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 مهني��ًا: ال ت�صتخ��ف بالن�صيح��ة الت��ي ق��د يقّدمه��ا 
اإليك الزم��اء فهم ي��وؤّدون دوراً يف توجهاتك، رمبا 
ت�صاركه��م اهتمام��ات موح��دة. عاطفي��ًا: ال�رشي��ك 
ينتظ��ر منك مبادرة خمتلفة عما اعتاده منك لو�صع 
االأم��ور يف نطاقه��ا ال�صحي��ح وتو�صي��ح الكثري من 

النقاط العالقة بينكما.

 مهني��ًا: االأناني��ة ت��وؤّدي اإىل �صدام��ات مع حميطك، 
وه��ذا يوؤّدي اإىل عواقب غ��ري متوقعة مع الزماء يف 
العمل. عاطفيًا: احلذر واجب مع ال�رشيك، وخ�صو�صًا 
اأّن �ص��وء التفاهم يف حال تكراره يعيق تطور العاقة 

بينكما.

 مهني��ًا: تنعم بيوم جّيد م��ن املزاج الرائع يزيدك 
اناق��ة وجاذبي��ة، فتعي���ش حالة م��ن االن�صجام. 
عاطفي��ًا: احل��ظ يف طريق��ه اإليك وي��زّودك قدرات 
معنوي��ة وثق��ة بالنف���ش فتتحرك م�صاع��رك على 

نحو مميز.

 مهنيًا: زي��ارات عمل توؤ�ص�ش ملرحلة جديدة، وتكون 
وم�صاريع��ك  امل�صتقبلي��ة  خطوات��ك  لتحق��ق  حاف��زاً 
املهمة. عاطفيًا: التدخات توؤدي اإىل اإ�صكال وخاف 
قوي مع ال�رشيك، وهذا مبثاب��ة اإنذار للم�صتقبل بغية 

اأخذ احليطة واحلذر لتفادي االأ�صواأ.

 مهني��ًا: تتف��اءل يف بداية تنفيذك مل���رشوع جديد 
وت��وكل اإلي��ك بع���ش امله��ام ال�صعب��ة وال تع��رف 
م��ن اأين تب��داأ التنفيذ. عاطفيًا: علي��ك اأن تعتذر اإىل 
ال�رشي��ك فاأنت تدرك اأنك املخطئ و�صبب ما و�صلت 

اإليه العاقة من تاأزم وعدم ا�صتقرار.

 مهني��ًا: تعاين ابتعاد الزماء رمّب��ا الأ�صباب ق�رشّية ال 
عاقة لك بها، في��زداد �صعورك بالوحدة وبعدم القدرة 
عل��ى مواجهة يوم جدي��د. عاطفيًا: مواق��ف مرّبرة من 
ال�رشي��ك، ب�صب��ب ردات الفعل التي ظه��رت اأخرياً منك، 

عليك اإ�صاح الو�صع ب�رشعة والتفاهم.

 مهني��ًا: يح�صل بع�ش التغي��ري اأو امل�صاريف غري 
املتوقع��ة، وت�صح��ح اخلط��اأ وت��رى اأن املعاجل��ة 
الهادئ��ة ه��ي االأن�ص��ب. عاطفي��ًا: ال ت��دع ال�رشيك 
يفاجئ��ك بقرار حا�صم، بل �صارع اإىل االطاع على 
كام��ل التفا�صي��ل، وادر�صها بروية واتخ��ذ القرار 

املنا�صب ب�صاأنها.
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تقى عبد الرحيم: معلمة عراقية مرشحة للقب الملكة 

بعده��ا ا�صتمري��ت يف العم��ل مع ع��دة فرق 
تطوعي��ة ومنظم��ات جمتم��ع م��دين حملية 
ودولي��ة باال�صافة اىل االعتماد االأكرب على 
نف�صي وجمهودي الذاتي بالعديد من اعمايل 

املدين.
اهت��م دائم��ًا بق�صاي��ا امل��راأة والطفل داخل 
جمتمع��ي كونه��م الفئ��ة االأك��ر احتياج��ًا 

