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مهني��ًا: �ضغ��وط �لعم��ل تكون كب��رة، �إال �أن��ك متتلك 
�لق��درة على �لتكّيف م��ع كل �مل�ض��تجد�ت و�لتغر�ت 
�لت��ي قد تطر�أ عل��ى �ضعي��د �ملر�كز. عاطفي��ًا: �لغرة 
عند �ل�رصيك لها مرّبر�ت متعددة، و�أبرزها ت�رّصفاتك 

�لع�ضو�ئية وغر �ملرّبرة يف �لكثر من �الأحيان.

مهني��ًا: تتح�ّض��ن �الأم��ور م��ع �لزم��اء و�ملحي��ط ذلك من 
خال تو�ض��يح بع�ض �لنقاط �لغام�ض��ة �أو مناق�ضة بع�ض 
�ملو�ض��وعات �حل�ّضا�ض��ة و�جلريئ��ة.  عاطفي��ًا: حتاليل��ك 
و��ض��تنتاجاتك �خلا�ض��ة تو�ض��لك �إىل نتيج��ة مفادها �أن 

�حلبيب يعي�ض قلقًا ب�ضببك، فبادر �إىل تخلي�ضه منه.

مهني��ًا: تربز م�ض��األة مالية تتعلق مب�ض��تحقات مل 
تك��ن على علم بها، م��ا يجعل طباعك متقلبة وقد 
ت�ض��بب لك �مل�ضكات. عاطفيًا: كن دبلوما�ضيًا يف 
�لتعاطي مع �ل�رصيك، وحاِول �أن ت�ضتوعب �الأمور 
من دون غ�ض��ب، وال ترتك لل�ض��ك جمااًل لي�ض��يطر 

على تفكرك.

 مهنيًا: �أينما كنت تبدو متحم�ض��ًا، و�عيًا ما يح�ض��ل، 
م�ض��يطر�ً عل��ى �الأم��ور ومنفتح��ًا على �آف��اق جديدة 
تر�ض��يك. عاطفيًا: قد ت�ض��طر �إىل �لتحّفظ عن �لتعبر 
ع��ن �آر�ئك �أمام �ل�رصيك و�نتظار فرتة �أف�ض��ل للكام 

�ملنا�ضب و�لائق.

مليئ��ًا  ويك��ون  بال�ض��غوط  ي��وم حاف��ل   مهني��ًا: 
وال  عمل��ك  يف  �نتظام��ًا  �أك��ر  فك��ن  باملتاع��ب، 
تتخ��اذل. عاطفي��ًا: قد تخ�رص �لرهان م��ع �ل�رصيك، 
لك��ن علي��ك �لرتي��ث ث��م �نتظ��ار عب��ور �لعا�ض��فة 

لتنه�ض جمدد�ً.

 مهني��ًا: �إن��ه ي��وم �الإب��د�ع و�لتف��ّوق و�إط��اق �لعن��ان 
لطاقات��ك عل��ى �أنو�عه��ا. فا تك��ن خجواًل وال ت�ض��مح 
لل�ض��غوط �لعاب��رة بقم��ع مو�هب��ك. عاطفي��ًا: �ل�رصيك 
ين��ّورك باأفكاره، فيطمئن بالك وي�ض��اعدك على جتاوز 

�الأمور �لتي كنت تخ�ضى جمّرد ذكرها �أمامه.

مهني��ًا: �أدعوك �إىل تاأجيل �لبدء مب�ض��اريع جديدة 
و�الن���رص�ف �إىل �لتفك��ر �لعمي��ق و�لتخطيط، قد 
ت�ضطر �إىل مو�جهة و�قع ال يروقك. عاطفيًا: �ضاير 
�ل�رصي��ك، وخّطط معه للقيام بكل ما يبقي �الأجو�ء 
�ل�ض��عيدة �ضائدة بينكما، وال ترتك جمااًل لاآخرين 

للتدخل يف حياتكما �خلا�ضة.
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إليك فوائد استخدام الحناء العربية 
الحتو�ئه��ا على مادة لونية طبيعية تخرتق �ل�ض��عرة 

وت�ضبغها متاماآ دون �أن تلحق �أي �أ�رص�ر جانبية.
- �الأيدي و�القد�م:

�أ -يق�ضي معجون �حلناء على �لطفيليات �لتي ت�ضبب 
�حل�ضا�ضية، �ضو�ء بني ��ضابع �الأرجل �أو ثنايا �جل�ضم، 
فهي تق�ض��ي عل��ى فطر �لتين��ا �لذي ي�ض��يب �الأقد�م 

وبني �الأ�ضابع.
ب -متنع �ملو�د �لقاب�ض��ة �ملتوفرة يف �حلناء ت�ضقق 

�جللد ومتدده بال�ضابة و�حليوية.
- فو�ئد عامة:

�أ -ميت��از نبات �حلناء باأن جمي��ع �أجز�ئه ذ�ت فائدة 
�ضحية حيث يقال �إن حلاء �ل�ضجرة بعد غليه يفيد يف 

عاج �لدو�ضنتاريا �الميبية.

