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مهني��ًا: يب��دو اأن اجل��و واع��د وم���رق وغن��ي 
بالتط��ورات ال�صعيدة وااليجابية، رمبا حت�صل 
على م�صاع��دة مالية او ت�صارك يف ور�صة عمل 
او موؤمتر ما، وقد حتقق اأمنية عاطفيًا: الربودة 
بين��ك وب��ن ال�ري��ك ت�صبب بع���ض الفتور يف 

العالقة، اإمنا ليوم فقط، فال تقلق

مهني��ًا: ت�صتع��ل النقا�صات بينك وب��ن الزمالء، 
وت�ص��ود االأجواء العدائية واملتوترة يف حياتكم، 
وتك��ر االنتق��ادات وال��كالم اجل��ارح عاطفي��ًا: 
ي�صتطي��ع  ل��ن  ال�ري��ك  وب��ن  بين��ك  العالق��ة 
املغر�صون وامل�صطادون تعكريها الأنها قائمة 

على اأ�ص�ض �صلبة

مهنيًا: ت�صعر ابتداء من اليوم بالتح�صن امل�صتمر، 
وتك��رب  احليوي��ة  وت��زداد  املعنوي��ات  فرتتف��ع 
االآم��ال عاطفي��ًا: ال تبحث عن فر���ض اإرادتك اأو 
اإظه��ار قوتك على ال�ريك واأجل املبادرات، فقد 
ترتاج��ع املعنوي��ات وت�صعر بالتع��ب واالإرهاق 

والقلق النف�صي

مهني��ًا: ي��وم منا�ص��ب ج��داً ، ال ترتاج��ع اأم��ام 
العقب��ات ال�صغ��رية الت��ي ي�صعه��ا الزمالء يف 
وجهك، بل واجههم وتغلب على اأهدافهم ال�صيئة
جت��اه  مت�صاحم��ًا  تك��ون  اأن  علي��ك  عاطفي��ًا: 
ال�ريك، فاخلطاأ الذي ارتكبه مل يكن مق�صوداً، 

واأنت تعلم ذلك علم اليقن

مهني��ًا: ت�صتوعب ما ح�صل مع��ك يف املا�صي، 
وحتاف��ظ عل��ى م�صاعر �ري��ة ال تب��وح بها اإال 

الأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء
االأحا�صي���ض  وراء  االجن��رار  اإح��ذر  عاطفي��ًا: 
واالأفكار ال�صلبية حتى لو �صعرت بتحديات، وال 

تت�رع يف القاء اللوم على احلبيب

جدي��دة  اآم��ااًل  الي��وم  ه��ذا  يحم��ل  مهني��ًا: 
وانفراج��ات يف بع���ض املج��االت متت��د اآثاره 

االأيجابية لتطال حميطك املهني
عاطفي��ًا: قد ت�صلك اأخبار جي��دة وتكون مفيدة 
العاطف��ي  ال�صعي��د  كل  عل��ى  ل��ك 
وتب��دو متحم�ص��ًا وت�صب��ح �صغوفًا 

وكثري الرغبات

مهني��ًا: كن م�صتع��داً جلديد، ورمب��ا تفتقد ال�صرب، 
كاأن��ك تبحث ع��ن امل�صكالت باأي ثم��ن، فت�صتعيد 
بع���ض الق�ص���ض القدمي��ة املن�صي��ة وتعيدها اإىل 
ال�صاح��ة عاطفي��ًا: ت��زداد الثق��ة بالنف���ض، وق��د 
ت�صطح��ب احلبي��ب اإىل �صف��ر ما، اأو تعي���ض اأجواء 
خيالية م��ن التقارب وال�صحر واملغامرات التي ال 

تبحث عن اأي ارتباط بعدها
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٨ أدوات تجميلية ال تضعيها في الحمام ابدًا 

يف احلم��ام ب��ل مينع نهائ��ي تخزينه��ا يف احلمام 
وذل��ك لالإبتعاد ع��ن البكتريي��ا والعف��ن واالنتهاء 
املبكر لل�صالحية لهذه االأدوات فما هي ؟ �صنخربك 

االأن
اأدوات جتميلية ال ت�صعيها يف احلمام 

1 - العطور
بالرغم من انه من املغري عر�ض زجاجة اأنيقة من 
العط��ر يف حقيب��ة اأدواتك يف احلم��ام اإال اأن رطوبة 
الغرفة ودرج��ة احلرارة املتقلبة ق��د تك�ر الروابط 
الكيميائي��ة التي تعط��ي عطرك رائحته ل��ذا عو�صًا 
ع��ن ذلك قومي بحفظ جمموعتك العطرية يف مكان 