لاأهتمام بها ل�صد النق�ش جتاههم.
بعد اأن مت اختياري لتمثيل العراق بربنامج 
امللك��ة ال��ذي ه��و حق ا�صي��ل حلمل��ة املراأة 
العربية هدفه خدمة امل�صوؤولية االجتماعية 
ومت ت�صجيل��ه ع��ام 2014 يجم��ع نا�صطات 
العم��ل امل��دين يف تناف���ش فري��د م��ن نوعه 

حول اإثب��ات العمل املجتمعي ومت اختياري 
تل��ك  عل��ى  والتناف���ش  الع��راق  لتمثي��ل 
امل�صوؤولية مع بقية الدول العربية مبادرتي 
ه��ي  Whites #  تخت���ش بالتثقي��ف على 
ق�صاي��ا املجتم��ع ومنه��ا اه��م ق�صية وهي 
 زواج القا���رشات  يعر�ش عل��ى اأكر من ٥٠ 

قناة عربية.                                      
ويت��م التناف�ش مع 40 من م�صرتكات الدول 
العربية حول اثبات اخلدمة املجتمعية التي 
تق��وم به��ا كل ام��راأة داخل كل بل��د واإعان 
الثاني��ة  املرحل��ة  اإىل  املتاأه��ات  اأ�صم��اء 
م��ن املناف�صة وه��ي مرحلة الق���رش امللكي 
واإختيار 30 م�صاركة لانتقال اإىل املرحلة 
الثاني��ة م��ن التح��دي وهي مرحل��ة الق�رش 
امللكي متهي��داً ملتابعة املناف�صة بينهن اإىل 
بلوغ املرحلة النهائية وهي مرحلة الكر�صي 

امللكي حيث �صتفوز اإحدى امل�صاركات بلقب 
امللكة و�صيتم اختيار و�صيفتني اإىل جانبها 
ملتابع��ة م�ص��رية العم��ل االجتماع��ي عل��ى 

م�صتوى الوطن العربي 
وم��ن خ��ال مبادرته��ا ) Whites ( التي 
تهت��م بالتوعي��ة والفك��ر الواع��ي املتمث��ل 
بالبيا���ش وع��دم ال�صوداوي��ة عل��ى ق�صايا 
زواج  اهمه��ا  وم��ن  واال���رشة  املجتم��ع 
التوعي��ة  م��ن خ��ال حم��ات  القا���رشات 
والتثقي��ف داخ��ل املخيمات وب��ني العوائل 
باالأماك��ن االجتماعي��ة العام��ة ملنا���رشة 
ق�صي��ة القا�رشات والتوعية حول تزويجهن 
ج��رباً والعم��ل عل��ى جم��ع دع��م املجتم��ع 
م��ن  القا���رشات  قان��ون حماي��ة  لت�رشي��ع 
ال��زواج حل��ني بلوغه��ن �ص��ن الر�ص��د وكان 
انطاق هذه املبادرة نتيجة ماحظة العديد 

من احلاالت داخ��ل املخيمات وبني العوائل 
املتعفف��ة واملحافظ��ات واملحاك��م ت�صتع��د 

تقى للمرحلة التالية .
وتق��ى نا�صطة مدني��ة باالأعم��ال االأن�صانية 
الع��راق  م��ن  ب��رزت  الت��ي  واملجتمعي��ة 
وتعت��رب اليوم من اهم �صي��دات العمل املدين 

واملجتمعي على ال�صعيد العراقي والعربي.
تقى عب��د الرحي��م معلمة من موالي��د بغداد 
همها ن���رش ال�ص��ام يف املجتم��ع ومعاجلة 

الق�صايا ال�صلبية.
بداأت عمله��ا من خال احلم��ات التثقيفية 
م��ن  واالأن�صاني��ة  والتوعوي��ة  واالأغاثي��ة 
تو�صي��ل م�صاعدات ورعاي��ة لكافة ال�رشائح 
املتعبة والتي ابتعد عنها االأعام ومل ي�صلط 

ال�صوء عليها.
جتوب بني خميمات النازحني وم�صت�صفيات 

االأطف��ال لتق��دمي م��ا با�صتطاعته��ا لهم من 
دعم م��ادي ومعنوي وترب��وي وعملت بكل 
ما يخ�ش املراأة والطفل وال�رشائح املهم�صة 

