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مهنيللًا: تعمللل مل�للروع جديللد و�ضللخم، يتطلللب عمللًا 
االخت�ضللا�ص  باأ�ضللحاب  ت�ضللتعني  ورمبللا  جماعيللًا، 
املقربللني منك الإجنازه عاطفيللًا: تتلقى دعوة اإىل اإحدى 
املنا�ضبات االجتماعية التي تتعّرف خالها اإىل �ضخ�ص 

يجذبك ب�رعة، وتقرر التقرب منه اأكرث

مهنيًا: تتو�ضللل اإىل اإقناع جهات ر�ضمية اأو اجتماعية اأو 
مهنية تعرت�ص على حتّركاتللك وتبدو االأمور على درجة 
كبرية من االرتياح عاطفيًا: جتنب النقا�ضات العقيمة مع 
ال�ريللك هذا اليللوم، الأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، 

وال ت�ضمح للخافات بالظهور جمدداً

مهنيللًا: قد جتد فرقًا كبرياً يف العمل بعد التح�ضللينات 
التي اأدخلتها، لكن التقدم مهم من اأجل اأجواء مثمرة

عاطفيًا: قد ي�ضللغط ال�ريك يف �ضبيل تو�ضيح االأمور 
امل�ضللتقبلية، فكللن جاهللزاً لذلللك وح�ر للله االأجوبة 

ال�ضافية واملقنعة واملنطقية

مهنيللًا: يللوم منا�ضللب جللّداً يحمللل اليك احلللظ كما 
ال�ضفر اىل بلدان بعيدة، قد تكون احلوافز كثرية جّداً 
واالنفعللاالت املهنية �ضللليمة عاطفيًا: �ريك جديد 
ومغامللرة عاطفيللة تفر�ص نف�ضللها، لكن ال�ضللورة 
النهائية مل تتو�ضح بعد بانتظار املقبل من االأيام

مهنيًا: متار�للص جاذبية كبللرية وتفرح بوجود 
باملواعيللد  مفكرتللك  حتفللل  بقربللك،  الزمللاء 
اجلميلللة املنا�ضللبة واالأخاذة عاطفيللًا: قد جتد 
احلللب اإذا كنت وحيداً وتنعم باأوقات ممتعة مع 
احلبيللب اإذا كنللت مرتبطًا، لكن حذار اأ�ضللحاب 

النيات املبيتة

مهنيًا: ت�ضعر بقوة كبرية الخرتاق احلواجز واحل�ضول 
علللى الدعللم املطلوب، ويحمللل اإليك هذا اليللوم مركزاً 

جديداً تختاره يف حياتك
عاطفيللًا: حتللاول قدر االإمكان ممار�ضللة �ضللحرك على 
ال�ريللك وتنجح يف ذلللك، الأنك تدرك مكامن �ضللعفه 
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اختراعات مفيدة للبشرية قدمتها المرأة
 

اأف�ضل ما قدمت املراأة للب�رية من اخرتاعات :
Windshield Wi p 1. ما�ضحة زجاج ال�ضلليارات
er : قامللت مللاري اندر�ضللون بتطوير مم�ضللحة مطاطية 
، وتثبيتهللا علللى عمللود مت�ضللل بداخللل ال�ضلليارة ، مللع 
امكانية التحكم يف التخل�ص من اجلليد واالأمطار ب�ضللحب 
املتحكللم يدويللا لتحريك امل�ضللمحة ، ال�ضللتعادة الروؤية ، 

وح�ضلت ماري على براءة االخرتاع يف 1903 .
Colored Falre Sy p 2. النظام ال�ضللوئي امللللون
tem : عملللت مارثا كو�ضللتون ع�ر �ضللنوات متوا�ضلللة 
باجلهللد والتجللارب ، وا�ضللنتها بحثللا اليجللاد توهجات 
م�ضيئة ت�ضتطيع اال�ضللتمرار لفرتة اأطول ، وبطريقة �ضهلة 
اال�ضتخدام ، حتى اقتب�ضت الفكرة من تقنية �ضنع االألعاب 
النارية وتطوير نظامها ال�ضللوئي ، وقد ا�ضللرتت البحرية 
االأمريكيللة حقللوق االخللرتاع وا�ضللتخدمته يف كثللري من 

احلروب فيما بعد .
 Foot Pedal Trash 3. �ضلللة القمامة ذات الدوا�ضللة 

: ا�ضللتطاعت ليليان جيلربيث بتعديللات عبقرية متعددة 
لعللدة اأجهزة كهربائية ، ومن �ضللمن االأجهزة التي قامت 
بتعديلها دوا�ضة �ضلللة املهمات لفتحها با�ضتخدام القدم 
، وذلللك الهتمللام ليليان يف حت�ضللني البيئللة قي جماالت 

