
Thu. 29 Dec. 2016 issue no 254نواعم10
الخميس 29 كانون االول 2016 العدد 254

مهني��ًا: ت�س��اهم حيويتك �لد�ئم��ة يف �إمتام 
�لوق��ت  ويف  وج��ه  �أف�س��ل  عل��ى  مهام��ك 

�ملنا�سب
عاطفي��ًا: تعاين قلقًا د�ئم��ًا، �سارح �حلبيب 
وقد يفاجئك بوقوفه �إىل جانبك وم�ساعدته 

لك

مهنيًا: تو�جهك �سعوبات جمة هذ� �ليوم لكنها 
لن حتد من ن�ساطك �ملعهود

عاطفي��ًا: ال يطل��ب منك �حلبيب �س��وى �لثقة به 
الأن��ه يحبك وال ير�س��ى عنك بدياًل، ح��اول �أن 

تفهم ذلك

ن�س��اطاتك  رقع��ة  تو�س��يع  �إىل  متي��ل  مهني��ًا: 
موج��ود،  و�لن�س��اط  �لكث��رة  فامل�س��اريع 

وبانتظارك �أخبار بعيدة حتمل �لبهجة �إليك
عاطفي��ًا: قد يط��ر�أ تط��ور مل تتوقع��ه، و�أحد�ث 
فجائية حترك �مل�س��اعر وحتثك على م�ساعفة 

�هتمامك بال�رشيك

مهني��ًا: حتقي��ق طموح��ات يحت��اج �إىل مزي��د 
م��ن �لوقت، فكن �س��بور�ً حتى ت�س��من حتقيق 

�أهد�فك نهائيًا وعلى نحو حا�سم
عاطفي��ًا: جاذبيتك ت�س��عك يف د�ئرة �ل�س��وء، 
وقوف��ك �إىل جان��ب �ل�رشي��ك يزي��د �عجابه بك 

ويعزز �لثقة بينكما

مهني��ًا: ق��د ُتتاح ل��ك فر�س��ة �لنج��اح يف جمال 
�الإعالم و�ل�سيا�س��ة و�لكتابة و�ل�سحافة، وحتظى 
مبفاجاأة �س��ارة وغر متوقع��ة عاطفيًا: قد ترتكز 
علي��ك �أنظ��ار �ل�رشي��ك ب�س��بب غ�س��ب تظه��ره �و 
��س��تياء �و عدم ر�سى عما يح�س��ل معك، ثم تهد�أ 

�الأمور وت�سبح على خر ما ير�م

مهنيًا: �لنقا�سات غر �ملجدية لن تكون عاماًل 
�إيجابي��ًا لتبدي��ل بع�ض �الأم��ور �لتي تلوح يف 

�الأفق
و�س��عك  حت�س��ن  تري��د  كن��ت  �ذ�  عاطفي��ًا: 
�لعاطف��ي، عليك بذل جه��ود �أكرب 
حددت��ه  �ل��ذي  �له��دف  لتحقي��ق 

لنف�سك

مهني��ًا: ت��زد�د م�س��وؤولياتك هذ� �لي��وم وتكون 
�لنتائج باهرة وت�سب يف م�سلحتك وحتقق لك 

�أرباحًا غر منتظرة
عاطفيًا: جتنب �مل�س��اكل �لعاطفية �لتي وقعت 
فيها �س��ابقًا وتعل��م منها خ�س��ية �لوقوع فيها 

جمدد�ً
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الرسامة جنات: االعاقة لم تمنعني من التميز وال توجد أي جهة حكومية تهتم لحالتي 

 فه��ي تعترب ر�س��الة ل��كل من يعت��رب �العاقة 
نهاية �حلياة فها هي  متار�ض حياتها ب�س��كل 
طبيعي وت�س��عى جاهدة لتحقيق �هد�فها �نها 
�لر�س��امة جنات مل��وح �ل��ذي كان للجورنال 

هذ� �حلو�ر معها .
-حدثيني عن نف�سك ؟

��س��مي جن��ات مل��وح عم��ري 15 م��ن بغ��د�د 
ومعاق��ة ل��دي �س��مور بالع�س��الت وتكل���ض 
بالعظ��ام وتقو���ض يف �لعمود �لفق��ري �لعجز 
قدم��ي  يف  و�ر�س��م  م��ن100   100 عن��دي 
�ليمنى، ر�سمي �حيانا يحمل طابع �حلزن الن 

