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قالوا عن المرأة :صداقة الرجل للمرأة نكتة ..تشبه صداقة القط والفأر.
استضافها مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي والجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

ورشة عمل مع خبيرة عالمية عن العاج
الطبيعي وصحة المرأة
اأ ق��ام مركز فوزية ال�شلطان للتاأ هيل
ال�شحي ،برعاية من الجمعية الكويتية
لم�شاعدة الطلبة ،با�شت�شافة ور�شة عمل
تعليمية متخ�ش�شة بالعاج الطبيعي
و�شحة المر اأ ة� ،شمن جهود المركز غير
الربحي لتعزيز الثقافة والوعي ال�شحي في
المجتمع الكويتي ،وخا�شة بين العاملين
في قطاع الرعاية ال�شحية.
وح��ا���ش��رت ف��ي ور���ش��ة العمل التي
اأقيمت على مدى يومين اأخ�شائية العاج
الطبيعي البريطانية المتخ�ش�شة في �شحة
المراأة مي�شيل ليونز ،وح�شر الور�شة اأطباء
ومقدمو الرعاية ال�شحية من القطاعين
العام والخا�ش ،وقد تطرقت ور�شة العمل
اإ ل��ى عدة محاور نظرية وعلمية ،لتزويد
ا لحا �شر ين با لمعلو ما ت ا لمهمة ا لتي
يحتاجون إا ل��ى معرفتها عن هذا المجال
المتخ�ش�ش ،با اإ �شافة اإ لى اأ نها ت�شمنت
م��ح��اور للتدريب العملي ،ه��دف��ت اإ ل��ى
تعزيز المهارات واأ�شاليب تقديم الرعاية،
لم�شاعدة مقدمي الرعاية ال�شحية على
تطوير اا�شتراتيجيات العاجية ،الخا�شة
بالم�شاكل وال�شعوبات التي قد تواجهها
الن�شاء ،مثل �شل�ش البول ،و اآ ام منطقة
الحو�ش ،وانقطاع الطمث.

ماذا يقول لون
الشفاه عن صحتك؟

❞

حضرها عدد من
اأطباء وأخصائيي
الرعاية الصحية
وف��ي تعليق على هام�ش الور�شة
قالت د.اإلهام الحمدان ،مديرة مركز فوزية
ال�شلطان للت أاهيل ال�شحي« :نحن ن ؤومن في
مركز فوزية ال�شلطان للتاأهيل ال�شحي باأن
التعليم المهني الم�شتمر �شيء �شروري،
في �شبيل تعزيز م�شتوى الخدمات الطبية
المهنية في جميع المجاات وااخت�شا�شات
ال�شحية ،وور�ش العمل مثل هذه ت�شاعد
الكوادر الطبية على اكت�شاب الخبرات،
والح�شول على معلومات ووجهات نظر
جديدة حيال مناهج و أا �شاليب العاج.
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با اإ �شافة اإ ل��ى �شقل المهارات العملية
لتقديم م�شتوى اأعلى من الرعاية للمر�شى».
و أا ���ش��اف��ت « :إا ن ال�شحة الن�شائية
مو�شوع مهم جداً ،ولاأ�شف ا يتم اإعطاوؤه
ااهتمام الكافي في الكويت ،وهدفنا من
خال ور�شة العمل هذه م�شاعدة العاملين
في القطاع ال�شحي المحلي ،وتثقيفهم عن
هذا المجال ،لتمكينهم من م�شاعدة مر�شاهم
من الن�شاء على عي�ش حياة �شعيدة و�شحية
وخالية من ااألم».
وكانت ور�شة العمل هذه هي الثانية

�شمن �شل�شلة من ور�ش العمل التي ينظمها
مركز فوزية ال�شلطان للت أا هيل ال�شحي،
�شمن اإ طار برنامج تعليمي يقدمه تحت
رعاية الجمعية الكويتية لم�شاعدة الطلبة،
وقد ا�شتهل البرنامج اأعماله في وقت �شابق
من ه��ذا العام مع دورة متخ�ش�شة في
العاج الطبيعي ل�شحة العظام ،واأجريت
الور�شة في مركز تقييم وتاأ هيل ا اأ طفال
التابع لمركز فوزية ال�شلطان للتاأ هيل
ال�شحي ،و�شتقام ور�شة العمل الثالثة
وااأخيرة �شمن اإطار البرنامج في مايو من
العام القادم ،و�شتركز على تثقيف الكوادر
الطبية المحلية عن موا�شيع عاج الم�شاكل
الع�شبية في ا أاطفال وكبار ال�شن.

