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مهني��ًا: عليك اأن تكون ح��ذراً يف ت�رصفاتك، 
فالكث��رون يرتقب��ون اأخط��اءك وينتظ��رون 
الفر�س��ة املنا�سبة لت�سويه �س��معتك عاطفيًا: 
ال ت�س��عر باال�س��تقرار يف عالقت��ك بال�رصيك، 
واإىل اأين �س��تقودك هذه العالقة وخ�سو�س��ًا 

اأن اأفقها غر وا�سح

مهنيًا: ترغب يف تقدمي خدماتك وتنوب مبلء 
اإرادت��ك عن زمي��ل لتحمل م�س��وؤوليات كبرة 
و�س��عبة عاطفي��ًا: يوم مربك ج��داً وقد حتمل 
النقا�س��ات تده��وراً يف العالقة وال �س��يما اإذا 

كانت متاأرجحة اأو جديدة

وقوي��ة  متتالي��ة  له��زات  تخ�س��ع  مهني��ًا: 
تدفع��ك نح��و ق��رارات مهم��ة على اأث��ر بع�ض 
التب��دالت والظروف املفاجئ��ة عاطفيًا: امنح 
احلبي��ب فر�س��ة كاملة ليع��ر ع��ن راأيه قبل 
اتخاذ قرارات حا�س��مة، وناق�س��ه يف خمتلف 

املو�سوعات التي قد يثرها

مهني��ًا: الت�رصف بفظاظة م��ع الزمالء تكون 
له انعكا�س��ات �سلبية غر م�س��مونة النتائج، 
فك��ن اأك��ر ليون��ة عاطفي��ًا: مهم��ا عاندت��ك 
الظ��روف مع ال�رصيك، ال ت�ست�س��لم لتتمكن من 

مترير االأمور ال�سعبة، واالأيام املقبلة
 تكون اأف�سل

مهنيًا: يرتب�ض بك بع�ض الزمالء بغية ت�سويه 
�سورتك، لكن م�سعاهم �سيخيب الأن �سفحتك 

النا�سعة اأكر من خمططاتهم
عاطفي��ًا: بادر اإىل م�س��ارحة ال�س��خ�ض الذي 

تفكر فيه بحقيقة م�ساعرك، فهو ينتظرك

مهنيًا: تب��ادل االأفكار مع الزمالء من �س��اأنه 
اأن يزي��د فر�س��ك يف النج��اح، وه��ذا مينحك 

�سداقات جديدة ومهمة يف العمل
عاطفي��ًا: غ��رة ال�رصيك مررة، وال �س��يما اأن 
ت�رصفات��ك تدفعه اإىل القيام بخطوات مقابلة 

وهذا يقلقك

مهنيًا: امل�ساركة يف العمل ت�ساعد على تاأمني 
فر�ض النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من 

االن�سجام التام بني الزمالء
عاطفي��ًا: اأي جناح للعالق��ة بال�رصيك يلزمك 
اأن تق��دم بع�ض التنازالت، وه��ذا لي�ض معيبًا 

اأو مهينًا
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ما هي أفضل الفواكة التي يجب تناولها للحصول على ريجيم صحيح؟ 

 اإن الغالبي��ة العظم��ى من الن�س��اء يف�س��لن 
الق��وام الر�س��يق وال��وزن املث��ايل، واجل�س��م 
اخل��ايل من ال�س��حوم والدهون حيث ت�س��عى 
امل��راأة جاه��دة للح�س��ول عل��ى ه��ذا الوزن 
باتب��اع العدي��د من احلمي��ات الغذائية التي 
ت�س��اعد باإنقا�ض الوزن، اإىل جانب تناولها 
للخ�رصوات التي ت�ساعد على حرق ال�سعرات 
احلرارية وحتتوي عل��ى االألياف التي تعمل 
عل��ى اله�س��م ال�رصي��ع للطع��ام. لق��د عم��ل 
العلماء على ت�سنيف اخل�سار والفاكهة لعدة 
اأ�س��ناف للو�س��ول اإىل الغايات التي ت�ساعد 
ال�س��خ�ض باحل�س��ول عل��ى الفائ��دة، حي��ث 
وج��دوا اأن بع���ض اأنواع الفاكهة واخل�س��ار 
تعم��ل على تقوية املناعة، حيث يوجد منها 
م��ا يفيد يف عملية عالج االلتهابات، ومنها 