خمتلفة .
Ge p 4. ال�ريط الا�ضق ومواد البناء املقاومة للنار
bond : ا�ضللم ملواد بناء غللري قابلة للتلف تتمتع بقوة 
، كمللا اأنهللا غللري �ضللامة ، ابتكرتهللا باتريكيللا بيلينجز ، 
وكانت تقوم بالنحت ، وت�ضللتخدم اجل�ص يف منحوتاتها 
، ويف 1970 فكللرت يف ا�ضللافة اال�ضللمنت للحفاظ على 

منحوتاتها لفرتة اأطول .
عظيللم  اخللرتاع   :  Laser Tecnology الليللزر   .5
الفائللدة يف جمللاالت متعللددة ، قدمتلله مللاري �ضللبيث 
احلا�ضلللة علللى املاج�ضللتري ، والللذي افللاد يف الو�ضللول 
الخرتاعللات كثللرية مثل نظام تعديللل االألللوان ، اإذ ميكن 
�ضللبط م�ضدر ال�ضللوء باأطوال موجية خمتلفة ، مما يعمل 
علللى انتاج األللوان خمتلفة متعللددة اال�ضللتخدامات ، كما 
ا�ضللتخدم الليللزر يف اخللرتاع العاك�ص الرنان امل�ضللتخدم 

يف التطبيقات الع�ضللكرية واملدنيللة املختلفة ، مثل قراءة 
الباركود املطبوع على املنتجات .

6. ع�ضللارة املاب�ص Clothes wringer : �ضللاهمت 
ايلني ايجلني يف 1880 بخدمة جليلة وهامة لكل ن�ضللاء 
العللامل ، باخرتاعها ع�ضللارة املاب�ص املبللللة ، ولكونها 
امللراأة زجنية ومع العن�رية ال�ضللائدة يف امريكا يف ذلك 
الوقللت مل تقم بت�ضللجيل بللراءة االخرتاع با�ضللمها ، وقام 
رجللل ابي�ص ب�للراء الفكرة مقابل مبلغ زهيد ال ي�ضللاوي 

فيمة هذا االخرتاع .
7. الزجاج اخلفي Invisible Glass : متكنت كاثرين 
اأول عاملللة ب�ركللة جللرال اليكرتيللك عللام  بلودجيللت 
1935 باكت�ضللاف طريللق لنقللل طبفات رقيقللة احادية 
اجلللزء اإىل الزجاج ، واملعادن ، بانتاج زجاج غري عاك�ص 
لل�ضللوء ، يقللوم بانعكا�للص ال�ضللوء وانك�ضللاره من خاله 
، وب�ضللتخدم هللذا الزجاج يف امليكرو�ضللكوب ، وكامريات 

املراقبة ، والنظارات ، وناطحات ال�ضحاب .
 Fiber and Textile 8. االألياف ال�ضناعية والن�ضيج
: جوليانا تي�ضللورو احلا�ضلللة على الدكتوارة الع�ضللوية ، 

والتللي ح�ضلللت علللى بللراءة 125 اخللرتاع ، ا�ضللتطاعت 
تطويللر األيللاف �ضللناعية مقاومللة للنللار ، كمللا قامللت 
باخللرتاع طريقة ملنللع تكد�ص االألياف ال�ضللناعية خال 

الت�ضنيع .
 :  Photography Film 9. تطويللر افللام الت�ضللوير 
عملت الكيمائية يف وكالة نا�ضللا الف�ضائية باربرا ا�ضكينز 
على تطوير اأفام الت�ضللوير الفوتوجرايف با�ضللتخدام مواد 
م�ضللعة لتح�ضللني النيجاتيف ، حيث اتاح حت�ضللني ال�ضللور 
بعد االنتهاء من اعدادها ، وقد ا�ضللتعانت وكالة نا�ضا بهذا 
االخرتاع ملعاجلة �ضور الف�ضاء ، وقد ا�ضتخدم بعد ذلك يف 
الطب لتح�ضللني �ضللور االأ�ضعة ال�ضللينية . 10. نظام حتويل 
 Telephone Switching الهاتفيللة  املكاملللات 
System : اعتمللدت ايرنا هوفر يف 1954 الباحثة يف 
معامل �ركة بيل علللى الكمبيوتر يف تطوير نظام حتويل 
املكاملللات الهاتفيللة ، اإذ ميكن لهاذ النظللام مراقبة معدل 
املكاملللات الواردة ، ويقوم بتعديل معدل قبول املكاملات 
لتجنللب امل�ضللاكل الناجتة عللن زيللادة املكاملللات ، وهذا 

النظام ي�ضتخدم يف دميع �ركات الهواتف االأر�ضية .

