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مهنيًا: اإذا كنت ت�سعر باأنك ل�ست بحال طبيعية، ترّقب خروج 
روح��ك املغامرة لتعوي�ض م��ا فاتك من الوقت، وال �سيما اأن 
يف داخلك قوة ال ميك��ن اإيقافها اأبداً عاطفيًا: احلوار الهادئ 
هو ال�سبيل االأف�سل لتنعم مع ال�رشيك بحياة هادئة، فتجد اأن 

االأمور اأكرث �سهولة مما كنت تتوقع

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��رث تف��اوؤاًل، وخ�سو�س��ًا اأنك 
�ستق��دم عل��ى مرحل��ة مزده��رة يتخللها جن��اح و�سعادة 
وراح��ة عل��ى ال�سعد كاف��ة عاطفي��ًا: الت���رشف بطريقة 
ع�سوائي��ة لن يكون �سهاًل، وقد تكون له انعكا�سات �سلبية 

غري م�سمونة النتائج، فكن اأكرث جدية

مهني��ًا: ت�سع��ر اأن اأجواء العم��ل ال�ساخب��ه ال تنا�سبك 
وتبحث عن بدي��ل وتقوم اليوم بالكث��ري من االأبحاث 
لت�س��ل اىل نتيج��ة مر�سية  عاطفي��ًا: يتطلب منك هذا 
اليوم بع�ض الت�سحيات من اأجل احلبيب، فكن جاهزاً 

وال ترتّدد، احلياة يوم لك ويوم عليك

مهني��ًا: ال تكن مت��واكاًل يف عملك ونفذ مهام��ك بنف�سك وكن 
متحفظ��ًا يف ت�رشفاتك وال ت�ستعج��ل عاطفيًا: ت�سعر باحلزن 
لف��راق احلبي��ب وال تعرف كي��ف تتعامل م��ع الو�سع اجلديد 

وتعمل امل�ستحيل ال�سرتجاعه

مهني��ًا: ي�س��ري هذا الي��وم اإىل �رشاء من��زل اأو بي��ع لعقار بثمن 
منا�س��ب، وبداي��ة عمل جديد اأو زيارة م��كان حتبه ويرتك اأثراً 
يف قلب��ك عاطفيًا: كن عاقاًل وال تعر�ض نف�سك للخطر وجتّنب 
النقا�س��ات امل�سبوه��ة، ق��د تدعم��ك ال�سداق��ات وجت��د االأمان 

بالقرب من ال�رشيك الذي يدعمك يف االأوقات ال�سعبة

مهني��ًا: ت�سرتيح من ال�سغ��وط وتبدو را�سي��ًا عّما يح�سل، 
فك��ن متفائاًل باالأف�سل وا�سَع لتعزيز العالقات يف حميطك 
املهني عاطفيًا: تعي�ض ظروف��ًا جميلة وداعمة من ال�رشيك 
وم��ع معظ��م من تختل��ط به��م يف حياتك اليومي��ة، وتكون 

مرتاحًا نف�سيًا وعاطفيًا
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خبيرة التجميل آمنة: هدفي عكس صورة جميلة عن عمر الثالثينيات

متزوج��ة وام لطفل��ة لكن هذا مل مينعها م��ن ان تكمل طريقها 
فب جمال التجميل ..تقدم الن�سائح للفتيات وتقودهن ملعرفة 
مايحتج��ن للح�سول عل��ى ب�رشة وجمالي��ة �سحيحة ،ح�سلت 
على �سهادة خبرية العناي��ة بالب�رشة من االأكادميية اللبنانية 
للتجميل وهي م�ستمرة بهذا املجال ،انها خبرية التجميل امنه 

غالب التي خ�ست �سحيفتنا ووكالتنا بهذا احلوار ..
من هي امنه ؟عرفينا عن نف�سك ودرا�ستك ؟؟

ا�سمي اآمنه غالب فهد ٣٢عمري عام  خريجة كلية  علوم  ق�سم 
بايوجلي ومن الع�رشة االأوائل 

حالتي االجتماعية متزوجة واأم لطفلة 
نا�سطة على ال�سو�سل ميديا.

