح التعبير كبرنامج المحاسبة والعلوم المالية أو االقتصاد والعلوم المالية".

وذكرت أيضا أن برامج الدراســات العليا حظيت باهتمام الكثير من زوار 
المعرض أيضا خصوصا الزوار الخليجيين الذين يطمحون في اســتكمال 
دراسة الماجســتير والدكتوراه، السيما أن برنامجي الدكتوراه في اإلدارة 
وتكنولوجيــا المعلومــات تقدمهما الجامعة بالشــراكة مــع جامعة برونيل 
البريطانيــة وهي إحــدى أعرق الجامعــات في المملكة المتحــدة، كما أن 
الشهادة النهائية تمنح لخريجي هذين البرنامجين من جامعة برونيل نفسها.

وأشــارت ضيــف إلــى أن الجامعة وبهــدف اجتــذاب الطلبــة المتميزين 
والجديريــن بالتعليم الرائد، تقدم تخفيضــات جزئية للمتفوقين في المرحلة 
الثانويــة، فتقــدم للطلبة الحاصلين على نســبة 80 % فــي الثانوية العامة 
تخفيضــات جزئية تعــادل 20 %، وللطبة الحاصلين على نســبة 90 % 
تخفيضات جزئية تعادل 25 %، وللطلبة الحاصلين على نسبة 95 % في 
الثانويــة العامة تخفيضات جزئية تعادل 50 %، ومن يحصل على نســبة 

97 % فمــا فــوق في الثانوية العامة له الحق فــي التقدم إلعفائه من كامل 
الرســوم الدراســية. ونوهت إلى أن الفرصة متاحة أمــام الطلبة اآلخرين 
لالستفادة من تخفيضات جزئية إذا أثبتوا تميزهم أثناء دراستهم الجامعة.

وذكرت أن طلبة الجامعة األهلية يمثلون جميع فسيفساء المجتمع البحريني 
بتنوعه الثقافي واالجتماعي، باإلضافة إلى تميزها اآلخر باحتضانها طلبة 
من جنســيات متعددة من دول مجلــس التعاون الخليجــي والدول العربية 
والجمهورية الفرنســية والعديد مــن دول العالم األخرى، ما ينعكس إيجابا 
علــى البيئــة الجامعية وقيم التســامح والتآلــف فيما بين أفرادهــا والطلبة 
أنفســهم من خــالل فرص التفاعل واالحتكاك بأنمــاط متعددة من الثقافات 

واالهتمامات والتجارب اإلنسانية.
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صاحبــة مطعم "مارفليس" الشــيف فجر المنصوري، 
شاركتنا بقولها عن التوفيق بين العمل والتربية "أحاول 
قدر اإلمكان االســتفادة من ساعات اليوم بشكل صحيح 
وأركــز على األشــياء المهمــة فقط وال أضيــع وقتي، 
وأطفالي فخورون بعملــي ويحبونه ويفتخرون بقولهم 
أمام كل شخص: )ماما شيف(؛ ألنهم عادة يشاركونني 
فــي عملي. كما أنني قمت بنقل عملي لمكان قريب إلى 
المنــزل، إضافة إلى أن ســاعات عملي تكون في وقت 
وجود والدهم معهم، إنها مســألة توازن أســري فقط ال 
غيــر، وال أظــن أن عــدد األطفال يؤثر فــي اإلنجاز، 
فقــد اســتطعت الموازنة بوجود 4 أطفــال جميعهم في 
المدرســه وأنا أتابع دراســتهم ومتطلباتهم والحمد هلل، 
ولكــن في األعيــاد واإلجازات أحــس بالضغط؛ ألنني 
أريــد أن أكــون موجودة فــي المطعم أكثــر وفي نفس 
الوقــت مع أســرتي ولكــن تحقيق األحــالم يحتاج إلى 

تضحيات".

كيف يمكن أن تكوني أًما، وتكون لك وظيفة في ذات الوقت؟ 
ســؤال طرحناه على ٣ ســيدات أعمال، تمكّن من التحليق في ســماء العمل، واحتضّن 
أبناءهــن دون قصــور فــي أي جهــة مــن الجهــات. كانــت اإلجابــات متفاوتــًة بيــن تجــارب 
شــخصية وقصص ونصائح، اجتمعت في نقطة مهمة، وهي أن األم التي تعمل قويٌة 

جًدا، للحد الذي يمكنها أن تحمل في كل يٍد عالًما. 

تجارب نسائية...

فجر المنصوري:
أطفالي فخورون 

بعملي ويشاركوني 
فيه

ما بين األمومة والعمل
رئيسة شركة بدايات للفعاليات رئيسة مسار للتنمية 
المســتدامة نائب رئيس شــركة عطاء للمســؤولية 
االجتماعيــة لألفراد الدكتــورة هالة جمال، تحدثنا 
عن موازنتها بين العمــل والتربية قائلة "إنه عمل 
غير ســهل، والمرأة غالبًــا تحس بالموضوع أكثر 
مــن الزوج الــذي يعمل؛ ألنها تحــب أن تنتبه إلى 
تفاصيــل أطفالها، وهذا يشــكل ضغطًــا على األم 
العاملة أو الدارسة حتى، فتكون بحالة تفكير دائم، 
فيحتاج األمر مســاعدة من الــزوج واألوالد، بأن 
يتحملوا المســؤولية قليــاًل ويتفهموا عمل والدتهم، 

ويكون ذلك بالتفاهم".

وتضيــف "عــودت أوالدي على عملــي في فترة 
صغرهــم، إذ كنــت أعيش فــي المملكــة العربية 
الســعودية، وحين بلغت ابنتــي البكر عامها الثاني 
عشــر أصبحــت مطمئنــة ألن بإمكانهــا تحمــل 
المســؤولية، ووجودها مهــم في المنــزل، فاعتاد 
أطفالي أن تكون أختهم الكبرى مكاني عندما أكون 
مشغولة خارج المنزل. وال اعتقد أن عدد األطفال 

له أثر على اإلنجاز".

وتكمــل "هلل الحمد، مــررت بمراحل عدة، إذ كان 
أطفالــي صغاًرا وأنــا أدرس وأعمل، فســاعدتني 
والــدة زوجــي )رحمهــا هللا(، ثــم اعتمــدت على 
نفســي، وكانت األمور طيبة ولكنها ليســت سهلة، 
فالطفــل فــي عمر الســنتين مثــاًل يحتــاج متابعة 
ومراقبة دائمة؛ حتى نستطيع إرساله إلى الروضة 
في عمر الخامســة، وأدعــو كل أم لديها أطفال في 
هــذا العمر إلى أن تكون موجودة غالبا مع أطفالها 
حتى لو اضطرت أن تأخذ إجازة أو تؤجل العمل؛ 

ألن مرحلة الطفولة هي التي تحدد بقية حياته".

الدكتورة هالة جمال:
أدعو األمهات إلى مالزمة 

أطفالهن في سنينهم األولى
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وتضيــف "األطفــال الذيــن يولدون ألمهات عامــالت يتأقلمــون بجميع الظروف 
ويعتبرون األم قدوة للمثابرة والنجاح إذ يستلهمون منها الكثير، وهذا نوع من تربية 
األم ألطفالها بطريقة غير مباشــرة. وقد أثبتت بعض الدراســات التأثير اإليجابي 
لألم العاملة على أطفالها. لقد تعلمُت بالتجربة تنظيم وقتي وأن أكرس الوقت الذي 
أكون فيه مع أطفالي لتكون مســاحة من الحب والحنان واالنتباه والتوجيه والكثير 
من النشــاطات التي تســاهم في تطورهم الفكري والجســدي. ولكن كل مرحلة من 
العمــر لها خصوصياتها، ففي ســن الطفولة تعاني األم مــن عدم قدرتها على تلبية 
نداء طفلها الذي يطالب بوجودها الدائم معه، وتحاول أن تعوض عن ذلك بتحسين 
نوعية الوقت الذي يقضيانه معا فيرتد ذلك إيجابا على نفسية الطفل. ووفقا لخبرتي 
كوني ابنة ألم كانت عاملة فقد يؤثر هذا الحضور النوعي على القدرة الكبيرة على 
مواجهة تحديات الحياة في المســتقبل. أما في ســن المراهقة، األم هي من تطالب 
أكثر بوجودها مع أطفالها، إذ تشعر بحاجتهم الكبيرة إليها، وشعوراألم باحتياجات 

أطفالها هو أيضا من النعم التي خص هللا بها األم تحديدا".
 

وفي ســؤاٍل لها عن كيفية التوفيق بين عمل األم ودراسة الطفل قالت "يساهم عمل 
األم فــي صقل كفاءاتها وتنشــيط قدراتها الذهنية حتى فــي تربيتها ألطفالها بحيث 
تعتاد التنظيم واإلبداع والســرعة في حل األمور. شــخصيا أنظم وقتي، فمباشــرة 
بعد العمل اعتاد أطفالي على وقت محدد للدراســة ننهي فيه الواجبات. وحين كنت 
أعمــل في بلد آخر كنت أفعل ذلك عبر الهاتف. وقد ســاعدتني خبرتي المهنية في 
التخطيط واســتباق األمور، واعتــاد أطفالي على ذلك، فننجز بعض الواجبات قبل 
حينها لضمان عدم تأثير انشــغالي في وقت الحق على واجباتهم المدرســية ولكي 

يعتاد األطفال على التنظيم أيضا".
وتختم ماري حديثها بقولها "تعملنا التجربة أنه ليس هناك شيء مستقر تماما عندما 
نتعامــل مع أشــخاص متغيرين، أعنــي في العمل، وكذلك مع جميــع أمور الحياة. 
فــي بعض األحيان تعلو كفة على األخرى ويختل النظام. فأحيانا نواجه صعوبات 
وعدم تفهم لظروفنا بصفتنا أمهات من قِبل من نعمل معهم، فيأخذ العمل من صحتنا 
النفسية والجسدية ومن وقتنا أكثر من الواجب، فتضعف قدراتنا وإمكاناتنا في تلبية 
واجباتنــا نحن األمهات. وأحيانا يحصــل العكس، فكلما كانت أجواء العمل متفهمة 
ومقــدرة لواجبات األمهات كلمــا كان التوازن بين العمل واالهتمام باألطفال أكبر. 
وأتمنى أال ينســى من هم في مراكز تسمح لهم بالتأثير على وضع األم العاملة، أن 
ما وصلوا إليه هو بفضل جهود أمهات عظيمات وأن تربية األطفال عمل يضاهي 
بأبعاده اإلنســانية والمهنية واالجتماعية أي عمل مهما عال شأنه، فإن األمهات في 

منازلهن هن صانعات قرار قد يبدل مصير مجتمعات بأكملها".

ماري ضاهر مســؤولة االعــالم والعالقات الخارجية فــي األمم المتحدة 
تحدثــت أيًضا عن الموضوع فقالت "أود بداية أن أذّكر بالمثل القائل )األم 
تهز المهد بيمينها وتهز العالم بيســارها(، إذ إنه خير دليل على كفاءة األم 
عموما واألم العاملة خصوصا. إن توفيق األم بين عملها وتربيتها أطفالها 
هوعمــل بطولي يتطلب مجهودا كبيــرا وتضحيات كثيرة تقدمها األم لكي 
تضمن التوازن بين استقرار عائلتها ونجاح عملها دون أن تضع مصلحة 
إحدهما على حساب اآلخر. هناك تحديات تتعرض لها األمهات العامالت 
خصوصا على الصعيد النفسي ابتداء من الشعور بالذنب لعدم وجودها مع 
أطفالها بسبب ســاعات العمل الطويلة، وفي الوقت عينه تواجه الخيارات 

المحدودة بسبب الحاجة الماسة للعمل وتوفير حياة كريمة ألطفالها". 
وتكمــل "شــخصيا، اضطررت للعمل فــي بلد آخر لم يكــن ممكنا وجود 
أطفالي فيه بسبب الظروف األمنية، ولم يكن بإمكاني التخلي عن وظيفتي، 
وكانــت هذه مــن أصعب التحديات التــي واجهتها. هــذه التجربة جعلتني 
أتمعن بالقدرات العظيمة التي مّن هللا بها على المرأة، وخص بها األمهات 

العامالت، اللواتي أفضل أن أدعوهن بالبطالت. 
فمــن ناحية، هن بالنســبة ألطفالهــن المعلمة والطبيبــة والصديقة وعالمة 
النفــس واالختصاصية الغذائيــة، واألهم من ذلك األم التي ال يوازي حبها 
وحنانهــا ألطفالهــا أي من المشــاعر مهمــا عظمت. ومــن ناحية أخرى 
هــي صاحبــة المهنة ذات الكفاءة العالية التي تنافــس بإنجازاتها من لديهم 
مســؤوليات محدودة بالمهنة التي يشغلونها. أعتقد أنه رغم الخطوات التي 
اتخذتها بعض الدول لتحسين وضع األمهات العامالت، غير أنهن ال زلن 
يواجهن التحديات بأنفســهن للتوفيــق بين العمل وتربية أطفالهن، ولم ينلن 
بعد الحقوق الالزمة، من حيث إعادة النظر بســاعات العمل، واإلجازات 
الســنوية، وتوفير الدعم النفســي، والتعاطف مع األم التي تننهي من دوام 
عملها لتبدأ بعمل أساسي ومضٍن يحدد مصير مجتمعاتنا؛ ألنه يعتمد على 

تربية األم ألطفالها".

ماري ضاهر: 
األم تهز المهد بيمينها 

وتهز العالم بيسارها

صحة طفلك في المدرسة مركز إهتمامنا

فحص ما قبل المدرسة من قبل فريق طب ا�طفال المتميز
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قبل العودة للمدارس
الحديــث عن العــــودة للمـــدارس 
يقتـضي بالضـــرورة الحـديث عن 
فترة ما قبـل العودة إليها، والتي 
الطويلــة  العطـــــلة  فتـــرة  هــي 
أيــا كانت صيفيــة أو خـــالف ذلك؛ 
لتأثيرهــا الملحــوظ علــى أبنائنا، 
األمــر الــذي ربما يؤدي إلــى تغيير 
كيمياء الجـسم ما يقتضي اتباع 
مــا يســتلزم التقويــم، أو مــا هو 
ضــروري لتهيئة الطفــل لمرحلة 
مقبلــة لها ضــرورات؛ حتى ينعم 
وتنعم األســرة والمجتمع بنتائج 

إيجابية.