حوار – هيفاء القره غولي 

خاص

طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل

نصائح يجب اتباعها قبل استخدام الحناء

نصائح مهمة للتمتع بمكياج مثالي للبشرة الدهنية

1 علبة مكرونة. 
ماء ،ملح. 

احل�ضوة: 
ربع كيلو حلم مفروم. 

1 ب�ضلة. 
ملح وفلفل ا�ضود وكمون وثوم وزيت. 

الب�ضاميل: 
ن�ضف كوب زيت. 

ن�ضف كوب طحني. 
3 اكواب حليب. 

ملح،فلفل. 
بي�ضة.

الطريقة: 
ت�ضلق املكرونة ون�ضلليف اليها ملعقة طعام زيت حتى 
ال تلت�ضللق املكرونللة.  بعدهللا نفللوم بقلي الب�ضلللة مع 
الثللوم واللحللم املفروم والبهللارات، ثم ن�ضللع الطحني 
والزيت على النار حتى ي�ضللبح لونها ذهبي ثم ن�ضيف 
احلليللب والبي�ص املخفوق مللع احلليب والبهارات على 
الطحللني والزيللت ونقلبه جيدا. و بعد ا�ضللتواء املكرونة 
وت�ضللفيتها مللن املللاء ن�ضلليف قليللا مللن الب�ضللاميل 
ونقلبه ون�ضللع ن�ضفه يف ال�ضللينية)طبقة غري �ضميكة.

ثم ن�ضيف اللحم ثم نغطيها باملكرونة وهكذا اىل نفاذ 
كمية املعكرونة واحل�ضللوة وبعدها ندخلها الفرن حتى 

تتحمر وتقدم �ضاخنة .

ان احلنللاء تعتللرب �ضللبغة طبيعية م�ضتخل�ضللة من ع�ضللبة 
احلنللاء الطبيعيللة فهى تك�ضللب ال�ضللعر لللون طبيعي مميز 
وجتلعلله حيويا وتزيد مللن ملعانه ، و كما انها تعمل على 
زيادة نعموته وكثافته تلقائيا ولها فوائد �ضللحية عديدة 
اي�ضللا على عك�ص ال�ضللبغات الكيميائية التللي تعمل على 
اجهاد ال�ضللعر وتق�ضللفه و�ضللقوطه فاحلناء ع�ضبة ممتازة 
ت�ضللتخدم للح�ضللول على اللللون البني املحمر وع�ضللبتها 
التي نح�ضللل منها على امل�ضحوق الفعال ذات لون اخ�ر 
ترابللي ولهللا رائحة مميللزة خا�ضللة ، منذ قدمي الع�ضللور 
واالزمنة ا�ضللتخدمت احلنللاء ففي الع�للر الفرعوين كان 
الفراعنة ي�ضللتخدمونها يف تزيني و�ضللبغ ايدهم ، وكانوا 
اي�ضللا ي�ضللتخدمونها لعللاج اجلللروح واحلللروق وكانللوا 
ي�ضللتخدمون ازهارهللا يف التزيللني والتجميللل ، حتى يف 
العهد النبوي عهد الر�ضللول عليه اف�ضللل ال�ضاة و ال�ضام 
كانت احلناء ت�ضللتخدم من قبل الرجال والن�ضللاء حتى ان 
الر�ضللول عليه اف�ضل ال�ضاة وال�ضام كان ي�ضتخدمها يف 
�ضللبغ ذقنلله ، فعن �ضلللمى ام الرافللع قالت اأن ر�ضللول اهلل 

�ضلللى اهلل عليه و�ضلللم ما �ضكا اإليه اأحد وجعًا يف راأ�ضه اإال 
احتجم ، وال �ضللكا اإليه وجعًا يف رجليه اإال قال اخت�ضللب ، 
و عنها اأي�ضللًا قالت: كان ال ي�ضلليب النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلللم قرحة وال �ضوكة اإال و�ضع عليها احلناء ، وكما قال 
ر�ضللول اهلل �ضلللى اهلل عليه و�ضلللم ان اح�ضللن ما غريمت به 
ال�ضلليب احلنللاء والكتللم ، و قللد اظهللرت بع�ص الدرا�ضللات 
الطبيللة والعلميللة احلديثللة ان اوراق احلنللاء حتتوي على 
مللواد م�ضللادة ومعاجلة للفطريللات واالمرا�للص الفطرية 
كمر�للص اجلللذام واي�ضللا بهللا مللواد م�ضللادة ومعاجلللة 

k للجراثيم وهي متتلك فيتامني
الذي ي�ضللاعد علللى وقف نزيف الدم وتخرث الدم ، واي�ضللا 
احلناء ت�ضاعد يف وقف ن�ضاط اخلايا ال�رطانية باجل�ضم 

