
طريقة التحضير:
عكرونة وتوضع إلى جنب { تسلق ا
ـــاء تــــصـــفى الــــذرة والــــتـــونــــة من ا
ــلح ويــضــاف إلــيــهــمـــا الــلــيــمــون وا
ــايـونــيــز وفي الــنــهــايـة والــبــهــار وا
ــعــكــرونـــة بــعــدمــا تــصــبح تــضــاف ا

بــــاردة.
{ تــقــدم الــســلـطــة بــعــد وضــعــهـا في

الثالجة لبعض الوقت.
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ـوظـفــات  بـسـبب عـمـلـهن يـومـيـا ـاكـثـات بـالـبــيت الـنـسـاء الـعـامالت او ا حتـســد بـعض الـنـسـاء ا
وظـفة ـرأة العـاملـة او ا ـظلم مـن يومـيات ا اديـة غيـر أنهـن ال يتـلمـسن اجلانب ا واستـقاللـيتـهن ا
قر عـملها وربّـة بيت من الطـراز األول وأمّا صاحلة التـي يتوجب علـيها أن تـكون موظفـة  مثاليـة 
وظـفة الـتي جتد نـفسهـا مجـبرة عـلى العمل داخل فالـواقع ليس دائـما مـشرقـا بالنـسبـة للـمرأة ا
الـبيت وخارجه ,بـاإلضافة إلى االهتمـام بتربيـة األوالد. (الزمان) استطـلعت أراء البعض حول هي

شكلة  ا
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حتـمل نــفـقـات الــبـيت. ومن جــهـة أخـرى
يـطـالـبـهـا بـأداء كل الـواجـبـات عـلى أكـمل

وجه دون مد يد العون لها).
وقــالت مــنـال فالح(  47عــامــا) ( تــضــطـر
ـرأة الــعــامـلــة الى تــرك أبــنــائـهــا فــتـرة ا
طـويــلـة  حـسـب مـدة الـدوام الــرسـمي في
احلضانة والروضة  واألطفال ما قبل سن
ـدرسة يحـتاجـون إلى عنـاية فـائقـة أكثر ا
من األطـفـال األكـبر سـنـا  و األطـفـال الذين
سـؤولية أثنـاء غياب األم غير يتحـملون ا
ـسؤولـية و األبـناء ذوى ي ا األطفـال عد
االحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصـــة غــيـــر األبـــنــاء
الطـبيـعيـ لذلك البد من تـوافر حـضانات
تـعي دورهـا الـتربـوي أو حـتى مـؤسـسات
ريـاضيـة و ترفـيهـية مـوثوق فـيهـا و التي
تساعد األم و تكـون مكمال لدورها على أن
تـكـون خاصـة يـقوم بـهـا رجال األعـمال أو

أخرى  و هناك من يسـمح لزوجته بالعمل
بـــشــرط أال يــؤثـــر عــلى الـــبــيت و األوالد,
وهـناك بـعض الـرجـال من يسـمح لـزوجته
بالعمل حتى تساعده في مصاريف البيت
الن دخــله وحــده ال يـــكــفى  . و هــنــاك من
يـســمح لــزوجـته بــالـعــمل ألنه مـقــتـنع أن
زوجـــته البـــد أن حتـــقق ذاتـــهـــا و تــثـــبت
جنـاحــهــا لـيــفــتـخــر بــهـا أمــام اجملــتـمع)
وبــيــنت  جــمــيل ان (مــشــاركـة الــزوج في
ــسـؤولــيــة الـتــربــويـة واألســريـة حتــمل ا
ـسؤولية يختـلف عن الزوج الذي يـلقى با
كـلـهـا عــلى عـاتق األم وأقــول لـلـرجـال أنه
يــتـوجب عــلــيـهم مــسـاعــدة زوجــاتـهم في
الـبـيت وتفـهمـهم لـلتـعب الـذي تعـاني منه
ومــــد يـــد الـــعــــون ولـــو بـــأبــــسط األمـــور
ائدة او كاالعتناء باألبناء مثال أو اعداد ا