دور األسرة المباشر مع األبناء

نصائح صحية 

يتعود األبناء على برنامج يومي خالل العطلة مختلف عما قبله 
كاالستيقاظ المتأخر من النوم، بسبب الســـهر مع األســــرة أو 
مشاهـدة التلفـــاز أو الجلوس طويال أمـام شـاشات الكمـبيوتر 
أو الجوال أو األلعاب اإللكـــترونية، لـــذا يجب على األســرة 
أن تســعى إلرشــادهم لتجنب ذلــك، والتعود على االنتـــظام 
ببرنامج يومي لتحديد عدد ســاعات البرامــج المذكورة، ويتم 
ذلك بترغـــيبهم قبل العـــودة للمدرسة بفتـرة كافية ال تقل عن 
أســبوعين بعدم اإلســـراف في السهر وحثهم على ممارســــة 
رياضات مـفيــــدة؛ ألنها تستـهلك الطاقـة الزائـدة بأجـسامـهم 
وتشعـرهـــم بالتعب واإلرهــــاق ومن ثم بالحاجـة إلى النــوم 

والراحــة ما يدعوهم طوعا لتلبية الرغبة في النوم المبكر.

أيضا على األســـرة االهتمام بالطعام الصحي المفيد وعدم اإلســراف في 
تناول الوجبات السريـعة والمشـــروبات الغازية والشوكوالته، خصوصا 
في وقت المسـاء؛ ألنها غنـيـة بالكافيـين، ومعـلوم أنه يـؤدي إلى صــعوبة 
في النوم، كذلك الوجبات الســريعة األخـــرى وعدم ضمان سالمتـــها من 

الملوثات أو المواد الحافظة أو زيوت الطبخ وعيوبها.
كذلــك قد يعانــي بعض األطفال من اإلرهاق واإلعياء وفقر الـــدم لعـــدم 
تنـــاولهم الطعــام الصحي الذي يجــب أن يحتوي على مقاديــر كافية من 
العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالنشويات مثل الخبز والبروتين 
مثل البيض والفواكه أيضا مثـــل المــوز ألنه غنـيـة بالبوتاســيوم والتفاح 
واأللبان الطازجــــة غـير المسكرة، والخضـروات؛ ألنها غنيـة بالمعـادن 
واأللياف والفيتاميـــنات، كما يجـــب أن نحث الطـفـــل على تنـاول كميـة 

وافرة من المــاء خــالل اليوم الدراســي الطويل؛ تجنبًا للجفاف.

االهتمام بالطعام الصحيتنظيم نوم األطفال

دور األسرة في 
المتابعة مع الطبيب

حين العـــودة للمدارس يتم اختـــالط األطفال بعدد كبير من الزمـــالء واألصـــدقاء بالمدرســــة، ومما ال شك فيه أن لهذا االختالط مساوئ كما أن له 
محـاسن، ودورنا هو أن نعــمل على تجـنـب حدوث أضـرار تنـجـم عن هـذا االختالط بتـرتـيب زيـارة للطبـيب إلجراء فحص طبي شامـل، ولمراجعة 
عدد من اللقـــاحات المطلوبة تبـــعا لـــظروف االختالط والمـواسـم والطـــقس، ويفضل في ذلك أن يتم إجراء ما يسمى بالفحص الطبي قبل المدرسي، 
إذ يفضل اصطحاب الطفـــل إلى طبيـــب األطفـال مـرة في السنـــة إلجراء الفحص العام الدوري، كما أن هنالك فحوصات لها عالقـة بالرياضة تسمى 
الفحوصات الطبية الرياضية، ويحتاجها األطفال في سن المراهقة خصوصا الذين يلـعبون ألعـابا تحتـاج إلى قـوة بدنيـة مثل كـرة القـدم والسلة، فتجـرى 

لهم هـذه الفحوصـات، وهناك أيضـا فحوصات يتـم إجراؤها بمـعرفة الطبيب وفقا لكل حالة، إضافة إلى فحص النظر واألسنان.
إن كثيرا من اللقاحات يجب أن تعطى لألطفال في أعمار محـــددة ويجب التأكد من ذلك. يذكر أن بعض األسر تعتقد أن اللقاحـــات قد تسبب أضرارا 
ألبنـــائهم وبعض اللقاحات تسبب مرض التوحد مثل لقاح الحصبة، غيـــر أن هـذا مفـــهوم خاطـئ عليـنا التخـلي عنـه؛ ألن اللقــاح ضـروري ويوفــر 
الحمـــاية باعتباره حائـط صـد أول للعـــديد من األمـراض، وألنه لم يثبت دليل علمي واحد أن اللقاح يسبب مرض التوحد. ومن اللقاحـات المطـلـوبة 

لقـاح الحصــبة ولقـاح الحصبة األلمانية ولقـاح النكــاف ولقـاح التــهاب السحايا ولقـاح التـهـاب الكبد الوبائي ولقاح شلل األطفال ولقاح اإلنفلونزا. 

د. عسجد عباس جعفر علي
اختصاصية طب أطفال

مستشفي الكندي التخصصي

على األسرة والمعلمـيـن تعليم وتوجيه أطفالنا لغسل أياديهم 
قبل وبعد تنــاول الطعام وبعد قضــاء الحاجة وعند العودة 
للمنزل، كذلك تعلـيمـهم على وضع اليـد أو المـنـديـل على 
الفـم واألنف عنـد العـطـس؛ منـعا النتشار رذاذه الذي ربما 

يكون حامال لبعض الجراثيم مسببة العدوى لغيره.
كما يجب على األســرة والمعلمين حال وجود طفل مريض 
بمرض معد كالزكام والرشــح أو اإلنفلونزا أن يعطوه وقتا 
للراحة في المنزل؛ لضـــمان عدم انتقال العدوى منه لبقية 

التالميذ.

النظافة
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الدراســي  العــام  بدايــة  تباشــير  مــع 
الجديــد تســتعد جميع األســر لشــراء 
مــن  الدراســي  العــام  مســتلزمات 
مالبــس ومــالزم وكتــب، وال شــك فــي 
أهمية هذه األشياء، ولكننا قد نغفل 
عمــا هــو أهــم وهــو الفحــص الطبــي 

ألطفالنا قبل بداية العام الدراسي.
الفحــص؟  هــذا  إجــراء  يتــم   لمــاذا 
صحــة  علــى  للمحافظــة  ببســاطة 
عــن  لغيابهــم  وتجنبــا  أطفالنــا 
المدرســة أثناء السنة الدراسية، إذ إن 
غيابهم ســيؤثر سلبا على التحصيل 
الدراســي خــالل العــام كمــا ســيلقي 
عبئــا على األســر لتعويض مــا فاتهم 

من دروس خالل فترة الغياب.
جميــع  الطبيــة  الفحــوص  وتشــمل 
التــي  المهمــة  الطبيــة  الفحوصــات 
يحددهــا الطبيــب إضافــة لفحوصــات 
األســنان. واليــوم ســوف نتكلــم عــن 
فحوصات األسنان؛ نظرا ألن مشاكلها 
تعتبــر من أهم أســباب غياب األطفال 
عــن المدرســة أثنــاء العــام الدراســي 
ولهــذا الســبب ننصــح جميــع األســر 
ألســنان  دوريــة  فحوصــات  بإجــراء 
أطفالهم؛ تجنبا لكثير من المشاكل 

الصحية في هذا الشأن.

تشــمل فحوصات االســنان الفحص الســريري والفحص باألشــعة الســينية في 
حالة الحاجة إضافة لإلجراءات الوقائية من فلورايد وحشــوات األسنان الوقائية 

بالنسبة لألسنان الدائمة )في عمر الست سنوات(.

ومن أهم وأشهر األمراض التي قد تصيب األسنان التسوس، وهو من األمراض 
األكثر شــيوعا، وتســوس األســنان مثله مثل جميع األمراض، فإذا تم اكتشــافه 

مبكرا يسهل عالجه ويعطي نسبة شفاء عالية والعكس صحيح.
هنالك بعض األمراض أقل شــيوعا من تســوس األسنان لكنها ال تقل أهمية عن 
التسوس، وعلى ســبيل المثال وليس الحصر تشوهات بتكوين الطبقة الخارجية 
)المينــا( والطبقة الداخلية )العاج( وهي من األمراض التي تحتاج تدخال مبكرا؛ 

لنحقق في عالجها نتائج ممتازة.

فحص 
األسنان

يســمح تصوير األســنان باألشــعة الســينية برؤية صور تفصيلية لقطاعات محددة من فم طفلك من قبل طبيب األســنان؛ 
للمساعدة على تشخيص مشكالت غير مرئية أثناء فحص األسنان. ليس من المعتاد أن تستدعي الحاجة إجراء أشعة سينية 
في كل زيارة لفحص األســنان، كما أن طبيب أســنانك أو اختصاصي الصحة العامة سيناقشان الحاجة إلى األشعة السينية 

استناًدا إلى عمر طفلك، وصحة أسنانه، وخطر إصابته باألمراض.
يُعد خطر التعرض لإلشعاع الناتج عن تصوير األسنان باألشعة السينية منخفًضا، خصوصا مع األشعة السينية الرقمية، 

ولكن تحّدث إلى طبيب األسنان إذا كنت قلقًا.
هذا إضافة إلى أن الفحص قبل المدرسة يساعد ويساهم في نشر التوعية والثقافة الصحية بالنسبة لألطفال واألسر وبالتالي 

على المجتمع، ما يجعل المجتمع خاليا من األمراض ومعافى ومنتجا.

متى يجب الخضوع إلى فحص أسنان؟

األشعة السينية لألسنان

عوامل مختلفة يمكن أن تحدد مدى تكرار احتياج الطفل للخضوع لفحص 
األســنان تتضمن المرحلــة العمريــة والصحة وخطر اإلصابة بتســوس 

األسنان. ينبغي مراعاة اإلرشادات العامة التالية:

• العمــر من 6 أشــهر إلى عام واحد: توصــي األكاديمية األميركية لطب 
أســنان األطفال والجمعية األميركية لطب األسنان بأن يكون موعد فحص 
األســنان األول لألطفال بعد انبثاق أســنانه وليس بعد مرور عامه األول. 
وينبغــي أيًضا مراعاة فحص أســنان ولثة الطفل فــي الفحوصات الطبية 

لصحة الطفل.
• األطفال في ســن المشــي والمدرســة، والمراهقون: توصــي األكاديمية 
األميركية لطب أســنان األطفال بتحديد مواعيد إجراء الفحوصات الطبية 
المنتظمــة بحيث تكون الفترة الفاصلة العامة بين كل فحص ســتة أشــهر. 
ومع ذلك، يمكن أن يوصي طبيب األســنان بتكرار الفحوصات بشكل أقل 
أو أكثر بناًء على عوامل الخطورة لدى الطفل بشــأن اإلصابة بالمشكالت 

الصحية الفموية.

د. محمد عبدالقادر النصري حمزة
اختصاصي طب أسنان أطفال

مستشفي الكندي التخصصي
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أهمية الرياضة
أســابيع تفصلنــا عن انتهاء العطلة الصيفية والبدء بموســم دراســي جديد والعودة للمــدارس، والكثير من األطفال 
وطلبتنا األعزاء كانوا قد انخرطوا في ممارسة األنشطة الرياضية من خالل االشتراك باألندية الرياضية، كٌل حسب رغبته 
وهوايته وشــغفه بنوع الرياضة التي يود ممارســتها أو من خالل ما توفره بعض المؤسســات والجمعيات من أنشــطة 
رياضية مختلفة في فترة الصيف، وهذا االستغالل األمثل للعطلة الصيفية بممارسة األنشطة الرياضية المختلفة يعد 

استثمارا جيدا يعود بالنفع على الطفل ويظهر تأثيره اإليجابي على صحة الطفل البدنية والذهنية.

قبل وأثناء العام الدراسي

إن االنخــراط فــي ممارســة النشــاط الرياضي 
يشــجع األطفال علــى تنمية مواهبهــم وصقلها 
ويزيد من العالقات االجتماعية وتنمية المهارات 
والتوصــل فمــا بينهــم ويخلــق أجواء تنافســية 
إيجابية تزيد من بناء الهوية الشــخصية للطفل، 
وهنا يأتي دور المدرسة لتعزيز هذه المكتسبات 
من خالل توفير الفرص الســتمرار األطفال في 
ممارسة األنشــطة الرياضية وتعزيز االستثمار 
الــذي بدأه األطفال في العطلــة الصيفية، والذي 
سينعكس إيجابا ويلعب دورا أساسا في بناء جيل 
من الشباب الصحي بدنيا وذهنيا، إذ تؤكد معظم 
الدراســات العالميــة أهمية ممارســة الرياضة 
وتاثيرهــا اإليجابــي علــى التحصيل الدراســي 
للطلبــة، كمــا أنهــا تزيد مــن رغبــة الطفل في 
ارتياد المدرســة واالبتعاد عن التغيب وتزيد من 
العالقات االجتماعية بين الطلبة واساتذتهم، كما 
أن المســابقات الرياضية والمنافسة تعزز روح 
اإلصــرار والعزيمــة وتغرس فيهــم الرغبة في 
النصــر والتفوق للحصول على المراتب األولى 
والنصــر بالبطوالت لتقلد األوســمة والكؤوس، 
التــي تبقــى ذكراها عالقــة في أذهانهــم وتكون 
حافزا دائما للتفــوق في مختلف مجاالت الحياة. 
وهــذه الخصال تعزز في الطلبــة روح االلتزام 
والتقييــد بالمواعيــد، إذ يشــعرون دائما أن من 
أهم أســباب التفــوق هو االلتزام التــام بتعليمات 
المدرب واتباع نصائح وإرشادات المشرفين ما 

يخلق منهم جيال واعيا وملتزما.