داخل املجتمع.
كم��ا عمل��ت يف توثي��ق انته��اكات حق��وق 
االأن�ص��ان من خال اي�صال ق�ص�ش ومعاناة 
كل م��ن مت انته��اك حقوقه داخ��ل املجتمع 
املجتم��ع  اىل  واحل��روب  االأزم��ات  خ��ال 

الدويل.
ال��دول  العراق��ي ب��ني  العل��م  حلم��ي ارف��ع 
امل�صارك��ة واأثبت م�صداقي��ة كل �صاب وبنت 
امل��دين  الن�ص��اط  وتدع��م  تعم��ل  ومنظم��ة 
واالإن�صاني��ة والي��وم دوري ه��ذا م�صوؤولي��ة 
واأنتم امل�صاند االول واالأخري واحاول ت�صليط 
ال�ص��وء وتعريف العامل باأن هناك من يعمل 

حبًا خلدمة االأخرين والوطن.

بغداد ــ هيفاء القره غولي 

خاص

 بحدود عام ٢٠١٢ 
انخرطت بالعمل 

بالن�شاط املدين حتديدًا 
بالفرتة اللي تخرجت 

بيها من درا�شتي. وجدت 
انني املك طاقة واأحب 

ان اخرجها بالعمل 
الإيجابي فكان العمل 

املدين له الن�شيب 
الأكرب.

4 أغذية ألسنان صحية وقوية

طريقة عمل البيتنجانية

أفضل الوسائل للتخلص من جفاف وتشققات الشفاه 

 العناي��ة باالأ�صن��ان م��ن االأم��ور االأك��ر �صحي��ة 
وذل��ك لتجنب م�صكات االأ�صن��ان ال�صحية، 

االأ�صنان  فاأوج��اع 
تت�صب��ب 

يف 
م  ع��د

ة  ر لقد ا
اأّيًا  عل��ى تن��اول 
اأو  الطع��ام  م��ن 
ال���رشاب نتيج��ة 
عل��ى  مروره��ا 
عن��د  االأ�صن��ان 

تناولها.

م  تق��د و

جمل��ة حياتِك يف ه��ذه املقالة قائم��ة باأف�صل 5 
اأغذي��ة ميكن تناولها للعناي��ة باالأ�صنان حلمايته 

من االأخطار ال�صحية التي قد تتعر�ش لها.
الثوم

يعترب الثوم من اأف�صل العاجات الطبيعية للعديد 
من امل�ص��كات ال�صحية نتيجة احتوائه على 
ن�صب��ة كبرية من العنا���رش الغذائية التي 
ت�صاع��د يف حماي��ة اجل�صم م��ن اأخطار 
االأمرا���ش املختلفة، نتيج��ة تعزيزه 
املناع��ي،  اجله��از  ن�ص��اط  م��ن 
والحتوائه��ا عل��ى ن�صب��ة كبرية 
والت��ي  االألي�ص��ني  م��ادة  م��ن 
له��ا دور يف التخل���ش م��ن 
والت��ي  ال�ص��ارة  البكرتي��ا 
تت�صبب يف اإ�صابة االأ�صنان 
امل�ص��كات  م��ن  بالعدي��د 

ال�صحية.
القرنفل

يعت��رب القرنف��ل م��ن االأغذي��ة الت��ي 
يف�صل الكثري من النا�ش اإ�صافتها لوجباتها 
اليومي��ة الإ�صاف��ة مذاق فريد ورائ��ع ولا�صتفادة 
م��ن القرفل عل��ى امل�صتوى ال�صح��ي، كما يحتوي 

القرنفل على ن�صبة كبرية من االأوجينول وحم�ش 
االأولي��ك الل��ذان ي�صاع��دان يف التخل���ش العدي��د 
من امل�ص��كات ال�صحي��ة ومنها بكرتي��ا االأ�صنان 

ال�صارة.
الكركم

يعت��رب الكركم م��ن االأع�ص��اب الت��ي تنتمي 
بتع��دد  ت�صته��ر  والت��ي  الزجنبي��ل  لعائل��ة 

فوائده��ا واحتوائه��ا عل��ى ن�ص��ب كب��رية من 
العنا���رش الغذائية التي يحتاجه��ا اجل�صم وتعمل 
عل��ى حمايته م��ن العديد م��ن االأخط��ار ال�صحية 
الت��ي ق��د يتعر���ش له��ا نتجي��ة تعزيزه��ا ن�صاط 
اجله��از املناع��ي، كما ي�صاعد الكرك��م يف حماية 
االأ�صنان من امل�صكات ال�صحية التي قد تواجهها.