--كي��ف دخلت��ي ال�سو�س��ل ميدي��ا وه��ل كنتي راف�س��ة فكرة 
الدخول لها ؟؟

مل اأكن راف�سة للفكرة بالعك�ض اأنا من امل�سجعني لها لكن رمبا 
اأخ��رت ظهور �س��وري  كان اله��دف من ذلك ان ت�س��ل للنا�ض 

�سخ�سيتي قبل �سكلي.

-كون��ك خب��رية جتمي��ل ماه��ي الن�سائ��ح الت��ي توجهينه��ا 
للفتيات لكي يعتنوا بب�رشتهم ؟؟

ن�سيحت��ي جلمي��ع الفتي��ات التهمل��و اك��ر ع�س��و 
باجل�سم وهو الب�رشة! الن  ) لنف�سك عليك حق(

-ه��ل واجهتي انتق��ادات عند دخول��ك ال�سو�سل 
ميديا ؟؟

 االنتق��ادات ه��ي �سدى النج��اح وال مانع لدي 
ان اأك��ون اأنا ال�س��وت واملنتقدي��ن يلعبون دور 

ال�سدى لذا الاعري اهتمام لالنتقاد 
-حدثينا عن ال�سهادة التي ح�سلتي عليها يف 

جمال العناية بالب�رشة ؟؟
ح�سل��ت عل��ى �سه��ادة خب��رية العناية 
اللبناني��ة  االأكادميي��ة  م��ن  بالب���رشة 

للتجميل
واعترها اول خطوة يف ال�سلم  النني 
�سخ���ض يع�س��ق ويق��در كل معلوم��ة 
جديدة لذلك �سيكون هناك اكرث من 
دورة تدريب��ة واأكرث من �سهادة يف 

جم��ال العناي��ة وجماالت اخ��رى ان �س��اء اهلل �ساأعمل جاهدة 
للح�سول عليها الزيد خرتي يف جمال التجميل 

كونك ام كيف توفقني بني بيتك وا�رشتك وعملك ؟؟
ان��ا ان�سانه ال تدع��ي املثالي��ة  والتوفيق بني هذه 
االمور �سعب لكن لي�ض م�ستحيل واحاول ان اق�سم 
اولويات��ي من االأه��م اىل امله��م اىل االأقل اأهمية  
دون اإهم��ال اي جانب منهم او تق�سري 

يف احدهم .
-ماه��ي ال�رشك��ة الت��ي اختارت��ك 

لتكوين وجهها االعالين ؟؟
���رشكات  م��ن  الكث��ري  م��ع  تعامل��ت 
التجمي��ل  وموؤخ��راً دخلت يف جمال 
مث��ل  الوطني��ة  امل�ساري��ع  دع��م 
 pioneer �رشك��ة  دع��م  حمل��ة 

لل�سناعات الدوائية 
الدخ��ول  ل��ك  ا�س��اف  --م��اذا 

لعامل ال�سو�سل ميديا ؟؟
م��ن خ��الل اإي�سال ونق��ل الفكرة 

وتب�سيطه��ا مل��ا يق��ارب الرب��ع ملي��ون متاب��ع عل��ى من�سات 
العر���ض وع��امل ال�سو�سل ميدي��ا ا�سافلي حب النا���ض الذي ال 
يق��در بثم��ن والذي يزيد م��ن طموحي وي�سجعن��ي للتقدم نحو 
خط��وات النجاح . -انت مع ام �سد تزايد عمليات التجميل يف 

العراق ؟؟
اأنا م��ع التجميل عند احلاجة ولكن بدون مبالغة الن املبالغة 

توقع ال�سخ�ض يف الكثري من امل�ساكل .
ماهو هدف امنه الذي ت�سعى جاهدة لتحقيقه ؟؟؟

لي���ض هدف واح��د بل �سل�س��ة اأه��داف  ولكن اأهمه��ا هو عك�ض 
�سورة جميلة عن عمر الثالثينيات لدى الن�ساء  واي�سال فكرة 
له��ن ب��اأن " It's never too late" ميكنه��م ان ي�ستعي��دو 
�سبابه��م يف اي حلظ��ة  الن ال�سب��اب ينب��ع من �سب��اب الداخل 