تلعب المدرســة دورا مهما وأساســا في تشجيع 
الطلبــة على مواصلة المشــاركة في األنشــطة 
الرياضيــة التــي كانوا يمارســونها فــي العطلة 
الصيفية، من خــالل أوال تهيئة صاالت مجهزة 
ومالئمة لممارسة مختلف النشاطات الرياضية، 
وثانيًا بالتشــجيع والدعم وتحفيــز الطالب على 
المشــاركة الفعالــة، وثالثــا بتوفيــر المدربيــن 
والمشــرفين مــن أصحــاب الخبــرة والمعرفة 
ليتولــوا اإلشــراف والتدريب وصقــل المواهب 
عند اكتشــافها. ومــن خالل هذه النقــاط الثالث 
تكون المدرســة قد وفرت البيئة المثالية إلشراك 
الطالــب في مختلــف األنشــطة الرياضية، كما 

أنهــا بهذه الخطــوات تكون قد دعمت المســيرة 
التعليمية وهيأت البيئة الدراسية المثالية للطالب، 
فالتعليم وتحقيق المستويات العالية والتفوق دائما 
يكون مقترنا بالنشاط البدني الذي ينعكس إيجابا 
على النشاط الذهني والمستوى العلمي للطالب.

بعد دور المدرســة يأتي دور األهل في تشــجيع 
أوالدهم على االنخراط في األنشــطة الرياضية 
وأن يكــون حرصهــم متوازيــا بيــن التحصيل 
العلمي وإتاحة المجال لهم للمشاركة في األنشطة 
الرياضيــة وتنمية المؤهليــن والموهوبين منهم 
لالستمرار في ممارسة الرياضة وتحقيق النجاح 
والتفوق فيها من خالل إشــراكهم في المنافسات 
الفرصــة  أتيحــت  وإذا  والمحليــة،  المدرســية 
ووجدت الكفاءة للمشاركة في البطوالت المحلية 
والدوليــة كانوا خيــر ممثل لبلدهم فــي المحافل 

العالمية مستقبال.

إحدى أهم المشــاكل التي ســتواجه الطالب في 
المشاركة بالنشــاطات الرياضية هي التباين في 
مستوى المدارس من حيث توفير المكان والبيئة 
المناســبة، وكذلــك التبايــن بين الطلبة أنفســهم 
في مقدرتهم على توفير مســتلزمات المشــاركة 
مــن تجهيزات رياضية مثــل المالبس واألحذية 
التــي تالئم الرياضة المرغوب في ممارســتها، 
وهنا يأتي دور المجتمع والحكومة في مســاعدة 
ودعــم هــؤالء الطلبة فــي توفير المســتلزمات 
الضرورية، كما يستوجب أيضا تهيئة المدارس 
وتوفير الصاالت المناســبة لممارســة الفعاليات 
الرياضية وتقليــل الفجوة بين المدارس بمختلف 
مستوياتها؛ ليتم منح جميع الطلبة فرص متساوية 
فــي المشــاركة في النشــاط الرياضــي وتحقيق 
المنافســة العادلــة بينهم. وهنا أود أن أشــير إلى 
مؤسسة sport in school الناشطة في الواليات 
المتحدة األميركية باعتبارها مؤسسة غير ربحية 
تعمل على مســاعدة الطلبة فــي الحصول على 
المستلزمات والتجهيزات الرياضية؛ ليستطيعوا 
المشــاركة وممارســة هواياتهم الرياضية، فكم 
نحن بحاجــة لمثل هكذا جمعيات أو مؤسســات 

ترعى الرياضة وتدعم جيل الشباب وتساندهم.

د. محمد سلمان
اختصاصي طب األطفال

مستشفي الكندي التخصصي
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انحــراف العمــود الفقــري )Scoliosis( هو عبــارة عن خلل في االنحنــاء الطبيعي للعمود 
الفقري، وقد يشخص في أي عمر عن طريق الفحص السريري أو عن طريق األشعة. 

 Congenital" يوجــد منــه ثالثة أنواع: النــوع األول نتيجة عيــب خلقي في العمود الفقــري
العضلــي  أو  العصبــي  الجهــاز  فــي  مــرض  نتيجــة  يكــون  الثانــي  النــوع   ،"scoliosis
"Neuromuscular scoliosis"كما يحدث في حالة الشــلل الدماغي، أما النوع األكثر شــيوعا 

 ."Idiopathic scoliosis" فهو انحراف العمود الفقري غير العضوي
وال يوجــد ســبب واضــح النحراف العمــود الفقري غير العضــوي. ويعزا هــذا االنحراف إلى 
عــدم تــوازن فــي اإلشــارات العصبية الموجهة إلــى عضالت الظهر ما يــؤدي إلى انحراف 
ودوران فقرات الظهر. هذا النوع من االنحراف غالبا ما يحدث في فترة تسارع النمو عند 
األطفال في فترة المراهقة. وعادة ما يبدأ من عمر 10 الى 12 سنة وهو أكثر شيوعا في 
البنات عن األوالد. أكثر االنحرافات تؤثر على االنحناء الجانبي للعمود الفقري ويمكن أن 

."C" أو "S" يأخذ العمود الفقر شكل الحرف

 scanogram  صورة أشعة
تظهر ميالن العمود الفقري

عالمات 
انحراف 

العمود 
الفقري 

وطرق 
العالج

أهم عالمات انحراف العمود الفقري

مــن أهــم العالمات آالم في الظهــر غالبا ما تكون في الحــاالت المتقدمة، 
أما في الحاالت البســيطة فغالبا ال يشــكو المريض مــن أي أعراض. من 
العالمات التي تســاعد على اكتشــاف انحراف العمــود الفقري مبكرا عند 
األطفال هي في حال وجود أحد من أفراد العائلة مصاب بانحراف العمود 
الفقري غير العضوي. تشــير بعض الدراســات إلــى أن وجود أحد أفراد 
العائلــة مصاب بانحراف العمود الفقري يرفــع من احتمالية إصابة الطفل 

بنسبة 30 %.
من العالمات األخرى مالحظة ميالن الرأس إلى أحد الجانبين، أو اختالف 
فــي وضع الكتفين كأن يكون أحد الكتفين في مســتوى أعلى من اآلخر او 
بروز احدى عظمتي لوح الكتف مقارنة بالجهه األخرى. كذلك بروز جزء 
من القفص الصدري مقارنة بالجهة االخرى، أو انحراف الجدع وخرزات 

الظهر خصوصا عند ثني الظهر في وضع الركوع. 
 "scanogram" يتم تشــخيص انحراف العمود الفقري عن طريق األشعة
بأخــذ أشــعة بانوراما للعمود الفقــري في أكثر من وضــع، إذ تظهر نوع 
ودرجــة انحراف العمود الفقــري. كما يحتاج بعض المرضى إلى أشــعة 

رنين للعمود الفقري؛ للتأكد من عدم وجود سبب عضوي لالنحراف.

عالج انحراف العمود الفقري
العــالج يعتمد على درجة انحراف العمود الفقري. في الحاالت البســيطة 
التي يكون فيها انحراف العمود الفقري أقل من 25 درجة يحتاج المريض 
فقــط إلى متابعة مع طبيب العظام مع الســباحة والعــالج الطبيعي لتقوية 
عضــالت الظهر باإلضافة إلى اليوغــا الخاصة بانحراف العمود الفقري. 
وتتطلــب المتابعة عمل أشــعة دورية للعمود الفقــري؛ لمعاينة التغير في 
درجة انحراف العمود الفقري ســواء بالزيادة أو النقصان ومدى استجابة 

المريض للعالج.
الحاالت المتوســطة هــي التي تكون فيها درجة االنحــراف بين 25 و45 
درجة. غالبا ما يحتاج المريض إلى لبس حزام خاص يتم تفصيله خصيصا 

لكل مريض.
في الحاالت المتقدمة التي تزيد فيها درجة االنحراف عن 45 درجة، غالبا 

ما يحتاج المريض إلى تدخل جراحي للحد من تطور درجة االنحراف.
االكتشــاف المبكر والعالج الطبيعي مع الســباحة وكذلــك اليوغا الخاصة 

بانحراف العمود الفقري تساعد من الحد تطور االنحراف ويمكن تقلل من 
درجة االنحراف خصوصا في مرحلة النمو.

الهــدف من الرياضة والعالج الطبيعي الخــاص بانحراف العمود الفقري 
هو تقوية عضالت الظهر ومســاعدة بعض العضالت في الجهه االخرى 
على االرتخاء، ما يســاعد على تعديل انحــراف العمود الفقري خصوصا 
في مرحلة النمو عند األطفال. كما أن العالج الطبيعي يساعد على تخفيف 

أعراض انحراف العمود الفقري في كل الحاالت.

يشــار إلى أن شنطة الظهر الثقيلة ال تعد سببا إلى انحراف العمود الفقري 
لكنها قد تساعد في تطور درجة االنحراف. كما أن الشنطة الثقيلة قد تسبب 

آالم الظهر عند األطفال عموما، السيما مع انحراف العمود الفقري. 

د. حسين حسن ناصر
استشاري األشعة وأشعة األطفال

مستشفي الكندي التخصصي
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بداية اليوم بإفطار متكامل 

هــل بــدأت بتحضير أطفالك للمــدارس؟ عادة ما يكون تركيزنــا على الحقائب 
والدافتر واألقالم، لكن ماذا عن تغذية طفلك؟ 

تلعب التغذية الســليمة دوًرا كبيرا في تهيئة الطالب ليوم دراســي مثمر، إذ 
تعتبــر األطعمــة المتناولة الوقود األساســي الذي يســاهم فــي توفير الطاقة 

لجهد بدني وذهني كبير. 
اسأل نفسك: ماذا يتناول طفلي خالل اليوم لتزويد عقله وجسمه بالطاقة؟ 
ومــا تأثيــر هــذا الطعام على صحتــه؟ تذكر أن تنــاول إفطار وغــداء صحي مع 
وجبــات خفيفة ســليمة يوميا يســاعد طفلك علــى النجاح الدراســي ويهيئه 

الستقبال واستيعاب معلومات جديدة. 

وجبة اإلفطار مهمة جدا لكسر الصيام، فلذلك علينا أن نأخذ بعين االعتبار فوائد تناول وجبة متوازنة 
تحتوي على المجموعات الغذائية الرئيســة في الصباح، وتذكر أن عدم تناول وجبة اإلفطار يســاهم 

في تناول وجبات خفيفة غير صحية على الغالب ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
ال تحتاج أن تكون وجبة اإلفطار وجبة معقدة. ولكن اجعلها أساسية حتى لو كانت على الطريق في 
السيارة أو سريعة مثل سندويش بيض مع الخضار المفضلة وعلبة حليب طازج أو سموثي يحتوي 

على مكونات غذائية كاملة.
اســتيقظ قبل نصف ســاعة من الوقت المعتاد وهذا الوقت الزائد ســيكون كافيا إلعداد وجبة إفطار 

صحية، يمكنك أن تجهز المكونات األساسية بحيث يبقى لك تجميعها في طبق واحد.

أساسات 
التغذية 
للعودة 

للمدارس

أ. هناء علي سعيد
اختصاصية تغذية عالجية وحميات

مستشفي الكندي التخصصي

حقيبة المدرسة الغذائية 

بعض األفكار لوجبة صحية

شــارك طفلك في عملية التخطيط لوجبات الحقيبة المدرســية. قم بإعطائه جميع الخيارات الصحية واترك له حرية االختيار منها. هذه الخطوة ستساعد 
كثيرا في تقبل الطفل للخيارات الصحية وتناوله إياها بدال من إعادتها للحقيبة من غير تناول أي شيء منها.

فكــر بالمجموعات الغذائية، اهدف إلى احتواء الحقيبة المدرســية على 
3-4 خيارات من المجموعات الغذائية المختلفة.

قدمها بطريقة مبتكرة وبشــكل غير متكرر حتى ال يشعر الطفل بالملل 
فمثال بدال من خبز التوســت يوميا اســتخدم خبز التورتيال لعمل لفائف 

البيض أو اختر الذرة من قسم مجموعة النشويات.

بــان كيــك الموز مــع العســل والقليل 
من المكسرات 

- جهز خليط البان كيك مســبقا ويمكن االحتفاظ 
به في الثالجة.

غرنوال مع زبادي ومربى التوت المنزلي
- جهز كميــة غرنوال مرة واحدة في األســبوع 

واحتفظ بها في علبة زجاج محكمة اإلغالق. 
- جهز المربى مسبقا واحتفظ به في الثالجة. 

 

ســموثي بالزبــادي والفواكــه المثلجــة 
مع المكسرات

- جهز مكونات الســموثي مــن فواكه وخضار 
مقطعه ومقســمة على حصص تكفي الشــخص 

الواحد واحتفظ بها في الفريزر.
 

الخطوة األولى

الخطوة الثانية
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وجبات خفيفة صحية 
في معظم األوقات يختار األطفال وجبات خفيفة غير صحية عالية بالسكر أو الدهون، هذا أحد األسباب الرئيسة التي 

قد تسد شهيتهم عن تناول األطعمة الصحة في الوجبات الرئيسة. 
اجعل الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة سهلة الوصول للطفل واشرح له كيف يمكنه تحضيرها بنفسه مثال النوتيال 

الصحية وزبدة المكسرات المنزلية مع التفاح األخضر أو كعك األرز.
اجعل الفواكه في مكان قريب وعلى مستوى نظر الطفل مثل طاولة الصالة.

إذا كنت ســتنتظر تجمع العائلة لتناول وجبة الغداء بعد المدرســة اســتغل فترة الجوع بعد وصول طفلك من المدرسة 
مباشــرة وبين وقت تقديم الغداء بتناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه المفضلة أو قليل من المكســرات أو أعواد 

الخضار مع تغميسة حمص.

لتســهيل عملية االختيار والتنويع، اعتمد الجدول التالي للخيارات المقترحة. يمكن تعديل الخيارات 
على حسب رغبة الطفل واألطعمة التي يفضلها هو من كل مجموعة. 

