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محمد عبداهللا محمود ارملة عائشة تعالى اهللا رحمة إلى [ انتقلت
 84 ناهز عمر  عن ومحمد  ويوسف  سلطان  من  كل ــدة  ووال سلطان
منزل في وللنساء العدلية مسجد في  للرجال التعازي تقبل عامًا.

الفاضل 513. 561 بفريق رقم المتوفاة
شقيق العلوي شريف أحمد خزعل تعالى  اهللا رحمة إلــى انتقل ]
للنساء  التعازي  تقبل عامًا.   56 ناهز عمر عن وصديق ويوسف محمد
قرب   711 مجمع   1114 طريق   712 رقم العلوي إسماعيل منزل في

بتوبلي. األنوار تنزيالت مركز
 70 ناهز عمر علي كاظم عن عبدة تعالى اهللا رحمة إلى انتقلت ]
النساء مأتم في وللنساء سار مأتم في للرجال التعازي تقبل عامًا.

نفسها. بالمنطقة
ناهز عمر سلمان عن جاسم تعالى أمل محمد اهللا رحمة إلى انتقلت ]
في  وللنساء مأتم القصاب بالمنامة التعازي للرجال في تقبل 9 سنوات.

2645 طريق 624 المنامة 806. منزل رقم
راجعون» إليه وإنا هللا «إنا

به  قــامــت ــا م على الــتــعــرف ــى ال المؤتمر  ــدف  ــه وي  
المنتديات توصيات انجاز أجل من عربية دولــة كل 
وهي العربية للمرأة األولى القمة أقرتها  التي  السابقة
المرأة والسياسة، المرأة والقانون، المرأة «منتدى
العربية ــرأة ــم ال ــــالم، واالع ــرأة ــم ال المهجر، ــالد  ب ــى  ف
ــرأة ــم ال الــمــســلــحــة، ــات ــزاع ــن ــاد، الــمــرأة وال ــص ــت واالق
وتربية امرأة  منتدى والتكنولوجيا، والعلوم العربية 

وتنمية». .وطن
ــرأة ــم مــنــظــمــة ال ــة ــس ــي ــو رئ ــم ــس ــة ال ــب ــاح ــت ص ــن ــم وث
الالتي يشاركن األول السيدات جميع مشاركة العربية
المناسبة بــهــذه سموها مشيدة المؤتمر أعــمــال فــي 
والرئيس الــعــام النسائي االتــحــاد رئيسة بمشاركة 

ـــارات اإلم بــدولــة ــة  ــري األس التنمية لمؤسسة األعــلــى 
مبارك بنت فاطمة الشيخة  سمو المتحدة  العربية
القمة هذه أعمال دعم فى البالغ اهتمامها تعكس التي
العمل ــات ــي راع احــدى مــن بمستغربة ليست والــتــي 
أملها عن سموها معربة العربى الوطن في النسائي
التي بالتوصيات  والــخــروج المؤتمر  أعمال بنجاح

العامة. الحياة وتعزز دورها فى المرأة تدعم
اطــار فــى  أنشئت العربية الــمــرأة منظمة  ان  يذكر 
شخصية ذات حكومية كمنظمة العربية الدول جامعة
تحتضن التي االقليمية اآللية لتكون مستقلة اعتبارية
تمكينها ــي ف وتــســاهــم دورهـــا ــم ــدع وت ــرأة  ــم ال جــهــود 

الشاملة. التنمية  عملية  فى الفعالة  للمشاركة 

نوعها من  األولــى الــدراســة وأظــهــرت
األولية الصحية الرعاية مستوى على
بموجبها وحصلت سلمان قدمتها التي
الطب كلية مــن الماجستير ــة درج على 
مدى المتحدة، المملكة  في  ورك بجامعة
المصابين لدى الكلوي االعتالل انتشار
في المتبعة ــالج ــع ال وطـــرق بالسكري
بالمملكة ـــة ـــي األول الــصــحــيــة  الــمــراكــز 
والــمــقــايــيــس ــات ــي ــوص ــت ومــطــابــقــتــهــا ال
ــة ــدراس ال ــوع ــوض م ويكتسب ــة.  ــي ــدول ال
الــبــروتــيــنــات ــور ــه ــن حــيــث ظ أهــمــيــتــه م
العامة يسميه  ما أو  البول  في الدقيقة 
وهذا السكري  مرضى  عند البول»  «زالل 
لوفيات التعرض زيادة على مهم مؤشر
وارتفاع الدموية واألوعية القلب أمراض

