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مهنيللًا: حت�صللل علللى فر�صتللك الذهبية فللا داعي 
اإىل العجلللة، بللل دع الوقللت ميللّر وال ت�صتعجله لئا 
تنللدم الحقًا على اأمللور ال ت�صتحق عاطفيللًا: تنتهي 
اخلافللات وتهللداأ االأجللواء ويرتللاح البللال وت�صفو 
النّيات، ولن تخفق يف ت�صحيح االأو�صاع واإعادتها 

اىل ن�صابها الطبيعي

مهنيللًا: تفر�ض �رشوطك اجلديدة يف العمل، وهذا ي�صاعدك 
علللى حت�صني ظروفك املاديللة واملعنوية على حللّد �صواء، 
وتتقدم نحو االأمام   عاطفيًا: ال تعاتب ال�رشيك با�صتمرار، 
الأّن ذلللك يزعجلله على املللدى الطويل ويللوؤّدي اىل نتائج 

تنعك�ض �صلبًا على العاقة، فانتبه

مهنيللًا: تعار�للض اأّي خطوة اإذا مل تكن مقتنعًا مبا يعر�ض عليك، 
الع�صوائيللة لللن تكون يف م�صلحتللك على االإطاق، فللرّو بع�ض 
ال�صلليء  عاطفيًا: �صللارح ال�رشيك مبا تنوي القيللام به، الأنك قد 
جتد عنللده االأفكار البّناءة لكل ما يقلقك، فرتاح نف�صيًا، وتريح 

املحيط بك

مهنيللًا: جتد نف�صللك منهمكللًا يف التح�صللر مل�صاريع جديدة 
ومتفائللًا على الرغم من تقلبات احلظ اأحيانًا التي تعاك�صك 
لكنهللا ال تقللوى مللن احلط مللن عزميتللك  عاطفيللًا: اأنظر اإىل 
االإيجابيللات وال تفّكللر يف اأخطاء احلبيب، حتللى لو مل ت�صل 

اإىل ت�صوية ما اأو تقارب يف وجهات النظر

العميقللة  النقا�صللات  وجتّنللب  جللداً،  متحفظللًا  كللن  مهنيللًا: 
والتحديللات، وانتبه من حماولة بع�صهللم ا�صتدراجك التخاذ 
موقللف يتعّلللق مب�رشوع ما، وقد ال ي�صلح لللك  عاطفيًا: حتّكم 
يف عواطفللك اجليا�صللة وال�صلبيللة منهللا، وحللاول اأن تقللوم 

مببادرات بناّءة ترتد عليك بالنفع العام يف جمالك املهني

مهنيللًا: ت�صتدعي بع�للض الظروف التحفللظ واالنتباه 
واالبتعاد عللن ارجتال القرارات، وعللدم االإقدام على 
اأي تعديللل  عاطفيللًا: اإذا قوبلت بللرودة من ال�رشيك 
تراجع وحتّفظ، وال تلجاأ اىل االإ�رشار، فقد تدفع ثمنًا 

من كرامتك الحقًا

مهنيللًا: عليللك اأن تكللون اأكللر تركيللزاً علللى االأمور 
االأ�صا�صيللة، وال تن�صغللل باالأمللور الثانويللة الأنها لن 
تفيللدك ب�صيء علللى االإطاق  عاطفيللًا: تتخل�ض من 
ظللروف �صعبللة ب�صبب وقللوف ال�رشيللك اإىل جانبك، 
وتتجللاوز هذه الفرة باأقل �رشر ممكن على ال�صعيد 
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هديل العزاوي: األلوان "الشيمر" الالمعة عادت إلى األجواء بقوة هذا الموسم

 من هي هديل العزاوي .. حدثيني عن نف�صك ؟
-انللا هديللل العللزاوي زوجللة واأم لطفلللني خريجللة هند�صللة 
براجميللات هاويللة للميك اب وعللززت هذه الهوايللة  ب�صهادة 
وح�صلللت  على لقب خبللرة مكياج واخللرت الوجه االعاين 

ل�رشكة مواد التجميل بيزلني 
كيف بداأت ن�صاطك يف جمال املكياج ؟

-بللداأت كهواية وحللب لهذا املجال عن طريللق طرح خلطوات 
امليك اب بطريقة ب�صيطة وانيقة و�صهلة للبنات وبعدها تطور 