التورتيال 
خبز عربي 
توست أسمر
الشوفان 

كعك األرز 
ذرة 
فشار
أرز 

مكرونة 
بطاطس 

بطاطا حلوة

البيض 
شرائح الدجاج
حمص )نخج(

لحم
تونة 
سمك 
دجاج 
بقوليات

خضار مثل:
شرائح الفلفل الحلو الملون 

ايدامامي أو الفاصوليا الخضراء
طماطم صغيرة 

شرائح خيار وجزر

فواكه مثل:
كرات البطيخ 

الفراولة 
تفاح أو كمثرى 

كرز 

الحليب
اللبن

 الزبادي السادة
 أعواد جبن

مهلبية الحليب 

مكسرات 
تغميسة افوكادو 

طحينية

نشويات

بروتين

خضار أو فاكهة

الحليب ومنتجاته

الدهون الصحية

نصائح في المنزل 
• تجنب األطعمة المصنعة قدر اإلمكان واجعل خيارات األكل طبيعية وكاملة. 

• أظهــر لطفلــك ما يعني األكل الصحي بجعل نفســك مثــاال يحتذى به. من المهم تثبيــت ما يتم قوله 
باألفعال اليومية في المنزل. 

• أدخل طفلك في عملية التحضير واختيار الوجبات وطريقة التقطيع لمكونات وجباته. 
• اجعل طبق أو حقيبة طفلك محتوية على ألوان مختلفة من الخضار والفواكه. هذا يســاعد على فتح 

الشهية والتأكد من أخذه عناصر غذائية مختلفة. 
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هل يخاف طفلك من الذهاب 
إلى المدرسة؟

مــع بدايــة كل عــام دراســي جديــد يبدأ األهل في إعــداد األطفال للذهــاب إلى المدرســة، إال أننا نجــد أن بعض األطفال 
خصوًصا الذين يلتحقون بالمدرسة ألول مرة تبدوعليهم مظاهر مختلفة تتراوح بين الخوف والهلع، ويبدأون بالتعلل 
بشــكاوى متنوعــة، فالبعــض يّدعي ألًما في البطن واآلخر لوعة وغثياًنا وآخر يشــتكي من كثــرة التبول والذهاب إلى 

دورة المياه، وقد يرفض الغالبية تناول اإلفطار، وغيرها من العلل المختلفة...
يحدثنــا أســتاذ طــب العائلة الدكتور فيصل عبداللطيف الســليمان الناصر عن رهاب المدرســة، الــذي يصفه بأنه حالة 
تصيــب بعــض األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة تتمثل فــي إصابتهــم بالقلق الشــديد عنــد محاولــة إدخالهم 
المدرســة، ويعــرف كذلــك بالحالــة التي تصيب الطفل عندمــا يذهب أو يهم بالذهاب إلى المدرســة، ما ينتج عنه زيادة 
القلق والتوتر، ومن ثم يؤدي إلى كثرة وتكرار الغياب عن المدرســة في المســتقبل. أســتاذ طب العائلة الناصر يشــرح 

هنا أسباب خوف األطفال من الذهاب إلى المدرسة وأساليب العالج.

يعاني من هذه المشــكلة عدد ال بأس به من اآلباء واألمهات، إذ نجد أن أطفالهم يمتنعون عن 
الذهــاب إلى المدرســة، ويبدو امتناعهم فــي صورة قلق االنفصال عن الوالدين، أو مشــاكل 
جســمانية أو نفســية. وبينما تعتبر مشــكلة رهاب المدرســة حالة وقتية، إال آن عدم اكتشافها 
وعالجهــا مبكــًرا يجعلها تتحول إلى مشــكلة مزمنة تالزم الطفل أمًدا طوياًل، ما قد يتســبب 

بمضاعفات على التركيبة النفسية للطفل عند الكبر.

أساليب 
العالج

يوضح البروفيســور الناصر أن العالج يرتكز أساًســا على العالج الســلوكي للطفل وكذلك الوالدين، ومن الضروري عند العالج إشــراك جميع 
األطراف المشــرفة على تربية ورعاية الطفل باإلضافة إلى الطفل نفســه، إذ تشــمل والدّي الطفل والموجه التربوي أو المدرس وطبيب العائلة 
والطبيب النفسي، علًما أن طبيب العائلة هو األفضل لعالج الحالة كونه قريبا من العائلة أو على اتصال مستمر معهم، فبعد الحصول على القصة 
المرضية الكاملة البد أن تكون أولى اهتمامات الطبيب هو فحص الطفل اكلينيكيًا؛ الستبعاد وجود أي حالة مرضية مزمنة أو مشاكل في القدرات 
الذهنية تؤدي إلى إعاقة الطفل عن الذهاب إلى المدرسة أو تتسبب له بالعوارض التي يشكو منها، ويقوم الفحص كذلك على طمأنة الوالدين على 
طفلهما، كما أن العالج النفســي االجتماعي يعتبر عالًجا فّعااًل مســاعًدا في عودة الطفل إلى المدرســة، مع العلم أنه ليس هناك نموذج واحد في 

العالج يصلح لجميع األطفال، إال أن من الواجب تهيئة أسلوب عالجي له خصوصية، تخص كل حالة على انفراد.

 إن إحــدى الوســائل المســاعدة في العالج هو الطلــب من الوالدين العاطفيين عدم مرافقة ابنهما إلى المدرســة، بل يتم مــن قبل أحد األقارب أو 
األصدقاء، والبد أن يتقبل الوالدان األمر الواقع أال وهو انفصال الطفل عنهما فترة معينة خالل النهار أثناء األيام الدراسية، وعلى الوالدين كذلك 
االستمرار في محادثة الطفل لمعرفة ميوله ورغباته محاولين بذلك التوصل إلى األسباب المؤدية إلى خوفه من الذهاب إلى المدرسة، ومن الجائز 
أن يقوم الوالدان بعمل اتفاق مع طفلهما، إذ يلتزم هو بالذهاب إلى المدرســة ويلتزمان هما بتحقيق رغباته وطلباته المعقولة عند عودته للمنزل. 
يجب إشعار الطفل باألمان وأن يكون على ثقة من أن والديه سيكونان موجودين لحمايته من األضرار ومساعدته في المحن حتى يطمئن ويتمكن 
من مفارقتهما، ولكن إذا تعاطف الوالدان مع طفلهما عند رفضه الذهاب إلى المدرســة بســبب تخوفهم من األعراض الجســمانية التي يشكو منها 

والرضوخ إلى طلباته بعدم الذهاب إلى المدرسة فسوف يكون الطفل أكثر عناًدا ورفًضا للذهاب إلى المدرسة.

أ. طبيب فيصل بن عبداللطيف 
السليمان الناصر - طبيب العائلة

هناك أربعة عناصر رئيسة تكشف حالة الخوف من المدرسة إن وجدت:

حدوث تغيرات نفسية كبيرة عند محاولة أخذ الطفل إلى المدرسة.

صعوبة المداومة على المدرسة، ما ينتج عنه رفض الذهاب إليها.
وجود خلل نفســي مسبق لدى الطفل، أي أنه مصاب بمرض نفسي يتسبب في 
حدوث حالة رهاب المدرســة،  خصوًصا تلك األمراض النفســية التي تجعله 

غير اجتماعي.
رغبــة مجموعــة مــن األطفال فــي الذهاب إلــى المدرســة ولكــن إصابتهم 
باالضطراب عند اإلحساس بمغادرة المنزل، علما أنه عادةً ما يتم بقاء الطفل 

في المنزل بمعرفة ورضا الوالدين. 
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هيئوا أطفالكم
للعام الدراسي الجديد

قبــل بدايــة كل عــام دراســي، يبــدأ مشــوار االســتعداد للمدرســة، فتــرى األهل 
والطــالب بيــن المكتبــات ومحالت شــراء المالبس، ليختــار الطلبة المســتلزمات 
المدرسية ذات األشكال المتعددة التي تلبي جميع األذواق، والتي تساهم في 
خلــق روح الحمــاس لــدى الطالب. كمــا يجب أن يكــون االهتمام األكبــر بالتهيئة 
واالســتعداد النفســي لحلول موسم الدراســة، ولبداية صحية تضمن أن يكون 

الطالب في أوج قوته وتركيزه وإقباله على الجو الدراسي.

تختلــف التهيئــة حســب أعمــار األبنــاء، فمــن البديهــي أن تكــون تهيئــة 
الطفل المبتدئ مختلفة كليا عن الطفل األكبر ســنا، وبصورة عامة فإن 

التهيئة يجب أن تتركز على ما يلي...

المرشدة التربوية هاجر خيراهلل

غرس أهمية الدراسة ومكانة العلم على الفرد والمجتمع.
تحديد أهدافه بصورة واقعية عن طريق فهم قدراته ونقاط قوته وضعفه ومســاعدته في وضع خطة 

تساعده على تحقيق أهدافه.
رســم صورة ذهنية إيجابية عن البيئة المدرســية والعالقات اإلنســانية بينه وبين المعلمين والطلبة، 
وتجنب الرســائل السلبية المباشرة وغير المباشــرة بشأن المدرسة، ومناقشته في محتوى ما يتداول 

من عبارات ونكت في وسائل التواصل المتعلقة بالمدرسة.
تخصيص الوقت لالستماع إليه بعناية للتعبير عن مشاعره ومخاوفه وطموحه.

مساعدته على فهم طبيعة المواد الدراسية ومتطلباتها وأهميتها في الحياة اليومية.
التجهيز لشراء المستلزمات المدرسية بال تكلف بمشاركة ذوق الطفل مع توجيهه الختيار ما يناسب 

القوانين المدرسية ويوفر له الراحة وسهولة الحركة.
تخصيص مكان خاص للدراسة في المنزل وحل الواجبات والمذاكرة.

ضبط ساعات النوم تدريجيا، وتدريبه على جدولة مهامه وتعويده على روتين يومي لتنظيم وقته.
مشاركة الطفل في وضع جدول غذائي صحي يومي، مع الحرص على تناول وجبة الفطور يوميا.
التأكد من خلو الطفل من بعض المشــكالت الصحية التي تســبب مشــكالت دراسية كضعف النظر، 
مشــكالت تنفســية كوجود لحميات والتهاب الجيوب، ومشكالت الســمع، وفقر الدم ونقص المعادن 

والفيتامينات، وعالجها في حال وجودها.

رفع
مستوى

 الدافعية
لدى األبناء

- المتعثرون دراسيا.
- الذين تعرضوا لمشــكالت طارئة اجتماعية 
كطــالق الوالديــن أو وفاة أحدهمــا أو تغيير 

المدرسة.
- ذوو مشكلة صحية أو إعاقة تستدعي رعاية 

خاصة.
- ذوو االضطرابات النفسية والسلوكية.

- األجانب المستجدون الذين لديهم ضعف في 
اللغة.

قــد  الذيــن  الطــالب  نمــاذج 
يحتاجــون إلــى تهيئة خاصة 

عن أقرانهم
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التهيئــة المدرســية يجب أن يُخطط لها بشــكل دقيق ويشــارك فيها جميع 
الكوادر في المدرسة كل حسب دوره، وفي فترة زمنية ال تقل عن أسبوعين 
بحيث يتم تغطية جميع الجوانب؛ لضمان اســتمرارية الطالب في الدراسة 

بأقل قدر من الصعوبات. وتشمل التهيئة برامج وأنشطة تهدف إلى:
- فهم القوانين والنظم والحقوق والواجبات بمشاركة الطالب في صياغتها 
ووضــع آليــات تطبيقها، مــا يخلق لديــه الطمأنينة والشــعور باألمان في 

مدرسته.
- توطيــد عالقة الطالــب مع زمالئــه والمعلمين بالتعــرف عليهم والقيام 
باألنشطة المشتركة لمعرفة االهتمامات واالختالفات واألمور المشتركة، 
كذلك التعرف على المعلمين ومنتســبي المدرســة وفهم أدوارهم، وطرق 
الحصــول على المســاندة الالزمة وقــت الحاجة في جو يســوده االحترام 

والتسامح والتعاون.
- االهتمام الفردي بكل طالب ومساعدته على وضع أهداف واقعية متنوعة 
بناًء على قدراته المختلفة، وإشــراكه في األنشــطة المناسبة ما يؤدي إلى 
خلق الدافعية لديه لإلنجاز، وزيادة ثقته بنفسه لخلق المنافسة الشريفة وفق 

قدراته الحقيقية.
- إشــراك كل طالب في تحمل مســؤوليات ذاتية وعامة؛ بهدف الشــعور 

باالنتماء واالحساس بالمسؤولية في المجتمع المدرسي.

دور المعلــم وكــوادر المدرســة فــي تحبيــب 
الطالب بالدراسة من الناحية الصحية والنفسية

نظــرا لحساســية المرحلة يجب االهتمــام بتهيئة الطفل تهيئة شــاملة بدنيا 
ونفسيا؛ ليتم تخطي صعوبات هذه المرحلة االنتقالية بنجاح وأمان.

فدخول الطفل المدرســة االبتدائية بالنسبة له ولوج إلى عالم غريب متعدد 
المتغيــرات، يحتاج إلــى وقت للتكيف، لذا تقع المســؤولية على األســرة 
وريــاض األطفال والمدرســة بالتهيئة التدريجية، فاألســرة عليها التحدث 
المستمر مع الطفل إيجابيا عما سيتعلمه وما سيحققه من التحاقه بالمدرسة 
من نمو فكري واجتماعي بكسب صداقات في ضوء بيئة تسودها القوانين 
والنظم بأسلوب شيق ومحبب للطفل بعيدا عن التهديد واإلكراه، كما يجب 
أيضا تهيئة ذهن الطفل لبعض المشكالت المرتقبة في قالب فكاهي ونشارك 
الطفل في وضع الحلول لها، ومن خالل وضع الحلول يتم االرتقاء بتفكير 
الطفل أيضا في وضع حلول لمشكالت أقرانه، ومن أبرز المشكالت التي 
قــد تواجه األطفال: ضياع أدواته، صعوبــة التواصل مع المعلم واألطفال 
اآلخرين، تلف مالبسه، عدم تقدير الوقت والنسيان، التعرض ألذى لفظي 
أو بدنــي، الضجيج والفوضى، التعرض للحرارة، عدم القدرة على تناول 

طعامه وشرب الماء الكافي، الخجل والخوف.

