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مهنيثثًا: �لثقة مطلوبة �ليوم �أكثثر من �أي وقت م�ضى، وقد 
تفتثثح �أمامك جمثثاالت متعثثددة و�آفاقًا مل تكثثن تتوقعها 
عاطفيثثًا: ��ضتعثثد�دك للدفاع عثثن �ل�رشيك حتثثى �لنهاية، 

ي�ضكل عالمة فارقة يف حياتك ويعزز موقعك عنده

مهنيثثًا: تنجثثذب �إىل زميثثل نا�ضثثج تعثثّده مرجعثثًا لثثك، 
وتثثثر عالقتثثك بثثه بع�ثثض �حل�ضا�ضيثثات وت�ضطثثر �إىل 
�حل�ضم عاطفيثثًا: ينتقل فينو�ض �إىل برج �جلدي، ويخفف 
مثثن �لوهثثج ويجعلثثك ت�ضاعف �جلهثثود للح�ضثثول على 

��ضتح�ضان من حتب

مهنيثثًا: حثثاول �أن تنظثثر �إىل �الأمور بجدية �أكثثر لتتمّكن 
من فر�ض وجودك بني �الآخرين عاطفيًا: تتعزز عالقاتك 
�ل�ضخ�ضيثثة وتفتثثح �ضفحة جديدة يف حياتثثك �لعاطفية، 

ويغمرك هذ� �ليوم باالأ�ضو�ق و�حلب و�لرومان�ضية

مهنيثثًا: �لت�رّشفات غر �مل�ضوؤولثثة لي�ضت يف م�ضلحتك، 
فاملطلوب �ليوم هو �اللتز�م �جلدّي عاطفيًا: �لتحرر من 
�الرتباط يلزمك تقدمي تنازالت لل�رشيك، وخ�ضو�ضًا �أن 

�الأمر قد تكون له تبعات �ضلبية لي�ضت يف م�ضلحتك

مهنيثثًا: تتو�ضل �إىل ت�ضويات كنت تعتقد �أن من �ل�ضعب 
�لتو�ضثثل �إليهثثا، وتلتقثثي �أ�ضخا�ضثثًا متعدديثثن وتطلع 
على معلومات قد تذهلثثك عاطفيًا: ال تكن هجوميًا مع 
�ل�رشيك يف طريقثثة تعاطيك معه، فقد يك�رش عن �أنيابه 

ويفجر غ�ضبه يف وجهك

مهنيثثًا: حتا�ثثرش يف بد�يثثة �ل�ضهثثر م�ضكلثثة قانونيثثة، 
وتدر�ثثض بع�ثثض �لظروف و�الو�ضثثاع �لتي جترك على 
قبثثول بع�ثثض �لت�رشفات مثثن دون �عرت��ثثض عاطفيًا: 
�لع�ضبيثثة لثثن تفيثثدك مثثع �ل�رشيثثك، و�لطبثثاع �حلاّدة 