نزل). ساعدة في أمور ا ا
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رأة الوظيفية Ê“«uð∫ كثيرا ما يتسبب االطفال في ارباك حياة ا

لــلـحـيـاة األسـريـة فـي  اجملـتـمع وخـاصـة اجملــتـمع الـشـرقي الـذي
هناك اسـس تُبنى عـليها ـعنوي أهـمية ومكـانه  يـكون فيه لـلجانب ا
المح األوليـة لألسـرة ثم تسـتـمر وتـتوطـد بـعد ان تـنـضج وتثـمر ا
هو دور األم أي أول هذه األسس بعد احلب الـذي يجمع الزوج 
ــا يــكـون ألم الــزوجـة دور دور كل من أم الــزوج وأم الــزوجـة ور
فـكثير أكبـر ح تكون سـندا لبنـتها وهي مقـبلة على حـياة جديدة 
من حاالت الـطالق تمت بعـد الزواج بعـد أن كان ألم العروس دور
بـقـتل احلب والـرضا واالنـسـجـام بـ إبنـتـهـا وزوجـها وهـنـا يـكون
ــنـطق ــا قـاتال وبــقـوة وهــو عـكس ا الـدور لــيس سـلــبـيــا فـقط وا

طلوب اجتماعيا وأخالقيا . والواقع وعكس ا
ومن هنـا البد من الـبحث في تراثـنا الـعربي واالسالمي عن حاالت
كـان لالم دور إيـجـابـي بـتـبـصـيـر ابــنـتـهـا بـأهــمـيـة دورهـا االنـثـوي
كـامرأة وكيف يـجب أن تقـوم بواجبـها جتـاه زوجها أوال وأسـرتها
ـشـهــد أكـثـر جـاذبـيـة وأعـمق ثـانـيـا كي تـكـتــمل الـصـورة ويـكـون ا
.فقد جـاء في العقد الفريد البن عـبدربه األندلسي وهو يتحدث معناً
عن الـنسـاء وصفاتـهن وأهمـية تـلك الصفـات وكيف تـعزز وتـتعمق
يقـول ابن عـبـد ربه يـقال ان عـمـرو بن حـجـر  خطـب الى عوف بن
محلم الشيباني ابنته أم أياس فقال: "نعم ازوجكها على ان أسمي
بـنـيـها وأزوج بـنـاتـها  ,فقـال عـمـرو بن حـجر أمـا بـنـونـا فنـسـمـيهم
واما بنـاتنا فننـكحهن أكفاءهن بأسمـائنا وأسماء أبـائنا وعمومـتنا 
ولكني أصدقها عقارا في كندة وأمنحها حاجات قومها لوك  من ا
فقـبل ذلك منه أبـوها وأنـكحه إيـاها فـلما ال تـرد الحد مـنهم حـاجة 
كان بناؤه بها خلت بها أمها فقالت: أي بنية إنك فارقت بيتك الذي
منه خـرجت وعشك الذي فـيه درجت الى رجل لم تعـرفيه وقرين لم
فكوني له آمة يكن لك عبدا واحفظي له خصاال عشرا يكن تألفيه 
لك ذخـرا. ثم عـددت تـلك اخلـصـال حـتى وصـلت  ألخـر خـصـلـت
أما التـاسعة والـعاشرة فال تـعص له امـرا وال تفش ح قـالت 
له سرا فـانك إن خالفت أمـره أوغرتِ صدره وان أفـشيت سره ,لم
تأمـني غدره ثم إيـاك والـفرح بـ يديه إذا كـان مهـتـما والـكآبـة ب
فـولدت له احلـرث بن عـمرو صـادر يـديه إذا كـان فـرحا "  تـقـول ا
جد امـر الـقيس الـشـاعر وهـنـا تـكون تـلك االم قـد مارست دورا
كـبـيـرا بـتنـويـر حـيـاة ابنـتـهـا اجلـديدة بـعـد ان قـدمت لـهـا  خالصة

يـدانيـة حـ حددت لـها أهم مـايجب جتـربتـهـا ا
ان تـــقـــوم به من ســـلـــوكـــيـــات ومــواقـف تــد
العالقة احلـسنة مع الزوج كي يـستمر الزواج

وياتي أكله  بكل اهتمام واحترام.