ولي�ض املظهر فقط 
--كلمة اخرية ملتابعيك ؟؟

كل احل��ب والتقدي��ر للمتابع��ني واأود �سكرهم عل��ى كل دقيقة 
وثاني��ة ا�ستغرقوها من وقتهم يف قرائة كتاباتي ومن�سوراتي 
ون�سائحي واي�س��ا اتوجه بال�سكر ل�سحيفة ووكالة اجلورنال 

والقائمني عليها زامتنى لهم دوام التوفيق .

حوار ــ هيفاء القره غولي 

طريقة عمل البرياني العراقي

إزالة مكياج الوجه بـ »خلطات منزلية«

7 نصائح إلنقاص الوزن بعد الوالدة وشد منطقة البطن

 املكّون��ات كوب��ان م��ن االأرز الب�سمتي. كيلو غ��رام من اأفخاذ 
الدج��اج. ن�سف كيلو غرام من حلم البق��ر املقطع. حبتان من 
الب�س��ل املقّط��ع اإىل جوان��ح. ن�س��ف كيلو غرام م��ن البطاطا 
املقّطع��ة اإىل مكعبات. اأربعمئة وخم�سون غرامًا من البازيالء 
املعّلب��ة. مئتا غرام من الزبيب. مئتا غ��رام من اللوز امل�سلوق 
واملقّط��ع واملق�رّش. كوب من ال�سعرية. فلف��ل اأبي�ض. ملعقتان 
كبريت��ان من الكركم )�سبغة لوزينا(. ر�ّسة من الفلفل االأ�سود. 
ملعق��ة كبرية من به��ارات الرياين. ملعقت��ان �سغريتان من 
البهارات امل�سّكلة. ملح. ملعقتان كبريتان من الزيت النباتّي. 
طريق��ة التح�س��ري ا�سلقي اأفخاذ الدج��اج، واف�سلي العظم عن 
حل��م الدج��اج، لكن علي��ِك االحتف��اظ مب��رق الدج��اج جانبًا. 

�سع��ي القليل من الزيت يف قدر على الن��ار واقلي فيه الب�سل 
اإىل اأن يتحّم��ر، وبع��د ذل��ك احتفظي به جانب��ًا. اقلي البطاطا 
واحتفظ��ي بها جانبًا، واقلي البازي��الء واحتفظي بها جانبًا، 

وكذلك االأم��ر بالن�سبة للوز، والزبيب، واللحم، بحيث يقلى كّل 
منه��ا على ح��دة، ومن ثّم احتفظ��ي بهم جانب��ًا. اغ�سلي االأرز 
جي��داً اكرث م��ن مرة، وانقعي��ه يف ماء نظيفة م��ّدة ال تقل عن 
خم���ض ع�رشة دقيقة، حتى نتخّل�ض م��ن اأكر كمية من الن�سا. 
�سع��ي يف قدر على النار ال�سعريي��ة واقليها، ثم اأ�سيفي اإليها 
االأرز، والكرك��م، والبهار، والفلفل االأ�سود، والبهارات امل�سّكلة، 
واملل��ح، والب�س��ل، والبطاط��ا، والبازي��الء، واللح��م، وقط��ع 
الدج��اج. اغم��ري املكّونات مبرق الدجاج ال��ذي احتفظتي به 
م��ن اخلط��وة االأوىل، ويف ح��ال مل تك��ن كمية امل��رق كافية، 
اأ�سيف��ي املاء اإليها، واتركي املزيج عل��ى النار اإىل اأن ين�سج 

االأرز. 