و�قع بلدي �الن يحوطه �حلزن لالأ�سف .
-كيف بد�أت لديك موهبة �لر�سم ؟

بد�أت �لر�س��م م��ن عمر 5 �س��نو�ت كانت �ختي 
ت�س��ع �لقل��م يف قدمي كن��ت "��س��خبط" ومع 
م��رور �لوق��ت ب��د�أت �لر�س��م وتط��ور ر�س��مي 
كل  يل  حت���رش  وو�لدت��ي  �هل��ي  و�س��جعوين 

�دو�ت �لر�س��م وعندما كنت �س��غرة ��س��تعمل 
�حلا�س��وب �ر�س��م يف برنامجpaint ��س��كال 
و�ق��وم  �س��يء  وكل  ومرب��ع  ودو�ئ��ر  مثل��ث 
"�البت��وب"  جه��از  ن��زل  وبعده��ا  بتلوينه��ا 
وكن��ت �نظ��ر الأخ��ي كي��ف ي�س��تعمل �البتوب 
وتعلمت  و�ن�س��اأ يل �خي  في�س��بوك وتو��سلت 
مع �ال�س��دقاء و�خذت �ن�رش ر�سماتي وطورت 
ر�س��مي يف �البتوب و�لورق و�ر�سم يف �ملائي 
و�ملاجك و�لر�س��ا�ض و�خل�سبي وبعدها بد�أت 
�ر�س��م عل��ى �الف��ر�م يف �لزيت��ي و�الكريل��ك 

مناظر طبيعية وفتيات 
-م��اذ� تقول جن��ات ملثل �ال�س��خا�ض �لذين 
يحملون نف�ض حالتك ؟ماهي ر�سالتك �ليهم ؟

�ح��ب �ن �ق��ول ل��كل �س��خ�ض من ميتل��ك مثل 
حالت��ي التقف عند حالت��ك والجتعلها عائقاأ 
لتحقي��ق �منيت��ك و�لو�س��ول �ىل هدف��ك الن 
�الن�س��ان لي�ض بج�سده بل بفكره وعقليته و�نا 
�لي��وم حماط��ة مبحبة كب��رة من �ال�س��دقاء 
عل��ى  وخرج��ت  �لفي�س��بوك  يف  و�ل�س��فحات 
قن��و�ت كثرة وو�س��حف وجمالت و�س��اركت 

يف معار�ض وموؤمتر�ت كثرة وح�س��لت على 
�سهاد�ت تقديرية ودروع ومد�ليات .

-ه��ل يت��م دعم��ك من قب��ل جه��ات حكومية 
خمت�سة �و ��سخا�ض معنين ؟

يف �حلقيق��ة التوجد �ي جه��ة حكومية معنية 
تهت��م حلالت��ي �و تدعمني �و حتى موؤ�س�س��ات 
خمت�س��ة باجلان��ب �ل��ذي ميث��ل حالت��ي وقد 
كرم��ت م��ن قب��ل دول��ة �وربي��ة ومل تهتم بي 
دولت��ي �لتي �ن��ا �بنتها ومل تتبن��ى حالتي �و 
ق�س��يتي و�عترب نف�سي م�ساألة �لعر�ق ولكن مل 
تهت��م بي جه��ة معنية وخ�سو�س��ا �ن حالتي 

حتتاج عالج يف �خلارج .
-ماهي �منية جنات ؟

�منيتي �ن �كون م�س��ممة �زياء م�سهورة و�ن 
��سافر �ىل دول �خرى و�الن بد�أت ��سمم �زياء 
يف �البتوب فاأنا �حب ت�سميم �الزياء جد� و�ن 
�ساء �هلل ��س��بح م�سممة يف �مل�ستقبل و�حلمد 
هلل حقق��ت جزء م��ن حلم��ي و�س��اأكمل حلمي 
لالأخ��ر و�ي�س��ا �متن��ى �ن ��س��ارك مبعار�ض 
خ��ارج �لع��ر�ق و�نقل �لو�ق��ع �لعر�قي �ىل كل 

�لبلد�ن �لعربية و�لعامل .
-حدثيني ع��ن �ختيارك كاأف�س��ل �مر�أة لعام 

2016؟
تكرم��ت يف لن��دن �ف�س��ل �م��ر�أة عربي��ة لعام 
2016 �ن��ا ومع��ي �سخ�س��يات كب��رة و�ن��ا 
�لوحي��دة من �لع��ر�ق تكرمت يف لن��دن �لذين 