اأخر بعيدا عن اأ�صعة ال�صم�ض املبا�رة
وين�ص��ح خ��رباء العط��ور بحفظه��ا يف �صندوق من 
الكت��ان اأو حت��ى حقيب��ة املاكي��اج يف غرفة النوم 
طاملا ال توجد يف مكان يقع مبا�رة اأمام النافذة

اأو ع�صوي اأي منتج طبيعي   - 2

املنت��ج الذي يتباه��ى بكونه طبيعيًا متام��ًا غالبا 
ال يحت��وي عل��ى امل��واد احلافظة الت��ي ت�صتخدمها 
املنتج��ات ال�صناعي��ة امل�صابه��ة ل��درء البكتريي��ا 

ال�صارة
ولك��ي نحافظ على املنتج��ات الطبيعية خالية من 

اجلراثيم فالبد من حفظها يف مكان جاف وبارد
3 -م�صتح�رات التجميل ال�صائلة

ك��رمي االأ�صا���ض ال�صائ��ل و الكرميي واأحم��ر ال�صفاه 
ال�صائ��ل يجب اأن يتم حفظهم يف مكان بارد ومظلم 
مثل خزانة داخلي��ة بعيدة عن اأي جدار خارجي قد 

ترتفع حرارته ب�صبب ال�صم�ض
وتقول خبرية التجميل امييلي اوليفر ” اإن تعري�ض 
م�صتح���رات التجمي��ل لل�صم�ض واحل��رارة يجففها 
ويت�صب��ب يف ف�ص��ل الزي��وت الطبيعي��ة داخلها مما 

يوؤدي اىل تلف املاكياج”.
4 - املرطبات والزيوت

ال�ص��وء واحل��رارة غالبا ما يف�ص��دا مرطبك املف�صل 
خا�صة النوعيات التي تعتني بالوجه والتي حتتوي 
على مكونات فعال��ة مثل الريتينول وفيتامن �صي 

لذا يف�صل اأن يتم حفظ هذه الرتكيبات احل�صا�صة يف 
مكان بارد ومظلم مثل درج املالب�ض

5 - كرمي العن
كرميات العن تقع يف نف�ض املع�صكر مع املرطبات 
والزيوت حيث يجب حفظهم يف مكان مظلم وبارد 
ه��ذه الرتكيبات يتم تعبئتها يف عبوات غري مزودة 
مب�صخ��ات وه��ذه الطريقة من التعبئ��ة اأقل �صحية 
م��ن العبوات االأخرى التي ال حتتاج فيها اإىل و�صع 
اأ�صابعك داخ��ل العبوة با�صتمرار وذل��ك الأن البيئة 
الرطب��ة حتول تلك العبوات اإىل حا�صنات للبكترييا 
لذل��ك اأحف��ظ ه��ذه املنتجات يف ج��ارور مظل��م اأو 
حتى يف الثالجة عن��د تربيد كرمي العن تزداد قوة 
تاأثريه مما يوؤدي اإىل تقليل انتفاخ العن والهاالت 

ال�صوداء
6 -اأدوات التجميل البودرة

رطوب��ة اأك��ر تعن��ي االإف�ص��اد الت��ام مل�صتح�رات 
التجمي��ل الب��ودرة حيث جتعله��ا الرطوب��ة م�صبعة 
وكرميي��ة  تق��ول خب��رية التجمي��ل امييل��ي اوليفر 
” انتبه��ي م��ن الرطوب��ة الناجتة م��ن اال�صتحمام 

واحلم��ام ويف�ص��ل اأن حتفظ��ي الب��ودرة يف خزانة 
خارجي��ة بعي��دا ع��ن احلم��ام وبعي��دا اأي�ص��ًا ع��ن 
ال�صخان��ات واالأف��ران وم��ا ي�صابهه��ا م��ن االأجهزة 

احلرارية
7 - الكرمي الواقي من ال�صم�ض

 الأن الك��رمي الواق��ي م��ن ال�صم�ض يلع��ب دوراً هامًا 
يف حماي��ة جل��دك ل��ذا م��ن امله��م اأن حتفظي��ه يف 
اأف�ص��ل الظ��روف املمكنة اأحمي كرمي��ك الواقي من 
ال�صم���ض من التده��ور اأو االأ�صواأ من من��و العفن فيه 
وذلك بحفظه يف مكان بارد ومظلم ومبجرد انتهاء 