ب -ي�ض��تخل�ض من �أزهار �حلن��اء " عطر �لتمر حنة " 
وهو عطر عربي �ضهر.

ت -ت�ض��تخدم ثم��رة نب��ات �حلناء �ملغلي��ة يف عاج 
متاعب و�أوجاع �لبطن وتفيد يف عاج �آالم �لظهر.

ث -ت�ضتخدم �حلناء يف عاج �جلروح و�لتئامها.
ج -حملل نافع من حرق �لنار.

ح -فيها تنفع �إذ� م�ضغت من قروح �لفم.
خ -ت�ض��تخدم يف عاج �ل�رصط��ان كما جاء يف كتاب 

." " �خلال�ضي 
م��ادة  عل��ى  الحتو�ئه��ا  �لتحني��ط  يف  د -ت�ض��تخدم 

مطهرة تقتل �لفطريات.
ذ -ت�ضتخدم يف �لرتطيب و�لتنظيف و�لتطهر.

وكم��ا �أن ���رصكات �لتجميل تدرك �أهمي��ة �حلناء يف 
�ض��ناعتها، بد�أت ت�ضتخدمه يف تركيب �أنو�ع خمتلفة 
من �ل�ض��امبو، ومنظفات �لب���رصة، وكرميات ملعاجلة 

ت�ض��ققات �لب�رصة.�حلن��ة �أو �حلن��اء ه��و نب��ات �حلنة 
ت�ض��تخرج من��ه م��ادة �حلنة �لت��ي ت�ض��تخدمها �أغلب 
�لن�ضاء �ل�رصقيات )�لدول �لعربية و�لهند وباك�ضتان( 
ل�ض��بغ �ض��عرهن.كما ت�ض��تخدم �حلن��ة لعم��ل نقو�ض 
جميلة على �أيدي �لن�ضاء.وهناك طقو�ض قبل �لزفاف 
ت�ض��مى بيوم �حلنة يتم فيها و�ض��ع �حلناء على يدي 
�لعرو�ض و�ض��ديقاتها وبنقو�ض جميلة. وتدخل �حلنة 
يف �ضناعة �لكثر من �ل�ضامبوهات وغ�ضوالت �ل�ضعر.
�حلنة و�ل�ض��بغة �حلنة �لطبيعية �أف�ض��ل من �ل�ضبغة، 

�حلنة ترتك �ل�ضعر ناعم 
كثر من �لفتيات يع�ض��قون �ض��بغات �ل�ضعر �لتى فى 
نهاية تدمر �ض��عورهن بامل��و�د �لكيميائية �ملحتوية 
عليها، ولكن جربي ��ض��تخد�م �ض��بغة طبيعية تقوى 
�ض��عرك وتزيد بريقه، فاحلنة تعترب �أف�ض��ل �ل�ضبغات 
ل�ضعرك ولكي حت�ض��لي على �أف�ضل �لنتائج، يقدم لِك 

خرب�ء �ل�ض��عر بع�ض �ملعلومات �الأ�ضا�ضية �لتي يجب 
معرفته��ا قبل ��ض��تخد�مها:- تتميز �حلنة عن غرها 
باأنه��ا ترتك �ل�ض��عر ناعما بع��د �ض��بغه ولي�ض جافا 
مثلم��ا تفعل فيه �مل��و�د �لكيماوية. درج��ات �الألو�ن 
�لت��ي ميكن للحن��ة �أن متنحها ل�ض��عرك هي �الأ�ض��فر 
و�الأحمر �لنحا�ض��ي و�الأ�ض��ود ويف�ضل �إ�ض��افة �أور�ق 
�ل�ضاي �أو �لكركديه للماء �ملغلي �لذي تعجن به �حلنة 