لك��ي حتافظ��ي عل��ى ب�رشت��ك خالي��ة م��ن التجاعي��د 
والعالم��ات املزعج��ة، علي��ك اأن حتر�س��ي يوميًا على 
اإزال��ة ال� مكياج قبل النوم، وم��ن اأف�سل طرق التخل�ض 
م��ن املكياج تل��ك الطرق الت��ي تعتمد عل��ى اجلمع بني 
اإزال��ة م�ستح���رشات التجمي��ل وترطيب الب���رشة يف اآن 
واح��د. فما ه��ي املنتجات الت��ي ت�ستطي��ع اأن تقدم لك 
ه��ذه املعادلة ال�سعبة؟ بالتاأكي��د هي املواد الطبيعية، 
فهن��اك الكث��ري م��ن امل��واد الطبيعي��ة البارع��ة، والتي 
باإمكانه��ا اإزال��ة املكي��اج دون اإحل��اق اأي التهاب��ات 
بالب���رشة مع تغذي��ة ب�رشتك وترطيبها بع��د يوم طويل 
م��ن اإرهاقه��ا مب�ستح���رشات التجمي��ل. اإلي��ك اأف�س��ل 

مزيالت املكياج الطبيعية املغذية:
1. زي��ت الزيت��ون: قوم��ي بو�س��ع زي��ت الزيتون على 
قطن��ة نظيف��ة، ومرريه��ا عل��ى ب�رشتك مل��دة دقيقتني 
حتى تتخل�سي م��ن بقايا املكياج نهائي��ًا، ثم ا�سطفي 
ب�رشت��ك باملاء الفات��ر. 2. اللنب والع�س��ل: قومي مبزج 
ملعق��ة من الل��نب وملعقتني من الع�س��ل وثالث مالعق 
من املاء، واحفظي املزي��ج يف الثالجة، وقومي يوميًا 
بتمري��ر املزي��ج عل��ى ب�رشت��ك بوا�سط��ة قطن��ة نظيفة 
للتخل�ض من املكياج نهائيًا، ثم ا�سطفي ب�رشتك باملاء 
الفات��ر. 3. االألوف��ريا: قوم��ي مب��زج ربع ك��وب من ماء 
االألوف��ريا م��ع ن�سف كوب م��ن زيت الزيت��ون، ونظفي 

ب�رشتك به جي��داً حتى تتم اإزالة جميع االأو�ساخ وبقايا 
املكياج املرتاكمة على ب�رشتك.

4. مزي��ج زيت الزيتون وزيت جوز الهند: قومي مبزج 
ن�سف ملعقة من زي��ت جوز الهند مع ن�سف ملعقة من 
زي��ت الزيت��ون وكوب من امل��اء وملعقتني م��ن �سامبو 
االأطف��ال، ثم مرري املزيج عل��ى ب�رشتك بوا�سطة قطنة 

نظيفة للتخل�ض من املكياج، ثم ا�سطفي ب�رشتك.
5. زي��ت الل��وز: قومي مبزج ملعقة م��ن احلليب مع 3 
قط��رات م��ن زيت الل��وز، وم��رري املزيج عل��ى ب�رشتك 
بوا�سط��ة قطنة نظيفة حتى تتاأكدي م��ن اإزالة املكياج 

نهائيًا، ثم ا�سطفي ب�رشتك باملاء الفاتر.

 ت�سع��ر الن�ساء اأن انقا�ض الوزن بعد الوالدة من االأمور 
ال�سعب��ة كثرياً ، خا�سة مع االأعتق��اد ال�سائد باأن فرتة 
م��ا بعد الوالدة ال يجوز فيها للمراأة اإتباع نظام غذائي 
مع��ني الأنه ي�سبب خطورة على ل��نب االأم ، ولكني اليوم 
ويف هذا املقال �ساأقدم لِك احلل ال�سحري الذي ي�ساعدك 
عل��ى انقا���ض الوزن بع��د الوالدة ب�سكل اآم��ن ، دون اأن 

يوؤثر ذلك على ر�ساعتك الطبيعية .
ن�سائح الإنقا�ض الوزن بعد الوالدة

وه��ي ن�سائح مفي��دة ت�ساع��دك يف اإنقا�ض وزنك ويف 
نف�ض الوقت ال توؤثر على ر�ساعتك الطبيعية وهي :

1 - امل�سي
اأن��ِت يف حاج��ة اإىل امل�سي كل يوم من 20 : 30 دقيقة 
، وهنا اأنا ال اأق�سد بامل�سي اأن تقومي باجلري ، ولكني 
اق�س��د به امل�س��ي املريح ، باالإ�ساف��ة اإىل انه باإمكانك 
اللج��وء اإىل التمارين الريا�سية املريحة التي ت�ساعدك 