�صالحيته قومي برميه مبا�رة
اأو ال�صكر -8الغ�صول املحتوي على امللح 

عل��ى الرغم من اأنه يب��دو بديهيًا اأن نحفظ منتجات 
اال�صتحم��ام يف غرف��ة اال�صتحم��ام اإال اأن الغ�ص��ول 
للتحل��ل  عر�ص��ة  وال�صك��ر  املل��ح  عل��ى  املحت��وي 
يف البيئ��ات مرتفع��ة الرطوب��ة ل��ذا جتنب��ي انتهاء 
ال�صالحي��ة املبكر الذي م��ن املمكن اأن ي�صيب هذه 
املنتج��ات وذل��ك بحفظه��ا يف مكان خ��ارج غرفة 

اال�صتحمام

بغداد – هيفاء القره غولي 

العديد من الن�ساء تقوم 
بتخزين اأغلبية هذه 
الأ�سياء يف احلمام 

وخا�سة يف اجلانب 
املخ�س�ص لها لتح�سري 
املكياج اأو التجهيز قبل 

نزولها مبا�سرة ولكن 
يو�سى اخلرباء بتجنب 

تخزين بع�ص هذه 
الأ�سياء

الباذجنان: 16 حبة )�صغرية احلجم(
زيت الزيتون: كوبان )حلفظ املكدو�ض(

الثوم: 7 ف�صو�ض )مهرو�ض( اجلوز: 60 غرامًا )جمرو�ض(
ال�صطة: 5 مالعق كبرية )اأو اأقل بح�صب الرغبة(

مل��ح: ملعق��ة كب��رية  زي��ت الزيت��ون: 4 مالع��ق كب��رية 
)للح�صوة(

طريقة التح�صري

1. نغ�ص��ل حب��ات الباذجن��ان ون�صعه��ا يف ق��در مملوء 
بامل��اء ل�صلقها على نار هادئة. نرتكه��ا ملدة 20 دقيقة، 
ث��م ن�صفيها من امل��اء ونزيل اجلزء العل��وي االأخ�ر. ثم 
نح��دث �ص��ق ط��ويل بال�صك��ن يف كل حبة ومن��الأ احلبات 

بامللح من اخلارج والداخل.
2. ن��رتك حب��ات الباذجن��ان يف م�صفاة حت��ى تت�صفى 
جي��داً م��ن املاء، مل��دة يوم��ن اأو ثالثة عل��ى االأقل حتى 

تت�صفى جيداً من املاء.
3. لتح�ص��ري احل�ص��وة: يف وع��اء �صعي ال�صط��ة، واجلوز 
زي��ت  م��ن  و4 مالع��ق  املهرو���ض،  والث��وم  املجرو���ض، 

الزيتون وامللح وحركي املقادير.
4. �ص��ع حب��ات الباذجنان باحل�صوة ث��م �صعيها بوعاء 
حف��ظ الطع��ام حمكم االإغ��الق واغمري حب��ات املكدو�ض 

بزيت الزيتون واحفظيه حلن اال�صتخدام.

تكر ال�صكاوى خالل ف�صل ال�صتاء من جفاف ال�صعر 
وتق�صفه وخ�صونت��ه، وقد ت�صتغرقن ال�صتاء باأكمله 
واأنت حتاولن عالج م�صاكل �صعرك واحل�صول على 

اإطاللة مر�صية، ولكن دون جدوى، فما احلل؟
اإليك هذه الطرق:

يع��اين  ال�صي��ف،  العمي��ق: يف ف�ص��ل  1.الرتطي��ب 
ال�صع��ر من اجلف��اف نتيجة احل��رارة العالية واأ�صعة 
ال�صم���ض، ويف ال�صت��اء يع��اين م��ن اجلف��اف نتيجة 
اله��واء الب��ارد الذي يفق��د ال�صعر الرطوب��ة الالزمة 

ل��ه، مما يوؤدي اإىل جفافه. لذا، عليك تعوي�ض هذا 
اجلف��اف با�صتخدام منتجات غنية باملرطبات 

لتعم��ل عل��ى حب���ض الرطوب��ة داخ��ل ف��روة 
الراأ���ض، واأف�ص��ل م��ن �صيقدم لك ه��ذا االأمر 
ه��و بل�ص��م ال�صعر، فاحر�صي عل��ى اختيار 
االأنواع املنا�صبة ل�صعرك، والتي تزيد من 
رطوبته مع االهتمام ب��رتك البل�صم على 

�صع��رك ملدة ن�صف �صاعة عل��ى االأقل بداًل من ع�ر 
دقائق فقط.