. الن�ضائح التي يجب اتباعها قبل و�ضع احلناء :
p 1 ال ت�ضللتخدمي اي ادوات معدنيللة لتح�ضللري احلنللاء 

حتى ال تتفاعل معها .
p 2 التخل�للص مللن البقللع الناجتة عنها حتللى ال تكون 

�ضعبة االزالة فيها بعد .
p  3 التاكد من عدم وجود اي ح�ضا�ضية من قبل احلناء عن 

طريق جتربتها على ال�ضاعد او على منطقة ما وراء االذن .

p 4 يف�ضللل و�ضللع قليللل من زيت الزيتللون حول االذن 
وعند مقدمة ال�ضعر لتجنب �ضبغهم .

امل�ضللبوغ  ال�ضللعر  مللع  احلنللاء  ا�ضللتعمال  جتنللب   p  5
كيميائيا قبل مرور 3 ا�ضهر .

p 6 ا�ضتخدام الزيوت الطبيعية مع خليط احلناء لتغذية 
ال�ضعر .

p 7 يف�ضللل عدم ا�ضتعمال ال�ضامبو عند غ�ضل ال�ضعر من 
احلنللاء لكللي ال يتفاعل معها ويف�ضللل ا�ضللتخدام الب�ضلللم 

فقط .
p 8 تق�ضلليم ال�ضعر اىل ق�ضمني منتظمني او اربعة اق�ضام 

منتظمة عند فرد احلناء على ال�ضعر .
p 9 و�ضع احلناء من جذور فروة ال�ضعر حتى االطراف .
p 10 عللدم تللرك احلنللاء علللى ال�ضللعر اكرث مللن 4 ل 6 

�ضاعات حتى ال جتف عليه ويتعر�ص للتق�ضف .
p11  مترير ا�ضللابع االيد بني خ�ضات ال�ضعر للتاكد من 

مرورها بال�ضعر كله 
12p لللف ال�ضللعر على هيئة طاقية ثللم لفة ببونية ملدة 
�ضللاعة لكللي تتفاعللل احلنللاء معلله ثم فكلله لكي تن�ضللف 

احلناء .

عانيللت من ب�رتي الدهنية ل�ضللنوات عديللدة، وكنت 
كل مللرة اأقللرر و�ضللع املكيللاج ينتهللي االأمللر بوجه 
المع اأو ي�ضللبح املكياج �ضللائا. ولكني اأخريا اأدركت 
مللا هللي الطريقة ال�ضللحيحة لو�ضللع مكيللاج مثايل 
للب�رة الدهنية دون اأن يتاأثر باأي �ضلليء. فقط اقراأي 

الن�ضائح التالية:
p١ يف البداية تعلمت طريقة حت�ضللري ب�رتي لو�ضع 

املكياج كما هي مو�ضحة يف مقال �ضابق.
p٢ للن�ضللاء �ضللاحبات الب�رة الدهنية اأنا اأن�ضللحك 
ب�للراء منتجللات مكيللاج باأ�ضللا�ص مكون مللن املاء 
ولي�للص الزيت. واإذا كنت ت�ضللعرين اأنك ال ت�ضللتطيعني 

التفريللق بينهمللا ميكنك �ضللوؤال العاملللني يف متاجر 
املكيللاج وهي �ضللتخربك بللكل منتللج اإن كان معتمد 

على ماء اأو زيت.
p٣ اأي�ضللا عليك اأن جتعلي ب�رتللك رطبة دائما، الأن 
حمافظتك علللى ب�رتك رطبة �ضي�ضللاعدك على حفظ 
تللوازن الزيوت يف ب�رتك وبذلك �ضللتتخل�ص ب�رتك 

من اللمعان و�ضيظل املكياج عليها طويا.
p٤ واالآن �ضللياأتي دور الرباميللر، فاأنت حتتاجني اإىل 

برامير خايل من الزيوت وم�ضاد للمعان.
p٥ اأف�ضللل كرمي اأ�ضا�ص ل�ضللاحبات الب�رة الدهنية 
هللو اختيللار كرمي اأ�ضللا�ص مطفللي ويظللل طويا، فا 