سـيـدات األعـمـال  أو تـكـون مـرفـقـة بـجـهـة
ا العـمل سواء كانت حـكوميـة أو خاصة 
ـرأة العـامـلـة تـقـوم بـعـمـلـها وهي يـجـعل ا
مـطــمــئـنــة عـلـى أبـنــائـهــا بــعـيــدا عن غـدر
اخلادمات وبذلك يتطور األبناء فكريا يوما
بـعد يوم و يـتعـلمـون مهارات و يـكتـسبون
مـعـارف البــد أن تـكـون األم عــلى وعي بـهـا
حتى تـكون دوما أهال الحـترامهم تـقديرهم
و حـــتى تـــكـــون دومـــا فـي مـــحل ثـــقـــتـــهم

فيـــــها).
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وعـبرت مـهـا جـميل( 61عـاما) أم ألوالد في
اجلـامـعـة (عن تـفـهم الـزوج لـعـمل الـزوجـة
ومــدى رغــبــتـه و اقــتــنــاعه ووعــيه بــدوره

األبوي واألسري  .
 فــهــنـاك بــعض الــرجــال من ال يــقـبـل عـمل
زوجــته بــغض الــنــظـر عن أيــة اعــتــبـارات

{ لــنـدن  –وكــاالت - عـمــلــيــة أطــفـال
األنـابـيب هي الـتي يـتم فيـهـا إخـصاب
البـويضـات من قبـل خاليا احلـيوانات
ـنــويـة خــارج الـرحم كــمـا أصــبـحت ا
ـرور 39 الــعالج الــرئــيــسي لــلــعـقـم.و
عـامـا عـلى اجــراء اول عـمـلـيـة الطـفـال
االنــابــيب  نــتـصــفح تــقــريــر عن هـذه

العملية:
هـي إخــصــاب الــبــويــضــة بــاحلــيـوان
ـنـوي في أنـبـوب االخـتـبـار بـعـد أخذ ا
ــبـيض الــبــويـضــات الــنـاضــجــة من ا
نوية اجليدة لتوضع مع احليوانـات ا
فـــقط بـــعـــد غــســـلــهـــا حـــتى يـــحــصل
اإلخصاب; ثم تعاد البويضة اخملصبة
(األجـــنـــة) إلى األم. تـــســـتـــغـــرق هــذه
العملية من 2 - 5 أيام وهذه الطريقة
تـعطى اخلـيار األفـضل الخـتيـار أفضل
األجــنـة لـنــقـلـهــا لألم بـعـد إخــصـابـهـا
خارج الرحم وتعطى كذلك مجاالً أكبر
الحـتـمـال احلـمل في الـدورة الـواحـدة
ـكن نــقل أكــثـر من جــنـ واحـد ألنه 
إلى داخـل الـــرحم.ويــــعـــد الـــتــــلـــقـــيح
الصـنـاعي مـسـاعـدة للـجـمـاع الـعادي;
لــعــدم وصـول احلــيــوانــات لــلـرحم أو
الـعـدد أقل فــيـتم تـركـيــزهـا عـلى عـنق
الرحـم وهي العـمـلـيـة الـتي يـتم فـيـها
إخـصــاب الـبــويـضــات من قــبل خاليـا
ـنــويـة خـارج الـرحم في احلـيـوانـات ا