وعلــى المدرســة احتــواء الطفل كليا بوضــع البرامج التي تســاعده على 
الشــعور باألمان وتخطــي الصعوبات، وترتكز علــى اإلدماج ومهارات 
اجتماعية وتعريفه بالبيئة المدرســية وتشجيعه واالهتمام بالفروق الفردية 
وعــدم تهميش أي طفــل، وتدوين المالحظــات بدقة عن األطفــال لتقديم 
التدخــل المبكر في حال وجود مشــكالت لديهم، وحبذا لو يكون لدى معلم 

الصف األول معلم مساعد؛ لتسهيل هذه المهام.

الطريقة المثلى لتهيئة طالب الصف األول

- غياب الحوار الصحي، وعدم االستماع إليه.
- الضبابية وعدم وضوح القوانين واإلرشادات.

- السخرية والتهديد والتخويف، والعبارات السلبية.
- اإلهمال وعدم االهتمام بالقدرات واالهتمامات والمشاعر، وفي المقابل أيضا التدليل والحماية الزائدة، والمديح المبالغ للطالب.

- عدم وجود تحٍد لقدرات الطالب الموهوب، وعدم وجود برامج تناسب ذوي صعوبات التعلم والحاالت الخاصة.
- الدور السلبي للطالب في األسرة والمدرسة، وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات، وعدم تحميله المسؤوليات.

- المقارنة بين األبناء والطلبة، دون اعتبار للفروق الفردية واالهتمام بها كما ينبغي، ما يؤدي إلى تهميش هويته الذاتية.
- التركيز على بعد التحصيل األكاديمي كمعيار للتفوق العام، وعدم االهتمام بجوانب التميز والتفوق األخرى.

- السيطرة الخانقة، وعدم إعطائه فسحة من الحرية لممارسة هواياته والتعبير عن ذاته.

أساليب منتشرة تؤدي إلى تثبيط عزيمة الطالب سواء من األهل أو المعلمين

التقينــا ببعض األفراد، وطرحنا عليهم أســئلة بســيطة عن هــذا الموضوع، تتلخص 
في طريقة تهيئتهم النفسية القتراب المدرسة، وعن طريقة قضاء العطلة، وما إذا 
كانــوا قد التزموا باســتذكار بعــض المعلومات مع اقتراب موعد المدرســة أو التحقوا 
بــدورات تثقيفيــة، ولم ننــس محاورتهم عن أدوات ومســتلزمات المدرســة المفضلة 

لهم...

سليمة العصفور

األستاذة إيمان عبداللطيف

يوسف الحبشي
تســتعد الطالبة سليمة العصفور لسنتها الدراسية 
األخيــرة، وتعتقــد أن التفكيــر فــي التخرج هو 
الذي يعطيها الحماس ويســاهم في تهيئة نفسيتها 
الستقبال هذا العام الدراسي بشغف كبير، وتعتقد 
أن العطلة يجب أن تقســم، بالسفر في بدايتها مع 
العائلة إن أمكن والمشاركة في البرامج الخيرية، 
وكذلك الذهــاب للمهرجانــات واالحتفاالت، ثم 
قضــاء نهايــة العطلة فــي االســتذكار والقراءة 

لتنشيط العقل.

تحدثت األســتاذة إيمــان عبداللطيــف عن إقبال 
الطلبــة علــى الدراســة في بدايــة العــام بقولها 
"يقبل الطالب على الدراســة في بداية العام في 
أشــكال متباينة، فالبعض يقبل متحمسا ومتشجعا 
لالكتشــاف والتعلــم والفضــول وهذا نــراه في 
التالميــذ الصغــار خصوصا مع أوالئــك الذين 
ســيبدأون عامهم األول في المدرسة، وهناك من 
هم أقل منهم دافعية وهم الكبار نسبيا الذين يرون 
اإلجــازة الصيفيــة قصيرة وأن وقت المدرســة 

يسرق منهم وقت اللعب ومزاولة الهوايات".
وتؤكد أن اإلجــازة هي وقت إعادة الهدوء لعقل 
التلميذ وتنشيط مناطق أخرى من المخ ومزاولة 
المعــارف  تعتمــد علــى  مهــارات مختلفــة ال 
األكاديمية، لذا فهي تشــجع كثيرا على االهتمام 

بالمهارات الذكية واالجتماعية في اإلجازات.

يوســف الحبشــي، طالب فــي االبتدائيــة، يرى 
أن تهيئــة نفســيته للمدرســة تكون عبر شــراء 
األغــراض الجديدة والحقيبة التي تحمل رســوم 
أبطالــه الخارقين المفضلين، ويقــول إن والدته 
تقتنــي لــه بعــض الكتب الدراســية واألنشــطة 
للمرحلــة الجديدة، فيطلع علــى الكتب، ويحاول 
حل األنشــطة، ويفيده ذلك كثيًرا بعدها، إذ يؤكد 
أن هــذا االســتذكار يعزز مشــاركته في الصف 
وســرعة حله للواجبات الصفية، وبالتالي يكون 

متفوقًا على أقرانه.

في الختام، احذروا من غزو الرســائل الســلبية في أذهان الطلبة ســواء بممارســات ونماذج مجتمعية خاطئة أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
على هيئة نكت ورسائل فكاهية.
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ماذا تفعلين عندما يغادر 
طفلك إلى المدرسة؟

5نصائح لألمهات في فترة الدوام المدرسي
بعد ثالثة أشــهر مــن اإلجازة الصيفيــة والتغيير الحتمي 
فــي الروتيــن اليومــي خاللهــا، من ســهٍر وعــدم تنظيم 
للوقــت، يصبح من الــالزم والضروري إعــادة جدولة اليوم 
مع اقتراب موســم الدراســة، وهذا األمر مهم لألم بدرجة 
كبيــرة تعــادل مــدى أهميتــه للطفــل، فهــي ســتتكبد 
عناء إيقاظ األوالد للمدرســة وتجهيز متطلباتهم، وربما 
ســتضطر إلــى التأخــر فــي موعــد النــوم مســاًء بســبب 
تصبــح  ثــم  للمدرســة،  األطفــال  تجهيزهــا مســتلزمات 
متفرغــًة تماًما بعد خــروج األطفال للمدرســة أو إيصالها 

لهم، لتستأنف عملها بعد عودتهم.

1
2

3

4
5

وبعد حركة األطفال المستمرة وصخبهم الدائم في البيت في هذه المدة الطويلة، فإن معظم األمهات يشعرن 
بالملل جراء الهدوء خالل هذه الفترة. في ما يلي نصائح بسيطة يمكن لربة المنزل تطبيقها لتتفادى الفراغ 

والملل قبل عودة األطفال من المدرسة...

يمكنك االشتراك في ناد رياضي بالفترة الصباحية، لتقضي على الوقت من جهة، وتحافظي على 
صحتك ولياقتك ورشاقتك من جهة أخرى.

استعيني بصديقاتك أو جاراتك للخروج أو االلتقاء معهن في أي مكان لمدة ساعة ليوم أو يومين 
خالل األســبوع، تبادلن خاللها أطراف الحديث واســتمتعن بكوب من القهوة، هذا األمر له أثر 

كبير في تجديد طاقتك وشحذ همتك لالعتناء بواجبات األطفال وفروضهم المدرسية.

ابحثــي عن هوايتك ومارســيها في وقٍت يكون فيه البيت هادئًا مــن صخب األطفال وضجيجهم 
وطلباتهم التي ال تنتهي، ووقت وجودهم في المدرســة هو الوقت األمثل لذلك، يمكنك تخصيص 

ساعة يوميًا للرسم مثاًل، مشاهدة فيلم، أو أي هواية أخرى.

خصصي يوًما أو يومين من األسبوع لطبخ كمية تكفي ألكثر من يوم، لترتاحي في األيام المقبلة، 
وتكتفي بتسخينها.

اهتمي بالراحة واالســترخاء، فإن النفســية الجيدة هي التي تعطيك الطاقة لمواصلة بقية اليوم، فبعد عودة األطفال من 
المدرســة يبدأ مشــوار جديد يتمثل في إعداد وجبات الغداء والعشــاء لألطفال وترتيب أمــور اليوم الثاني من مالبس 

وحقائب مدرسية وكذلك ال ننسى التحضير وأداء الواجبات المنزلية.

أما بالنســبة لــألم العاملة، فإن بإمكانهــا أيًضا تنظيم 
وقتهــا، بحيــث تجــد وقتًا لتلبيــة متطلبــات األطفال 
والمنــزل باإلضافــة إلــى عملهــا، إن المعادلــة هنا 
صعبة قلياًل ولكنها غير مســتحيلة، فبقليل من التنظيم 
والتخطيط يصبح كل شــيء ســهاًل وميســًرا وعلى 

أكمل وجه.
فإذا كان عملك في الفتــرة الصباحية، بإمكانك طهي 
وجبة الغداء قبل ليلة وتخزينها، أو إعدادها واالكتفاء 
بتســخينها وقت الغــداء لليــوم التالــي، وتخصيص 
ساعتين أو ساعة ونصف لالنتهاء من واجبات الطفل 
المدرســية، ثم قضاء فترة المســاء في جو هادئ بعد 
أن ينــام األطفال. وإن كنت تعمليــن بنظام النوبات، 
فينبغي عليك االستعانة بعاملة منزلية حتى وإن كانت 
تعمل بنظام الســاعات؛ لتســاعدك في أمور تنظيف 

المنزل وإعداد الوجبات.
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خلك ستايل 
نهتــم كثيــًرا بأن تكــون الطالبات 
الجامعيــات فــي أبهــى حلــة أثنــاء 
فترة الدراســة في الجامعــة، بأزياء 
والجــو  تتناســب  أنيقــة  وإطــالالت 
فاإلحســاس  للمــكان،  العملــي 
جــًدا  مهــم  والترتيــب  باألناقــة 
علــى  اإليجابيــة  انعكاســاته  فــي 
النفسية التي يجب أن تكون دائًما 
جيــدة لتحققي أفضل مســتويات 
األداء.. يمكنــك اختيــار تنســيقات 
مختلفــة كالجينــز مع تيشــيرت أو 
قميــص طويــل. أو يمكنــك اختيار 
البانطلون الكاالســيكي مع سترة 
بليــزر أو جينــز. فيمــا يلــي بعــض 
الصور التي يمكنك االستعانة بها 
وأخــذ بعــض األفــكار للتنســيقات 

المختلفة المناسبة.
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فتــرة المراهقــة مــن أكثــر الفتــرات الصعبة والحساســة من ناحيــة التعامل مع البشــرة لــدى أي فتاة؛ ألنها 
الفتــرة التــي يتغير فيها الجســم بشــكل كبير وتتغيــر المكونات الطبيعية للجلد، إذ تكون البشــرة في 
حاجــة لمزيــد مــن االهتمام للتعامل بشــكل جيد مع هذا التغيــر. وتعتبر العناية بالبشــرة من أهم األمور 
التــي تشــغل كل فتــاة؛ فهن أكثر مــن يبحث عن الطريق المثلى للحفاظ على صحة بشــرتهن ونضارتها 

خصوصا وقت الدراسة وتحديدا عند خطواتهن األولى للجامعة حتى يصبحن متألقات بين صديقاتهن.
كمــا أن عــدم االهتمــام بالبشــرة في فترة المراهقة وبداية ســنوات الشــباب من الممكــن أن يعود بالضرر 
على الفتاة فيما بعد مع ظهور حب الشــباب والبثور الســوداء والتهاب الجلد بصورة مســتمرة. ومن أجل 
العناية الجيدة بالبشــرة خالل فترة المراهقة وبالجامعة نقدم لكم نصائح عدة لتجنب مشــكالت البشــرة 

في تلك الفترة...

مشكالت البشرة بفترة المراهقة 
وبالجامعة... ما الحل؟

على كل فتاة تحديد نظام اهتمامها ببشــرتها، والذي يتكون أساســه 
من التنظيــف، الراحة، والترطيب على مــدار اليوم، مع المواظبة 
علــى ذلك مرتين يوميا كل صباح أو قبل الذهاب إلى الجامعة وفي 

الليل أو قبل النوم.

باســتخدام الغســول المناسب لنوع بشرتك أو باســتخدام ماء الورد 
والقيام بالترطيب بعد ذلك، مع ضرورة وضع مرطب البشــرة في 

حقيبتك طوال اليوم خارج المنزل أو داخله.

مــن األفضل الذهاب لطبيب الجلديــة أو أحد خبراء التجميل لتتعرفي 
على نوع بشــرتك المواد التي يمكنك استخدامها بأمان باإلضافة إلى 

المتابعة الدائمة للحفاظ على البشرة صحية ونضرة.

فى سن المراهقة ال تستخدمي أي أدوات مكياج ال تعرفين مكوناتها 
ومصدرها، ويجب عليك أن تســألي خبيرة تجميل عن المواد التي 
يمكنها االستعانة بها لعمل مكياج يناسبك ومعرفة أي مستحضرات 
طبية مناسبة للعناية بالبشرة أيضا؛ لتجنب إرهاق بشرتك باستخدام 

مستحضرات التجميل المعقدة وغير المناسبة لها.

ال شك أن بعض المكياج يدخل في مكوناته العناصر الطبيعية كالورود 
واألعشاب للحصول على تنظيف بشرة بطريقة آمنة، لذلك احرصي 
على اللجوء إليها واستخدام وصفات طبيعية من المنزل أيضا لتنظيف 
البشــرة وتفتيحها وترطيبها مثــل ماء الورد، الثلــج، الكركم، القهوة 

وغيرها، إذ إنها تتناسب مع جميع أنواع البشرة.