الزبدة
يعت��رب الكث��ري م��ن النا���ش الزب��دة م��ن االأغذي��ة 
الغ��ري �صحي��ة لتاأثريها ال�صيء عل��ى �صحة القلب 
وال�رشاي��ني يف حال��ة تناولها، لك��ن على العك�ش، 
فتن��اول الزبدة بكميات منا�صب��ة ومقبولة ي�صاعد 
يف حماي��ة اجل�صم من العديد م��ن االأمرا�ش منها 
م�ص��كات االأ�صنان ال�صحي��ة، حيث حتتوي الزبدة 
عل��ى ن�ص��ب كب��رية م��ن الكال�صي��وم والربوت��ني 
وغريها من العنا�رش الغذائية ال�صحية والرائعة.

املقادير:
باذجنانة واحدة كبرية

ب�صلة واحدة متو�صطة احلجم
فلفل اخ�رش واحدة متو�صطة احلجم

طماطم واحدة كبرية
خيارة كبرية واحدة

ر�صة ملح
1/4 ملعقة �صغرية كمون
ن�ش ملعقة كبرية �صا�ش

3 ماعق كبرية كات�صب
ن�ش ملعقة كبرية دب�ش الرمان 

طريقة التح�صري:
تقط��ع الباذجنان��ة الكب��رية اىل �رشائح 
بط��ول 3 �صنتمرت وعر���ش ن�ش �صنتمرت 
)م��ع الق�ص��ور( وتغ�ص��ل وي�ص��اف اليه��ا 
املل��ح وتقلى بالزي��ت اىل ان حتمر ومن 

ثم ت�صفى من الزيت وتو�صع يف وعاء.
م��ن ثم نقطع اخلي��ار والفلفل والطماطم 

الباذجن��ان  حج��م  نف���ش  اىل  والب�ص��ل 
وتو�صع مع الباذجنان.

ي�صاف اليه��ا 3 ماعق-كبرية كات�صب 
ون���ش ملعقة-كب��رية �صا���ش ون���ش 
ورب��ع  الرم��ان  دب���ش  ملعقة-كب��رية 
مل��ح  ور�ص��ة  كم��ون  ملعقة-�صغ��رية 

ويخلط جيداً.
تو�ص��ع يف الثاج��ة ملدة �صاع��ة ون�ش 

وتقدم باردة مع ال�صحن الرئي�صي.

ت�صقق��ات ال�صفاه وجفافها من اأه��م االآثار التي قد تف�صد 
جمال��ك. والتي تعاين منه��ا بع�ش الفتي��ات من جفاف 
ال�صفاه ، لذلك عليِك بالعناية بها جيداً ال�صتعادة النعومة 

والرتطيب الازم قبل ا�صتقبال عيد الفطر املبارك.
لع��اج جف��اف ال�صف��اه، ين�ص��ح اخل��رباء بالتخل��ي عن 
ا�صتخ��دام امل�صتح���رشات التجاري��ة واأن��واع مرطب��ات 
ال�صف��اه التي قد حتتوي على ن�صبة من الكيماويات. بداًل 
من ذل��ك ا�صتخدمي الو�صائ��ل الطبيعي��ة املجربة والتي 

متن��ح �صفتي��ك ترطي��ب ونعوم��ة لتح�صلي عل��ى �صفاه 
جذابة ووردية باأمان تام.

اإلي��ِك اأف�صل الو�صائ��ل الطبيعي��ة للعناية ب�صفتيك 
والتخل�ش من ت�صققاتها.