2.ا�صتخ��دام البخ��ار: تعر���ض ال�صع��ر للبخ��ار من 
اأكر الط��رق التي تعمل على اإ�صاف��ة الرطوبة اإليه، 
فالبخ��ار يح��ارب جف��اف وتك���ر نهاي��ات ال�صعر 

رائع��ة،  كم��ا اأن��ه يقل��ل من بطريق��ة 

متوج��ات ال�صع��ر املجع��د، كل م��ا علي��ك فعله عند 
و�صع��ك للبل�ص��م هو القي��ام بتغطية �صع��رك بغطاء 
م��ن البال�صتي��ك، ث��م ل��ف �صع��رك مبن�صف��ة دافئ��ة، 
فذل��ك �صيزي��د م��ن رطوبت��ه ، كما ميكن��ك تعري�ض 
�صع��رك للبخ��ار اأي�صًا. 3.منتج��ات تزيد من رطوبة 
�صعرك: من اأك��ر املنتجات الطبيعية التي تزيد من 
رطوب��ة �صع��رك الزي��وت الطبيعية، مث��ل: زيت جوز 
الهن��د، وزيت الزيتون، والغلي�رين، وزيت اخلروع، 
وغريها من الزيوت الطبيعية التي تزيد من رطوبة 
�صعرك. 4.جتن��ب املاء ال�صاخن: ابتعدي عن غ�صل 
�صع��رك بامل��اء ال�صاخن، فهو يج��رد ال�صعر من 
الرطوب��ة املغذي��ة ل��ه. 5.جتن��ب م�صفف��ات 
ال�صع��ر: بداًل من ا�صتخ��دام م�صففات ال�صعر 
الت��ي تزي��د م��ن جف��اف �صع��رك، اهتم��ي 
كالبك��ر  التقليدي��ة  الط��رق  با�صتخ��دام 

واللفائف لفرد �صعرك اأو جتعيده..

مهنيًا: ال ترتاجع اأمام بع�ض العقبات ال�صغرية 
الت��ي ي�صعه��ا اخل�ص��وم يف وجه��ك، واجهه��م 
وتغل��ب عل��ى نياته��م ال�صيئة عاطفي��ًا: اندفاع 
ال�ريك الإر�صائك يورطه يف بع�ض امل�صكالت، 

لكن ذيول هذه امل�صكالت تكون عر�صية

مهني��ًا: تتمتع بن�ص��اط كبري م��ا ي�صاعدك على 
اإمتام اأعمالك كلها براحة واإتقان

عاطفي��ًا: تتفه��م قل��ق احلبي��ب وتتوا�صل معه 
بطريق��ة دبلوما�صي��ة وتنج��ح يف التخل�ض من 

الت�صنجات التي ت�صيطر على العالقة

مهني��ًا: تاأث��ريات اإيجابية وجي��دة على �صعيد 
العمل، وهذا يرتافق مع مطالبك املالية املحقة 
وقد تبل��غ الهدف قريب��ًا عاطفي��ًا: عليك تقييم 
العالق��ة بال�ريك مب��ا يتنا�صب مع طموحاتك، 

وهذا ي�صاعد من اأجل م�صتقبل اأف�صل

مهنيًا: تخف احلرك��ة وترتاجع احلظوظ قلياًل، وقد 
يط��راأ ما يجعلك م�صط��راً اإىل �رف بع�ض االأموال 
ب�ص��ورة مفاجئ��ة عاطفي��ًا: العالق��ة املتذبذب��ة اأو 
املبتدئة قد ال ت�صتطيع مقاومة ال�صغوط واحلمالت 
املتتالية، وتكون اأحداث هذا اليوم مبثابة امتحان 

حا�صم ال�صتقرارها ودميومتها

مهنيًا: تبذل ن�صاطًا كبرياً على م�صتوى االت�صاالت 
وتبادل املعلومات واخلربات، وتقوم بعمل م�صرتك 
ومثم��ر مع اأحد الزم��الء عاطفي��ًا: التعاون اجلدي 
واملخل���ض والناب��ع م��ن القلب م��ع ال�ريك يثبت 
العالق��ة بينكما وتغدو ال�ص��ورة اأكر و�صوحًا من 

ال�صابق

رغب��ة  االأمه��ات  بع���ض  تتجاه��ل 
اأطفاله��ن يف حتقيق جن��اح عملي 
خا���ض به��م، ولع��ل ذل��ك يرج��ع 
لروؤيته��ن اأن عمره��م ال ي�صمح بعد 
الإن�صاء م�روعهم اخلا�ض اأو خوفًا 