اتباع نظام محدد في العناية بالبشرة

تنظيف الوجه

اللجوء لمتخصص الجلدية

اختيار مستحضرات التجميل المناسبة لسنك

الوصفات الطبيعية

المداومة على شــراء أدوات تجميل رخيصة الثمن تســبب مشــكالت 
كبيرة للبشرة على المدى البعيد، لذلك عليك أن تضعي ميزانية معقولة 
لشراء مســتحضرات تجميل من عالمات تجارية معروفة ومشهورة 
تتكــون من مواد مضمونة حتــى وإن كانت غالية الثمن قليال؛ للحفاظ 

على صحة البشرة وتجنيبها المشاكل.

اإلنفاق على المكياج
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“الجديلة” األكثر ثباًتا لطفلتك 
في المدرسة

تعتبــر الجديلــة مــن التســريحات التــي ال تبهت مع مرور الزمن، فهي جميلة ومناســبة فــي كل وقت، وفي كل 
المناســبات واألماكن ولكل األعمار، وبإضافة قطع اإلكسســوارات لها تصبح مناســبة للحفالت أيضا، أو جعلها 
بسيطة تناسب جو المدرسة مثًلا.. شاهدي الصور أدناه، ستجدين أنها التسريحة األكثر أناقة وثباتا لطفلتك، 
إذ بإمكانها أن تلعب وتركض دون أن يتبعثر شعرها بقية اليوم، وإذا كنت تعتقدين أن من الصعب تطبيقها، 

فبإمكانك مشاهدة بضع مقاطع فيديو وسوف تتمكنين من إتقانها بسرعة ومهارة.
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يســتعد أولياء األمور في بداية كل عام لزيارة العديد من المحالت إلنهاء متطلبات المدرســة من مالبس وحقائب وقرطاســية، 
حريصيــن بذلــك علــى التوفيق بين ما يريده األبناء ويفضلونه وبين االهتمام بالجودة القصوى والســعر المناســب، ولكن، ماذا 

لو كانت كل المستلزمات متوافرة تحت سقف واحد، تجمع بين أذواق الطالب المختلفة والجودة واألسعار المناسبة للجميع؟ 
تأسست "رعاية األمومة" العام 1973 في البحرين، لتصبح اليوم وجهة البيع بالتجزئة الرائدة، التي تضم التشكيلة األوسع من 
منتجــات األطفــال ذات الجــودة العالمية من أهم العالمات التجارية الرائدة. وتقود متاجر رعاية األمومة حملة متواصلة تهدف إلى 
إذكاء الوعــي بشــأن ســالمة الطفــل بعنوان "ســالمة الطفل أوًلا"، وتتعــاون متاجر محل األطفــال أيًضا مع الجمعيــات والهيئات 

الحكومية المسؤولة عن سالمة الطفل. 
وتتمتع متاجر محل األطفال بحضور واسع في فئة منتجات األطفال في منطقة الشرق األوسط من خالل شبكة تضم أكثر من 

235 متجًرا تتوزع في 16 دولة، و6 متاجر في مملكة البحرين منها 4 متاجر تقع في محالت سنتربوينت. 
فــي زيــارة قامــت بهــا "أضــواء البالد" لفرع ســنتربوينت في ســتي ســنتر البحريــن، اطلعنا على التشــكيلة الجديدة اســتعداًدا 
للعودة للمدرســة، والتصاميم الواســعة والمتنوعة الموجودة التي تلبي مختلف األذواق لجميع األعمار، مع وجود ضمان لســنة 

كاملة، ما يعطي للمشتريات قيمة أكبر.

سنتر بوينت.. 
جميع المستلزمات المدرسية تحت سقف واحد

كانــت الجولة بدايًة في قســم 
"شومارت" الذي يوفر تشكيلة 
كبيــرة مــن األحذيــة الرســمية 
واألحذيــة الرياضية من ماركات 
مثــل:  مختلفــة  شــهيرة 
 KANGAROOS - KAPPA -
إضافــة   ،PUMA - ADIDAS
 SHOEMART منتجــات  إلــى 

الخاصة.
 SHOEMART كمــا لــم تنــس
تلبيــة أذواق األطفال، إذ وفرت 
أحذية تحمل صوًرا لشخصيات 
يفضلهــا  عديــدة  كرتونيــة 
بســعر  ذلــك  كل  األطفــال، 
مناســب وفي متناول الجميع. 
كما يوفر القســم أيًضا حقائب 
تناســب  رياضــي  طابــع  ذات 

األوالد والبنات أيًضا.

شومارت
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يظهــروا  أن  يحبــون  الذيــن  للمراهقيــن 
بمظهــر أنيق، يقــدم SPLASH لهم أفضل 
التصاميــم العصريــة والحياديــة من حقائب 
وأحذية مريحة وعمليــة، وكذلك بإمكانهم 
زيارة LIFE STYLE الذي يضم تشكيلًة غير 
محــدودة مــن الخيــارات المناســبة للجميــع، 
للجنســين مــن كل األعمــار، فباإلضافــة إلى 
الحقائــب الرائعة لألطفال في ســن الروضة، 
LIFE STYLE يقــدم خيــارات عديــدة  فــإن 
حيــث  والمراهقــات،  للمراهقيــن  ومميــزة 
الرســوم الناضجة والزخــارف األنيقة، وكذلك 
للطــالب األكبر ســًنا حيــث الحقائــب الخالية 
من النقوش والرســوم الطفولية والتي قد 
تتناســب مــع أذواق طالب المرحلــة الثانوية، 
كمــا توجــد أشــكال منوعــة مــن الحقائــب 

الصغيرة الخاصة لحمل الالب التوب.

اليف ستايل

سبالش

عــرض  أنظارنــا  لفــت  كمــا 
إحــدى  شــراء  فعنــد  مميــز، 
التــي  المعينــة  المجموعــات 
هــي  قطــع   6 علــى  تحتــوي 
الطعــام،  وحقيبــة  الحقيبــة 
مقلمة، دفتر، سماعات الرأس 
وقنينــة المــاء، فإنــك تحصــل 
علــى جهــاز لوحــي مجاًنــا! إنه 
عــرض ممتاز لمكافأة أبنائكم 
بدايــة  علــى  وتشــجيعهم 
عام دراســي ملــيء بالحماس 

والسعادة.
 LIFE STYLE فــي  وجدنــا 
بــاألدوات  خاًصــا  أيًضــا قســًما 
المدرســية والقرطاســية مثل 
المتنوعــة،  واألقــالم  الدفاتــر 
مــع  الحاســبة  واآلالت  األلــوان، 
عــرض الحصــول علــى منتــج 
مجانــي عنــد شــراء قطعتين 

من قسم القرطاسية.

اليف ستايل
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القســم  كان  فيــه  بالتجــول  قمنــا  الــذي  األخيــر  القســم 
األوســع MOTHER CARE، حيث العديد من الشخصيات 
الكرتونيــة المشــهورة علــى صــدور حقائب هذا القســم، 
مثل "فروزن، فتيات القوة، أميرات ديزني، بن تن، ســبايدر 
مــان، باربــي، ميكــي مــاوس" وشــخصيات أخــرى عديــدة 
محببــة لــألوالد والبنــات، كمــا توجــد حقائــب تحمــل صــور 
العبين وفرق رياضية شــهيرة مثل برشلونة وريال مدريد 

وغيرها.
وكانــت هنــاك حقائــب أخــرى تصلــح للطــالب األكبــر ســًنا 
بتصاميــم جميلة تحتوي على القطع الالمعة والتصاميم 

المميزة والنقوش المبهرة والمميزة المختلفة.
ولــم ينــس قســم MOTHER CARE األطفــال في مرحلة 
الروضــة أو الحضانــة، إذ خصــص لهــم تصاميــم برســوم 
مليئــة  لطيفــة  حيوانــات  أشــكال  أو  بســيطة  كرتونيــة 
باأللوان، مراعين أن تكون الخامات سميكة وخفيفة الوزن 
فــي نفــس الوقــت، وهــي ممتــازة لألطفال الذيــن يجدون 
صعوبــة فــي الحفــاظ علــى الحقيبــة ذات الخامــة العادية، 

إنها الخيار األمثل لمثل هذه األعمار.

بالطبــع، توجد ملحقات لجميع الحقائب، 
ولكــم الخيــار فــي اقتنــاء مــا يناســبكم 
تشــكيلة  بــكل  تجــدون  حيــث  منهــا، 
قنينــة  طعــام،  علبــة  طعــام،  حقيبــة 
مــاء، مقلمــة، طقــم أقــالم وغيرهــا، وقد 
تصميــم  مــن  بأكثــر  الملحقــات  تأتــي 
وحجــم؛ لضمــان اقتنائكم الخيــار األمثل 

الحتياجاتكم.
كمــا تتوافــر األطقــم الجاهــزة التــي تباع 
كمجموعــة واحــدة مكونــة مــن خمــس 

قطع بسعر مناسب للجميع.

مذركير

تشــكيلة  توجــد  الحقائــب،  إلــى  وإضافــة 
واســعة مــن المالبــس الخاصة بالمدرســة، 
مــن بينها ســراويل رياضية بألــوان عديدة 
مطلوبــة من المــدارس المختلفة، وبلوزات 
رياضيــة بيضاء وملونــة بتصاميم مختلفة 
تناســب الجنســين، كمــا تتوافــر األقمصــة 
وقصيــرة،  طويلــة  بأكمــام  البيضــاء 

والمالبس الداخلية القطنية المريحة.
تتســوق  ألن  األم  تضطــر  لــن  وبالتأكيــد، 
فــي محــالت عديــدة القتنــاء اكسســوارات 
الشعر، فهي تتوافر بألوان عديدة، أهمها 
التي تناسب األزياء المدرسية مثل األبيض 

واألسود واألزرق وغيرها.

إن "ســنتر بوينــت" الخيــار األمثــل الختصار 
كل  اقتنــاء  عبــر  عديــدة،  مشــاوير 
ســقف  تحــت  المدرســية  المســتلزمات 
واحــد وفي يــوم واحد، ألبنائكــم وبناتكم 
مــن مختلــف األعمار، وتأكــدوا تماًمــا أنهم 
ســيجدون كل ما يدور في خيالهم هناك، 

مهما كانت أذواقهم صعبة.

مذركير
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الخطوة األولى تكمن في اختيار علبة طعام جميلة ملونة أو تحتوي على شخصيات يحبها الطفل، هذا هو السر األول، ويمكن اختيار علبة مقسمة تمنح 
األم الراحة في وضع أصناف مختلفة من الطعام دون اختالطها. 

بحسب الهرم الغذائي يجب أن تتضمن وجبة الطفل اليومية على جميع المستويات الغذائية مثل: 

أبدعي في تقديم 
الساندويش لطفلك

تعانــي معظم األمهات من صعوبة إقنــاع الطفل بتناول 
بعــض أصنــاف الطعــام التي تعتبــر مهمة بدرجــة كبيرة 
لألطفــال فــي طــور النمــو، ولكــن األم الماهــرة والذكيــة 
تســتطيع ببعــض الحيــل أن تحفز طفلها علــى تناول ما 

تريده هي من دون تذمر منه أو إجبار منها. 

الخضــراوات التــي تعتبر مــن المصادر الجيّــدة للكالســيوم، والحديد، وحمض 
الفوليــك، والتي تســاعد على ضمان التطور والنمو الصحي للطفل، كما تحســن 
وظائف الجهاز الهضمي وتمنع إصابة الطفل باإلمساك؛ الحتوائها على األلياف.

الكربوهيدرات أو النشــويات، الموجودة فــي الخبز والمعكرونة واألرز، 
ويجب الحــرص على اختيار األنواع الجيدة منهــا وذات الحبوب الكاملة 

التي توفر الطاقة للطفل على مدى طويل وتعطيه إحساًسا بالشبع.

مــن المهم أيًضا وجود البروتينات فــي وجبة الطفل، والمتمثلة 
في البيــض والحليب واللحوم والبقول والمكســرات، وهي من 
المصادر التي تزود الجســم باألحماض األمينية، وتنظم الدورة 
الدمويــة والهضــم وتحفز عملية التنفس، كما أنها تســاعد على 

تقوية األظافر والشعر بشكل ملحوظ.

الفواكه تولد للطفل الســعرات الحرارية الالزمة لحاجته إلى اللعب 
والجــري، وزيادة إدراكه، وتفتح عقله، وكذلك لها فوائدها في بناء 

الجسم وتعزيز مناعته ضد األمراض.
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وجبات مغرية لطفلك
دجاج بالمايونيز

ميني بيتزا

• اسلقي الدجاج بماء وملح وفتتيه.
• ضعي بقية المكونات عليه واخلطي لتكوين حشو.
• احشي التوست وسخنيه حسب الرغبة ثم قطعيه.

• اخلطــي مكونات العجينــة بماء دافئ لتحصلــي على عجينة 
متماسكة واتركيها لتتخمر.

• افــردي العجينة بشــكل دائــري وقطعيها بالقطاعات حســب 
الشكل المرغوب.

• صفيهــا في صينيــة فرن مدهونــة بالزيت وادهنــي الحبات 
بالصلصة وضعي الزيتون والفلفل الرومي وجبن الموزاريال.

• اخبزي في الفرن من األسفل حتى تتحمر ثم من األعلى قليال 
ليذوب الجبن.

• دجاج مسلوق مفتت أو مسحب
• ملعقة ملح

• ملعقة فلفل اسود
• حبتا خيار مقطعة مكعبات صغيرة

• جزرة مبشورة
• بقدونس مفروم

• ملعقة كمون
• ملعقة شطة بودرة

• 3 مالعــق كبيــرة مايونيز أو أكثر 
حسب كمية الدجاج

• توست

• 3 أكواب دقيق
• 3 مالعق نيدو

• ملعقتا ملح
• فنجان سكر

• ملعقتا خميرة
• فنجان زيت

• بيضة

• صلصة البيتزا
• جبن موزاريال

• زيتون شرائح أخضر 
وأسود

• فلفل رومي مقطع مكعبات 
صغيرة

المكونات

المكونات
للحشوللعجينة

الخطوات

الخطوات

ميني برجر

بف باستري الدجاج والسبانخ

• تخلط المقادير مع بعض.
• تشكل على هيئة أقراص.