�عتربوين من �ل�سخ�سيات �حلاملة و�لقوية . 
حي��ث كانت ق�س��ة �لتكرمي �نه ن���رشوين قناة 
�ملاني��ةDW  ع��ن طري��ق مقابلة وح�س��لت 
ون���ض  مليون��ن  �لفي�س��بوك  يف  م�س��اهد�ت 
بعدها �ساهدين م�سوؤول مهرجان تكرمي �ملر�أة 
�لعربي��ة يف لندن عن دوره��ا �لفعال يف عدد 
من �ملجاالت �ن��ا �لوحيدة من �لعر�ق تكرمت 

هناك.
-كلمة �سكر ملن توجهها جنات �لر�سامة

�ح��ب �وج��ه كلمة �س��كر �ىل وكالة و�س��حيفة 
�جلورن��ال ولِك وكذلك �وجه �س��كري لدكتورة 
رفي��ف �ليا�رشي وملكة جمال �لعر�ق �س��يماء 
قا�سم �للتن �قامتا يل حفل مبنا�سبة تكرميي 

كاأف�سل �مر�أة يف لندن.

حوار –هيفاء القره غولي 

 فتاة عراقية حاملة 
وجمتهدة وتعترب 

مثاال للتحدي 
واالرادة مل مينعها 

مر�سها من ممار�سة 
موهبتها الفذة يف 

الر�سم لديها حلم 
كبري وت�سعى اىل 

حتقيقه هو ان 
ت�سبح م�سممة ازياء

�ملقادير: �ملعكرونة: عبوة 
زيت �لزيتون: ملعقتان �سغرتان

�لب�سل: 1 حبة مفروم 
�لثوم: ف�سان مفروم ناعم

بندورة: كوبان ون�سف مق�رشة ومفرومة ناعم
�سدر �لدجاج: 2 �سدر م�سلوق ومفروم مكعبات �سغرة

�سل�سة طماطم: ملعقتان كبرتان

جبنة بارميز�ن: 3 مالعق كبرة
ملح: ملعقة �سغرة . فلفل �أ�سود: ن�سف ملعقة �سغرة

طريقة �لتح�سر
1. ��س��لقي �ملكرون��ة مب��اء ممل��ح و�س��فيها و�تركيها 

جانبا.
2. �س��خني زي��ت �لزيت��ون يف مقالة و��س��عة على نار 

متو�سطة وقلبي �لب�سل و�لثوم حتى يذبل.

�أ�س��يفي  ث��م  وقلب��ي  �لبن��دورة  �سل�س��ة  �أ�س��يفي   .3
�لبندورة �ملفرومة و�مللح و�لفلفل �الأ�س��ود وقلبي ملدة 

5 دقائق حتى ت�سبح �لبندورة طرية.
4. �أ�س��يفي �لدجاج �مل�س��لوق وحركي و�تركي �ملزيج 

على �لنار ملدة 5 دقائق �أخرى.
5. �خلط��ي �ل�س��و�ض مع �ملكرونة �مل�س��لوقة ووزعي 

جبنة �لبارميز�ن على وجه �لطبق وقدميه �ساخنًا.

تظه��ر �حلبوب على �لوجه وَحول منطقة �لفم و�ل�س��فاه 
وتك��ون موؤمل��ة يف معظم �الأحيان وقد ت�س��عب روتن 
�أن  �الأكل. هنال��ك حل��ول وعالج��ات طبيعي��ة ميك��ن 
تعتمديه��ا للتخل���ض منها. تع��ريف �أواًل على �الأ�س��باب 
�لتي توؤدي لظهور �حلبوب، َو�كت�سفي �أف�سل �لعالجات 

�لتي ي�سهل تطبيقها:
�أ�سباب ظهور �حلبوب حول �لفم و�ل�سفاه:

١. �ال�س��طر�بات �لهرموني��ة �أحيانًا ت��وؤدي �إىل �الإفر�ز 
�ملف��رط لالأحما���ض، و�ل��ذي يوؤدي �إىل ظه��ور �حلبوب 

و�لبثور.
٢. ت��وؤدي �لعدوى �لفرو�س��ية �لناجتة ع��ن عدم �تباع 
قو�عد �لنظافة بعد �الأكل وَقبله �إىل ظهور هذه �حلبوب

٣. �أثبتت �لدر��س��ات �أن ��س��تخد�م بل�س��م �ل�س��فاه �للزج 
يك��ون �أحيان��ًا م��ن �مل�س��ببات �لت��ي ت��وؤدي �إىل ظهور 
�حلبوب الأن ملم�س��ه �للزج ي�س��اعد يف تر�كم �لبكتريا 

