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مهنيًا: تظهر بع�ض التطورات الالفتة، ورمبا 
تطراأ م�ضوؤوليات ملحة ومهمة ت�ضلط الأ�ضواء 

على مهارتك وقدرتك على حتمل امل�ضاعب
عاطفيًا: الت�ضاهل مع ال�رشيك يف مو�ضوعات 
اأ�ضا�ض��ية، ق��د ي��رك اآث��اراً اإيجابي��ة، وه��ذا 

�ضيوؤدي حتمًا اإىل نهاية �ضعيدة

مهني��ًا: اأنت مدع��و اإىل التنظيم والبتعاد عن 
الفو�ضى والت�رشف بواقعية، واطلب اإثباتات 
وبراه��ن عل��ى كل عم��ل تق��وم ب��ه اأو مهمة 
ُتطل��ب من��ك عاطفي��ًا: تعي�ض عاطفي��ة جيدة 
وواع��دة، وترت��اح اإىل ال�رشي��ك اأك��ر م��ن اأي 

وقت م�ضى ومتنحه كامل ثقتك

 مهني��ًا: يك��ون النجاح عنوان��ك، ويوم ذهبي 
م��ن الكت�ض��افات واملفاو�ض��ات والعمليات 

املالية وال�ضتثمارات
عاطفي��ًا: ت�ض��طر اإىل تغي��ر م��كان اإقامت��ك 
اأو اإىل ت��رك منزل��ك موقت��ًا ومواجه��ة بع�ض 

الأمزجة املتعكرة حولك

مهنيًا: يبت�ض��م لك احلظ، لكن بع�ض احلذر يف 
التعاط��ي م��ع الآخرين يحد من اخل�ض��ائر يف 
ح��ال ح�ض��ولها عاطفيًا: حافظ عل��ى الهدوء 
املطلوب ه��ذا اليوم، وقد تنته��ي املواجهات 
يف م�ض��لحتك وم�ض��لحة ال�رشي��ك كما جرت 

العادة

مهنيًا: تعمل مل�رشوع جديد و�ض��خم، يتطلب 
عم��اًل جماعي��ًا، ورمب��ا ت�ض��تعن باأ�ض��حاب 

الخت�ضا�ض املقربن منك لإجنازه
غ��ر  اأو  مربك��ة  عاطفي��ة  مرحل��ة  عاطفي��ًا: 
وا�ض��حة تتميز بال�ضبابية والغمو�ض، ورمبا 

بامليل اإىل حب قدمي

مهني��ًا: يرفه عن��ك الزمالء ه��ذا اليوم فتزول 
املتاع��ب والهم��وم، لك��ن ل ت�ض��مح لنف�ض��ك 

بالوقوع �ضحية الناقمن واملخادعن
عاطفيًا: �ض��يء ما يخرج ع��ن الروتن وتطراأ 
اأن  ح��اول  ا�ض��تثنائية،  اح��داث 
ت�ضغي اإىل ال�رشيك واأن ت�ضت�ضره

مهني��ًا: تب��داأ مرحلة جيدة م��ن العمل، ويلقي 
هذا اليوم ال�ض��وء على ق�ض��ية ر�ضوم مهمة او 

�ضلفة او �ضمان او ق�ضية ارث حمتملة
عاطفي��ًا: ينبغ��ي اأن تك��ون اأك��ر �ض��راً م��ع 
ال�رشيك، واأن تتحمل جتاوزاته وخ�ضو�ضًا اإذا 

كانت غر متعمدة
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إليك هذه الطرق للتغلب على مخاوفك لتكوني أكثر قوة

التحدي��د: ح��دد بال�ض��بط مال��ذي تخ��اف من��ه ، 
ا�ضرخي وركز مع نف�ضك ، مالذي تخاف منه حقا 
؟ وكاأن��ك تراقب نف�ض��ك من الداخل .. قد ي�ض��تغرق 
الم��ر بع���ض الوقت لتحدي��د مالذي تخ��اف منه 

فاعطه الوقت الالزم فقط.
الف�ض��ول: هناك مث��ال اجنليزي يقول "الف�ض��ول 
قت��ل القط��ة" وه��و مث��ال ي���رشب للتحذي��ر م��ن 
الف�ض��ول الذي يقود ل�رشر. لهذا عليك ان ت�ضتخدم 
الف�ضول لقتل اخلوف، كالبحث عن ماهي الفكار 
الت��ي تولد اخلوف؟ واأين ت�ض��عر باخل��وف، وكيف 
تك��ون ردة فعلك لذلك؟ م��رة اخرى يجب ان تكون 

مراقب متاما ملا يجري .
العم��ل: ه��و واحد م��ن المور الذي يخف��ف التوتر 
والقل��ق ويزي��ل اخلوف لأنك تركز على �ض��يء اخر 

متاما غر اخلوف نف�ضه.
التن��ومي املغناطي�ض��ي: اظنك قد �ض��معت ب��ه ، هذا 
الع��الج منت���رش الن يف جمي��ع انح��اء الع��امل . 