• تشوى على الصاج حتى االستواء.

• نفتــح خبز البرغر ونضــع الجبن ثم 
البرجر ثم الخــس ونغلق الخبز ونثبته 

بأعواد األسنان وبالعافية.

• ضعــي الزيت والبصــل والثوم والدجــاج والفلفل 
والسبانخ في إناء على النار ثم  أضيفي الملح والفلفل 
والببريــكا وقلبــي إلــى أن يطبخ الخليــط ثم أضيفي 

الكريمة.
• احشي رقائق البف باستري بالخليط ولفيها.

• امســحي ســطح البف باســتري بالبيض وأدخليها 
الفرن حتى تنضج.

• اتركيها لتبرد قلياًل وقدميها لصغارك.

• ربع كيلو من الدجاج أو اللحم المفروم
• ملعقة صغيرة كمون

• ملعقة صغيرة بهارات
• ملعقة صغيرة فلفل أسود

• بصلة مفرومة
• بقدونس أو كزبرة مفرومة ناعمة

• ملعقة صغيرة ملح ناعم
• نصف حزمة خس

• جبن ساليس
• ميني خبز برجر

• 10 شرائح بف باستري
• ½ كيلو صدر دجاج

• 3 ربطات سبانخ
• فلفلة باردة مقطعة

• بصلة مقطعة

• فصان من الثوم المفروم
• ملح وفلفل حسب الرغبة

• ملعقة نعناع ناشف
• ½ ملعقة ببريكا

• ½ كوب كريمة طبخ

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات
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 البيض المسلوق بالمايونيز

لفائف الدجاج بالتورتيال

• اسلقي البيض في ماء مغلي حتى االستواء.
• قشــري البيــض وافرميه فرًمــا صغيًرا في وعــاء عميق ثــم أضيفي الجبن 

المبشور والخيار واخلطيها جيًدا ثم أضيفي باقي المكونات.

• احشي التوست بالخليط واجعليه متماسًكا بأعواد األسنان.

• على نار متوســطة، ســخني ملعقة من الزيت، ثم أضيفي البصل والفلفل الملون والملح والفلفل 
األسود، وقلبي لمدة 5 دقائق.

• ارفعي البصل والفلفل واتركيهما جانبًا، ثم سخني باقي الزيت في المقالة نفسها.
• أضيفــي الدجاج والملح والفلفل األســود والفلفــل الحار والكمون واألوريجانــو، وقلبي لمدة 8 

دقائق.
• أضيفي الخضار والجبن وقلبي حتى يذوب الجبن.

• ضعي الحشوة في التورتيال ولفيها، ثم قدميها مع العصائر والبطاطس.

• 3 بيضات 
• 3 مالعق كبيرة مايونيز قليل الدهون

• علبة جبن شيدر مبشور 
• حبتا خيار متوسطتا الحجم )مبشورة(

• نصف ملعقة صغيرة ملح
• 8/1 ملعقة صغيرة فلفل

• ملعقة كبيرة زيتون أسود
• شرائح خبز

• 6 قطع من خبز التورتيال
• كوبان )400 جم( من جبن الشيدر المبشور

• ¾ كيلو )750 جم( صدور دجاج مقطعة شرائح
• ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح رفيعة

• ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة شرائح رفيعة
• بصلة صغيرة مفرومة ناعًما

• ملعقتان كبيرتان )30 مل( من زيت الزيتون 
• ½ ملعقة صغيرة )2.5 جم( فلفل أحمر حار بودرة 

)حسب الرغبة(
• ½ ملعقة صغيرة )2.5 جم( كمون مطحون

• ½ ملعقة صغيرة )2.5 جم( أوريجانو 
• ملح

• فلفل أسود

المكونات

المكونات

الخطوات

الخطوات

كفتة الدجاج

مناقيش الزعتر والجبنة

• اخلطــي جميع المقادير ثم أضيفــي لها فنجان الخميرة ثم يضاف الماء بالتدريج 
حسب الحاجة حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

 • اعجنــي جيــدا لمدة 5 دقائــق ثم تغطى وتترك لتختمر من ســاعة إلى ســاعة 
ونصف فى مكان دافئ.

• شكلي كرات صغيرة، وتفرد دائرة سمك 1 سم.
• ضعي الحشوة المفضلة.

• سخني الفرن على أعلى درجة لمدة 10 دقائق قبل الخبز ثم ضعي المناقيش في 
الرف العلوي للفرن واجعليها بعيدة عن النار ولمدة 10 دقائق أو حتى تأخذ لونا.

• اخلطي الثوم والبصل والفلفل األسود والملح والبقسماط والّدجاج المفروم في وعاء حتى تتجانس المكّونات 
مًعا وللحصول على ما يشبه العجينة.

• اتركي الكفتة في الثالجة لما يقارب النصف ساعة.
• شكلي الكفتة على شكل أصابع أو كرات مثل البرجر.

• سخني الزيت واقلي الكفتة به على ناٍر هادئٍة حتى تتحّمر وقلبيها من وجٍه آلخر حتى تنضج.
• اخرجي كفتة الدجاج من الزيت وضعيها على ورق النشاف للتخلّص من الزيت الزائد.

• قدمي كفتة الدجاج خالية أو احشيها داخل السندويش مع الخيار والطماطم.

• 350 غراًما من الّدجاج المفروم
• بصلة متوسطة الحجم ومفرومة ناعًما

• 4 فصوص ثوم مفرومة ناعًما
• ½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون

• رشة صغيرة من حبل الهيل المطحون
• رشة صغيرة من إكليل الجبل المطحون

• ¼ ملعقة صغيرة من الملح
• ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

• ملعقتان كبيرتان من البقسماط المنقوع بملعقتين من 
الحليب السائل لما يقارب 5 دقائق

• ¼ كأس من زيت نباتي للقلي

المكونات

الخطواتالمكونات

الخطوات

• 3 أكواب وربع دقيق
• 4 مالعق كبيرة زيت

• ملعقتــا خميرة فوريــة مضافة إلى 
فنجان ماء دافئ وملعقة كبيرة ســكر 

وتذوب بالملعقة وتترك 5 دقائق

• رشة ملح
• بيضة

• كوب لبن زبادي نحو 110 ج 
• كوب ماء دافئ للعجن

• 4 مالعق زعتر جاف
• ربع كوب زيت زيتون 

• ملعقة كبيرة سمسم

• جبنة مبشورة موتزريال أو شيدر
• زعتر جاف
• زيت زيتون

للعجينة

حشوة الزعتر

حشوة الجبنة
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• احضري الخالط الكهربائي ثم ضعي به الموز واللبن.
• أضيفي الســكر ومكعبات الثلــج والقرفة إلى مزيج الموز في 

الخالط.
• اخلطي المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

• ضعي ميلك شــيك الموز باللبن في أكواب التقديم وقدميها مع 
الكيك بالنوتيال والمكسرات.

• ثمرة موز
• كوب لبن

• 3 مكعبات ثلج

• ملعقة كبيرة عسل
• رشة قرفة مطحونة

• 8 حبات كاجو

المكونات

الخطوات

موز

• امزجــي جميع المكونــات في الخالط الكهربائــي، ثم قدميها 
ألطفالك في أكواب التقديم مع بعض الفواكه الطازجة.

• 125 غراما من التوت
• 600 مل من الحليب خالي الدسم

• موزتان صغيرتا الحجم

المكونات

الخطوات

توت

ميلك شيك لألطفال

• ضعي جميع المكونات في الخالط الكهربائي حتى يصبح المزيج متماسكا.
• ضعيها في أكواب التقديم وزينيها بآيسكريم الفانيال أو قطع المانجو الطازجة.

• اخلطــي عصير الفراولة مع الســكر في الخــالط، ولكن احرصي على 
االحتفاظ بالقوام المتماســك، وال تفرطي في خلطها حتى ال يصبح المزيج 
لينــا، بعد ذلك أضيفي الزبــادي والكريمة المخفوقة واخلطيها حتى يصبح 
لديــك عجين خفيــف، ضعــي العصير في أكــواب التقديــم وزينيه بقطع 

الفراولة والموز.

• 3 حبــات مانجو كبيــرة، حوالي 
750 جرامــا من المانجــو المقطعة 

إلى مكعبات
• كوب ونصف مــن الحليب كامل 

الدسم البارد
• 2 إلــى 3 مالعق كبيرة ســكر أو 

أكثر حسب الذوق

• 7 حبات فستق مفرومة أو شرائح
• 7 حبات كاجو مفرومة أو شرائح
• 7 لحبات لوز مفرومة أو شرائح

• بــوالت من آيســكريم الفانيليا أو 
المانجو

• مكعبات ثلج )اختياري(

• كوبان من عصير الفراولة
• 8 ثمرات فراولة مقطعة بشكل صغير

• موزتان مقطعتان قطعا صغيرة

• 3 مالعق كريمة مخفوقة
• سكر حسب الرغبة

• كوب زبادي

المكوناتالمكونات

الخطوات

الخطوات

مانجو

فراولة

كــوب عصيــر بــارد ومفيد، أفضل مكافــأة لطفلك حينما يعود من المدرســة بعد جو 
حار ومتعب، اصنعيه بحب، مليًئا بالفواكه المغذية التي يحبها طفلك.

إليك بعض الوصفات سهلة التطبيق... 
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أفراح عائلة تلفت 
وكمال

في أجــواء مبهجة وبحضــور لفيٍف 
من األهــل واألصدقــاء، تلقى أحمد 
جاســم تلفــت التهانــي والتبريكات؛ 
بمناسبة عقد قرانه على كريمة حسن 
بن إبراهيم كمــال، وتمنى الحضور 
للعروسين حياةً هانئة سعيدة، داعين 
هللا أن يديم عليهم األفراح والمسرات.
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سلطان بومجيد يحتفل 
بمناسبة زواجه

بحضــور جمــٍع مــن األهــل واألصدقــاء، 
وبأجــواء مليئــة بالفــرح والســعادة، احتفل 
ســلطان بومجيــد بزواجه من كريمة الســيد 
عبدالرحمــن محمــد خادم، إذ قــدم الحضور 
تهانيهم وتمنياتهم للعروســين موفور الصحة 

والحياة الهانئة.
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افتتاح معرض تأسيس 
شرطة البحرين

افتتح رئيس األمن العام اللواء طارق الحســن، 
معرض الصور التاريخيــة الذي تقيمه وزارة 
الداخلية في مجمع الســيف، ويتضمن أقســاما 
عدة من بينها قســم للصــور والوثائق القديمة، 
التــي تحكي محطات مهمة من تاريخ شــرطة 
البحرين وســجلها الحافل في مجال حفظ األمن 

واالستقرار.
وأشار رئيس األمن العام إلى أن هذا المعرض 
بمثابــة لمحات عن تاريخ الشــرطة، من خالل 
عرض بعض المالبس فــي مختلف المراحل، 
وكذلــك الوثائق والمســتندات مثــل الجوازات 
التي تم إصدارها، رخص الســياقة، وتســجيل 
الســيارات، معربا عــن شــكره للقائمين على 
المعرض باعتبــاره أحد قنــوات التواصل مع 
الجمهــور مــن مواطنيــن ومقيميــن، وتمنياته 
استفادة الجمهور من المعرض والمساهمة في 

تحقيق األهداف المرجوة.
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السفارة المغربية تحتفل 
بذكرى العرش

بمناســبة الذكرى العشــرين لتربــع العاهــل المغربي صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس على العرش، دعا القائم باألعمال 
بالنيابة الســعيد الركراكي لحضور حفل استقبال بهذه المناسبة 
المجيــدة فــي قاعة الغــزال بالريتز كارلتــون، وذلك بحضور 

العديد من سفراء الدول.
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السفارة المصرية تحتفل بذكرى 
ثورة 23 يوليو

احتفلــت الســفارة المصريــة بمملكــة البحريــن بالذكــرى 
الســابعة والســتين لثورة 23 يوليو، بحضور أعضاء السلك 
الدبلوماســي وعدد من المســؤولين ورجال المال واألعمال. 
وأشــادت ســفيرة جمهورية مصر لدى مملكة البحرين سهى 
رفعــت بالعالقات المتميزة بين البلدين الشــقيقين، مؤكدةً أن 

العالقات تشهد تطوًرا ناميًا في كل المجاالت.
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“الحواج“ تقيم حفل تكريم 
للشيخ عزام الصباح

أقامــت مجموعة الحــواج أخيرا حفــل تكريم 
لســفير دولــة الكويــت لــدى البحرين الشــيخ 
عــزام مبارك الصباح، الــذي أنهى فترة عمله 
بالمملكــة. حضر الحفل عدد كبير من أعضاء 
السلك الدبلوماســي والوجهاء واألعيان وكان 
في مقدمــة الحاضرين رئيس غرفــة التجارة 
وزارة  ووكيــل  نــاس،  ســمير  والصناعــة 
الخارجية لشؤون مجلس التعاون وحيد سيار، 
ومحافظ الشــمالية علــي العصفــور والوجيه 

محمد بن إسحاق.
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عائلة الجودر تقيم حفل 
تكريم للسفير الكويتي

أقامــت عائلــة الجــودر حفــال بحرينيــا كويتيا 
بحضور الســفير الكويتي الشــيخ عزام الصباح 
والطاقم الدبلوماســي المرافق له؛ بمناسبة انتهاء 
مهامــه فــي مملكــة البحريــن، وذلــك بحضور 
مجموعة من كبار الشخصيات من دولة الكويت 
ومملكــة البحرين، إذ تمنوا للســفير الكويتي كل 

التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.
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تدشين مبادرة تمويل 
الطاقة المستدامة 

في البحرين
تحــت رعايــة وزير الكهربــاء والماء عبدالحســين 
ميرزا، عقدت شــركة البحرين للتسهيالت التجارية 
مؤتمــًرا صحافيًــا بفنــدق الفورســيزونز - خليــج 
البحرين أعلنت فيه عن تدشين مبادرة تمويل الطاقة 
المستدامة ألول مرة في المملكة )The Sun(، وهي 
عبارة عن منتج مالي بنظام اإلجارة المنتهية بالتملك 
لوحدات الطاقة الشمســية، وذلــك بحضور أعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشــركة البحرين 
للتســهيالت التجاريــة وعــدد من ضيوف الشــركة 