اإلصابة بها. نسبة
ــــت ســـلـــمـــان: ــــال ــــــة ق ــــــدراس ــــــن ال وع
مريض   702 ـــة ـــدراس ال عــيــنــة «شــمــلــت 
النوع من السكري ــداء  ب المصابين  من 
السكري عيادات على والمترددين الثاني
في األولية الصحية الرعاية مراكز في 
عشوائي بشكل  اختيارهم وتم المملكة 
ونهاية شباط فبراير/ بين الفترة خالل
وتــم الـــجـــاري الــعــام  مــن آذار  مــــارس/ 
يعرف دقيق  فحص بواسطة فحصهم 

للكرياتينين األلبومين  نسبة باختبار
في ــق ــي ــدق ال الــبــروتــيــن وجـــود  لتقصي 
ومن المبكرة المرض مراحل في البول
أن تبّين ــة ــدراس ال نتائج تحليل ــالل  خ
مصابون  الــمــرضــى ــن م المئة ــي  ف  1.8
يتم لم منهم كبيراً وجزءاً الكلوي بالفشل
المرضى أن  حين في سابقا تشخيصهم 
على يحصلوا لم تشخيصهم تم الذين

لهم». المناسب العالج
العائلة ــب ط اســتــشــاريــة وواصــلــت 
أن عـــن كــشــفــت الــــدراســــة «إن  قـــائـــلـــًة: 
واألوعية القلب ألمراض الخطر مؤشرات
لدى عاليًة كانت السكري وداء الدموية
وجود اكتشاف تم الذين المرضى معظم
(زالل ــول ــب ال ــي ف الدقيقة الــبــروتــيــنــات
السيطرة نسبة وكــانــت لديهم  ــول) ــب ال
ــدود ــح ال ضــمــن عــلــى الــضــغــط الـــدمـــوي
منخفضة (130  /  80) بها المنصوح
نسبة  وبلغت المئة فــي  3 تتجاوز ــم ول
بالهيموغلوبين والمعروف السكر مؤشر
الذي الفحص  وهــو   (HbA1c) السكري
الدم سكر ارتــفــاع مــدى عن فكرًة يعطي 
الفحص التي تسبق الثالثة خالل األشهر
جــّداً،  عالية  نسبة وهي المئة  في  13.8
عند هــذه الخطر مــؤشــرات  بين وربطت 

في المتبعة العالج بطرق  الدراسة عينة
معظم يحتاج وبينما الصحية المراكز
نوع من  أكثر إلى عــادًة، السكري مرضى
الضغط على للسيطرة األدوية من واحد
كان الكلى اعتالل  وجود في وخصوصًا
السكري  مرضى من فقط المئة في  14.5
(المرحلة المبكرة البول بزالل المصابين
الدراسة ففي السكري)، الكلى العتالل
ــان وك فــقــط واحـــــداً ــًا ــوع يــســتــخــدمــون ن
(ARBs ACEIs) مجموعة ــن م الــعــقــار
هذه مثل ــي ف الضغط لــعــالج المفضل
المئة  في  34.7 عند مستخدمًا الحاالت،
نفسها والــحــال  ــة ــدراس ال عينة مــن  فقط 
خلال هــنــاك أن وجـــد فــقــد الــســكــر لــعــالج 
المالئمة األدويـــة  استخدام في واضحا
مــثــل ـــم ـــه ـــاالت ح ـــالف ـــت ـــاخ ــى ب ــرض ــم ــل ل
(Sulphonyluria) من عــالج استخدام
السمنة يعانون  الذين السكر مرضى  في

صــرف وعــــدم   (Bigunides) مــن بــــدًال
يستجيبوا لم  الذين للمرضى األنسولين 
األدويـــة مــن العليا  بالجرعات  للعالج
لفترة ـــدم ال لسكر الــخــافــضــة الــفــمــويــة 
السكر مؤشر ارتفاع إلى  استناداً طويلة