املجال
هل واجهتي انتقادات وان وجدت كيف واجهتيها ؟

-اكيد وال زلت ا�صتقبل الكثر منها ولكن يوجد االنتقاد البناء 
واالنتقللاد الهدام الذي ال ياأخذ �صيء مللن تفكري واهتمامي 
بل اجعله وقود وحافز  يل لا�صتمرار  اما النقد البناء فاأخذه 

بنظرة جدية وهو ال�رشاحة من جعلني اأتطور يف جمايل

حبك للمكياج هل هو هواية ام و�صيلة عمل فقط؟
-نعم بداأت به كهواية وتطورت مع الوقت من هواية اىل عمل
كيللف ت�صجعللني الفتيللات على ان يحبللوا اأنف�صهللم ويتقبلوها 
بدون مكياج وماهي ن�صيحتك لكي تظهر الفتاة مبظهر ب�صيط 
؟ -ن�صيحتللي لهن حبي نف�صك كيف ما تكوين ولكن باملقابل 
اهتمي دائما بها فاأنِت ت�صتحقني االهتمام بنف�صك وبجمالك ، 
وبدوري دائما احاول ان اكون بدون مكياج على ح�صابي يف 
ال�صنللاب جات واي�صللًا على االن�صتا لزيادة الثقللة بالنف�ض لدا 
الكثللر من الفتيات للخروج بللدون ميك اب او ا�صتخدام امليك 

اب اخلفيف الإبراز جمالها ولكي تبدو بجاذبية وب�صاطة .
 ماهي مو�صة هذا املو�صم من االلوان ؟

-االلوان ال�صمر الامعة عادت اىل االأجواء بقوة هذا املو�صم
هل حت�صلني على دعم من جهة معينة ام جهودك ذاتية ؟  

-امتنى ان اح�صل على الدعم من اي جهة او اي �صخ�ض ولكن 
حلللد االن جهللودي ذاتية وحللب النا�ض ور�صا امللي ودعائها 

ودعم زوجي واخواتي يل

هل واجهتي م�صاعب عند دخولك عامل امليكاب والفا�صن ؟                                                            
-اكيللد واجهللت �صعوبللات ال تعد وال حت�صللى وال زلت اواجه 
هللذه ال�صعوبات واأحاول دائما ان اكون �صبورة وقادرة على 
مواجهتهللا وحلها بطريقللة �صحيحة جتعل منللي اكر تطورا 
وابداعللا يف جمايل وب�صكٍل عام كل اإن�صان قادر على ان يحل 
هللذه ال�صعوبات بطريقته فهو وحللده يعرف كيف يتجاوزها 

واحلمد هلل عن نف�صي جتاوزت الكثر منها.
 ماهللي طبيعة االفينتات وامل�صابقللات التي تقيمينها وكيف 

يتم االتفاق عليها؟
-االيفنتللات  تكللون ح�صب خطللة او باالتفاق مللع ال�رشكة او 
املحللل الداعللم وامل�صوؤول عللن االيفنت ولكن اهللم نقطة لدي 
هي  يف كل ايفنت ا�صعى اىل  ا�صتفادة املتابعني وامل�صابقات 
اأي�صللا واطمح دائما ان يكون عدد الفائزات كبر لكي ي�صتفاد 

اجلميع .
 ماهللي الر�صالللة التللي حتبللني توجيههللا لكللل فتللاة عراقية 

طموحة ؟                                                  

-اتعبللي اجتهللدي علللى نف�صك ال تخللايف مللن اي خطوة وال 
ترددي وال ت�صمعي لكللام النا�ض الذي يقلل من عزميتك وال 
تهتمللي بالنقللد الهدام ا�صمعللي للن�صائح املقدمللة لك وا�صعي 
دائمللا اىل تطوير نف�صك وكوين كمللا انِت وال تكوين ن�صخة عن 

غرك. 
 ماهي م�صاريعك امل�صتقبلية ؟  

-اأ�صعللى اىل تطويللر نف�صللي ب�صهللادة اكللر وم�صاريعي اعمل 
عليهللا مللن �صنة تقريبللا وامتنللى انلله تنتهللي  بالطريقة اىل 

خططت وكنت اطمح الها 
  ماهي امنية هديل العزاوي ؟                                             

-امنيتللي ان ا�صتمللر يف جمايل ب�صكل �صحيللح اطوره وا�صل 
للهدف اىل الذي اأريده

 -كلمة اخرة ملتابعيك ؟
�صكللرا على هذا احلللوار اجلميل �صكرا جزيللا ال�صحفية هيفاء 
القللره غللويل  وجزيللل ال�صكر ل�صحيفللة اجلورنللال وامتنى ان 

اكون �صيفة خفيفة على القراء واملتابعني .