ووسائل اإلعالم.
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ختام النسخة األولى 
من “برنامج رائد األعمال 

التقني“
 تحت رعايــة وزير الصناعة والتجارة والســياحة 
زايــد الزياني، أقيم حفل ختام معســكر برنامج رائد 
األعمال التقني في النســخة الســنوية األولى، الذي 
أقيم على مدى أسبوعين متواصلين خالل الفترة من 
14 يوليــو إلــى 31 يوليو، والذي هــدف إلى تزويد 
طالب الجامعات البحرينيين المتخصصين في تقنية 
المعلومات بالتدريــب والمعرفة والعالقات الالزمة 
لتشــجيعهم على ريــادة األعمــال في هــذا المجال 

الناشئ وتأسيس مشروعاتهم التجارية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والســياحة إن رعاية 
البرنامــج تأتــي في ســياق توجهــات الحكومة ألن 
تكــون مملكة البحريــن منصة إقليميــة للتكنولوجيا 
في الشــرق األوســط، إذ تعمــل على توفيــر البيئة 
االقتصاديــة المناســبة لالبتكار وجذب الشــركات 
الكبرى والناشــئة، وهي الجهود التي تكللت بجذب 
شركات عالمية مثل "أمازون" وغيرها، مضيفًا أن 
االســتثمار في الشباب البحريني يؤدي إلى التسريع 
بتحقيــق هذا التحــول االقتصــادي الرقمي وتعزيز 
االقتصاد التنافســي المستدام، مشــيًدا بما لمسه في 
حفل الختام من مشــاريع مميــزة تم تكريم أصحابها 

بجانب المعرض المصاحب له.
واشــتمل البرنامج على زيارات ميدانية للمؤسسات 
الداعمــة، التــي تقــدم خدمــات متكاملــة لألفــراد 
والشــركات، تتمثــل فــي برامــج الدعــم الماليــة 
واالستشارية، والتسويق وتحســين مستوى الجودة 
لتكون على مستوى المشاريع العالمية. كما تم زيارة 
عــدد من الشــركات الناشــئة والتعــرف على رواد 

األعمال القائمين عليها.
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افتتاح أسواق مترو 
بالرفاع الشرقي

بحضــور رئيس مجلــس اإلدارة إبراهيم زينل، 
افتتحت الشركة العاملة لتجارة وصناعة األغذية 
)ترافكــو( فرعهــا الجديد )متــرو ماركت( في 
منطقة الرفاع الشــرقي؛ لبيع المنتجات الغذائية 
الطازجة الرئيســة، ومنتجات دولية مع منتجات 
مــن دول مجلس التعــاون الخليجــي إلى جانب 

المنتجات الغذائية الخضراء. 

متجر “ستار بلس” يفتح 
أبوابه بمجمع سار

افتتــح متجــر األجهــزة اإللكترونية "ســتار بلس" 
لصاحبه عبدهلل برافات بمجمع سار - الطابق األول، 

بحضور عدد من الضيوف واألهالي.
ويعــد "ســتار بلــس" مــن المحــالت المميــزة، إذ 
يتخصص في بيع وإصالح الهواتف الذكية والبالي 

ستيشن والكمبيوتر وملحقاتها.
وصرح صاحب محل "ســتار بلس" عبدهلل برافات، 
بأن المحل هو الفرع الســادس له بمجمع ســار، وتم 
اختيار المجمع كونه يجمــع الزبائن المميزين الذين 
يهتمــون بجودة المنتجات المعروضة، كما أن إدارة 
المجمــع تهتم بالزبائن والمســتأجرين اهتماًما كبيًرا 
وتوفــر لهم جميــع المتطلبات التــي يحتاجها المحل 

والزبون في الوقت نفسه.
وفي الختام تمنى الحضور للقائمين على المحل دوام 

التوفيق والنجاح.
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تجربة تسّوق فريدة 
مع “هوم سنتر“ بحلته 

الجديدة
قامت أكبر سلسلة لمتاجر األثاث والمستلزمات 
المنزليــة الرائــدة فــي الشــرق األوســط "هوم 
سنتر"، أخيرا، بإعادة افتتاح متجرها الكبير في 
ســيتي ســنتر البحرين. ويجمع المتجر أكثر من 
8000 منتــج فريد من األثاث والديكور المنزلي 
تحت ســقف واحد، كما تتميــز طريقة العرض 
الجديــدة بتقديم تجربة تســّوق مبتكــرة تزيد من 

راحة العمالء. 
ويضمــن التصميم الجديد الُمعد خصيًصا لراحة 
العمالء أثناء تســّوقهم، حصول المتسوقين على 
اإللهــام واألفكار العصريــة المبتكرة من خالل 

عرض أحدث صيحات ديكور المنازل.
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 ...“Ride Nation“ افتتاح
أول بوتيك داخلي لركوب 
الدراجات الهوائية بالبحرين

أعلــن بوتيــك Ride Nation ©، أول بوتيــك 
داخلي معني بركوب الدراجات الهوائية واللياقة 
البدنيــة في مملكة البحريــن، عن افتتاح البوتيك 
رســميًا بمجمــع وادي الســيل بالرفاع. وحضر 
حفل االفتتاح نحو 100 ضيف منهم شــخصيات 
بــارزة مــن المجتمــع البحرينــي وممثلون عن 
وســائل اإلعــالم المختلفة وعدد مــن المؤثرين 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي. وحظي 
60 إعالميًــا وموظفًــا مــن الشــركات المحليّة 
الرائــدة بفرصة تجربة رحلــة افتراضية مميزة 
على الدراجة الهوائيــة مجانًا لمدة 30 دقيقة مع 
نظامّي إضاءة وصوت محاكيين للطبيعة وتحت 
إشــراف مدربين مؤهليــن عالميًــا، ويأتي ذلك 
ضمن برنامــج افتتاح البوتيك الذي شــهد عددا 

من الفعاليات األخرى.
ويضــم البوتيــك أيًضا قســًما مختًصــا بفترات 
التدريــب المكثّــف، الذي يتوزع على جلســات 
متفّرقة تُجرى تحت إشــراف عــدد من الخبراء 
ليضمن للمشــاركين نتائج ســريعة بشــكل فريد 
ومذهــل. يذكــر أن هــذا القســم يوفّر جلســات 

تدريبية مختلطة وأخرى للنساء فقط. 
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“البحرين الوطني“ 
يسلم واحدة من أكبر 

الجوائز
باعتبارهــا مــن أكبــر الجوائز على مســتوى 
المملكــة، ســلم بنــك البحرين الوطنــي جائزة 
برنامــج "ادخار الوطني" نصف الســنوية عن 
شــهر يونيــو بقيمة مليــون دوالر نقــًدا وراتبا 
شهريا بمبلغ 5 آالف دوالر لمدة 5 سنوات إلى 
الدكتورة أميرة علي رضي، التي كانت الجائزة 
من نصيبها. وتمت دعوتها إلى احتفالية تســليم 
الجائزة بفرع البنك في مجمع الســيف بحضور 

مسؤولي البنك وممثلي الصحافة واإلعالم. 

مخيم “الخيرية الملكية” الصيفي... تعليم ترفيهي 
ومهارات متعددة

قــام األميــن العام للمؤسســة الخيريــة الملكية مصطفى الســيد بزيارة مخيم المؤسســة الصيفــي في مجمع 
الرملي؛ تشــجيعا للمشــاركين ولالطالع على األنشــطة التي يشــاركون فيها. ويتم دعم المخيم الصيفي من 
قبل لولوهايبرماركت منذ العام 2013، ويشــارك فيه كل عام أكثر من 100 يتيم ترعاهم المؤسســة الخيرية 

الملكية؛ لالستفادة من أنشطة المخيم.
وتشــمل المهارات التي يحصل عليها الطالب في المخيم الصيفي المهارات الفنية )الرســم والتلوين والخط( 
ومهــارات اللياقة البدنية )فنون القتال والمالكمة(، ومهارات تنمية الشــخصية، والتحدث باللغة اإلنجليزية، 
والمفاهيــم األخالقيــة. ويلجــأ المخيم إلى اتباع أســاليب التعليم الترفيهي من خالل األلعاب واألنشــطة التي 

تضمن استيعاب الدروس بطريقة يتقبلها األطفال.
كما قام المخيم بتدريب المشاركين على آلية تحديد األهداف والتغلب على الصعوبات ومواجهة العقبات التي 
تواجههم في الحياة والتركيز على النجاحات واكتساب مهارات العرض التقديمي ومهارات حل المشكالت.
كما عبر مدير مجموعة لولو جوزير روباواال عن سعادته بالشراكة الممتدة والمثمرة بين لولوهايبرماركت 
والرملي مول والمؤسســة الخيرية الملكية، وقال "األطفال هم ركيزة المســتقبل، وكلما قمنا بتمكينهم، كلما 

كان مستقبلنا أكثر إشراقا".
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The K LOUNGE بحلة جديدة
أعــاد فندق "ذي كيــه" افتتاح قاعة "ذي كيــه لونج" المجددة 
حديثًا بخدمة ســريعة وسرية مع ضمان الخصوصية العالية، 
وأيًضا بمرافق مثالية لالســترخاء وأخــرى لتنظيم التجمعات 

الخاصة به.
تتميــز القاعة بعد تجديدها بتصميم فريد ومســاحات واســعة 
وتنقســم إلــى منطقتيــن، صالة الترفيــه التي تمتــأل أجواؤها 
بالموســيقى الثقيلة، واألخرى مخصصة لالســترخاء. تشتمل 
صالة K على المشروبات المجانية والقهوة والشاي والوجبات 

الخفيفة طوال المساء.
وقام المدير العام فيصل كانو بافتتاح القاعة رســميًا عبر قطع 
الشريط مع الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للفنادق غارفيلد 
جونز، ومدير العمليات نيلز اكسينج المدير العام للفندق حسين 
الســماحي، وبحضــور مجموعة من الضيــوف وممثلين عن 

وسائل اإلعالم.
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“برانش الجمعة“ في 
فندق الريجنسي

يقــام برانــش الجمعــة فــي 3 أماكــن مــن فنــدق 
إنتركونتيننتال ريجنســي، فهو أســلوب حياة يمتزج 
مع تجربة غنية وفاخرة تقدم بوفيه بتشــكيلة واسعة 
من الخيارات، ومحطات الطهي الحي، واألنشــطة 
الترفيهيــة الحية، وألعاب خاصــة لألطفال والكثير 
غيرهــا. فــي كل أســبوع، هنــاك تجربــة جديــدة 
بانتظارك مع وجبة البرانش ومنها العروض الفنية، 

والموسيقية وتلك الخاصة باألزياء. 
وســيتمكن الضيوف عند تحســن أحوال الطقس من 
تناول وجبة البرانش بجانب بركة السباحة بالفندق، 
ما ســيعطيهم خيارا جديدا في األماكن التي بإمكانهم 
تنــاول الوجبــة فيهــا، وســيكون ذلك وســط أنغام 

الموسيقى التي ستنبض بها منطقة بركة السباحة.
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مهرجان ”فرحة وطن“
بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني لكرة 
القــدم ببطولة غرب آســيا، أقامت وزارة 
شؤون الشباب والرياضة مهرجانًا بعنوان 
"فرحة وطن" في صالة األستاد الوطني، 
بمشــاركة نجوم المنتخــب الوطني، وأكد 
وزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن 
المؤيــد أن المهرجان الذي نظمته الوزارة 
بمناســبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم 
ببطولــة غــرب آســيا كان عنوانًــا جامًعا 
لفرحة الوطن والمواطنين بأبناء البحرين 
والعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على 
اإلنجاز الكبير الذي تحقق على المســتوى 

اإلقليمي.
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فرحة العيد بعدسة 
“أضواء البالد“

في ظل الفرحة العارمة التي تسكن النفوس 
في العيد، التقطت عدســة "أضواء البالد" 
صــوًرا مختلفــة مــن أماكن عــدة، موثقةً 
ســعادة األطفــال بعيد األضحــى المبارك 
في مراســم "الحيــة بية"، ثم االســتمتاع 

باأللعاب والمالهي.
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فريق هوبيز يقيم 
مسرحية “موهبتي لج 

يا بالدي”
بمناســبة انتهاء النشــاط الصيفي للعام 2019، 
أقــام فريــق هوبيــز حفلــه الختامي فــي قاعة 
النهام بمركز المحرق الشــبابي النموذجي، قدم 
خالله األطفال المشــاركون بالبرنامج الصيفي 
مســرحية بعنــوان "موهبتــي لــج يــا بالدي" 
مــن تأليف وإخــراج الفنان المســرحي نضال 
العطــاوي. يذكــر أن النشــاط تضمن مجاالت 
ثقافية متنّوعة اســتمتع بها األطفال المشاركون 
واســتفادوا منها في اكتشاف مواهبهم وصقلها 
علــى مــدى 6 أســابيع، كالفنــون والخطابــة 
والتصوير واإللكترونيات والموسيقى والتمثيل 

والنشاط الرياضي.
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“الرصاصي” تطلق 
تشكيلة عيد األضحى

كشــفت دار "الرصاصــي"، العالمــة التجاريــة 
الرائدة بمجال العطور في منطقة الشرق األوسط، 
عن باقٍة من أجمل إبداعاتها من العطور والزيوت 
الغنية ومســتحضرات العود الفاخرة التي شــّكلت 

هدايا فريدة في عيد األضحى المبارك. 
وجمعت إصــدارات العالمة، على مدى أكثر من 
4 عقــود من الزمن، بيــن المكونات عالية الجودة 
وأعرق تقاليــد صناعة العطور الشــرقية. تم هذا 
التدشــين بحضــور ممثليــن عن وســائل اإلعالم 
والصحافة ومؤثري مواقع التواصل االجتماعي.
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