الدم لديهم». في
ــذي ال ــت ــوق ال «فـــي وتــابــعــت ســلــمــان
بعد ــى ــرض ــم ال جــمــيــع ــون  ــك ي أن  ــب  ــج ي
األدويــة باستعمال ــدأوا ب األربعين  سن 
81 ملغ  كاألسبرين الجلطات من الواقية
الدهون بارتفاع المصابين واستعمال
بحسب ــون ــده ــل ل ــة ــض ــاف ــخ ال ــــــة  األدوي
في   33 فقط ــان ك العالمية التوصيات
المجموعتين  مــن المئة فــي و35  المئة
تلك ــدام ــخ ــت ــاس ب بـــــدأوا الــتــوالــي  ــى  ــل ع
رفع إلــى حاجتنا يظهر ما وهــو األدويـــة
لمرضى الــصــحــيــة الــرعــايــة ــوى  ــت ــس م
فالتدابير البحرين، مملكة في السكري
والسكر الضغط  على للسيطرة المتبعة 
الكلى ــالل  ــت ــاع ب الــمــصــابــيــن لــلــمــرضــى 
ــة ــاي ــرع ال مـــراكـــز ــري الــمــبــكــر فـــي ــك ــس ال
االستخدام أن كما  كافية غير  ــة، ــي األول
كاألسبرين معينة لعقاقير  الــمــحــدود
الوقاية فــي  الفعال بــأثــره والــمــعــروف
وكذلك والقلبية الدماغية الجلطات من
ــدم، ال فــي  للدهون المخفضة العقاقير
في باستخدامها تنصح الذي الوقت في
المنظمات الصحية كل الحاالت هذه مثل
في   27 أن ــة ــدراس ال وبّينت العالم، فــي 
الثاني - النوع مرضى السكري من المئة
وهي البول في زالل وجود من يعانون -
كسلطنة المجاورة الدول  تضاهي نسبة

وباكستان». عمان
الدراسة نتائج خالصة تحليلها وفي
المملكة الصحي في لدى القطاع أن ذكرت
زالل لمعالجة ــة ــوازن م لتوفير الفرصة
خــالل ــن م ــى الــســكــري ــرض ــول عــنــد م ــب ال
المؤشرات علمية مبنية على أسس وضع
المصابين لعالج  العالمية والتوصيات
إلى إصابتهم  تطور لمنع الــمــرض بهذا 
مبالغ عالجه يكلف الذي الكلوي الفشل 
جودة ومــؤشــرات  ــداف أه ــع ووض طائلة 
مرضى وعالج برعاية يتعلق  فيما األداء
ــرق ووضــــع ط ــه ــات ــف ــاع ــض ــري وم ــك ــس ال
بشكل المؤشرات هــذه لقياس مدروسة
لرفع ـــداف األه تحقيق من للتأكد دوري
في ــري ــك ــس ــى ال ــرض م ــوى رعـــايـــة ــت ــس م
لعالج المتاحة الوسائل وتدعيم المملكة
البرامج وتوفير ومضاعفاته السكري داء
الكافيةبينكوادرالرعايةاألولية لتطبيق
أحدثالمستجداتوالتوصياتالعالمية
المرضى ومعالجة بالمرض  المتعلقة

بالعقاقيرالمناسبةفيالوقتالمناسب.
الخبرة توافر عدم أن سلمان وأكــدت
ال قــد ــاالت  ــح ال ــذه ه مثل لعالج الكافية
توفير عـــدم ــي ف الــوحــيــد الــســبــب  يــكــون 
أســبــاب عـــدة فــهــنــاك ــالج الــمــنــاســب ــع ال
المكافآت نظام  تطبيق عدم مثل:  أخرى
األداء ذات الصحية للمراكز والــحــوافــز
ــرات ــؤش م نــتــائــج ــاًء عــلــى ــن الــمــتــمــيــز، ب
شأنها من  التي السكر لرعاية الــجــودة 
هــذه بــيــن  ــاءة ــن ــب ال المنافسة ــو  ج خــلــق 
الخدمات تطور على ينعكس  بما المراكز

الصحية.

العالمي المؤتمر افتتاح
اليوم والنطق السمع لتنمية

محرر الشئون المحلية الوسط - §

الــصــنــاعــة ــــر وزي يــفــتــتــح   ]
اليوم فــخــرو حسن ــارة ــج ــت وال
لتنمية األول العالمي «المؤتمر
مستقبلية» نظرة والنطق السمع
للمؤتمرات الخليج مــركــز ــي  ف
ينظمه مركز الذي بفندق الخليج
العزيز آل سعود سلطان بن عبد