و�الأو�ساخ.
طرق عالج �حلبوب حول �لفم و�ل�سفاه

ل��ك  �لط��رق هنا م��ن  جمموع��ة 

و�لو�س��فات �لتي ميك��ن �تباعها للتخل�ض من م�س��كلة 
حب��وب حول �لفم و�ل�س��فاه �أو �لتخفيف منها، معظمها 
�سهلة �لتطبيق يوميًا. تعريف عليها وجربيها، وتذكري 
�أن ��ست�سارة �لطبيب �سيء مهم عندما ال ت�ستطيعن حل 

�مل�سكلة بنف�سك:
١. �عتم��دي مندياًل �أو قطع��ة من �لقما�ض �ملبلل باملاء 
�ل��د�يفء و�س��عيه عل��ى منطق��ة �لفم و�ل�س��فاه لب�س��ع 
دقائق لل�س��عور بالر�حة  وتهدئة �أي �لتهابات قد تكون 

ناجتة عن �حلبوب.
٢. ين�س��ح بتجنب ��ستخد�م بل�سم �ل�سفاه لفرتة وجيزة، 

وعند ��ستخد�مه، تاأكدي �أنه ال يحتوي على �أي مكونات 
كيميائي��ة قا�س��ية ق��د تكون �س��ببًا يف زي��ادة �حلبوب 

وتطورها.
٣. �خت��اري غ�س��ول ف��م طب��ي خا�س��ًا بالف��م وجتنبي 

��ستخد�م �ل�سابون عند �الإ�سابة بالبثور.
٤. �لتاأك��د م��ن تنظي��ف �لفم و�ل�س��فاه جيد�ً بع��د �الأكل 
د�ئمًا وبعد كل وجبة، فهذ� �لروتن �لب�سيط ي�ساعد على 

جتنب ظهور �لبثور �أو زيادتها
٥. ���رشب كمي��ات كافي��ة م��ن �مل��اء يومي��َا، في�س��اعد 
ذل��ك على �حلفاظ عل��ى رطوبة �لب�رشة و�ل�س��فاه وعلى 

�نتعا�ض �لفم و�لتخل�ض من �أي رو�ئح كريهة.
٦. �عتمدي م�س��تح�رش�ت تنظيف �لب�رشة �لتي تنا�س��ب 
ن��وع ب�رشتك وت�س��اعد عل��ى �لتخل�ض من �لبث��ور، مثاًل 
م�س��تح�رش�ت الرو�ض بوزيه �أو في�س��ي �لطبية  للعناية 

بالب�رشة.
٧. جتنبي مل�ض �لبثور و�للعب بها، فهذه �لعادة �ل�س��يئة 
تزيد �لو�سع �سوًء وقد تت�سبب يف �نت�سار �لبكتريا على 

�سطح �لب�رشة.

مهني��ًا: قد ت�س��كك يف ني��ات بع�ض �لزم��الء، وتتخذ 
بع�ض �الأمور �أهمية كربى بعدما �أهملتها يف �ل�سابق 
�أو جتاهلته��ا وخ�سو�س��ًا �إذ� تعلق��ت ب�رش�كة معينة 
عاطفيًا: كن حا�س��مًا يف بع���ض �الأمور ومتفهمًا يف 
بع�سها �الآخر، وخ�سو�سًا �أن �ل�رشيك ال ميلك �لقدرة 

على مو�جهتك بكل �لو�سائل

مهني��ًا: �إذ� كان عملك يتطلب من��ك جمازفة �أو 
ي�س��عك �أمام �أخطار معين��ة، فاإنني �أدعوك �إىل 
�حلر�ض �ل�س��ديد و�إىل جتن��ب �ملتاعب عاطفيًا: 
مهم��ا تنوع��ت �الآر�ء بينك وب��ن �ل�رشيك، فاإن 

�ل�رش�حة و�ل�سفافية تبقيان �الأ�سا�ض
 �ملتن لهذه �لعالقة �لناجحة

مهني��ًا: �إحذر غرة �أحد �لزمالء، فقد ي�س��بب لك 
م�س��كلة تعوق �إجناز مهام��ك وتعيدك �إىل نقطة 
�ل�سفر وتق�سي على طموحك عاطفيًا: �ل�سعادة 
غالبًا ما توفر لك مزيد�ً من �لر�حة، فتفكر على 