م��ع التنومي املغناطي�ض��ي ميكن��ك برجمة دماغك 
باأفكار ايجابية و الق�ضاء على املعتقدات ال�ضلبية 
. احلديث: ل حتمل جميع �ض��لبياتك ول تخ�ض��ى ان 
تتحدث بها ل�ض��خ�ض تثق به لأن احلديث ي�ض��اعد 

ويفرغ ما يف قلبك فال تكبته.
الع��الج: ميكنك العث��ور على معالج جي��د، معالج 
نف�ض��ي مث��ال .. ل ت��ردد يف ه��ذا المر اذا و�ض��ل 

المر اىل حد التعب من املر�ض نف�ضه.
الق��راءة: ميك��ن ق��راءة كت��اب جي��د يتح��دث ع��ن 
احدى خماوفك ح��ول كيفية التخل�ض من اخلوف 
ككتاب��ي ه��ذا "كتاب حل��ول مل�ض��كلة اخلوف من 
القتال" املح�ضن ، اأو كتاب الثقة الفائقة ..فهذا قد 
يفتح لك اف��اق ملعرفة ما تواجهه وبع�ض احللول 

اجليدة .
اتخ��اذ الج��راءات الالزمة: اإذا عرف��ت ان اخلوف 
ه��و جمرد خ��وف ويتم ان�ض��اوؤه من قب��ل خيالك، 
فعند اتخاذ اجراءات خا�ض��ة به ت�ضتطيع مواجهة 
خماوف��ك اخلا�ض��ة او التقلي��ل منها حت��ى قتلها 

متاما وبهذا �ضت�ضبح اأ�ضعف فاأ�ضعف.
م�ض��اهدة: ميكنك م�ض��اهدة فل��م اأو �رشيط وثائقي 

يك��ون مفيدا كقرائت��ك لكتاب يتكلم ع��ن خوفك ، 
فيمكن��ك ايظا البح��ث عن �رشائ��ط وثائقية تتكلم 
ع��ن خوفك ايظا ك��� حلقة الدكت��ور ابراهيم الفقي 

رحمه اهلل "حلقة التخل�ض من اخلوف"
النظام الغذائي: هل تعلم ان الطعام الذي تتناوله 
ميكن ان يكون له تاأثر كبر على كيفية �ض��عورك 
؟ على ج�ضمك ان يح�ضل على طعام متوازن ليقوم 

بعمله على اأكمل وجه.
اليجابي��ة: كلم��ا زادت مع��دلت �رشب��ات قلب��ك 
كلم��ا تغرت مالمح وجهك ، وبدل من التفكر يف 
�ض��يء �ضيء ميكن ان يحدث لك ، ذكر نف�ضك ب�ضيء 
ايجاب��ي. ق��ل لنف�ض��ك باأنك ت�ض��تطيع و�ضيده�ض��ك 

ج�ضمك يف كيفية ال�ضتجابة ملا تقوله له.
ق�ض��تك: اكت��ب ق�ض��ة خوف��ك وكاأنها فل��م وكيف 
ا�ض��تطعت ان تتغل��ب عليه��ا يف النهاية، حتى ومل 
جت��د ح��ل نهائي له ، فكتب اي حل جتده منا�ض��با 
الن. ميكن��ك قراءة هذا ال�ض��يناريو بعد �ض��نة او 3 
�ض��نوات م��ن الن و�ضت�ض��حك على م��ا كتبته عن 

خوفك.
م�ض��اعدة: �ض��اعد الخري��ن يف اعماله��م بدل من 

البق��اء داخ��ل قوقعتك، �ضي�ض��عرك هذا بال�ض��عادة 
وتزيد ثقتك بنف�ضك.