الطفولة. لتنمية البحرينية للجمعية التابع والنطق السمع لتنمية
يهدف المؤتمر بأن شهاب فؤاد المنظمة اللجنة رئيس وصرح
في والتقنية  العلم إليه توصل ما ــدث أح وبحث استعراض إلــى
أساليب وتقديم السمعي المعين  وتطور السمعية  اإلعاقات عالج
السمع تنمية تأكيد مع  والنطقي السمعي التواصل  في إبداعية
باإلضافة النظامي التعليم في لالنخراط التأهيل بغية والنطق
المجال في والعاملين والباحثين  األســر بين الحوار توطيد إلى
تلبية على معا العمل بهدف المدني والمجتمع والمعلمين الصحي

سمعيا. المعوقين احتياجات
ويتحدث أيام ثالثة لمدة يستمر المؤتمر أن شهاب وأضــاف
واآلسيوية، األوروبــيــة ــدول ال مختلف من عالميون خبراء فيه 
البحرين  من مشاركا  240 المؤتمر في  المسجلين عــدد  ــاق وف
أن إلــى مشيرا  العربية، ــدول  ال ومختلف التعاون  مجلس ودول 
على المعتمدة التدريبية  الممارسات أفضل سيقدم  المؤتمر
والمعنيين سمعيا المعوقين  احتياجات تلبية في  العلمي الدليل
تقدم على إيجابا ينعكس بما حياتهم نوعية وتحسين بالمشكلة

فيه. فاعلين أفرادا بجعلهم المجتمع

طريف - علي دمستان

الخميس عــصــر ـــن األم ـــال رج بــعــض  ــة  ــاول ــح م أدت   ]
المطلوبين أحد على القبض دمستان منطقة في الماضي
وعائلة المدنيين  األمن رجال مع صدام حدوث  في جنائيًا

األهالي. وبعض المتهم
الصدام أن «الوسط» لـ ذكر الحادثة حضروا الذين أحد
زوجــة على األمـــن رجـــال «تــعــدي بـــ  وصــفــه مــا  بسبب  دار  
زوجها إلرجاع زوجة المطلوب سعت مضيفًا أن المطلوب»،

تدخل إلى أدى ما  بالضرب، عليها فاعتدوا األمن  رجال من
من المنطقة. أفراد

زوجــهــا ان عليه الــمــقــبــوض ـــة زوج قــالــت  جهتها،  ــن  م
الخروج منه طلب  الــذي األشخاص احــد من  اتصاال تلقى
سمعت المنزل من خروجه وبعد أنه مضيفة المنزل، من
فوجئت حــتــى  األمــــر لتتبين ــت ــرج خ ان ـــا  وم صـــراخـــه، 
بالضرب يعتدون  المدنيين األمــن رجــال  مــن  بمجموعة
معهم، والذهاب رفقتهم على إجباره محاولين زوجها على

بضربها قــام المدنيين  ــن  األم ــال رج أحــد أن إلــى وأشـــارت 
خروجها بعد أعوام خمسة يتجاوز لم الذي طفلها وضرب
رجال سيارة من زوجها ــراج إخ حاولت عندما المنزل من 

كذلك. الشتائم لها وجهوا األمن رجال وقالت إن األمن،
سيارات تسع شاهد أنــه األهالي احــد  أوضــح ذلــك، إلــى 
«رنج نوع سيارة من إلى باإلضافة للشرطة ودوريتين أمن
دمستان، منطقة  من بأجزاء تحيط ــام أرق دون من ــر» روف

الشخص. على ذلك اإللقاء بهدف وتبين أنها

األمن رجال مع صدام جنائي تتسبب في على قبض محاولة

العامة ـــإلدارة ل الــعــام المدير ــرح  ص  ]
فاروق العميد الجنائية واألدلــة للمباحث 
تحريات على وبناًء بأنه المعاودة سلمان
قضية فــي الرئيسي المتهم عــن الشرطة
األمنية الجهات أحبطتها التي المخدرات
هــذا  أن اتــضــح كــيــلــوغــرام،   300 وبــلــغــت

ومــعــروف آخــر متهم ــع م ــود ــوج م المتهم 
منطقة ــي ف بــســوابــقــه األمــنــيــة للسلطات 

دمستان.
من الشرطة «تمكنت الــمــعــاود وأردف 
على الحصول بعد المتهم على القبض
إال للقانون  وتنفيذا العامة النيابة من إذن 

تصرفات ــدوا أب المنطقة أهالي بعض أن 
التي الشرطة جهود لعرقلة  مسئولة غير
المخدرات ــة آف مــن حمايتهم ــى إل تسعى 
على القبض ــراءات إج تعطيل في وسعوا
بعض المتهم مع زوجة حاولت المتهم، فقد
بقصد السيارة  من  إخراجه المنطقة  أهالي 