م��ا ي�س��اعد عل��ى زي��ادة ال��وزن، ومنها ما 
يعم��ل على حرق الدهون وي�س��اعد بتخفيف 
ال��وزن، ومنها م��ا يجِلب ال�س��عادة، اجلريب 
فروت اأف�س��ل اأنواع الفاكهة للرجيم التفاح 
هو اأحد اأف�س��ل اأنواع الفاكهة التي ت�ساعدك 
بالتخل�ض م��ن الوزن الزائ��د، حيث يحتوي 
التفاح على ن�س��بة عالية م��ن االألياف التي 
تعمل بدوره��ا على عملية اله�س��م ال�رصيع، 
ال�س��عرات  منخف���ض  التف��اح  ويع��د  كم��ا 
احلراري��ة وغن��ي باملع��ادن منه��ا احلدي��د، 
والزن��ك، والفيتامين��ات، كم��ا ويت��م تناول 
تفاحة يوميًا لت�س��اعدك عل��ى التخل�ض من 
الده��ون املرتاكمة مع اتب��اع حمية غذائية 
ب�س��يط. االإجا���ض ) الكمرى ( م��ن الفاكهة 
الت��ي حتتوي على ن�س��بة عالية من االألياف 
الت��ي تعم��ل عل��ى ح��رق الدهون وت�س��عرك 
بال�س��بع ملدة �س��اعات من الوقت، وحتتوي 
على ن�س��بة عالية من البوتا�سيوم الذي يفيد 

ويقوي ع�س��لة القلب، ويقوي مناعة اجل�سم 
اأثن��اء احلميات الغذائية. امل��وز من الفاكهة 
املف�سلة لدى العديد من االأ�سخا�ض لطعمها 
اللذي��ذ، وه��ي حتتوي على ن�س��بة عالية من 
االألي��اف والبوتا�س��يوم مم��ا ي�س��اعد بدوره 
على التخل�ض من الوزن الزائد ب�سكل �رصيع، 
حي��ث اإن امل��وز ه��و الفاكهة الوحي��دة التي 
حتت��وي على فيتامني )ب6( بن�س��بة تعادل 
%30 وه��ي الكمية املو�س��ى به��ا يوميًا، 
وبهذه الفاكهة يتم تقوية املناعة وع�سالت 
القلب. التوت يعمل التوت على التخل�ض من 
الده��ون املوجودة حتت اجللد حيث يحتوي 
بدوره على م�س��ادات االأك�س��دة ويحمي من 
خطر االإ�س��ابة مبتالزمة التمثي��ل الغذائي، 
وي�س��اعد اأي�س��ًا عل��ى مقاوم��ة االأن�س��ولني 
وارتفاع �س��غط ال��دم وهو يكافح ويق�س��ي 
باجل�س��م.  الزائ��دة  الدهني��ة  اخلالي��ا  عل��ى 
الفراول��ة تعت��ر الفراول��ة م��ن اأف�س��ل اأنوع 

الفاكهة التي تعمل على التخل�ض من الوزن 
الزائ��د كونه��ا تعم��ل عل��ى تقوي��ة هرم��ون 
اللبتني واالأديبونكتني امل�س��وؤول عن عملية 
م��ن وظيفته��ا  والت��ي   ، الغذائ��ي  التمثي��ل 
حرق الدهون باجل�س��م، كما ويجب تناولها 
بكمي��ات حم��ددة الأنه��ا ُت�س��بب احل�سا�س��ية 
عن��د بع�ض االأ�س��خا�ض، وه��ي حتتوي على 
اأنزميات ت�ساعد على عالج االأن�سجة التالفة 
باجل�س��م وبناء اخلاليا. الكيوي تعد الكيوي 
من الفاكهة الت��ي حتتوي على بذور التي ال 
يتم اإذابتها باملعدة ب�س��هولة، حيث ت�س��اعد 
به�س��م الطعام ب�س��هولة، وحتفز اجل�سم على 
حرق الدهون، وهي من الفاكهة التي تقاوم 
ال�سعرات احلرارية ومتنحك ال�سعور بال�سبع، 
كما وحتت��وي على االإنزمي��ات واالأحما�ض 
الت��ي تق��وي مناعة اجل�س��م. اجلري��ب فروت 
هو م��ن الفاكه��ة العظيمة الت��ي تعمل على 
التخل���ض م��ن ال��وزن الزائد ب�س��كل وا�س��ح 