اليوق��ا: مار���ض التاأم��ل يومي��ا، �ضي�ض��عرك ه��ذا 
بالتح�ض��ن ، ينظ��م دق��ات قلب��ك ويخف��ف القل��ق 
والتوتر واخل��وف. اجعله جزء من حياتك او عادة 

و�ضتالحظ حت�ضن كبر يف ب�ضعة اأ�ضهر فقط.
فه��م الف�ض��ل: عندما ندرك ان الف�ض��ل لي���ض نهاية 
العامل بل هو جمرد نقطة انطالق لتحقيق النجاح 
، ان الف�ضل لي�ض عار بل مل تكن م�ضتعد لنجاح فقط 

، فحاول مرة اخرى..
ا�ضتك�ض��اف ج��ذور اخلوف: ماهي ج��ذور خوفك ؟ 
ه��ذا يتطل��ب بع�ض التاأم��ل و الركي��ز . الق نظرة 
عل��ى داخل��ك ، ا�ض��ئل نف�ض��ك كي��ف ب��داأ اخلوف ؟ 
امل��كان ال��ذي ب��داأت تخاف من��ه اأول م��رة . رمبا 

كنت �ضغرا يف ذلك الوقت ؟
تنف���ض: ان انفا�ض��ك ه��ي الت��ي ت�ض��اعد عل��ى قهر 
خماوف��ك الك��ر انت�ض��ارا، انه��ا ق��وة التنف�ض يا 

�ضديقي .
ان عملي��ة التنف���ض العمي��ق هي واحدة من اب�ض��ط 

واأ�ضهل الطرق واأقواها للتغلب على اخلوف. 

بغداد – هيفاء القره غولي 

كيفية البدء يف التغلب 
على اخلوف بهذه 

النقاط :
الوعي: قبل ان نتمكن 

من البدء يف التغلب على 
اخلوف , عليك ان تعرف 

انه هو الذي ي�سبب لك 
كل تلك الفو�سى يف 

حياتك , عليك ان تكون 
واعيا مبا ي�سببه لك 

اخلوف.

املقادير 
250 غرام دجاج م�ضحب

500 غرام خ�ض مقطع
3 مالعق كبرة مايونيز

3 مالعق كبرة زيت زيتون
ملعقة كبرة من اخلردل

ف�ض ثوم مهرو�ض
ملعقة �ضغرة خل

100 غرام خبز حمم�ض للتزين
جبنة بارميزان مب�ضور، بح�ضب الرغبة

طريقة التح�ضر 
15 دقيقة

ي�ضوى الدجاج على النار ثم يقطع ويو�ضع يف وعاء.
ي�ض��اف اخل���ض واملايوني��ز اإىل الدجاج ويقلب��وا جيداً.
ي�ض��اف اخلردل، زيت الزيتون، الث��وم واخلل ويحركوا 

جيداً.
تو�ض��ع ال�ض��لطة يف وع��اء التق��دمي، ي�ض��اف اإليه قطع 

اخلبز وجبنة البارميزان ثم تقدم باردة.

فاأ�ض��ا�ض املكياج املثايل بال اأخطاء هو الب�رشة ال�ض��افية 
والطبيعية املظه��ر، عندما تكون ب�رشتك �ض��افية بالطرق 

ال�ضحيحة، يكون مكياجك كامال. ويبقى �رش
امل�ضاهر لي�ض بب�رشة اأف�ضل، بل بطرق اخفاء عيوب الوجه 

بالألوان ال�ضحيحة التي جتمل الب�رشة.
حي��ث ميكنك احل�ض��ول على ب�رشة اأف�ض��ل اإذا ا�ض��تخدمتي 
 Correcting"و�ض��يلة ت�ض��حيح العيوب بالأل��وان اأو ال

."فقط حددي عيوب وجهك يف املراآة  Color
وانظ��ري اإىل عجل��ة الأل��وان لروؤية اللون الذي �ضي�ض��اعدك 

على اخفاء العيوب.
عجل��ة،  الأل��وان   Color Correcting Wheel
ه��ذه ه��ي القائم��ة التي �ضت�ض��اعدك عل��ى معرف��ة اأي لون 

حتتاجن لخفاء عيوب الوجه :
العملية ب�ضيطة جدا

الزهري الف��احت : يخفي البقع الزرقاء اأو البنف�ض��جية حتت 
العيون للب�رشة البي�ض��اء. امل�ضم�ض��ي : يخفي البقع ال�ضوداء 
حت��ت العيون للب�رشة املتو�ض��طة. الرتق��ايل : يخفي البقع 
ال�ض��وداء حت��ت العي��ون للب�رشة ال�ض��مراء. الأ�ض��فر : يخفي 

البقع الغامقة على الوجه للب�رشة املتو�ضطة وال�ضمراء.
اخفاء عيوب الوجه بالألوان مع الكونتور واإ�ضاءة الوجه.