نتيجتها توتر �لعالقة بينكما وخالفات
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كيفية تقوية الذاكرة عند األطفال
ر �إىل �لعملّية �لعقلّية �لتي ت�ضمل  ر ي�ضر مفهوم �لّتذُكّ مفهوم �لّتذُكّ
ويت�ضّمن  �لّزمن،  من  لفرتٍة  تعُلّمها  مت  �لتي  �ملعلومات  تخزين 
ر  ر حفظ �ملعلومات و��ضرتجاعها. ويربط �لعلماء بني �لّتذُكّ �لّتذُكّ
و�لدو�فع، حيث �أثبتت �لدر��ضات �لعلمّية �أّن ن�ضاط �لذ�كرة يكون 
و�ملعرفة.  �لّتعّلم  يف  ورغبته  �لطفل  د�فع  ز�د  كلما  و�أقوى  �أكر 
�أّنه �لف�ضل �لكّلي �أو �جلزئّي  مفهوم �لن�ضيان ُيعّرف �لن�ضيان على 
يف ��ضرتجاع �ملعلومات �ملخّزنة يف �لذ�كرة، وهو فقد�ٌن موؤقٌت 
�ل�ضابق.  �كت�ضابها يف  �لتي مت  �ملعلومات  �أو بع�ض  لكّل  د�ئٌم  �أو 
�لن�ضيان  فهم  �لعلماء  حثثاول  �الأطثثفثثال  عند  �لن�ضيان  نظريات 
من  �لعديد  وظهرت  وعالجه،  و�رشحه  �أ�ضبابه  على  و�لوقوف 
�لنظريات �لتي حاولت تف�ضره، ومنها: نظرّية �لتلف: وتركز هذه 
�لنظرية على �لعامل �لزمنّي، حيث تقوم على �أّن �ملعلومات �لتي 
وبالتايل   ، �آيٍلّ ب�ضكٍل  �لوقت  �لذ�كرة ت�ضعف مع مرور  ُتخّزن يف 
�ملعلومات  تكر�ر  يجب  �لطفل  لثثدى  و�لتذّكر  �لتعّلم  لتفعيل 
�حلياة  يف  �ملمكن  قثثدر  و��ضتخد�مها  با�ضتمر�ر،  ومر�جعتها 
�لتد�ُخل: وتعزو  ليبقى حمتفظًا بها وال ين�ضاها. نظرّية  �ليومّية 
هذه �لنظرّية �أ�ضباب �لن�ضيان �إىل تد�ُخل �ملعلومات �جلديدة �لتي 
فاإما  ذ�كرته،  �ملخّزنة م�ضبقًا يف  �ملعلومات  �لطفل مع  يتلقاها 
ر �ملعلومات �لقدمية مبا ي�ضّمى  �أن تعيق �ملعلومات �جلديدة تذُكّ
ر  وتذُكّ حفظ  �لقدمية  �ملعلومات  تعيق  �أن  و�إما  �لرجعي،  �لكّف 

��ضتخد�م  فثثاإن  وبالّتايل  �لتقدمّي،  بالكّف  ي�ضمى  مبا  �جلديدة 
�أن  بثثدون  ليحفظها  للطفل  �ملعلومات  ل�رشح  �ملنا�ضبة  �لطرق 
عدم  على  �لطفل  ي�ضاعد  �جلديد  مع  �ل�ضابق  �لتعليم  يتد�خل 
�لن�ضيان. نظرّية عدم �كتمال �ملكت�ضب: حيث تربط هذه �لنظرّية 
�ملعلومات  �إّن  حيث  و�لكّلية،  �لكاملة  للمعلومات  �لّتذكر  بني 
�لتي لها معنى و��ضح ومتكامل ومفهوم من �ل�ضهل تذّكرها، �أّما 
ب�ضكٍل  للن�ضيان  �لناق�ضة فهي عر�ضٌة  �أو  �ملعنى  �خلر�ت عدمية 
�لن�ضيان هو  �أّن  �لنظرّية  و�عترت هذه  �الأثر:  تغير  نظرّية  �أكٍر. 
ت�ضّوٌه يف �ملعلومات �ملخّزنة، �أو �لتعديل عليها، وجتاهل بع�ض 
�لعو�مل  �أكر من  �أو  �لتفا�ضيل يف هذه �ملعلومات ب�ضبب عملّيٍة 
�لف�ضيولوجّية �لتي حت�ضل مع مرور �لوقت، و�أكدت هذه �لنظرّية 
�لباحثني  كثٌر من  �عترها  و�لتي  �لتنظيم"،  "ظاهرة  ي�ضّمى  ما 
�إىل  ت�ضر  وهي  �ملثثدى،  طويلة  �لذ�كرة  من  �ملهّمة  �جلو�نب  من 
عليه  ل  ي�ضِهّ معني  وترتيب  بت�ضل�ضل  للطفل  �ملعلومات  تنظيم  �أّن 
�إر�ضاد�ت  ن�ضيانها.  وعدم  رها  وتذُكّ �ملعلومات  بتلك  �الحتفاظ 
لتطوير �لذ�كرة عند �الأطفال هناك عّدة طرٍق ت�ضاعد �لطفل على 
��ضرتجاع �ملعلومات �لتي �حتفظ بها م�ضبقًا وعلى تطوير ذ�كرته 
�ضهلًة  تعّلمها  �لطفل  من  ُيطلب  �لتي  �ملعلومات  تكون  �أن  منها: 
�الإمكان.  قدر  بالو�قع  ربطها  يتم  و�أن  له،  وذ�ت معنًى  وماألوفًة 
و�أن  يتذّكره،  �أن  منه  �ملتوّقع  هو  ما  عن  للطفل  �ل�رشح  يتم  �أن 
ُيحّفز �الأهل �أو �ملعلمون �لطفل ليكون لديه د�فٌع للتعلم �أو �حلفظ 
على  ي�ضهل  رموز  �أو  برو�بط  �ملعلومات  تنظيم  �لتذّكر.  وبالتايل 