نحو �أكرث ر�حة �إىل جانب �ل�رشيك

مهني��ًا: ح��اول �أن تتجن��ب �جل��د�الت �لعقيمة، 
وركز عل��ى �ملهم من �أجل �إنتاج �أف�س��ل، �رشط 
معرفة �لوقت �ملنا�س��ب عاطفيًا: �إذ� كنت ت�سعر 
باأن �ال�ستقر�ر مع �ل�رشيك مل يعد ممكنًا، فبادر 
�إىل �لبحث عن �الأ�س��باب لئال ت�سل �إىل �لنتائج 

�لوخيمة

مهني��ًا: جتن��ب �لتدخ��ل يف �س��وؤون �الآخري��ن، ق��د 
للخط��ر  �لعام��ة  م�س��احلك  �أو  وظيفت��ك  تعر���ض 
و�لف�س��ل، لكن��ك ت�س��تدرك �الأم��ر �رشيع��ًا عاطفي��ًا: 
تفاه��م م��ع �ل�رشي��ك يظه��ر ل��ك حقيقته ويك�س��ف 
�أمام��ك �س��فافيته و�إخال�س��ه، فتب��دو �الأم��ور �أكرث 

و�سوحًا

�س��عر �ملر�أة تاج جمالها، وعن��و�ن �أنوثتها، لذ� يغدو 
مو�س��وع ت�س��اقط �ل�س��عر هام��ًا لكل �لن�س��اء يف 
�لعامل، وم�س��در قلق لهن. وهن��ا ال نتحدث عن 
�لت�س��اقط �لطبيعي لل�سعر، و�لذي يعترب مبعدل 
مئة �س��عرة باليوم، بل عن �حلاالت �ملر�س��ية 
�لت��ي يج��ب �لوق��وف عنده��ا و�يج��اد حلواًل 

فعالة لعالجها.
�إذ يعت��رب ت�س��اقط �ل�س��عر باأك��رث م��ن 
�ملعدل �لطبيعي داللة و��س��حة على 
�لعنا���رش  �أح��د  توف��ر  يف  خل��ل 
�ملهمة يف �جل�سم، �أوخلل مر�سي 

يف �أحد �الع�ساء.
باملكم��الت  �حل��ل  يك��ون  وق��د 
�لنق���ض  لتعوي���ض  �لغذ�ئي��ة 
وعالج �لت�س��اقط، لذ� نعر�ض لك 
فيما يلي بع�ض هذه �لفيتامينات 
مل�س��اعدتك عل��ى ��س��تعادة �حليوي��ة 

ون�سارة �سعرك: 
)A(ِ فيتامن 

يتو�ج��د طبيعي��ًا يف �لبطاط��ا و�لكب��د، و�ل�س��بانخ، و�جلزر، 
و�سفار �لبي�ض وهو �لفيتامن �مل�سوؤول عن ملعان �ل�سعر 

وترطيب ف��روة �لر�أ�ض وعدم جفافها، كما �إنه يحتوي 
على مو�د م�سادة لالأك�سدة.
 )B7( لبيوتن – فيتامن� 

يتو�جد طبيعيًا يف �لكبد، و�ل�سلمون، و�لبي�ض، و�ملك�رش�ت 
و�ل�س��وفان. ويعت��رب �لبيوتن م��ن �أهم �لفيتامينات لل�س��عر 

فهو �مل�سوؤول عن منو �ل�سعر وجماله وزيادة طولة.
)B12( فيتامن 

يوج��د طبيعيًا يف م�س��تقات �الألبان، وي�س��اعد �جل�س��م على 
�مت�س��ا�ض �حلديد من �لطعام الأنه م��ن �ملتعارف عليه �إن 

نق�ض �حلديد يوؤدي لت�ساقط �ل�سعر.
)C( فيتامن 

يوجد طبيعيًا يف �حلم�سيات وهو م�سوؤول عن عالج جفاف 
�ل�سعر و�إعادة ترطيبه.

)B( فيتامن 
يوجد طبيعيًا يف �حلبوب، و�للحوم و�حلليب. وهو من �أقوى 
�لفيتامينات �مل�س��وؤولة عن جتديد خاليا �ل�سعر و�لب�رشة، �ذ 

.)B( تندرج حتته جميع �أنو�ع فيتامن

أسباب ظهور الحبوب حول الفم وطرق عالجها

طريقة عمل معكرونة بالصلصة 

متى يدل تساقط الشعر على نقص الفيتامينات؟