الأخ���رش : يخف��ي البق��ع احلمراء عل��ى الوجه. البنف�ض��جي 
الفاحت : يخفي البقع ال�ضفراء على الوجه.

خطوات اخفاء عيوب الوجه :
ا�ض��تخدمي  الأ�ض��ا�ض،  وك��رمي  مبكياج��ك  الب��دء  قب��ل 
م�ض��تح�رشات الت�ض��حيح بالألوان، هناك الكثر من العلب 
والكون�ض��يلر له��ذه املهم��ة. اأب��رز م�ض��تح�رشات التجمي��ل 
لإخف��اء عي��وب الوج��ه ه��ي:  علب��ة اخف��اء عي��وب الوجه 
 Palette Correcting Color بالأل��وان من نيك���ض

NYX جمموعة الكون�ضيلر لخفاء عيوب الوجه بالألوان 
 Concealers Fluid Correcting من اربن ديكاي

Color Decay Urban
علب��ة اخفاء عي��وب الوجه بالأل��وان من مي��ك اب فوريفر 
 Palette Shades Corrective Professional

5 Forever Makeup
 Palette علبة لخفاء عيوب الوجه بالألوان من �ض��يفورا
 Conceal + Correct Universe Pantone

Collection Sephora
Dior Fix It 2 in 1 Prime and Color Co -

rect ديور من الكون�ضيلر جمموعة
 Powder علبة اخفاء عيوب الوجه الألوان من جيفن�ضي
Face Perfecting Visage Prisme Give -

chy

مهني��ًا: اندفاعك قد يكلفك الكثر، لكن بع�ض 
احل��ذر يف التعاط��ي م��ع الآخري��ن يح��د من 
اخل�ض��ائر يف حال ح�ض��ولها عاطفي��ًا: يركز 
الهتم��ام عل��ى ال�ض��اأن العاطفي وت�ض��اعدك 
لباقتك يف احلديث على الو�ض��ول اإىل اأهدافك 

ب�ضهولة فائقة مع ال�رشيك

مهني��ًا: تقوم بدور و�ض��اطة معينة يف العمل، 
م��ن اأج��ل اإيج��اد الت�ض��ويات والتخفي��ف من 

الت�ضنجات
عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخ�ضو�ض��ًا 
اإذا ترافق��ت مع هدنة غ��ر معلنة مع ال�رشيك، 

لالنطالق جمدداً

مهنيًا: قد حتقق جناحًا مميزاً يف جمال عملك 
اأو مع �ض��خ�ض يعمل يف اخت�ضا�ضك، وحتقق 
م�رشوعًا مهمًا كنت بانتظاره منذ مدة بعيدة
عاطفي��ًا: قد يخف من الوه��ج العاطفي قلياًل 
اأو يخل��ق بع�ض الذبذب��ات العاطفية، فتذهب 

يف اأحالمك العاطفية بعيداً

مهنيًا: يطراأ هذا اليوم اأمر م�ض��تجد يجعلك 
قلقًا على بع�ض الزمالء املقربن منك

عاطفيًا: دورة عاطفية مميزة جداً وجو من 
الفرح ي�ض��ود العالق��ة بال�رشيك، وي�ض��يطر 

الن�ضجام جمدداً

مهني��ًا: يجعل��ك هذا الي��وم تطل عل��ى بع�ض 
امل�ض��اريع اجليدة والآفاق املنا�ض��بة وتنفتح 
يف  التقوق��ع  راف�ض��ًا  الآف��اق  بع���ض  عل��ى 
حميط��ك العملي عاطفيًا: تبت�ض��م ل��ك الأقدار 
وجتعل��ك متزن��ًا وق��ادراً عل��ى بل��ورة الأمور 