�لطفل تذّكرها، مثل تنظيم �ملعلومات �لتي تت�ضارك برو�بط بينها 
معًا. �البتعاد عن كل ما ميكن �أن ي�ضّتت �نتباه �لطفل، و�أن يكون 
�لزمان و�ملكان منا�ضبني لتلقي �ملعلومات حتى ي�ضهل تذّكرها. 
�أ�ضلوب �لتدريب �مل�ضتمّر و�الإعادة و�لتكر�ر للمعلومات  ��ضتخد�م 
�لتوتر  �لطفل بعيد�ً عن  �أن يكون  �لطفل تذّكرها.  ُيطلب من  �لتي 
�لعاطفّي، و�أن ُيعزز �الأهل و�ملعلمون لديه �لثقة بالنف�ض. �النتباه 
وجتّنبها  عالجها،  وحماولة  �لن�ضيان،  �إىل  توؤّدي  �لتي  لالأ�ضباب 
�أثناء تعليم �لطفل. �الأطعمة �لتي تقّوي �لذ�كرة عند �الأطفال من 
�أف�ضل �لطرق لتقوية �لذ�كرة عند �الأطفال �الأكل �ل�ضليم، حيُث �إّن 
�لغذ�ء �ل�ضحي و�ل�ضليم له �أثٌر كبر يف �أدمغة �الأطفال وذ�كرتهم، 
وهناك  متامًا،  كاجل�ضد  �الأطعمة  من  �لفائدة  ميت�ض  فالدماغ 
بع�ض �الأطعمة �لتي تفيد �لدماغ، ومنها: زبدة �لف�ضتق: �إن زبدة 
�لف�ضتق من �الأطعمة �لتي ت�ضاعد �الأطفال ب�ضكل كبر، وهي غنّية 
�لع�ضبّية،  �الأغ�ضية  "هث" وهو م�ضاد لالأك�ضدة ويحمي  بفيتامني 
مادٌة  وهي  �لثيامني،  مثثادة  على  حتتوي  �لفول  زبثثدة  �أّن  كما 
�لدهنّية من  �الأحما�ض  �إن  �ل�ضلمون و�لتونا:  للدماغ.  مفيدٌة جد�ً 
"3" لها فو�ئد كبرة جد�ً لنمو �لدماغ ولتح�ضني  �أوميجا  نوعية 
وظائفه، وهي ت�ضاعد على حت�ضني �ملهار�ت �لعقلّية لدى �الأطفال. 
�ل�ضوفان: يعد �ل�ضوفان م�ضدر�ً ممتاز�ً ميُدّ �لدماغ بالطاقة، وهو 
غنٌيّ بفتامينات "ب" و "هث" وبالزنك �لذي يحفز �لدماغ لتقدمي 
للحديد  �ملهّمة  �مل�ضادر  من  وهو  �لبقري:  �للحم  له.  �أد�ء  �أف�ضل 
على  ي�ضاعد  �لذي  و�لزنك  و�لرتكيز،  �لطاقة  على  يحافظ  �لذي 