بع�ش ا اأ زواج ي�شتبحن ع��رق وتعب
زوجاتهم في أا عمالهن ،ويقومون با�شتغال
الراتب الخا�ش بهن لح�شابهن ال�شخ�شي ،من
خال أاخذ البطاقات البنكية ل�شمان أان الراتب
ب�شكل خا�ش ،ومال الزوجة ب�شورة عام �شيكون
بين يديه ،معتبرين اأن ذلك من حقهم ال�شرعي
والقانوني.
ولكن ااأمر عك�ش ذلك تماماً ،حيث اأو�شح
مفتي ع��ام ال�����ش��ع��ودي��ة ،رئي�ش هيئة كبار
العلماء و اإ دارة البحوث العلمية وا اإ ف��ت��اء،
ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداه اآ ل ال�شيخ ،في
حديث له عبر قناة المجد رد ًا على �شائله عبر
برنامج« :ل��و ك��ان عنده م��روءة اأ و �شرف ما

عادات يومية تقوم بها كل أمرأة
تدمر بشرتها

أا�شبح من النادر أان نق�شي يوم ًا كام ًا
من دون التكنولوجيا ،وهذا وا�شح ب�شكل
كبير ،والم�شكلة اأ ن معظم التحذيرات من
تاأثير التكنولوجيا ا تتطرق اإلى مو�شوع
تاأ ثيرها على ب�شرتنا ،فوفق ًا للخبراء اأ ن
التكنولوجيا تدمر ب�شرتنا تماماً ،فهو ي�شاهم
في زيادة حب ال�شباب وال�شيخوخة المبكرة
في أا م��اك��ن م��ح��ددة .في الحقيقة ا يمكن
تجنب بع�ش العادات اليومية (خا�شة اإذا
كنت تعمل في وظيفة مكتبية من  5اإلى 9
�شاعات) ،ولكن اإليك ثاثة اأ�شباب تقف وراء
اإ�شابة ب�شرتك بالدمار.

َق ِبل ذلك على نف�شه» ،وا�شف ًا اأن ااأزواج الذين
ي أاخذون البطاقات البنكية لزوجاتهم العامات،
ويعي�شون عليها كالعجزة وفاقدي المروءة
وال�شرف.
وقال المفتي إان قوامة الرجال على الن�شاء
تعود اإلى ما ف�شل اه به بع�شهم على بع�ش،
وبما اأنفقوا من اأموالهم.
ون��ا���ش��د ك��ل زوج ي��ق��دم على ذل��ك ااأم��ر
با�شتغال راتب زوجته وبطاقتها البنكية قائ ًا
له« :اكدح واأنفق على زوجتك من عرق جبينك،
من اتكل على غيره �شاع ،اجعل ثقتك باه
وتوكل عليه ،واجتهد ،فا يحل لك مال زوجتك
اإا بر�شاها ،فاإن اأخذته بغير اإذنها فاأنت اآثم».

 5نصائح للحصول
على ماكياج مميز
لمرتديات النظارات

م�شافة بين أاعيننا والموبايل ،مع المحافظة
على النظر اإليه على م�شتوى العيون ،لذلك
علينا تجنب و�شعه في ح�شننا ،اأو نحمله
بم�شتوى منخف�ش عن اأعيننا.

 - 2الدردشة على الموبايل.

اإ ذا كنت ا تنظفين �شا�شة موبايلك
ب�شكل دوري تكون قد عر�شت نف�شك أاكثر
ااأ�شباب ال�شائعة بظهور حب ال�شباب عند
الكبار ،من خال المحادثة عبر الموبايل ،اأن
المنطقة الممتدة من زاوية ااأذن حتى الذقن
ت�شمى  Phone Zoneوهي أا كثر منطقة
تتعر�ش للجراثيم ،اأ ن �شا�شة الموبايل
تكون محملة بالجراثيم التي تنتقل مبا�شرة
اإلى ب�شرتك ،وهذا ما يعر�شها للم�شاكل.