ل�ضبط �للون كما تريدينه.
 -تك��ر�ر �ض��بغ �ل�ض��عر باحلنة على ف��رت�ت متقاربة 

ي�ضاعد على ثبات �للون.
-�ل�ض��عر �لرمادي �أو �الأبي�ض يحت��اج لرتكيبة لونية 
خا�ض��ة من �حلنة حتى ال يبدو برتقاليا �إذ� �ض��بغته 
باحلنة �حلمر�ء �أو رماديا �إذ� �ضبغته باحلنة �ل�ضود�ء 
فقط. تاأثر �ل�ض��عر باحلنة يعود لطبيعة �ل�ضعر، فهناك 
�أنو�ع من �ل�ضعر متت�ض �الألو�ن ب�ضهولة و�أنو�ع �أخرى 

حتت��اج لوقت طويل لذلك يف�ض��ل ت��رك �حلنة الأطول 
وقت حتى حت�ضلي على �لنتيجة �لتي تريدينها.

- تختلف �أنو�ع �حلنة ح�ضب �لبلد�ن �لتي تاأتي منها 
فاحلن��ة �الإير�ني��ة تختلف عن �مل�رصي��ة ولكن مثا 
�حلن��ة �لهندي��ة ت�ض��به �ملغربية ولكنه��ا خمتلفة عن 
�الإندوني�ض��ية.ولكن يجب �أن تنتبهي عند ��ضتخد�مها 

�إىل هذه �الأمور:
-1عند ��ض��تعمال �حلناء للر�أ���ض، يجب �أال يتعر�ض 
لله��و�ء �لب��ارد �أو �جللو�ض باملناط��ق �ملكيفة؛ الأنها 

قد توؤدي ل�ضلل.
2 -ع��دم ��ض��تعمال �حلن��اء لليد و�لقدم يف مو�ض��م 
�إىل  ت��وؤدي  الأنه��ا  �لب��اردة؛  و�ملناط��ق  �ل�ض��تاء 

�لروماتزم �أو ت�ضنج يف ع�ضات �ليد
.3 -ال ين�ض��ح بتات��ا ��ض��تعمال �حلن��ة للر�أ���ض مل��ن 

ي�ضكي د�ء �ل�رصع.

بغداد -هيفاء القره غولي 

خاص

للحناء العديد من الفوائد:
- الراأ�س وال�شعر:

اأ -تخفف حرارة الراأ�س، 
وتنقي فورة ال�شعر من 

امليكروبات والطفيليات، 
ومن االفرازات الزائدة من 

الدهون.
ب -تفيد يف عالج الق�شرة 

والتهابات فروة الراأ�س.
ت -تقلل من افراز العرق.
ث -تغذي ال�شعر وتك�شبه 

حيوية وقوة.
ج -تعترب اأف�شل و�شيلة 

ل�شبغ ال�شعر 

طريقة عمل المكدوس

 طرق لتجنب زيادة الوزن بعد الزواج

أفكار مكياج سريع.. سهلة للمرأة المشغولة

�ملقادير: 
5 كيل��و باذجن��ان �ض��غر 

�حلجم 
1 كيلو ملح 
زيت زيتون 

وعاء زجاجي كبر 
�حل�ضوة:

ن�ض��ف كيل��و فلف��ل بارد 
�حم��ر حم��ر�ء ملعقه ملح 

�ضغره
ن�ض كيلو جوز مفروم

6 ف�ضو�ض ثوم
طريقه �لتح�ضر: 

بحي��ث  �لباذجن��ان  يخت��ار   
تكون حباته �ض��غرة ذو �للون 
�لف��احت �لباذجناين �أو �الأ�ض��ود ثم 

ينزع �جلزء �الأخ�رص من كل حبة 
 ي�ض��لق �لباذجن��ان، يف ج��در كب��ر 
باملاء وتو�ضع مع حبات �لباذجنان 
عل��ى ن��ار مرتفع��ة وترتك حت��ى تغلي 
�أ�ض��غر من �لقدر وت�ض��لق ملدة 20 دقيقة 
�أو حت��ى تط��رى �حلب��ات، بع��د �أن يط��رى 
�لباذجنان يرفع على م�ض��فاة و يرتك حتى 
ي��ربد قلي��ًا ثم توؤخ��ذ كل حب��ة باذجنان و 

يفت��ح �ض��ق بالط��ول يف منت�ض��فها با�ض��تخد�م 
�الإبه��ام مع �النتباه كي ال ت�ض��ق �حلبة ثم ميلئ 
�ل�ض��ق بن�ض��ف �أو ربع ملعقة �ض��غرة من �مللح 
ح�ض��ب حجم �حلبة، ي�ضتخدم �مللح للتخل�ض من 
�ملاء �لز�ئ��د يف �لباذجن��ان و للحفاظ عليه من 