والتاأقلم مع الأو�ضاع العاطفية

ب��دون  ال�ض��عر ت�ض��يب اجلمي��ع  ق���رشة 
ا�ض��تثناء، وه��ي عبارة ع��ن نوع من 

ف��روة  تفرزه��ا  الت��ي  الفطري��ات 
ف�ض��لي  خ��الل  وتزي��د  الراأ���ض 
اخلريف وال�ضتاء ب�ضبب تقلبات 
الطق���ض واله��واء الب��ارد ال��ذي 
ي�ض��بب جفاف الب���رشة. فما هي 
الطبيعي��ة  الو�ض��فات  اأف�ض��ل 
ل��� ع��الج ق���رشة ال�ض��عر ب�ض��كل 

نهائي بعيدا عن ا�ضتخدام الأدوية 
الكيماوية؟

الو�ض��فات  اأف�ض��ل  الي��ك   
الطبيعية 

خل التفاح
خ��ل التف��اح ي�ض��تهر باأنه 
العالج��ات  اأك��ر  م��ن 
الراأ�ض،  لق���رشة  فعالي��ة 
وتتناقل هذه الو�ض��فة 
جداتن��ا. امزج��ي ربع 
كوب من خ��ل التفاح 
م��ع ك��وب م��ن املاء 
ث��م  زجاج��ة  داخ��ل 
ر�ض رذاذ منه حتى 

تتبل��ل ف��روة راأ�ض��ك باملحل��ول م��ع 
التدلي��ك بلط��ف، اتركي الو�ض��فة 
15 دقيق��ة عل��ى الأق��ل  مل��دة 
قبل غ�ض��ل �ض��عرك بال�ضامبو 

املنا�ضب.
زيت �ضجرة ال�ضاي

هل جربتي زيت ال�ض��اي 
نن�ض��حك  اإذا  �ض��ابقا؟ 
باإ�ضافة ب�ضع قطرات 
منه اىل ال�ضامبو الذي 
ت�ض��تخدميه بانتظام 
زي��ت  يعم��ل  حي��ث 
�ض��جرة ال�ض��اي على 

حماربة
املت�ضببة  الفطريات 
ال�ض��عر  ق���رشة  يف 
بعي��دا ع��ن جتفي��ف 
ف��روة الراأ���ض وجفاف 

ال�ضعر.
و�ضفة الزعر

بخ�ض��ائ�ض  يتميز  الزع��ر 
عالجي��ة ومطهرة ت�ض��اعد 
يف التخل�ض م��ن الق�رشة 

وت�ض��اقط ال�ض��عر يف اآن واحد. �ض��عي4 مالعق من 
الزع��ر املجفف يف كوبن من املاء على نار ملدة 
15 دقيقة. �ضفي املزيج واتركيه يرد ثم   - 10
بلل��ي فروة الراأ���ض به ملدة 5 دقائ��ق تكرر مع كل 

ا�ضتحمام.
�ضودا اخلبز

بيكربون��ات ال�ض��ودا او �ض��ودا اخلب��ز كم��ا 
م�ض��تويات  ت��وازن  عل��ى  تعم��ل  ت�ض��مى، 

الهيدروجن يف ال�ض��عر وكمق�رش خفيف لإزالة 
خاليا اجللد امليت��ة والدهون من على فروة الراأ�ض 
مما ي�ض��اعد يف عالج ق�رشة ال�ض��عر. اغ�ضلي �ضعرك 
لي�ض��بح رطب��ا ثم افرك��ي القليل من �ض��ودا اخلبز 
على ف��روة الراأ���ض )حوايل رب��ع ملعق��ة( واتركيه 
لب�ض��ع دقائق ثم ي�ض��طف بدون ا�ضتخدام ال�ضامبو. 
او ميكنك اأي�ض��ا اإ�ض��افة كمية �ض��غرة من �ضودا 

اخلبز اىل ال�ضامبو اثناء غ�ضل ال�ضعر.
الزجنبيل

ق���رشة  ع��الج  يف  فعاليت��ه  اأثب��ت  الزجنبي��ل 
ال�ض��عر ب�ض��بب احتوائ��ه عل��ى م�ض��اد لاللتهابات 
والفطريات. امزجي بر�ض الزجنبيل )او ا�ض��تخدمي 
�ض��اي الزجنبي��ل الب��ارد م��ع القلي��ل م��ن ع�ض��ر 
الليم��ون و زيت ال�ضم�ض��م. دلك��ي املزيج على فروة 

راأ�ضك واتركيه ملدة 30 دقيقة قبل �ضطفه باملاء.

إخفاء عيوب الوجه باأللوان الصحيحة

طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج المشوي

تخلصي من قشرة الشعر بهذه الوصفات الطبيعية 