 - 1النظر لأسفل إلى الموبايل.
تتج��اوز أاهمي��ة ال�شفاه كونه��ا من مامح
الوجه التي تعك�ش الجمال وااأنوثة ،وا�شتخدام
م�شتح�شرات التجميل الفاخرة ،اإلى كونها تقدم
�شورة وا�شحة كذلك ااأمر عن �شحة ال�شخ�ش.
�شفتيك وحالهما؟
فكرت يوم ًا بت أامل لون
هل
ِ
ِ
ليك بع�ش ااإ�شارات التي ا بد اأن تقرئيها جيداً؛
اإ ِ
لمعرفة الحالة ال�شحية بالمجمل:
 ال�شفاه المخ�شرة :وتحديداً حين يكونهذا ااخ�شرار الب�شيط في ال�شفة العليا ،ف إان هذا
يعك�ش متاعب �شحية في ااأمعاء والمعدة ،وقد
يرمز اإ�شهال اأو اإم�شاك مزمن ،قد ي�شير كذلك ااأمر
لدرجة عالية من الخوف اأو البرد.
 ال�شفاه ال�شاحبة :في العادة ت�شير لفقرالدم اأو م�شكلة ما في عدد الخايا.
 �شحوب خا�ش في ال�شفة ال�شفلية :ي�شيرفي العادة للب��رد ال�شدي��د اأو الق��يء اأو اآام في
الجهاز اله�شمي.
 ال�شف��اه المزرق��ة :تعك���ش ف��ي الغالبق�شوراً في وظائف القلب ،و�شعف�� ًا في الدورة
الدموية اأو م�شكلة ان�شدادات في ال�شرايين.
 ل��ون ال�شفة العلي��ا داكن :ق��د ي�شير هذاا�شطرابات في الجهاز اله�شم��ي اأي�شاً ،اأو اإلى
م�شاكل ما في العظام والمفا�ش��ل مثل الكتفين
على وجه التحديد ،وقد يرمز ااأمر ل�شعوبات في
التنف�ش أاو التهاب في ا أاذنين والحلق.
 ال�شفاه الداكنة :قد تعك�ش اأي�ش ًا متاعبفي الجهاز اله�شمي ،وعلى وجه التحديد حالة
ااإم�شاك المزمنة ،واإن كان��ت هنالك بقع داكنة
حول ال�شفة ،فقد ي�شي ه��ذا بوجود متاعب في
الغدة الكظرية اأي�شاً.
 ال�شفاه الم�شفرة :ترمز لمتاعب في الكبد،وخ�شو�ش ًا اإن كانت هنالك بع�ش البقع ال�شفراء
حول زاويتي ال�شفتين.

مفتي السعودية للرجال :ا تحل
لكم أموال زوجاتكم إا برضاهن

اإ ن كنت تحملين ا لمو با يل ب�شكل
منخف�ش ودائما تنظرين إاليه نحو ا أا�شفل
فهذا من �شاأنه اأن يت�شبب بتك�شير الكواجين
برقبتك ،مما يخلق مظهراً غير محبب لرقبتك
وي�شمى  ،text neckهذا ما يقوله خبير
ااأمرا�ش الجلدية د.بول جارود فرانك« :اإن
تزويد ب�شرة الرقبة بكريم مرطب مزود بواق
من ال�شم�ش هو الحل ا أامثل».
في حين ين�شح الدكتور ب��ول بترك

اإن التحديق الم�شتمر ب�شا�شة الحا�شب
ا آا لي أا و الموبايل لها الكثير من ا أا عرا�ش
الجانبية ،ذل��ك من �شاأ نه ظهور خطوط
التجاعيد حول العينين ،ولي�ش ذلك فقط،
بل ي�شبب اأي�شا ما ي�شمى بتجاعيد ااأرنب
 Bunny wrinklesوهي خطوط الج�شر
الممتدة حول ا أانف.

تعاني فتاة من خلل وراثي نادر منذ
الوادة ،يجبرها على الحياة لي ًا كالخفافي�ش
ويجعلها تعجز عن روؤية ال�شم�ش.
وفي التفا�شيل ،أان فتاة وتدعى أاندريا
م��ون��روي ( 23ع��ام �اً) م��ن ���ش��ان دييجو
بكاليفورنيا ،أا�شيبت منذ وادتها ،بمر�ش
ن��ادر ،وه��و ن��وع من جفاف الجلد نتيجة
خلل وراثي ،وهو ما يعني اأن ج�شمها غير
ق��ادر على اإ���ش��اح ااأ���ش��رار الناتجة عن
اأ�شعة ال�شم�ش فوق البنف�شجية ،وينتج عنه
ح�شا�شية مفرطة للجلد ويوؤدي اإلى �شرطان
الجلد ،وهو ما يجعلها تعي�ش كل حياتها في
الظام بعد غروب ال�شم�ش ،واإ ذا ا�شطرت
للخروج في النهار تكون مغطاة تماماً ،وا
يظهر منها إاا عينها.
فقد عجز ا أاطباء عن إايجاد حل لحالة
مونروي ،وقالت :إانها لم تذهب إالى المدر�شة