و�رصي��ع، حي��ث يحت��وي عل��ى ن�س��بة عالية 
م��ن االإنزمي��ات التي ت�س��اعد بالتخل�ض من 
الوزن الزائد، وهو يحتوي على ن�س��بة عالية 
م��ن الفيتامينات واملع��ادن التي يحتاجها 
اجل�سم ب�س��كل يومي، والتي بدورها تعو�ض 
نق�ض اجل�س��م من الفيتامين��ات خالل فرتة 
الرجيم، ومينح املعدة ال�س��عور بال�س��بع حلد 
كب��ر، ويحتوي اجلري��ب فروت على ن�س��بة 
عالية م��ن االألياف، وللح�س��ول على الوزن 
املث��ايل يف�س��ل تن��اول ن�س��ف حب��ة م��ن 
اجلري��ب فروت قب��ل تناول الوجبة بن�س��ف 
�ساعة تقريبًا لت�ساعدك على اله�سم ال�رصيع 
والتخل���ض م��ن ال��وزن الزائ��د فه��ي فاكهة 
منخف�س��ة ال�س��عرات احلراري��ة. وللح�س��ول 
عل��ى الفائ��دة من ه��ذه الفاكهة يت��م تناول 
ح�س��ة م��ن ه��ذه الفاكه��ة قب��ل كل وجبة، 
وميك��ن حت�س��ر طب��ق م��ن �س��لطة الفاكهة 

وتناولها كوجبة بديلة عن وجبة الع�ساء .

 بغداد – هيفاء القره غولي

عمل مخلل الباذنجان 
املكونات كيلو غرام من الباذجنان. خم�س��ون غرام من 
الفلفل االأخ�رص احلار. فلفل اأ�سود. خم�سة ف�سو�ض ثوم. 
ملعق��ة كبرة خل تف��اح، اأو خل اأبي���ض. ع�رصون غرام 
من امللح. �س��طة مطحونة اأو فلف��ل اأحمر مطحون. زيت 
ذرة للقل��ي. �سل�س��لة طماط��م )بندورة(. حب��ة طماطم 
)بندورة(. طريقة التح�س��ر نح�رص حب��ات الباذجنان 
الت��ي �س��يتم تخليلها، وي�س��رتط اأن تكون �س��غرة جداً، 

ولونه��ا قريب من االحمرار. نغ�س��ل حب��ات الباذجنان، 
ويتم اإزالة القمع با�س��تخدام ال�سكني. نعمل �سقًا �سغراً 
داخ��ل حب��ات الباذجنان. نح�رص وعاء للقلي ويو�س��ع 
فيه زيت �س��اخن ويو�س��ع فيه الباذجنان للقلي. نرفع 
الباذجن��ان بعد اأن ي�س��بح ط��ري، وبعدها يت��م اخراج 
الباذجنان من زيت القلي، ون�س��عه يف م�س��فاة. جنهز 
اخللي��ط ال��ذي يتم ح�س��و الباذجن��ان في��ه ويتكون من: 

البندورة، وال�سل�س��ة، والفلفل االأ�سود، ور�سة من امللح، 
والفلف��ل احل��ار، واخل��ل االأبي���ض، والث��وم املهرو���ض، 
ويت��م و�س��ع اخلليط على الن��ار قليل من الوقت. ن�س��ع 
اخللطة يف ال�س��ق الذي مت فتح��ه يف حبات الباذجنان، 
ويتم و�س��ع اخللط��ة يف كل حبة من حبات الباذجنان، 
يت��م بعدها و�س��ع الباذجنان يف وع��اء حمكم االإغالق 

ويو�سع يف الثالجة ملدة يومني.