يف خ�سارة وزنك ب�سكل فعال بعد والدتك .
2 - بذل املجهود

وهنا اق�سد بذل املجهود اخلفيف كتحريك عربة طفلك 
يوميًا ب�س��كل معينوهو اأن تقومي بتحريك عربة الطفل 
م��ع ا�ستقامة ج�سمك اإىل اخلل��ف وبعد عربة طفلك عنك 
مبق��دار 6 : 10 بو�س��ه اإذ اأن ه��ذا االأم��ر �سي�ساعدك يف 

اإنقا�ض وزنك ب�سكل فعال .
يف بداي��ة االأمر .. �س��ريي بخطوات قليل��ة ثم ابدئي يف 
زي��ادة ال�رشعة تدريجي��ًا ، وميكن��ك يف كل مرة زيادة 
مع��دالت امل�س��ي واأن��ِت جتري��ن عربة طفلك ع��ن املرة 
الت��ي �سبقتها ، مع مراعاة تكرار ه��ذا التمرين 3 مرات 

اأ�سبوعيًا الإنقا�ض وزنك ب�سكل �رشيع .
3 - الطعام

اأن��ِت حتتاج��ني اإىل التغذي��ة ال�سليمة فق��ط .. بل طفلك 
اي�س��ًا يحت��اج اإليه��ا ، حي��ث اأثبت��ت درا�س��ة اأمريكي��ة 
اأن االأطف��ال يتاأث��رون بنوعي��ة الطع��ام ال��ذي تتناوله 
اأمهاته��م يف ه��ذه الف��رتة ، ويحر�س��ون عل��ى تناول��ه 
فيما بعد ، ولذلك عليِك اأن حتر�سي على اختيار نوعية 
الطعام ال�سحية التي ال ت�سبب ال�سمنة لِك ، وقد اأكد اأحد 
الباحث��ون يف جمال اأمرا�ض ال�سك��ر اأن تناول احللوى 
بكميات كبرية ال يجعلك ت�سعرين بال�سبع كما تعتقدي 
.. بل على العك�ض متامًا ، حيث يجعلك ت�سعرين برغبتك 
يف تن��اول الطع��ام ب�رشاهة كب��رية ، ولذا م��ن االأف�سل 
اأن تعتم��دي على وجب��ة غذائية غني��ة بكافة العنا�رش 
والده��ون  والفيتامين��ات  كالروتين��ات  ال�سحي��ة 

ال�سحية وغريها .
4 - حرري عقلك

دائم��ًا م��ا ي�سيب االأمهات اجل��دد التوتر ، وه��ذا االأمر 
يجعله��م ال ي�سعرون بالراحة وبالت��ايل فهو يوؤثر على 
الهرمون��ات ويزيد م��ن اإف��راز الكورتيزون ال��دم ، مما 
يدفع��ك اإىل تن��اول كمي��ات هائل��ة من الطع��ام ، ومن 
هن��ا يزداد وزنك ، ولذل��ك عليِك اأن حتر�سي على راحة 
عقل��ك مع مراعاة االأبتعاد عن االأ�سياء التي قد ت�سيبك 

بالتوتر .
5 - نامي مبجرد نوم طفلك

اعل��م اأن��ه بالطب��ع لدي��ِك العدي��د م��ن الواجب��ات 
املنزلية كالك��ي والغ�سيل واالأعتناء بال�سغري 
وغريه��ا ، ولك��ن علي��ِك اأن تطلب��ي امل�ساعدة 

م��ن والدتك اأو م��ن زوجك وحاويل ق��در االإمكان 
اأن تنام��ي مبج��رد ن��وم طفل��ك ال�سغ��ري ، اإذ اأن النوم 

ي�ساع��دك على حرق ال�سعرات احلرارية ، باالإ�سافة اإىل 
انه يخل�سك من التوتر .