حوار – هيفاء القره غولي 

خاص

طريقة عمل جبنة مشوية 

نصائح أساسية للتعامل مع طفلك صعب المراس

تمتعي ببطن مسطح في الصيف مع هذه العصائر

املقادير :
�رشائح جنب اأبي�ض ملحها قليل ب�ُصمك 

2 �صم
خل بل�صميك

1 ملعقة كبرة زيت زيتون
زعر جمفف

طريقة العمل :

يف مقللاة غللر ال�صقللة علللى النللار، 
�صعللي زيت الزيتللون واأ�صيفي اجلبنة 
ور�صللي فوقهللا الزعللر حتللى يتحمللر 

الوجه.
اقلبيهللا ور�صللي فوقهللا الزعللر حتى 
يتحمر الوجه االآخر ثم ر�صي فوقه خل 

البل�صميك وقدميها.

ب�صبللب ال�صعللور بانعللدام االأمللان، ي�صعللى الطفللل الذي 
ي�صعللب التعامل معلله اإىل اإثبات وجللوده من خال اأي 
حركللة يوؤّديهللا. لهللذا ال�صبب، يجللب اأن متنحللي طفلك 
بع�ض اال�صراتيجيللات العاطفية التي تتيح له اأن يعّر 
عن م�صاعره مللن دون احلاجة اإىل �صلوكيات �صعبة، اإذ 
اإن خلللف كللل طفل �صعللب، فو�صى عاطفيللة توقظ فيه 
�صعللوراً بالغ�صب والع�صيان، ميكللن لوالديه فقط ورمبا 
معّلميلله اأن يفهموها. يف بع�للض االأحيان، ي�صعب على 
االأهللل حتديللد العقللاب اأثنللاء التعامللل  مع هللذا النوع 
من االأطفللال، الأن من �صاأنه اأن يفاقللم عواطفه ال�صلبية 

واالإحباط الذي ي�صعر به. 
 الطفل ال�صعب طفل متطّلب

الطفللل ال�صعللب ال ي�صمع وال يطيع ومييللل اإىل التعامل 
باأ�صلللوب غللر مائم يف مواجهة بع�للض املواقف. هذه 
ال�صلوكيللات تللوؤدي اإىل �صحللن حميللط الطفللل واإ�صعاره 
بالقلللق ودفعه رمبا اإىل البكاء. هذه احلالة تدفع الكثر 
مللن االآبللاء واالأمهللات اإىل الت�صكيك يف جللودة اأبّوتهم، 

للل اأن ت�صعي بع�ض  ولكللن قبل بلوغ هللذه احلالة، ُيف�صّ
اال�صراتيجيات للتعامل مع ال�صغر.

  تقّبلي اأن عندك طفًا اأكر تطّلبًا من غره
يكللر بع�ض االأطفللال وحدهم وي�صبحللون اأكر ن�صجًا 
وطاعة وا�صتقالية. ولكللن اآخرين يكرون وهم يبكون 
اأكر من غرهللم، وينامون اأقل وينتقلللون من ال�صحك 
اإىل الدمللوع يف غ�صللون ثواٍن معدودة. مللن هنا، يجب 
عليك اأن تتقبلي اأن بع�ض االأوالد اأكر تطّلبًا من غرهم 
واأنهللم يحتاجللون اإىل الت�صجيللع والدعللم وكلمات اأكر 
ت�صعرهللم باالأمان. بعيداً عللن  ال�صعور بالذنب، يجب اأن 
تعللريف اأن مهمتك هي اال�صتجابة لهذا الطفل بكثر من 

ال�صر واجلهود واحلنان.
 العامل العاطفي اخلا�ض بالطفل ال�صعب

يف بع�للض االأحيان، يعللاين البالغللون �صعوبة يف فهم 
والتعامللل مع عواطفهم، ما يجعللل هذا االأمر مع الطفل 
اأكللر �صعوبللة. لهللذا ال�صبللب، يجللب اأن تكللوين واعيللة 

حلاجات هذا ال�صغر واأن حترميها. 
 الطفل ال�صعب يبحث عن االهتمام من خال �صلوكياته، 
الأنلله بب�صاطللة ال ي�صعر باأنه يحظللى باالهتمام الكايف 

ل�صعوره باالأمان ما ي�صبب له االإحباط.
 ميكللن لقلة ثقته بنف�صه اأن تقوده اإىل الغرة، ما يجعله 