اخملتبر.
تـنــطــوي الـعــمـلــيــة عـلى الــتــحـكم في

عـمـلـيـة الـتـبـويض هـرمـونيـاً وسـحب
ــــبــــيض وتــــرك الــــبــــويــــضــــات مـن ا
ـنـوية تـقـوم بـاإلخـصاب احلـيـوانـات ا
فـي وسط ســـــائـل; ومن ثـم يـــــتم نـــــقل
ـلــقــحـة) إلى الــبــويـضــة اخملــصـبــة (ا
كن أن يساعد في العقم عند الرحم.و
الـذكـور عـنـدمـا يوجـد عـيب في نـوعـية
ــــنــــويـــــة في بــــعض احلــــيــــوانــــات ا
احلـــاالت.واحلـــقن اجملـــهـــري يـــتم في
نـوية حـاالت تكـون فيـها احلـيوانـات ا
نـادرة أو ضعـيـفة احلـركـة.في احلاالت
التي ال يوجـد بها حيـوانات منوية في
ـنــوي يــتـم أخـذ عــيــنــة من الــســائـل ا
اخلصـية ومن خاللـها يـتم استخالص

ــنـويــة الـصــاحلـة.ويـتم احلــيـوانـات ا
ـنـوي مـبـاشـرة فـيـهـا حـقن احلـيـوان ا
داخـل الـــــبـــــويـــــضـــــة بـــــدال من وضع
ـنوي والبويـضة في مزرعة احليوان ا
ليتـم التلقـيح (أطفال أنـابيب).اما متى
يـــتم أخـــذ قـــرار الـــعالج عـــنـــد تـــأخــر
اإلجنــــاب? واجلـــــواب هــــو انـه عــــادة
يــحـدث احلــمل بــعـد ســنــة من الـزواج
ــئــة وبــعــد ذلك تــقل بــنــســبــة  58 بــا
الــنـسـبــة و اخـتــيـار الــسـنـة األولى
كتجربة بعد ذلك يتم الـتفكير بالتلقيح
ـــريض الـــصـــنـــاعـي.هـــذا و يـــشـــكل ا
صـاحـب الـوزن الــزائـد حــالـة عالجــيـة

صعبة في مثل هذه العمليات).
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تخـتلف عادات وتقـاليد ألـشعوب بأعـراف ألزواج في وطنـنا ألعربي
وتـتفق جمـيعـا بأحكـامه ألتي وردت بـكتاب ألـله وسُنـة رسوله صلى
ألـله عـليه وسـلم .. ومع ألتـقدم ألـعلـمي وألـتكـنولـوجي ألغـربي ألذي
نـا ألـعربي ألـذي لم نسـتـفد مـنه أال بتـقلـيـد شعـوب ألبـلدان غزا عـا
ألـغــربـيـة بــتـســريـحـة شــعـرهم .. ومــا يـرتـدونـه من مالبس خـلــيـعـة
زقـة .. وطبيعة حـفالت أعراسهم وما يـحدث فيها من وبنطـلونات 
مظـاهر برجـوازية تتـمنى كل فتـاة أن حتظى بليـلة منـها تعـيش فيها

هنئ ..واحلاضرين .. أميرة ب حشود أ
ـظـاهـر ألسـلـبـيـة ألـتي أسـتـسـقـيـنـاها من عـفـواً ال أريـد أخلـوض بـأ
ألـعـالم ألـعربي .. وتـركـنا عـلـومهـم وحضـارتـهم ... ألعود ألى زمن
ــاضي زمن ( ألـعــيب وأالخالق) يــوم كـانت نــفـقـات مــسـتــلـزمـات أ
ألعـروس في بالدنا ال تـشكل عبـئا عـلى ألزوج ... بل كانت أالهـمية
ان يـكـون أخلـاطب ( ألـزوج ) ذا أخالق حــمـيـدة و من عـائـلـة طـيـبـة