�لعفن.
ترت��ب حب��ات �لباذجنان �ملح�ض��ية بامللح على 
م�ض��فاة بحيث يكون �ل�ض��ق لاأ�ض��فل على �ضكل 
طبق��ات ث��م تغط��ى بطب��ق م�ض��طح �أ�ض��غر م��ن 
�مل�ض��فاة كي ي�ض��اعد �لباذجنان بالتخل�ض من 

كل ماءه يف �ليوم �لتايل 
• حت�رص �حل�ضوة: 

يغ�ض��ل �لفلف��ل وتف��رم مكعب��ات �ض��غرة جد �ًو 
يفرم �جلوز ثم يخلط مع �لفلفل و�لثوم �ملهرو�ض 
ون�ض��ف ملعقة كب��رة ملح وت��رتك يف �لثاجة 
عل��ى �الأق��ل �ض��اعتني وهكذ� �أ�ض��بحت �حل�ض��وة 

جاهزة. 
�لفليلف��ة  بح�ض��وة  �لباذجن��ان  حب��ات  حت�ض��ى 
�ملجه��ز وتو�ض��ح يف �لوع��اء �لزجاجي، �ض��وف 
تاح��ظ وج��ود �ض��و�ئل يف قاع �لوع��اء كما يف 
�ل�ضورة، يتم �لتخل�ض من �ملاء �لز�ئد يف �لوعاء 
�لزجاجي، ويغم��ر بزيت �لزيتون بحيث ال يبقى 
�أي ج��زء ولو �ض��غر غر مغط��ى بالزيت ويرتك 

ملدة 21 يوم حتى يجهز.

 يف وق��ت تلج��اأ في��ه �لن�ض��اء ع��ادة 
الإن��ز�ل �ل��وزن باإف��ر�ط قب��ل �ل��زو�ج، 

فاإنهن ينزلقن لزي��ادة �لوزن عقب �نتهاء 
�لع�ضل.مر��ضم �لعر�ض و�ضهر 

ت�ض��عي علي��ِك بد�ي��ة �أن 
�أن  ذهنِك  ن��ز�ل يف  �إ

ن  ز ل��و �

و�ملحافظ��ة علي��ه هو من��ط حياتي 
د�ئم ال موؤقت فح�ضب. 

لتجن��ب  ط��رق   3 يل��ي  فيم��ا 
زيادة �لوزن بعد �لزو�ج:

غذ�ئي��ة  ع��اد�ت  �أق��ّري   -
�ض��حيحة: م��ن قبي��ل جتنب 
مث��ل  �ل�ض��حي  غ��ر  �الأكل 
�لوجب��ات �ل�رصيع��ة. ح��ّددي 
يوم��ُا يف �الأ�ض��بوع تتناولني 
في��ه ه��ذه �لوجب��ة �ل�رصيع��ة، 
وتعّمدي يومها �مل�ض��ي �رصيعًا 

ملدة ال تقل عن �أربعني دقيقة.
- مار�ضي �لريا�ضة ما ال يقل عن �أربعني دقيقة 
يومي��ًا: �ض��و�ًء كان هذ� ع��رب �مل�ض��ي �ل�رصيع �أو 
�لهرولة �أو �لقفز �أو ممار�ض��ة �لتمارين �ل�ضويدية 
�أو �ل�ض��باحة. �حر�ض��ي على بذل �أكرب قدر ممكن 
م��ن �لن�ض��اط �جل�ض��دي خ��ال �ض��اعات �لنهار، 

�أثناء �لعمل يف �لبيت �أو يف وظيفتِك.
- كّر�ض��ي وج��ود �لهو�ي��ات و�ملت��ع: م��ن قبيل 
�لر�ض��م و�ل�ض��هر�ت م��ع �الأ�ض��دقاء �أو م�ض��اهدة 

جدي��د �ل�ض��ينما �أو �لتطري��ز �أو غره��ا م��ن 
هو�ي��ات ت�ض��ّتت �نتباه��ِك ع��ن �لطع��ام 

�لن�ض��اء �لعام��ات م��ن م�ض��اعب يف و�ض��ع   تع��اين 
، ما يحتم عليهن �لبحث عن  مكياجهن باإحرت�ف وجتلِّ

حيل و�أفكار مكياج �رصيع و�ضهل:  �ضعي طبقة خفيفة 
من �لكرمي �ملرطب، ومن ثم �ضعي طبقة جيدة من 

م�ض��تح�رص بي ب��ي، �لذي يوؤدي ث��اث وظائف: 
ترطي��ب وك��رمي �أ�ض��ا�ض وو�ق��ي من �ل�ض��م�ض.  