يبادر اإىل �صلوكيات �صلبية فقط ليتخّل�ض من وحدته.
 مللع تقدمه يف العمر، تتحّول حالة االإحباط اإىل غ�صب 
دائللم وردود فعل غللر مدرو�صة، ولكنه يف الواقع ي�صعر 

يف داخله باحلزن واخلوف واالأ�صى.
 مللن ال�رشوري جداً اأن تتعاملللي مع هذه امل�صاعر واأن 
تعملللي على اإخراجها كي ال ي�صطر ال�صغر اإىل التعبر 

عنها ب�صلوكيات �صيئة.
 ن�صائح اأ�صا�صية للتعامل مع الطفل ال�صعب

 الدعللم االإيجابللي ال يعتمللد فقللط على ح�صللن ال�صغر 
عندمللا يفعل اأمللراً غر منا�صب. االأف�صللل من االأح�صان 
هللو اأن ال تعاقبيلله اأو جتادليلله الأنللك �صت�صببني له ردة 

فعل اأكر �صلبية.
 يجللب اأن تتقّربللي من ابنك اأو ابنتللك لت�صاأليه عن �صبب 
اقرافلله للحركات ال�صيئة، ويجللب اأن ت�رشحي له اأن ما 

ارتكبه كان خاطئًا. 
 كجزء من الدعم االإيجابي، يجب اأن توؤكدي لطفلك اأنك 

تثقني به واأنك دائمًا اإىل جانبه الأنك حتبينه كثراً.

مللع اقراب ف�صللل ال�صيف، نريللد احل�صول علللى اجل�صم 
الر�صيللق واملثللايل. ب�صعة كيلوغرامللات زائدة تظهر يف 
منطقللة البطللن وغالبللًا ما يكللون من ال�صعللب التخّل�ض 
منهللا. هذا البطن امل�صّطح الذي حتلمني به لن يح�صل اإاّل 
بالتفاين؛ التحّكللم بالطعام وتنللاول املكّونات ال�صّحية 
والتماريللن الريا�صيللة. الع�صائللر لهللا هنللا دور مهللم 
اأي�صللًا. فهي م�صنوعة يف املنزل، منخف�صة يف ال�صعرات 
احلراريللة، مثاليللة لعمليللة اله�صللم والتمثيللل الغذائللي، 
وممتللازة يف التطهللر واإزالة ال�صمللوم من اجل�صللم. اإليِك 

و�صفات 5 منها:
ع�صر احلام�ض والزجنبيل

اإنلله الأمر مده�ض كيف ميكن لبع�للض املكونات الب�صيطة 
احلفاظ علللى لياقتك و�صحتك. ملاذا املللاء الدافئ؟ الأن 
املللاء الدافللئ ي�صاعللد علللى اله�صللم. ا�رشبيلله اأول �صيء 
يف ال�صبللاح وامنحللي جهللازِك اله�صمللي بدايللة رائعة. 
احلام�للض لي�ض غنيللًا بالفيتامينات فقللط، ولكنه يعمل 

اأي�صللًا يف تطهر اجلهاز اله�صمي والكبد، ما ي�صاعد على 
فقللدان الوزن. الزجنبيل مطّهللر طبيعي وي�صاعد على بدء 

عملية التمثيل الغذائي.
ع�صر الكريب فروت واإكليل اجلبل

هللذا امل�للرشوب يجمع بللني العنا�رش الغذائيللة التي هي 
مفيللدة ل�صحتك. ع�صللر الكريب فروت الطللازج هو قوة 
حتتوي علللى فيتامني C، ما ي�صاعد علللى اإزالة ال�صموم 
مللن اجل�صم وخف�للض الكولي�صرول يف الللدم. الروزماري 
اأو اإكليللل اجلبللل ي�صاعد على اإزالة ال�صمللوم من الكبد، ما 

يح�صن اله�صم ويزيد من تدفق الدم.
ع�صر اخليار والزجنبيل

لطاملللا ا�صتخدم الزجنبيل يف االأمور الطبية يف الع�صور 
القدميللة وذلللك بف�صللل قدرتلله علللى تعزيللز املناعللة، 
واملركبللات امل�صللادة لالتهابللات، كمللا يخفللف مللن 
م�صاكل اجلهاز اله�صمي. اخليار خ�صار مليئة مب�صادات 

االأك�صدة، م�صادات االلتهابات، ومكافحة ال�رشطان.