ومعروفة... 
قـبل يوم من لـيلـة ألزفـاف يجـتمع أهل وأقـارب ألعـروس ليـحتـفلوا
ظاهـر بسيـطة جدا .. في بيـت ألعروس بـيوم يسـمى (أحلنـة) 
اجـمل مـا فيـها طـيبـة أحلضـور وبـهجـتهم وفـرحهم وبـراءتهم ..
وهـكذا تكـون أالفراح في بـيت ألعـريس .. وبنـفس ألبـساطة ...
وفي لـيـلـة زفـاف ألـعـروس .. يـقـوم أهل ألـعـروس وصـديـقـاتـها
بـأصطـحابـهـا ألى حمـام ألنـساء وسط أجـواء ألفـرح وأصوات
ـسـتـمـع ألـهالهل أجلـمـيـلـة ألـتي تـبـعث ألبـهـجـة في نـفـوس أ
وأحلـاضـرين ألى يـومنـا هـذا ... مكـيـاج هادىء ثم بـدلـة عرس
بسـيـطة وزفـاف يـجـتمع فـيـها كـل أهل أحمللـة .. وولـيمـة طـعام

يتصدر ألفقراء طاولتها .. 
زيفة .. ظاهر أ أما في زمننا هذا زمن أللصوص وألفساد وأ
ـزيـفـة .. فـألـعروس ـظـاهـر أ ـال أحلـرام زمن أ زمن ألـثراء وأ
ألـيوم لـيست عروس أالمس فـأكثـر مسـتلزمـات ألعـرس علـيها
ــــكــــيــــاج .. ومــــراكـــز بــــصــــمــــات وتــــقــــالــــيـــد ألــــغــــرب .. ا
وبدالت عرس فـارهة .. وقاعة أحـتفاالت .. وكوشة ألتجـميل 
لـلـعـروسـ .. وكـعـكـة بـعـدة طـبـقـات .. ومـطـربـون مـحـتـرفون
الي تصرف ..وفرق موسيقية غربـية وشرقية ... عشرات أ
تـرف ألـذين جـمعـوا تلك ئـات عنـد بـعض أ قـد تـصل ألى أ
االمــوال من ســـرقــة أمـــوال ألــشـــعب ... وأبــتـــعــدت أسس
ألـزواج أحلــقـيـقـيـة ..كــخُـلق ألـزوج ..سـمــعـة أهـله .. نَـظْـرة
ألعروس للحياة ألزوجية وكيفية بناء مجتمع صغير سليم

يخدم أجملتمع ألكبير بشكل عام ..
من كل ذلـك كانت تـداعـيـات هذه ألـزيـجات أعـداد هـائـلة من
حاالت ألطالق ضربت أجملتمع بألصميم .. خلفت وستخلف
ثـغــرات مـخــيـفــة في حـيــاة مـجـتــمـعــنـا ألــعـربي بــشـكل عـام

وألعراقي بشكل خاص ... 
اني بـالتـقدم أحلـضاري .. قد يـتهـمني ألـبعض بـالرجـعـية وعـدم أ
أبــدا .. فــأنــا أدعـو ألـى أالسـراع بــالــتــقــدم ألــعــلــمي وأحلــضـاري
ومحـاربة ألفسـاد وأجلهل وأالمية ألـتي شاعت ب شـعوبنا الـعربية

والعراق بشكل خاص .. 
ولكن أنني ومـعظم أبناء شـعبنا نـؤمن بل وعلى قناعـة تامة بأن هذه
ـئة اليـ ألـتي تـنفق عـلى مـسـتلـزمـات وحـفالت ألزواج ..  80بـا أ
مـنـهــا من أمـوال أحلـرام .. مـن أمـوال وحـقـوق ألــفـقـراء من ثـروات

هدرة ...  بلدهم أ
حتيـة لـلمـرأة ألـعراقـيـة ألبـسـيطـة ألـتي تؤمن أن جنـاح ألـزواج ليس
بــالــتـرف وبــذخ االمــوال ..بل تــؤمن بــأنــشــاء حـيــاة زوجــيــة تــكـون
تداعياته بناء أسرة سليـمة صاحلة تشارك في أدارة حياة أجملتمع
بشـكل صحيح .. وألف حتـية لكل أالحـتفاالت ألـتي يُنفق عـليها من
عرق أجلـبـ وبشـكل مـعـقول ال تـؤثـر على مـشـاعر ألـفـقراء وبـقـية
أبنـاء ألـشـعب من مـتـوسطي ألـدخل ... وألف مـبـارك أقـولـها من
اعماق قلبي لكل شاب وشـابة أتفقا على ألزواج من أجل أنشاء
أسرة صاحلة تتفاعل بكل مـحبة وأخالص لبناء عراق يسوده
أحلب وألــسالم وبــنــاء حــضــارة مــاديــة وثـقــافــيــة ألجــيــالــنـا

ألقادمــــة .