ه ��ض��تخدمي �أحمر  ل�ض��فا �
 ، مي��ي لكر �

ج��ة  ر بد

�أ�ض��بعك  عل��ى ط��رف  ��ض��تخدميه  ث��م  وردي��ة، وم��ن 
حم��ر  د كاأ و خ��د

كرميي.   حتى و�إن مل يكن لديِك وقت لو�ض��ع �الآيايرن، 
فا�ض��تخدمي �ملا�ض��كار� �ل�ض��ود�ء، �لتي متنح��ِك مظهر�ً 
كثيف��ًا وغني��ًا. - م�ّض��طي �ض��عر حاجبي��ِك با�ض��تخد�م 
�لفر�ض��اة �ملوج��ودة يف نهاي��ة قلم حتدي��د �حلاجبني، 
و��ضتخدمي درجة لونية مماثلة لدرجة لون حاجبيِك 
�أو �أفت��ح بدرج��ة و�حدة.   �خت��اري درجات لونية 
تر�بي��ة وم�ضم�ض��ية ملكياجِك؛ �إذ ينا�ض��ب طابع 
�ملر�أة �لعاملة باالإ�ضافة لكونه ال يلفت �لنظر 
عند غيابه.    ��ضتخدمي طبقة ملمعة لل�ضفاه 
وظال �لعينني؛ ذلك �أن هذه �لطبقة ت�ضفي 

طابعًا مبكياج متمّر�ض والفت.

 مهني��ًا: تبذل جهد�ً كبر�ً لتتف��وق على �لزماء، 
م�ض��لحتك  يف  فارق��ة  عام��ة  �ضي�ض��ّكل  وه��ذ� 
يقدرها �أرباب �لعمل �أكر مما تت�ض��ور. عاطفيًا: 
عاق��ة جديدة تلوح يف �الأفق، لكن �لتخّل�ض من 
رو��ض��ب �ملا�ض��ي لي�ض �ض��هًا الأنه��ا حفرت يف 

قلبك عميقًا.

 مهنيًا: ت�ض��عر �ليوم �إنك م�ضتت وتفكر يف �لكثر 
م��ن �الأم��ور، لكن �رصع��ان ما تندم��ج يف �أجو�ء 
�لعم��ل �جلديدة. عاطفي��ًا: ماذ� تنتظ��ر وملاذ� ال 
حت�ضم قر�ر�تك مع �حلبيب؟ �نطلق بعاقة جديدة 

مليئة باحلب و�لتفاوؤل و�الأمل بعد م�رصق.

 مهني��ًا: حما�ض��تك �لز�ئ��دة للوق��وف �إىل جان��ب 
�الآخري��ن قد توّرط��ك يف مو�جهات �رص�ض��ة، متّهل 
فهذ� �أف�ض��ل. عاطفي��ًا: �إ�ض��د�ء �لن�ض��ائح قد يكون 
نافع��ًا، لكّن �لعمل مبوجبها يفر�ض عليك قيود�ً مل 

تكن تتوقعها �أو كنت ت�ضتخف بها، فانتبه.

 مهني��ًا: باإمكان��ك خو���ض �أي مناف�ض��ة بنج��اح، فاأن��ت 
تتمّتع بدعم �مل�ض��وؤولني و�لزماء، تكون �إيجابي �لتفكر 
و�إن�ض��انيًا �إىل �أبع��د ح��دود، وتفتخ��ر بالتف��اف �لزم��اء 
حول��ك. عاطفي��ًا: �ل�رصيك يطالبك بجو�ب حا�ض��م ب�ض��اأن 
طبيع��ة �لعاق��ة بينكما، �إىل جانب عدد م��ن �الأمور �لتي 

تهم �لطرفني، فكن مرنًا يف �لتعاطي معه.

 مهني��ًا: ال تعتمد �لع�ض��و�ئية يف معاجلة �الأمور، فذلك 
ل��ن ي��وؤّدي �إىل نتائ��ج �إيجابي��ة ويدفع��ك �إىل مر�جعة 
ح�ض��اباتك �رصيع��ًا. عاطفيًا: ال تتخ��ذ قر�ر�تك �ملهمة 
فردي��ًا، ولل�رصيك كامل �حلق مبناق�ض��تك وم�ض��اعدتك 

يف بع�ض �الأحيان. 