ب�شبب مر�شها ،ولكن والدتها علمتها القراءة
والكتابة ،وفي النهار تغلق جميع نوافذ
المنزل حتى الليل ،وفي حالة ال�شرورة
للخروج من المنزل في وقت ال�شم�ش ترتدي
ماب�ش تغطي كل أاجزاء ج�شمها ،وا يظهر
منها غير فتحة �شغيرة حول العين ،بحيث
تحميها الماب�ش من و�شول اأ�شعة ال�شم�ش
لجلدها ،وهي لي�شت ماب�ش معتادة ،لكنها
م�شنعة من ن��وع من البا�شتيك خا�ش
لحمايتها.
واأ�شافت مونروي« :لم اأ�شعر بالحزن
يوم ًا نتيجة ت�شجيع والدتي وكل المحيطين
بي على مواجهة التحديات ،فتعلمت اأ ن
اأ ح��ب نف�شي و اأ ك��ون �شجاعة ،و اأ ن هناك
حاات غيري حول العالم تعاني من نف�ش
م�شكلتي ،وا�شتطاعوا تحقيق أا حامهم
و�ش أافعل مثلهم».

 - 3التحديق بالحاسب أو الموبايل.

ً
خلل وراثي يجبر فتاة على الحياة ليا
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كثيراً منا ترتدي النظارات الطبية ب�شكل
دائم لم�شاعدته��ا على الروؤية ب�ش��كل اأف�شل،
وا يمن��ع االتزام بارتداء نظ��ارات طبية ،اأن
تتمتع المراأة بطلة جميلة ،ولذلك نقدم لكن 5
ن�شائح ت�شاعدكن على الح�شول على ماكياج
مميز ،وهي:
 - 1في البداية يجب اختيار اإطار نظارة
مميز واأنيق يتما�شى مع مامح وجهك ،حتى
يبرز جمال��ك وا يخفيها ،وعن��د اختيار إاطار
ملون يجب اأن يكون ه��ذا اللون متما�شيا مع
اأغلب الماب�ش ،واأي�ش ًا األ��وان الماكياج التي
تتما�شى مع الب�شرة.
 - 2يج��ب أان يتما�ش��ى الماكي��اج مع
لون ااإطار ،وذلك يتحدد بلون ظال العيون
المتنوعة والمتدرجة.
 - 3الم�شكارا من اأدوات ماكياج العيون
التي تجعل من ترتدي النظارة تبدو في أاف�شل
�شورة ،ومن األوان الم�شكارا ااأ�شود ،الكحلي،
البني ،وجميعها ت�شف��ي على العيون �شحرا
واإ�شراقة.
 - 4ا تترددي فى و�شع ماكياج العيون
لتظه��ري اأناقت��ك ،وبه��ذا �شتكوني��ن مميزة،
اأن اأغل��ب الفتي��ات يرف�شن و�ش��ع المكياج
م��ع النظ��ارة ،عل��ى اعتب��ار اأن ااثني��ن غير
من�شجمين معاً.
 - 5يجب اأن يتما�شى اأحمر ال�شفاه مع
لون ظال العيون ،حتى تبدو الفتاة ب�شورة
اأنيقة وب�شيطة ،وا يكون مكياجها مبالغا فيه،
أاو غير متنا�شق مع إاطار النظارة.

دراسة:

إذا كنت تكرهين وظيفتك فاحتفظي بهذه الكراهية في السر
هناك خطوات يتوجب عليك اتباعها
اإذا اأردت اا�شتم��رار ف��ي وظيف��ة اأن��ت
تكرهينه��ا ،فت��رك الوظيفة فق��ط ب�شبب
كرهك لها لي�ش اأم��راً مفرو�شاً؛ اأن هناك
م��ن ي�شتطي��ع التعاي���ش م��ع البيئ��ة،
وخا�ش��ة اإذا كان بحاجة لهذه الوظيفة،
وا يتقن غيره��ا ،وقال��ت درا�شة حديثة
مخت�شة بال�شوؤون ااجتماعية والمهنية
اإن الخطوة ااأولى ه��ي محاولة التاأقلم،
والخطوة الثانية التي يجب اتباعها هي
العمل على بذل مجهود كبير لا�شتمرار،
وعدم ترك الوظيفة فق��ط اأنك ا تحبين
مدي��رك ،اأو ا تحبين جوان��ب معينة من
هذه الوظيفة.
وقال��ت الدرا�ش��ة :حت��ى اإذا كن��ت
تكرهين العم��ل اأو الوظيفة التي تقومين
به��ا ،فم��ن ااأف�ش��ل اأن تحتفظ��ي به��ذه
الكراهي��ة ف��ي ال�ش��ر ،وا تبوح��ي به��ا