تفكري يف اأي كرمي اأ�ضا�ص اآخر المع.
p٦ جتنبللي البللودرة نهائيا، الأنها �ضللتعمل 
على غلق امل�ضام و�ضت�ضبب لك اأ�رار بالغة، 

وهذا اأي�ضللا �ضيحفز امل�ضام على اإفراز املزيد من 
الزيوت.

p٧ اأتعلمللني اأن الللل Blotting papers �ضللتكون 
رائعة بالن�ضللبة لك؟ ا�ضللتخدميها مرة اأو مرتني اأثناء 
خروجاتللك و�ضيتنده�ضللني من قدرته علللى التخل�ص 
من دهون ب�رتك. p٨ اأخريا ولي�ص اآخرا، ا�ضللتخدمي 
�ضرباي مثبت للمكياج لت�ضمني مكياج ثابت وجذاب 

طوال الوقت.

مهنيًا: يقّدر االآخرون تفانيك واإخا�ضللك يف العمل، 
ومتار�للص تًاثللرياً كبللرياً وت�ضللغي اىل مللا يقللال لك 
باهتمللام عاطفيللًا: تفّكللر يف ق�ضللية زوجيللة اأو يف 
�راكللة اأو تعي�ص رومان�ضللية اأو تفللرح بالتفاتة من 

قبل احلبيب الذي جتنبك كثرياً يف االآونة االأخرية

مهنيًا: ال تتهّور يف اتخاذ قرار اأو توقيع عقد لئا ت�ضاب 
بخيبللة اأمللل، قد حتبط حماوالتللك اأو توؤّجللل معاماتك 
عاطفيًا: تختار الوقت املنا�ضللب لتعرّب لل�ريك عن مدى 
تعلقك به، ما ي�ضللعره بالراحة والطماأنينة جتاه العاقة 

بينكما

مهنيًا: ت�ضللرتيح من بع�ص ال�ضغوط وحتقق ابتداء من 
اليوم حلمًا ما، وميكنك اأن تبداأ حملة دعائية وتاقي 
التاأييللد من قبل الزمللاء عاطفيًا: االأجللواء االإيجابية 
ت�ضلليطر هللذا اليللوم، وخ�ضو�ضللًا اأّن ال�ريللك اقتنللع 

بوجهة نظرك املتعلقة باأ�ض�ص العاقة بينكما

مهنيًا: اأنت متعب نف�ضلليًا ب�ضللبب ف�ضللل م�ضاريعك، ال 
تياأ�ص فامل�ضللتقبل واعد ويب�ّر بالنجاح، وال �ضلليما 
اأنللك �ضللاحب اإرادة �ضلللبة وعزمية ال تلللني عاطفيًا: 
اإ�ضللاحك ويف  ياأ�ضلله يف  عللن  احلبيللب  لللك  يعللرّب 
م�ضللاعدتك علللى تو�ضلليح م�ضللاعرك، فللا تخذله بل 

�ضّهل له االأمور وكن اأكرث تعاونًا

مهنيللًا: عللودة امليللاه اإىل جماريها توّلللد ارتياحًا 
العمللل،  يف  الزمللاء  وبللني  بينللك  كبللرية  وثقللة 
وينعك�ص االأمر اإيجابًا لللدى اأرباب العمل عاطفيًا: 
عليك اأن تن�ضللى املا�ضي، وتبحث عن �ريك جديد 
يفهمك ويقف اىل جانبك ويدعمك يف كل الظروف 

التي ميكن اأن متر بها

�ساهمت املراأة على مر التاريخ يف 
اإعمار الكون ، وتطويره ، وكان 

لها ب�سمات وا�سحة ومميزة 
، تركتها يف جماالت خمتلفة ، 

وطرقت املراأة اأبوابا كثرية اثبتت 
جدارتها وتوفقها ، يف التاريخ 
، والطب ، والهند�سة ، واالأدب 
، والعلوم ، وابتكرت كثري من 

االأجهزة واالخرتاعات التي 
ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية 
دون اأن نعلم �ساحبها ، ولكن 

بالبحث والتنقيب وراء كل من 
هذه االخرتاعات جند وراءه 

امراأة خمرتعة ت�ستحق ال�سكر 
والثناء .

مهنيًا: تتلّقى �ضلليًا من العرو�للص اأو تعرف لقاءات 
واعدة جّداً تكون مبثابة حافز مهّم لتطوير اأدائك

العاقللة  يف  ال�ضللعاب  بع�للص  تواجلله  عاطفيللًا: 
العاطفية وقد تت�رف مع ال�ريك ب�ضّدة اأو بجفاء، 

فكن متيّقًظا لهذا االأمر