الـزوجـيـة الـنـاجـحـة ,ومـقـومـات الـتـربـيـة
السـليـمة وأهـدافهـا ووسائل حتـقيق هذه
رأة قـد تـكون مـدة بـقائـها األهـداف.هـذه ا
نـزل قصـيرة و لكـنهـا تكون فـعالة و في ا
رأة غيـرالواعية مؤثرة و مـركزة بعـكس ا
الـتي جتــلس لــسـاعــات طـوال في الــبـيت
بــدون أن يـــكـــون لـــهـــا دور ايـــجـــابي مع
أبـنـائــهـا.فـهي مـهـمــلـة في رعـايـة زوجـهـا
عـاطــفـيـا و نــفـســيـا ومــهـمــلـة في تــربـيـة
أبـنائـهـا فتـتركـهم للـتلـيفـزيون واالنـترنت
والـعـاب الـفـيـديـو وكل هـمـهـا الـتـلـفـزيون
ــــــوالت ــــــوبــــــايـل والــــــذهـــــــاب الى ا وا

واالسواق) .
WIý nOEMð

كن وقال مـصطـفى حيدر(45عامـا) انه (
لــلـمــرأة الـعــامـلــة تـخــصـيص يــومـ في
ـنزلـيـة حيث األسـبـوع لـلقـيـام باألعـمـال ا
ـكـنهـا الـطـهي لثالثـة أيـام مـثال فى يوم
نزل واحد ونفس األمر بـالنسبـة إلعمال ا
أو تـنـظـيف الـشـقـة.والبـد أن حتـصل عـلى
قـسط وافــر من الـنــوم أثـنــاء الـلــيل حـتى
يتـوافر لها الـنشاط الالزم لـتأدية مـهامها
خالل الـــيـــوم بـــهـــمـــة ونـــشـــاط)وأضــاف
ـرأة  أن تصـنع صالت قـوية حـيدر(عـلى ا
ـكنـها احلـصول مع أفـراد العـائلـة حتى 
سـاعدة عـندمـا حتتـاج اليـها.والبد عـلى ا
من تخصيص بعض الوقت لنفسها لعمل
االشـــيــاء الــتـى حتــبــهــا حـــتى جتــدد من
طاقـتها الـداخلـية)وب حـيدر (هنـالك فئة
من الـنــسـاء جنـحن فـي الـتـوفــيق مـا بـ
ـــنـــزل وخـــارجه لـــكن عـــلى الـــعــمـل في ا
حـساب صـحتـهن واهـتمـامهن بـأنفـسهن
إذ تفكر فقط فـي ارضاء العائلة
من زوج وأطفـال وهنالك من
ـا أدى إلى فـشــلن في ذلك 
نــشــوب مــشــاكل جــســيــمــة
بالـبيت ومع الـزوج أساسا
الــذي يــريــد من زوجــته أن
تـــكـــون امـــرأة خـــارقـــة إذ
يطلب منـها أن تساعده في
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كونات: ا

{ مــــعــــكــــرونــــة (عــــلى شــــكل قــــواقع
اواسطوانات صغيرة)  500غرام

{ تونة معلبة
{ ذرة معلبة

{ ملعقتان مايونيز (كبيرة احلجم)
{ ملعقتان ليمون

{ ملح
{ بهار 
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(البـساطـة هي األناقـة) هذا مـا قاله مـصمم
االزيـــاء ســاهـــر ضــيـــا في أعــقـــاب عــرض
ـــوضــة األزيـــاء اخلـــاص به فـي أســـبـــوع ا
الــعـربي الــذي اقـيم مـؤخــرا في دبي بـدولـة
االمـارات الــعـربـيــة حـيث عــرض مـجــمـوعـة
الــعـرض الــذهـبي اشــتـمــلت عــلى فـســاتـ