اإا اأف��راد عائلت��ك؛ لكي يفهم��وك عندما
تعودين متوترة من وظيفتك ،ا تبوحي
بكره��ك لوظيفت��ك للنا���ش جميع��اً ،وا
ت�شتكي؛ اأن هناك من النا�ش من يحبون
الفتنة ،وربما ينت�شر خبر كرهك لوظيفتك
اإل��ى خ��ارج دائ��رة عمل��ك ،وي�شبح من
ال�شعب اكت�شاب ثقة ااآخرين اإذا حاولت
البحث عن وظيفة اأخرى.
فهناك اأنا�ش ي�شعون مو�شوع كرههم
لوظيفتهم حتى على ااإنترنت ،وبخا�شة
«في�شبوك» ،و�شرعان م��ا ينت�شر الخبر،
وت�شبحين في و�ش��ع ا يح�شد عليه من
الناحية المهنية.
واأك��دت الدرا�ش��ة اأن الح��ل لكره��ك
لوظيفتك ربم��ا ا ياأتي عن طريق تركها،
ومن ااأف�شل عدم تقديم ا�شتقالتك ب�شكل
مت�ش��رع ،حاول��ي التفكير ف��ي خيارات؛
لك��ي ترجع��ي ثقت��ك بوظيفت��ك عندم��ا

تكونين م�شط��رة للحف��اظ عليها ل�شبب
من ااأ�شباب ،حيث يمكن طرح العديد من
ااأ�شئلة على النف�ش ومنها:
 - 1هل اأ�شتطيع اأن اأغير �شيئاً؛ لكي
اأتوقف عن ال�شعور بالكراهية لوظيفتي؟
 - 2هل هناك ما يمكن القيام به؛ لكي
اأ�شعر بقليل من ال�شعادة في العمل؟
 - 3هل اانتقال اإل��ى ق�شم اآخر في
دائرة الوظيفة حل ممكن؟
واأو�شحت الدرا�شة اأنه يمكنك البدء
في البحث عن وظيفة جديدة فقط عندما
تكونين م�شتعدة لذلك .وقالت اإن البحث
يج��ب اأن يكون �شري ًا وهادئ��اً ،دون ترك
وظيفت��ك التي اأنت فيها؛ اأن��ه من الخطاأ
اأن تتركي الوظيفة الت��ي اأنت فيها ،ومن
ثم تبحثين عن وظيفة جديدة.
ومن ااأف�شل اأي�ش�� ًا عدم ااإعان عن
بحث��ك ع��ن وظيف��ة جدي��دة؛ اأن مجرد

و�شول الخبر لمديرك الذي ربما ا تحبينه
يمكن اأن يكلفك وظيفت��ك التي اأنت فيها،
دون اإيجاد الوظيفة التي تبحثين عنها.
وبع��د العثور عل��ى وظيف��ة جديدة
يمكنك أان تتحركي إالى ا أامام باتجاه طلب
اا�شتقالة ،الذي يجب اأن يقدم بعد التاأكد
من اأنك �شتبدئين عملك ف��ور اا�شتقالة،
فالعثور على الوظيفة الجديدة ربما يكون
م�شدر �شعادة كبيرة لك ،ولكن مع ذلك ا
تحاولي النفخ ف��ي البوق؛ أان ال�شركات
ااأخرى ربما تبحث عن ما�شيك المهني،
وتكت�شف اأنك لم تكوني على عاقة جيدة
مع هذا اأو ذاك.
و أا�شاف��ت الدرا�ش��ة أان اا�شتقال��ة
من الوظيف��ة القديمة يج��ب اأن تتم بعد
اأ�شبوعين من اإباغ الم�شوؤولين فيها باأنك
�شتقدمين ا�شتقالتك اأ�شباب �شخ�شية.