1 - الع�صل
 الع�ص��ل مرطب طبيعي فّع��ال ُي�صتخدم للعناية 

بال�صف��اه وع��اج الت�صقق��ات. كل ما حتتاج��ني اإليه هو 
تطبي��ق القليل من الع�صل الطبيعي على �صفتيك واتركيها 
ملدة 20 دقيقة قبل اأن ت�صطف باملاء البارد. كرري ذلك 
ب�ص��كل منتظم عدة مرات خال االإ�صب��وع لتح�صلي على 

�صفاه �صاحرة ووردية.
2 - زيت جوز الهند

بخوا���ش فّعال��ة لرتطي��ب  يتميز زيت جوز الهند 
ة  لب���رش ا

وع��اج الت�صقق��ات. ا�صتخدمي��ه كعاج �رشي��ع لرتطبي 
ال�صف��اه اجلافة، فق��ط وزعي القليل من زي��ت جوز الهند 
على �صفتيك واتركيها ملدة 10 دقائق لتعمل على تغذية 

اخلايا والتخل�ش من الت�صققات واجللد امليت.
3 - ال�صكر وزيت الزيتون

اخلط��ي ملعق��ة �صغ��رية من ال�صك��ر االأبي�ش م��ع ملعقة 
�صغ��رية م��ن زي��ت الزيت��ون النق��ي. با�صتخ��دام فر�صاة 
االأ�صن��ان، قومي بفرك اجلل��د امليت عل��ى �صفتيك برفق. 
بتطبي��ق هذا اخللي��ط ب�صكل منتظم لن تع��اين جمدداً من 
ت�صققات ال�صفاه، و�صتنعمني ب�صفاه ناعمة وجذابة دومًا.

4 - ماء الورد واجللي�رشين
اخلط��ي كميات مت�صاوية من ماء ال��ورد مع اجللي�رشين 
وا�صتخدميه��ا عل��ى �صفتي��ك قبل الذه��اب للنوم، ترتك 
ط��وال الليل وت�صط��ف �صباح��ًا باملاء الب��ارد. يعمل 
ه��ذا املزيج كمزيج �صح��ري الإزالة بقايا اجللد امليت 

وتوفري الرتطيب الازم ل�صفتيك.

بغداد ــ خاص

 مهني��ًا: عب��ارات الثناء والتنويه تك��ون عنوان املرحلة 
املقبل��ة يف حيات��ك العملي��ة، وخ�صو�ص��ًا بع��د اجله��د 
اال�صتثنائ��ي الذي بذلته. عاطفي��ًا: ال حتكم على ال�رشيك 
بت�رّشع، فهو �صفاف وح�ّصا�ش اإىل حّد كبري، لذا عليك اأخذ 
ه��ذه االأمور باالعتبار لتع��رف كيفية الت�رشف معه يف 

امل�صتقبل.

 مهني��ًا: ا�صت�رش االآخرين يف ما يتعل��ق ببع�ش قراراتك 
املهني��ة وال تت�رّشف م��ن تلقاء نف�صك، فق��د تقدم على 
اتخ��اذ ق��رارات مت�رشعة تن��دم عليها الحق��ًا. عاطفيًا: 
البع��د ل��ن يح��ل امل�ص��اكل، ب��ل علي��ك اأن تواجهها مع 
احلبي��ب بوع��ي و�ص��دق و�رشاح��ة كم��ا اعتدمت��ا منذ 

ا�صتقررمتا معًا حتت �صقف واحد.

 مهني��ًا: ق��د ين�ص��ب خ��اف ح��ول بع���ش القناع��ات 
واالعتب��ارات، وتتعّر�ش جهودك وحماوالتك للعرقلة 
وتواج��ه خ�صم��ًا اومناف�صًا �رش�ص��ًا. عاطفي��ًا: الغرية 
وال�صك م��ن االأ�صب��اب ال�صلبية يف العاق��ة بال�رشيك، 

حا�صب نف�صك قبل االآخرين فرتتاح اأكر.

 مهني��ًا: ال ح��دود لطاقت��ك وال م��ن يق��ف بوج��ه 
اإبداعك، لكن ك��ن حذراً يف خطواتك التي تتخذها 
فالعي��ون عليك. عاطفيًا: تزدهر حياتك العاطفية 
ولدي��ك قناع��ات معّين��ة ال ي�صتطي��ع احلبي��ب اأن 
يغريه��ا، وم��ع ه��ذا يبق��ى التفاهم �صي��د العاقة 

الناجحة.

 مهني��ًا: بع�ش االأمور التقنية تعي��ق تقدمك يف العمل، لكنك 
قادر على تخطي امل�صاع��ب مهما بلغ حّدها. عاطفيًا: كرة 
التاأجي��ل يف بّت االأم��ور امل�صريية ته��دد عاقتك بال�رشيك، 

وتدفع اإىل مزيد من التاأزم والتوتر غري املربر.