مــســـائــيــة وفــســتــان زفــاف مــلــكي واحــد.
ـزج خـلـيط قـوي ولكن اكـتـمـلت اجملـمـوعـة 
مــؤثــرا من األلـــوان الــهــادئــة ومن األلــوان
األرجـــوانـــيــة إلـى الــوردي بـــدرجـــاته ومن
األزرق الـــــرمـــــادي إلـى األزرق بـــــدرجـــــاته
صـفر وخـليط رقـيق من درجـات األبيـض ا
نتـقلة جتاه اللون الذهبي ودرجات البيج ا
على أقـمشـة مختـلفـة بتنـويعـات من اللون
الـــفــضي والــتــغــيـــرات الــتــدريــجــيــة في
ـوقع االلكـتروني الذي األلوان. واشار ا
نــشـــر اخلــبــر ان ( اجملــمـــوعــة ضــمت
ــا من األقــمــشـــة من الــســاتــان مــزيـــجً
ـطـاط واألقمـشـة الرقـيـقة والـدانـتيل ا
والـشــيــفــون والـتــول واألورجــانـزا
والـــتــفـــتــا وبــعـــضًــا من الـــزخــرفــة

فصّلة).  ا
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{ في رسـالتـها الـقارئـة فاطـمة مـحمود
هل صـحــيح ان تـنــظـيـم تـنــاول الـغـذاء
الـــيــومي يـــجــنب
الـــشـــخص
مــــشــــقــــة
األمراض?
- اجــــــــــــاب
الــطـــبــيب شـــهــاب
حــسـ من مـعــهـد بـحـوث
التغذيـة قائال: نعم على كل
شـخص مــنــا يـريــد صــحـة
مـستـقـرة ان يلـتـزم بالـغذاء
ـــتـــوازن احلــــاوي عـــلى جـــمـــيع ا
غذيات العناصر الـغذائية الرئيـسية وا
ـلح والــسـعـرات مع االقـالل دائـمـا مـن ا
احلـراريــة .. واهم عــامـل لالبــتـعــاد عن

الــــــديــــــدان اســــــكــــــارس  جــــــارديــــــا
انكلـستومـا.. وهناك عالجـات ايضا من
االعشاب الـطبيبـة. وارشادات محددة ..

للقضاء على ذلك.
ÊUMÝô« jOš

{ تـسـاءلت الـقـارئــة مـهـديـة سـهـام عن
ـاذا? (خــيط االسـنـان مـتـى يـسـتـخـدم و
ـتـوفرة في ونـحن نـسـتـخـدم الـعـيـدان ا

االسواق بعد كل وجبة طعام ).
- اجـابـة طـبـيـبـة االسـنـان مـر مـحـمد
قــائــلـة: قــلــة من يـســتــخـدمــون فــرشـاة
ـعـاجـ الـطـبـيـة اوال بـاول االسـنـان وا
فكيف احلال بخيط االسنان.. البعض ال
يعرفونه اصال.. استخدم خيط االسنان
مــــهم ويـــخــــدم االســـنـــان.. الـى جـــانب
ــلح ـــاء وا اســـتـــخــدام الـــفــرشـــاة ثم ا
ن يــريـد وبــيــكــاربـونــات الــصــوديــوم 
صــحـــة االســنــان.. يــهـــدف اخلــيط الى

امــراض الـســكــري والـضــغط  عــنــدمـا
يـرتفع الـكـولسـترول والـدهـون الثالثـية
ـضـاعـفات الـتي لـهـا مـضـاعـفـات هـذه ا
تـولد تـلك االمـراض. نـعم الـغذاء له دور
في صـحــة اجلـسم شـرط ان يـكـون وفق
جـدول مـنـتـظم .. والـعـراقـيـون يـحـبـون
االكل بكل انواعه غير مبال بالنتائج .