6 - الذهاب للتنزه
اإذا كان الطق���ض رائع��ًا وي�سم��ح ل��ِك بالتن��زه .. قومي 
با�سطح��اب طفل��ك اإىل اأح��د احلدائ��ق اأو املنتزه��ات 
العام��ة .. اإذ اأن هذه االأمر �سيقلل من ن�سبة التوتر لديِك 
وبالت��ايل ل��ن ت�سعري برغب��ة يف تن��اول الطعام ، مما 

ي�ساهم يف اإنقا�ض وزنك

مهني��ًا: العم��ل حتت ال�سغط ق��د ي�سبب بع���ض االأخطاء، فكن 
ح��ذراً لتتج��اوز ه��ذه املرحل��ة به��دوء وراحة ب��ال عاطفيًا: 
البح��ث يف دفات��ر املا�سي قد ي�سبب ل��ك امل�ساكل، فال ترتك 
نف�س��ك اأ�س��رياً له، بل حاول التفك��ري يف امل�ستقبل الناجح مع 

ال�رشيك

مهني��ًا: اأعد ترتي��ب اأولوياتك كي تنج��ز مهامك يف املهلة 
املطلوب��ة وتبداأ مب�ساريع جديدة تك��ون اأو�سع وعلى نطاق 
عامل��ي عاطفيًا: ال تقم باأمور تغ�سب احلبيب منك وال تكن 
متناق�س��ًا يف ت�رشفات��ك واأقوال��ك اأمامه، فه��و اأ�سبح يف 

حرية من اأمره ب�سبب تلك الت�رشفات

مهني��ًا: ي�سه��ل لك ه��ذا الي��وم االت�ساالت وتك��ون على اأمت 
اال�ستع��داد والتيق��ظ على الرغم من ال�سغ��وط الكبرية التي 
متاَر�ض عليك عاطفيًا: ال حتاول اأن ت�ستخف باآراء ال�رشيك، 
الأن��ه قد يفاجئك ويدفعك اإىل اإعادة النظر يف اأ�س�ض العالقة 

بينكما

مهني��ًا : تعي�ض يومًا متعب��ًا فيتاأثر مزاج��ك ببع�ض االأخبار 
الت��ي ق��د توؤخر تقدم خطوات��ك امل�ستقبلية، لك��ن ال يوجد ما 
ي�ستحق القل��ق عاطفيًا: ت�سطر اإىل ت�سحي��ح اأمور كثرية يف 
التعام��ل م��ع �رشيك طباع��ه �سعبة، لكن مع االأي��ام تتفهمه 

اأكرث فاأكرث وت�سري االأمور بينكما على ما يرام

مهني��ًا: ي�سبح التوا�سل مع املحيط اأقل �سغطُا، ويطراأ 
ظ��رف ي�سع��ك اأم��ام اختب��ار لتكت�س��ف قدرات��ك على 

املواجهة واإيجاد احللول املنا�سبة
عاطفي��ًا: اال�ستقرار العاطفي �رشط لنج��اح اأي عالقة، 
وه��ذا يقلق��ك ب�سبب ت�رّشف��ات ال�رشي��ك الع�سوائية يف 

املدة االأخرية

امراأة عراقية طموحة 
متفوقة يف حياتها 

ودرا�ستها ومن االوال 
يف درا�ستها خريجة 

علوم بايلوجي واختارت 
ان تكون خبرية جتميل 

متميزة جدا عن غريها لديها 
متابعني كرث على مواقع 

التوا�سل االجتماعي وهي 
اي�سا نا�سطة مدنية ..

مهني��ًا: موؤهالت��ك تلف��ت االأنظار ب�رشع��ة، فاأنت ق��ادر على 
تنفيذ عدة مهام �سعبة وحتقيق نتائج باهرة

عاطفي��ًا: اجله��ود الكبرية الت��ي تبذلها تدفع��ك اإىل الت�ساوؤل 
ح��ول التوقي��ت ال��ذي ي�سم��ح ل��ك بالتمت��ع مبباه��ج احلياة 
العاطفي��ة وحلظاته��ا اجلميل��ة، م��ا يجعل��ك تعي��د النظر يف 

اأولوياتك