إتــمــام ــن م الــشــرطــة ـــال رج ومــنــع  تهريبه 
الرسمي». واجبهم

التصرفات هذه مثل  أن المعاودة  وأكــد
الشرطة رجال عمل عرقلة إلى تهدف التي
تحت تقع ــن، األم ــرض وف القانون بتنفيذ

والمعاقبة. القانونية المساءلة طائلة

المخدرات تحميهم من التي الشرطة جهود عرقلوا األهالي «الداخلية»:

ألحد تابعة سيارات سبع حرق (األحد) أمس يوم مجهولون حاول ]
الموقف ــدارك ت الجيران أحــد ابــن أن لــوال  السهلة، منطقة في المواطنين
قام والده الذي فأخبر بعض السيارات، إطارات انفجار سمع صوت بعدما
السيارات مالك ابن  سردها كما الحادثة تفاصيل وتشير الحريق.  بإخماد
انفجار دوي سمع ابنه بأن أمس  فجر أخبرهم جيرانهم  أحد أن إلى السبع
السيارات السبع يلتهم كاد الحريق أن إلى الفتًا السيارات، تلك في إطارات

بالمنزل. المحيطة
النار بإطفاء جيراننا وأحد أخي األكبر «قام السيارات مالك وأضاف ابن
مواد بوضع قاموا المجهولين أن مبينًا  الحريق»،  إطفاء اسطوانة بواسطة

السبع. السيارات محيط في قابلة لالشتعال
ومركز المدني بالدفاع اتصل الحادث وقوع فور أنه المالك ابن وأوضح
الماضي الخميس شاهد أنه موضحًا الحادث، عاينوا الذين الخميس شرطة
نافيًا السيارات، من مادة البنزين ملقاتين بالقرب على تحتويان ماء قنينتي

المنطقة. في مشكالت أو عدوانية عالقات أية لوالده تكون أن

أمس يوم بالسهلة سيارات سبع حرق محاولة

موقع الجريمة في من الكيروسين االعتداءكمية من المتضررة السيارات إحدى

األول بمشاركة السيدات العاهل رحبت قرينة

في البحرين اليوم العربية» «المرأة لـ األول المؤتمر انعقاد

المؤتمر (بنا) في المشاركة الوفود استقبالها لدى البالد عاهل قرينة

المملكة في انتشاره بشأن ماجستير رسالة في

المبكر السكري الكلى باعتالل مصابون العينة من ٪22

عبدالعزيز رابحة

محرر الشئون المحلية الوسط - §

بــوزارة األولية الصحية للرعاية المساعدة الوكيل صرحت  ]
رئيسا العجمي  الحسين عبد  تعيين تم بأنه الجالهمة  مريم الصحة،
رئيس نائبة سبت ونعيمة األولية، الصحية لرعاية  الطبية  للخدمات

األولية. الصحية للرعاية الطبية الخدمات
الرعاية إدارة  أعضاء مع  اجتماعها في  الجالهمة واستعرضت
التي المستقبلية والــرؤيــة الـــوزارة عمل برنامج األولــيــة، الصحية 
جودة تحسين  برامج وجعل  الوقائية، الصحية الرعاية  على تركزت 
طرق في أساسية  ركيزة  أدائها ومراقبة المقدمة الصحية  الخدمات 

العمل.

للخدمات رئيسًا العجمي
له الطبية... وسبت نائبة

بنا - المنامة §

سنوات «ست العربية المرأة األول لمنظمة المؤتمر أعمال فى البحرين (االثنين) اليوم [تبدأ
المجلس رئيسة البالد عاهل  قرينة رحبت وقد والتحديات». اإلنجازات ــى... األول القمة بعد
آل خليفة إبراهيم بنت سبيكة الشيخة العربية صاحبة السمو المرأة منظمة رئيسة األعلى للمرأة

فى المؤتمر. للمشاركة البالد الى الالتي بدأ توافدهن العربية الدول في بالسيدات األول

علي - علياء الوسط §

عبدالعزيز رابحة السكر وأمراض العائلة طب استشارية صرحت ]
بسكري الكلوي للمصابين االعتالل انتشار دراستها نتائج بأن سلمان
مصابون بالمرحلة  الدراسة عينة المئة من 22 في أن أثبتت الثاني، النوع
بالمرحلة  مصابون  المئة  في و5.8  السكري الكلى العتالل المبكرة

السكري. الكلى اعتالل من المتقدمة