والوقاية خير من العالج.
”—UJÝ« Ê«b¹œ

ســــنـــة) { قـــالت الــــقـــارئـــة رؤى  29)
(اعــاني مـن حــكــة تــســـبب لي االحــراج
والـضــجــر اخــذت  بــبـرازيـن وثـوم مع
احلـليب وحـبـوب فيـرموكس وجـمـيعـها

لم تنفع.. ماذا افعل?
- اجـابـت الـطــبــيـبــة رغــده صالح عـلى

تساؤلها بالقول :
- قد تـكون طـريقة تـناول الـعالج خطأ..
ــعـرفــة نـوع يـفــضل ان يــزرع اخلـروج 

اخـراج بقـايـا الطـعـام التـي قد ال تـخرج
ــــنع تـــراكم بـــالـــعـــيــــدان .. واخلـــيط 
(اجلـيـر) مـا بـ االسنـان.. وهـو مـتـوفر

في الصيدليات ورخيص.

    

 قـالت هدى مـحـمد ( 42عـاما) مـوظـفة وأم
ـرأة الـعامـلـة حتـديا لـثالث أوالد (تـواجه ا
كــبــيـرا ألن عــلـيــهـا أن تــوازن بـ عــمـلــهـا
ومـنـزلـهـا بـحـيث ال تـقـصـر في أي مـنـهـما
ة وحتـقـيق هـذا الـتـوازن يـحـتـاج إلى عـز
وتــنـظــيم لـلــوقت. وعـلى األم  الــعـامــلـة أن
تقـضى وقـتًـا كـافيًـا مع أبـنـائـها لـتـراعـيهم
وتالحظـهم وتمنـحهم الشـعور باألمان وان
االفــضـلـيــة لـهم عــلى عـمـلــهـا مـهــمـا كـانت
أهـمـيـتـه لـيـنـشـئـوا بـنـفـسـيـة سـويـة وعـقل
راجح).واكـدت مـحــمـد (بـعض الــنـسـاء من
تـرى في الــعـمـل مـجــاال إلحـراز الــنـجـاح و
إفـادة اجملتـمع فهي بـعمـلهـا حتمل رسـالة,
ولــهــا طــمــوحــات تــريــد أن حتــقق ذاتــهــا
وتخدم مجتمعها من خالل عملها  . وهناك
مـن ترضـى أن تكـون مـجـرد مـوظـفـة قـابـعة
خلف مكتب أو موظفة ثرثارة جتعل العمل
لة وسيلة للتسـلية بدل من قضاء أوقات 
بــالــبــيت  . ومن الــنــســاء من تــرى الـعــمل
ـادي و الذي وسـيـلـة لتـحـقيـق االستـقالل ا
تـشــعـر مــعه بـاألمـان مـن تـقـلــبـات الـزمن )
وعـرجت مـحمـد عـلى (ان الـبقـاء في الـبيت
أو الــعـــمل مـــا هي إال وســـائل لــتـــحـــقــيق
وحتــديـد  أهــداف في حـد ذاتــهــا وتـخــتـار

ناسبة لها). رأة الوسيلة ا ا
ى كاظم وأوضـحت الـباحـثـة االجتـماعـيـة 
رأة العاملة يعتمد على قدرتها (ان جناح ا
عـلـى الـتـوازن بـ عـمــلـهـا ومـســؤولـيـتـهـا
كوث كزوجة وأم واالختيار ب العمل او ا
رأة القوية نفسيا هي التي  في البيت . فا
تستـطيع حتمل ضـغوطات الـعمل بحيث ال
ينعكس على حالتها النفسية داخل األسرة

ـــرأة الــتي يــنــعــكس وهي غــيــر ا
عـمــلـهـا عــلى بـيـتــهـا و عـلى
عـالقـــتـــهـــا بـــزوجـــهـــا و
أبـــنـــائـــهــا). وأضـــافت
ـرأة الـواعـيـة تـقوم (ا
بــــدورهـــــا الــــزوجي
والـــتـــربـــوي وتـــعي
مـــقــومـــات الـــعالقــة