1 - االإفراط يف ا�ستخدام اأكر من 
طبقة للحجاب ب�س��كل مينع ال�سعر 
م��ن التنف���ض، فه��ذا االأم��ر ي�س��بب 
اخل�س��الت ومين��ع  عل��ى  ال�س��غط 

ب�سيالت ال�سعر من النمو.
2 - عدم تهوية ال�سعر 

بع��د الرجوع من 
وتركه  اخلارج 

ًم��ا  ملمو
ت  ا لف��رت
طويلة دون 

تعري�سه للهواء.
-3 ا�س��تخدام خام��ات للحج��اب غ��ر 
احلري��ر  مث��ل  القط��ن،  م��ن  م�س��نوعة 
ح��دوث  يت�س��بب يف  م��ا  والبولي�س��رت، 
التعرق الزائد، وال��ذي قد يوؤدي لظهور 

ق�رصة الراأ�ض. 
اأ�س��فل احلجاب  ال�س��عر  4 - ت�س��فيف 
مث��ل  �س��حيحة،  غ��ر  بطريق��ة 
كال�س��فائر  املحكم��ة  الت�رصيح��ات 
ال�س��عر  تق�س��ف  ت�س��بب  والت��ي 
عل��ى  ت�س��غط  الأنه��ا  وتك���رصه، 
اإىل  وت��وؤدي  الب�س��يالت 

اإ�سعافها.
5 - ع��دم جتفي��ف ال�س��عر 
جي��ًدا قبل ارت��داء احلجاب 
وربطه بعد غ�سله مبا�رصة، 

حي��ث يك��ون ال�س��عر رطًبا، م��ا ي��وؤدي اإىل تلف ال�س��عر 
وتق�سفه، كما يوؤدي اإىل ت�ساقطه.

6 - ا�س��تخدام نف���ض الغط��اء القطن��ي الأك��ر من مرة 
دون غ�س��له، وهذا ي�س��كل خطًرا على ف��روة الراأ�ض كون 
الغط��اء القطني ميت�ض امل��واد الدهنية، م��ا يوؤدي بعد 
ارتدائ��ه اأكر من م��رة اإىل تراكم املواد الدهنية وحجب 

الهواء عن ال�سعر.
 وللح�س��ول عل��ى �س��عر �س��حي وحي��وي م��ع ارت��داء 

احلجاب، عليِك االلتزام مبا يلي:
- تن��اول الغ��ذاء ال�س��حي والفيتامين��ات واملع��ادن 
الالزم��ة لتغذي��ة ال�س��عر وف��روة الراأ�ض، م��ع االهتمام 

ب�رصب كميات وفرة من املاء للحفاظ على الرتطيب.
- عدم االإفراط يف غ�سيل ال�سعر، يكفي مرتني اأ�سبوعًيا، 
مع مراعاة مت�سيط ال�سعر قبل غ�سله لتجنب تلف ال�سعر.
- اختيار اأنواع ال�س��امبوهات اخلالية من الكيماويات 

ال�سارة.

مهني��ًا: االأج��واء �س��احرة واللقاءات م�س��وقة 
وم�س��احلات، اإن��ه ي��وم جي��د تك��ر خالل��ه 
عالقت��ك  الناجح��ة  عاطفي��ًا:  االت�س��االت 
باحلبي��ب بحاج��ة اإىل املزي��د م��ن العاطف��ة 

واحلنان من قبلك قبل اأن ت�سوء

مهني��ًا: حاول اأن تظهر ليونة ودماثة اأخالق، 
وال تنفذ اأفكاراً واأعمااًل غر اآمنة

عاطفيا: يحمل اإليك هذا اليوم و�سعًا عاطفيًا 
مميزاً يف كل �س��يء، وت�س��يطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقًا بنف�سك

مهني��ًا: طموحات��ك تك��ر فتتطلع اإىل من�س��ب 
جديد لتعزيز موقعك يف العمل، وخ�سو�س��ًا اأن 
الظ��روف مالئم��ة للقيام بخطوات��ك عاطفيًا:ال 
ت��دع ان�س��غاالتك املهني��ة تنعك���ض �س��لبا على 
عالقت��ك بال�رصي��ك، وم��ن االأف�س��ل ان تلت��زم 

مواعيدك حتى ال تفقد م�سداقيتك

مهنيًا: ابتعد عن االإرهاق الأنه قد يت�سبب 
بتاأخ��ر اإجن��از مهام��ك وخ��ذ ف��رتة م��ن 