م��ن اأن يوؤث��ر ذل��ك م�صتقب��اًل عل��ى 
تقدمه��م الدرا�ص��ي، فيب��داأن بو�ص��ع 

العقب��ات له��م لثنيهم ع��ن تلك 
اخلط��وة اجلريئ��ة، لك��ن ه��ذا 
الت�رف خاطئ، حيث يجب 
دعم طفل��ك يف تلك املرحلة 
واإم��داده باأف��كار وروؤيت��ك 
لتطوير وحت�ص��ن ما ي�صعى 
اإلي��ه، وبذلك ت�صنعن طفاًل 
قادراً على مواجهة تقلبات 
احلياة من��ذ ال�صغر، كما اأن 
خو�ض تل��ك التجربة �صوف 

يك�صبه العدي��د من املهارات 
حتى اإن ف�صلت، لذلك نقدم لِك 

يف ما يل��ي عدة طرق مل�صاعدة 

طفلك على اإن�صاء واإدارة م�روعه:
ال�راك��ة والتمويل: ميكنك دع��م طفلك بطريقة غري 
مبا�رة باأن تخربيه باأنك تودين اأن تكوين �ريكة 
مع��ه يف االأم��ر، و�ص��وف يق��وم دورك عل��ى دعمه 
مالي��ًا وتوف��ري املتطلب��ات االأ�صا�صية ل��ه على اأنه 
يقوم هو باإدارة امل�روع، اأو اأن تخربيه باأنك �صوف 
متديه مبتطلباته على اأن يقوم ب�صدادها يف 
وقت الحق على دفعات منتظمة، وبذلك 
�صوف حتثينه على العمل واجلهد اأكر 

الإثبات جناحه.
اأ�صب��ح  اإلك��رتوين:  موق��ع  اإن�ص��اء 
اإن�ص��اء موق��ع اإلكرتوين اأم��راً غاية 
ال�صهول��ة والب�صاط��ة وخالي��ًا  يف 
من التعقي��دات، وببع�ض خطوات 
ب�صيط��ة فقط ميكن��ك اإن�صاء موقع 
اإلك��رتوين خا���ض بعم��ل طفل��ك، 
وه��ي خط��وة �ص��وف تظه��ر مدى 
دعمك له، وقد ت�صعره باأنه ميتلك 
عم��اًل كال���ركات الك��ربى، مم��ا 
يدفع��ه للعم��ل اأك��ر عل��ى حتقيق 

جناح خا�ض.
االأف��كار لبداية م�روع: قد يرى طفل��ك اأن اأحد زمالئه 
اأقام م�روعًا وجنح في��ه، مما يدفعه خلو�ض التجربة، 

وهنا ياأتي دورك لتوفري االأفكار املالئمة واملتنوعة، 
ث��م ترتكن له حري��ة االختيار، فيمكن��ك اإخباره 

باأن��ك تريدي��ن م�صاعدت��ه يف تدري���ض اإخوت��ه 
مب�صاع��دة  يق��وم  اأن  اأو  امل��ال،  مقاب��ل  ال�صغ��ار 

اجل��ريان يف �راء م�صتلزماتهم وق�ص��اء احتياجاتهم، 
ويف ح��ال وجدِت موهبة لدى طفلك، عليك االإ�صارة اإىل 
تنميته��ا كاأن يطور نف�ص��ه يف لعبة كرة القدم اأو الغناء 

اأو �صنع االأخ�صاب وما اإىل ذلك.
التط��وع: بع�ض االأطفال ق��د يرغبون يف العمل يف �صلك 
ال�رطة اأو كاأطباء اأو حتى كمهند�صن، واإذا كان طفلك 
من ه��وؤالء ميكن��ك االق��رتاح علي��ه اأن يق��وم بالتطوع 
والذه��اب اإىل بع���ض امل�صت�صفي��ات وم�صاعدة املر�صى 
يف ق�ص��اء احتياجاته��م وتعل��م اأ�صا�صي��ات التمري�ض، 
اأو زي��ارة ق�ص��م ال�رط��ة وطل��ب التطوع لنق��ل امللفات 
ب��ن املكاتب اأو تق��دمي خدمات ب�صيط��ة، وبذلك �صوف 
حتققن حلمه، وم��ن يدري قد يكون ذلك دافعًا له على 

اال�صتمرار والنجاح.

خطوات تخلصك من كل مشاكل الشعر في الشتاء

طريقة عمل مكدوس الباذنجان

كيف تساعدين طفلِك على إنشاء مشروعه الخاص؟


