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 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب 
ب���ي���ان ص�����ادر ع���ن م��ن��ظ��م��ي م���ؤمت���ر أم����راض 
الروماتيزم والصدفية، والذي أقيم في مدينة 
الناصرة ، وجاء فيه:"بحضور أكثر من 400 
م��ش��ارك م��ن أن��ح��اء ال��ب��اد ومب��ش��ارك��ة اطباء 
متخصصني بالروماتيزم واالمراض اجللدية، 
ومببادرة تطوعية من د. زياد محاميد ومندوب 
املجتمع العربي في "ايبفي"، وخبير األدوية 
الشاب محمد عادل زيد، مّت تنظيم مؤمتر طبي 
والصدفية،  الروماتيزم  أم���راض  مب��وض��وع  
وذلك في قاعة قندق غولدن كراون في الناصرة 
شارك  كما   ،2016/10/10 االث��ن��ني  م��س��اء 
النائب  املشتركة  القائمة  رئ��ي��س  امل��ؤمت��ر  ف��ي 

وناشطني  صحفيني  إل��ى  إضافة  ع��ودة،  امي��ن 
واطباء".

وأضاف البيان:"تولى عرافة املؤمتر وادارته 
الذي  م��ح��ام��ي��د،  زي���اد  د.  ال��ف��ح��م��اوي  الطبيب 
ال��ت��وع��ي��ة بأمراض  امل��ؤمت��ر  أش���ار "أله�����داف 
الروماتيزم  ام��راض  مثل  مستعصية  مزمنة 
الكثيرة والصدفية، رغم وجود ادوية عصرية 
ت��ق��دمي حت��ي��ات اجلمعيات  وب��ع��د  وح��دي��ث��ة". 
شاملة،  كلمة  عودة  امين  النائب  قدم  املنظمة، 
قال فيها إّن:"نواب املشتركة انطلقوا بطلب بناء 

مستشفى حكومي في منطقة شفاعمرو".
االطباء  من  عدد  وق��ّدم  البيان:"هذا،  وأض��اف 
اختصاصي  وه��م:  محاضراتهم،  املختصني 
اجللد د. زياد خمايسي، احتصاصي اجللد د. 
املفاصل  أمراض  اختصاصس  جبارة،  عدنان 

د.  املفاصل  واختصاصس  ع��دوي،  محمد  د. 
سهيل اعمر. حيث شرح املختصون عن أسباب 
وتوصياتهم  األم���راض  وع��اج��ات  وأع���راض 

باملتابعة احلثيثة لدى اطبائهم".
استمارات  املنظمون  ال��ب��ي��ان:"وق��ّدم  واختتم 
جلميع  الصدفية  عن  املبكر  للكشف  استبيان 
املشاركني، وسيتم متابعتها والتواصل معهم. 
وفي نهاية املؤمتر قدمت الفنانة عاء اسحاق 
وأوص��ى  غنية.  فنيه  ف��ق��رة  يعقوب  وال��ف��ن��ان 
بني  العاقة  وتعميق  املتابعة  بأهمية  املؤمتر 
بأمناط  العاج  واق���ران  واملختصني  املرضى 
اجلمعيات  م���ع  وال���ت���واص���ل  ص��ح��ي��ة  ح��ي��ات��ي��ة 
األهلية ملرضى املفاصل والصدفية للمشاركة 
إلى هنا نص  في فعالياتها لصالح املرضى"، 

البيان.
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ك��ش��ف��ت إح����دى االب���ح���اث التي 
كوبنهاجن  جامعة  في  أُجريت 
"إستعمال  أن  ال���دمن���ارك،  ف��ي 
ح��ب��وب منع احل��م��ل ي���ؤدي الى 
سيئة  نفسية  وح��ال��ة  اإلكتئاب 

لدى النساء.
قام  النتائج  ه��ذه  ض��وء  وع��ل��ى 
 arabTv ال���ع���رب  ت��ل��ف��زي��ون 
فرح  نقوال  الدكتور  مب��ح��اورة 
مدير قسم النساء والوالدة في 
في  املقدسة  العائلة  مستشفى 
املوضوع..  هذا  حول  الناصرة 