الراحة
عاطفيًا: على الرغم من و�سعك املتقلب، 

مت�سي وقتًا هادئًا وممتعًا مع ال�رصيك

مهني��ًا: جتن��ب التط��رف فق��د تواج��ه بع�ض 
االحتكاكات والت�سارب بني بع�ض امل�سالح
عاطفي��ًا: االنتظار لن يطول حتى تتمكن من 

حتديد اأولوياتك، وهذا اأف�سل لك ولل�رصيك

قبل اأن تخرجي من املنزل، �سواء ذهاًبا للعمل 
اأو يف نزه��ه اأ�رصي��ة، علي��ِك التاأك��د من و�س��ع 
بع�ض م�س��تح�رصات التجميل اخلا�س��ة بِك يف 
حقيبت��ك، حت��ى حتافظ��ي عل��ى مظه��ر جميل 
وج��ذاب طوال الوقت، خا�س��ة اإذا كنِت تعانني 
م��ن االإره��اق اأو �ستق�س��ني وقًت��ا طوي��اًل يف 
اخل��ارج، كاأن يكن لديِك منا�س��بة خا�س��ة بعد 

العمل مبا�رصة مثاًل.
هن��اك بع���ض اأدوات التجمي��ل املنق��ذة، الت��ي 
ت�س��لح مكياجك يف اخلارج ب�س��هولة، وت�سفي 
عل��ى اإطالالتك اإ�رصاقة ون�س��ارة، وتخفي اآثار 

التعب واالأرق.
  اإلي��ِك 7 اأدوات مكي��اج تاأك��دي م��ن وجودها 

معِك دائًما يف اخلارج:
1. الكح��ل: ال غن��ى ع��ن قل��م الكحل االأ�س��ود 
الثاب��ت، حيث يعطي عينيِك اإ�رصاقة ون�س��ارة، 
وميكنِك ا�س��تخدامه كاآي اليرن ف��وق العني، اإذا 

مل يكن لديِك اآي �سادو يف حقيبتك.
2. منادي��ل مبلل��ة مزيل��ة للمكياج: احر�س��ي 

عل��ى اأن تك��ون م��ن نوع ممي��ز وطبي، 
واإزال��ة  ب�رصت��ك  لرتطي��ب 

املكياج الباه��ت، اأو الذي 
التع��رق  ب�س��بب  ف�س��د 

�س��تزيل  واحل��رارة، 
املنادي��ل  ه��ذه 
مكياج��ك دون اأن 
اآث��ار  اأي  ت�س��بب 
جانبية، و�س��تنقذ 
يف  املوق��ف 
احل��ال، لتتمكن��ي 
من و�سع مكياجك 

اجلديد باأمان.
3. كون�س��يلر: الإخفاء 

والبقع  ال�سوداء  الهاالت 
مرغ��وب  الغ��ر  البث��ور  اأو 

فيه��ا، حل عملي ورائ��ع اإذا كنِت 
تق�سني وقًتا طوياًل باخلارج.

4. ال���BB كرمي: يحت��وي على معامل حماية 

من ال�س��م�ض، لذل��ك فهو ي�س��لح الإخفاء عيوب 
الب���رصة كك��رمي االأ�س��ا�ض وكواق��ي 

من ال�س��م�ض كال�سن بلوك، 
ملم�سه خفيف وحجمه 

�سغر.
اأو  �س��فاه  اأحم��ر   .5

الل��ون  �س��فاه:  ملم��ع 
ال��روز الغام��ق اأو ل��ون 
الطبيع��ي،  ال�س��فاه 
يف  االأ�سا�س��يات  م��ن 
مكياج��ك، حيث يعطيِك 
مظه��ًرا طبيعًي��ا جذاًب��ا 

جًدا.
6. البال���رص: اأحم��ر اخلدود 
لب�رصت��ك،  املنا�س��ب  بالل��ون 
�سي�س��في اإ�رصاقة واإطاللة طبيعية 

على وجهك.
7. املا�س��كارا: اختاري نوًع��ا مقاوًما للمياه، 

لتجنب احلر والتعرق وتقلبات اجلو.

7 أدوات تجميل تأكدي من وجودها في حقيبة يدك

أهم األخطاء الشائعة التي تسبب تساقط الشعر للمحجبات