ع�صر العنب الّري مع اجلزر 
اثنللان مللن اأف�صللل م�صللادر م�صللادات االأك�صدة 
يف م�للرشوب غنللي واحللد؟ ابدئي يومللك بطريقة 

�صّحيللة مع الفواكه واخل�صللار الطازجة التي حتتوي 
علللى الفيتامينات واملعادن التي تتللوق اإليها اأج�صادنا. 
للحفللاظ على هذا اخل�رش النحيللف، امزجي احلليب غر 

الد�صم اأو اللنب مع العنب الّري واجلزر.
ع�صر ال�صاي االأخ�رش والزجنبيل

ال�صللاي االأخ�للرش هو كنللز من العنا�للرش الغذائيللة التي 
ت�صاعللد علللى تن�صيللط الدماغ واحلللد من خطللر االإ�صابة 
بال�رشطللان. باالإ�صافللة اإىل ذلك، ال�صللاي االأخ�رش يقلل 
مللن امت�صا�للض الدهللون مللن االأطعمللة التللي نتناولها. 
امزجيه مع العنا�للرش الغذائية املفيدة واملزيلة لل�صموم 
املوجللودة يف الزجنبيللل وحت�صلللني على ع�صللر  لذيذ، 
�صّحي، ويحتوي على جميع خ�صائ�ض احلّد من الدهون 

يف �رشاب واحد.

مهنيللًا: اإبحث عللن اأ�صحاب اخلللرة واطلللب الن�صائح، 
ومن االأف�صل اأال تقوم باأي حتركات جديدة حفاظًا منك 
علللى اال�صتقللرار  عاطفيًا: تواجه �صغوطللًا �صديدة، فُكن 
جاهزاً ومت�صّلحللًا بالهدوء وطول البال لتخرج منت�رشاً 

وتك�صب قلب ال�رشيك جمدداً

مهنيللًا: م�صاريللع مهنيللة الفتللة ودقللة يف التنفيللذ 
و�صللواًل اإىل النجللاح، وهللذا يكللون عنللوان املرحلة 
املقبلللة اإذا قمت باخلطوات الازمة  عاطفيًا: ال تكن 
قا�صيللًا مع ال�رشيك فغايته تبقللى راحتك و�صعادتك، 

واندفاعه قد يكون ال�صبب يف ارتكابه االأخطاء

مهنيللًا: تتح�صللن اأحوالللك وميكنك اأن ت�صنللع كل �صيء 
�للرشط التحرك و�صللط اإجراءات �صليمللة، الظروف تكون 
يف معظمهللا مائمة جداً  عاطفيًا: اإذا كنت غر مرتبط 
قد تتعّرف يف �صفر اأو يف لقاء اإىل �صخ�ض جديد وتقرر 

االرتباط به ومت�صية بقية حياتك معه

مهنيللًا: اأمللور ب�صيطللة قد حتمللل الكثر مللن املتغّرات 
االأ�صا�صيللة، لذا عليك عدم اال�صتهتار بللاأي �صيء، واإياء 

بع�ض االأمور العابرة االهتمام الازم
 عاطفيللًا: ال تللدع الراكمللات القدميللة تفر�للض نف�صها، 
ومعاجلتهللا كان يجب اأن تقللوم بها منذ زمن بعيد قبل 

اأن ت�صل اإىل ما و�صلت اإليه اليوم

مهنيللًا: اال�صتعللداد والتيقظ مطلوبان لاأيللام املقبلة، 
وعلللى الرغم من ال�صغوط الكبللرة متار�ض املزيد من 
الدقللة واالنتباه  عاطفيًا: ال حتللاول اأن ت�صتخف باآراء 
ال�رشيللك، الأنه قد يفاجئك ويدفعك اإىل اإعادة النظر يف 

اأ�ص�ض العاقة بينكما وبناء كل �صيء جمدداً

  خبرية جتميل عراقية مقيمة يف 
االمارات حا�شلة على �شهادة يف 

جمال املكياج بالرغم من كونها 
مهند�شة لكن حب املكياج لديها جعلها 
ت�شري نحو هوايتها وتتطور فيها مما 

جعلها من امل�شهورات يف ال�شو�شل 
ميديا مبجال املكياج   لديها الكثري 

من املتابعات يف العراق والوطن 
العربي جميلة ومثقفة وت�شعى 

جاهدة مل�شاعدة الفتيات على تعلم 
خطوات املكياج ال�شحيحة عن طريق 

الفيديوات التي تطلقها عرب ح�شابها 
على ال�شو�شل ميديا �شاركت يف 

العديد من امل�شابقات واأختريت كوجه 
اعالين ل�شركة بيزلني للتجميل انها 

خبرية التجميل هديل العزاوي التي 
خ�شت �شحيفتنا بهذا احلوار ..