ومن ابرز ما قاله الدكتور نقوال 
استعمال  ن��س��ب��ة  ت��ص��ل  ف����رح: 
امريكا  ف��ي  احلمل  منع  حبوب 
تصل  مجتمعنا  في   ،80% الى 
ن��س��ب��ة إس��ت��ع��م��ال ح��ب��وب منع 
احلمل الى %30، يوجد خوف 
استعمال  م���ن  م��ج��ت��م��ع��ن��ا  ف���ي 
إمرأة  ك��ل  احل��م��ل،  ح��ب��وب منع 
ُمعّرضة لعوارض سلبية نتيجة 
حبوب  احلبوب،  هذه  إستعمال 
منع احلمل تؤدي الى االكتئاب 
بسبب الهرمونات املصنّعة التي 
تتواجد في احلبوب، على االطباء 
االه��ت��م��ام أك��ث��ر مُب��ت��اب��ع��ة حالة 

إستعمال  عند  النفسية  امل���رأة 
االهتمام  آن  احلبوب النه حتى 
ُمهمل جًدا  النفسية  بالعوارض 
إمرأة  ألي  ممنوع  االطباء،  عند 
أن تأخذ حبوب منع احلمل دون 
إستشارة طبيب. مُيكن أن يكون 
لهذه احلبوب ُمضاعفات سلبيّة 
مثل: تخثر الدم وجلطات باملخ 
منع  حبوب  والرئتني،  وبالقلب 
اكثر  حرّية  امل��رأة  متنح  احلمل 
في مائمة حياتها اليومية حيث 
للعمل  ت��خ��رج  ال��ي��وم  امل����رأة  أن 
مع  املائمة  عليها  ُيسّهل  وه��ذا 
يعيش  العربي  املجتمع  العمل، 
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جاء من بلدية حيفا: "إنطلقت مؤخًرا املجموعة الرابعة ضمن 
مشروع "املرأة الريادية" في مدينة حيفا مبرافقة املركزة 
تينا حّجار، من خال احتفالية خاصة نظمت بالتعاون مع 
مركز التوظيف البلدي في املدينة".وأضاف البيان: "تخللت 
االحتفالية العديد من الفقرات املتنوعة في مجاالت مختلفة 
منها: التغذية السليمة، تنسيق وتصميم ستايل شخصي، 
الطب البديل لتوازن الروح واجلسد، مقتطفات من التنمية 
البشرية، توجيه مهني وكيفية كتابة السيرة الذاتية، مكياج، 
اليوم جلميع نساء حيفا  بديكور ومنيكور. وخصص هذا 
بهدف زيادة الوعي الشخصي في جميع املجاالت لتطوير 
املرأة  إنخراط  أهمية  حول  الوعي  ولزيادة  امل��رأة،  وتعزيز 
لدورة  امرأة   25 التحقت  إذ  العمل.  واستيعابها في سوق 
التحضير لسوق العمل التي تتألف من 10 لقاءات اسبوعية 
مبرافقة املركزة تينا حّجار - املختصة في مجال العمل من 
قبل جمعية "بعتسمي"، بهدف تأهيلهن قبل اخلروج لسوق 
العمل حتى يتسنّى لهن ايجاد العمل املناسب لهن".وتابع 
وفردية  جماعية  لقاءات  املشروع  ويشمل  "ه��ذا،  البيان: 
للنساء املناسبات للمشروع، الى جانب ورشات عمل تهدف 
الى تهيئة املشتركات واكسابهن املهارات األساسية للخروج 
الذاتية، حتضير  السيرة  العمل، تعليم أسس كتابة  لسوق 
املشتركات ملقابات عمل، دورات مهنية حسب إحتياجات 
املشتركات في املشروع كاحلاسوب واللغة العبرية ورشة 
لتعزيز القدرات الذاتية لدى املشتركات وغيرها. وفي حديث 
مع مركزة املشروع تينا حجار ذكرت ما يلي: "لدي الثقة 
التامة أن لكل امرأة قدرات وميزات خاصة بها التي جتعلها 
مميزة وناجحة، وإذا اتيحت لها الفرصة والدعم واألدوات 
الازمة فا شك أنها ستنجح وستعمل في املجال املناسب 

لها الذي كان مجرد حلما بالنسبة لها في املاضي".

في  ال��ي��وم  ذل��ك  ون��رى  النسل  حتديد  هاجس 
أفراد  اخلمس  تتعدى  تعد  لم  التي  العائات 
عكس السابق، الوضع االقتصادي واملُتطلبات 
إرتفاع  وراء  االسباب  أحد  الصعبة  احلياتية 

هاجس حتديد النسل عند النساء.
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