�لتذّكر. �لثثحثبثوب: حيث توفر �حلبوب �لكاملة �جللوكوز �لذي ُيعّد 
م�ضدر طاقة للدماغ، وعلى فيتامني "ب" �ملفيد للجهاز �لع�ضبّي، 
ولذ� ُين�ضح بتناول �الأطفال للخبز من �حلبوب �لكاملة. �لبي�ض: 
يحتوي �لبي�ض على �لروتني، كما �أّن �ضفار �لبي�ض غني مبادة 
�لكولني، وهي من �ملو�د �ملهّمة جد�ً لتقوية �لذ�كرة. �الألبان: ُتعّد 
لنمو  �ل�رشورّي  "ب"  لفيتامني  جيد�ً  م�ضدر�ً  �الألبان  م�ضتقات 
�أن�ضجة �ملخ، ولالإنزميات، ولل�ضياالت �لع�ضبية، كما �أنها حتتوي 
�لفول  منّوهم.  يف  �الأطفال  �إليه  يحتاج  �لذي  "د"  فيتامني  على 
�إّنهما غنيان بالروتينات، و�لكربوهيدر�ت،  و�لفا�ضولياء: حيث 
�لدهنّية،  و�الأحما�ض  و�ملثثعثثادن،  و�لفيتامينات،  و�الألثثيثثاف، 
�حلمر�ء  �لثثفثو�كثه  ولنمّوه.  �لدماغ  لوظائف  مهّمة  تعتر  �لتي 
وذكائه،  �لطفل  ل�ضحة  مهمًا  عن�رش�ً  وتعد  ج:  بفيتامني  �لغنية 
�لّري  كالتوت  �حلمر�ء،  �لفو�كه  يف  بكرة  "ج"  فيتامني  يتوفر 
و�لفر�ولة، و�لكرز و�لعنب �الأحمر، هذه �لفو�كه �مل�ضادة لالأك�ضدة 
حتفز عمل �لدماغ �أي�ضًا. �خل�رشو�ت: �إن �خل�رشو�ت كالطماطم، 
ممتاز  م�ضدر  و�ل�ضبانخ  �حللوة،  و�لبطاطا  و�لثثقثثرع،  و�جلثثزر، 
جيدة.  ب�ضّحة  �لدماغ  خاليا  على  وحتافظ  �الأك�ضدة،  مل�ضاد�ت 
�إن �لغذ�ء �ملتو�زن �لكامل، و�إي�ضال �ملعلومات للطفل بالطريقة 
لديه  �لد�فعية  و�إيجاد  وتعلمها،  حفظها  عليه  لي�ضهل  �ملنا�ضبة 
هو  �ليومية،  وبحياته  بالبيئة  تعلمه  ما  وربط  و�لتذّكر،  للتعلم 
ذ�كرته  يقوي  ما  وهو  باملعلومات،  �الحتفاظ  على  ي�ضاعده  ما 

ويح�ّضن �أد�ءه.

متابعة –الجورنال  

طريقة عمل المسبحة الشامية

كيف استخدم غسول الوجه؟ 

اليِك فوائد الحنة للشعر الخفيف 

�ملقادير:
٢ كوب حم�ض م�ضلوق

ملعقتني كبرتني
 طحينة"ر��ضي"

ع�ضر ليمونه
ملعقة زيت زيتون

٣ ح�ضو�ض ثوم

قليل من �مللح
  �لطريقة :

تو�ضثثع كل �ملقاديثثر يف �خلالط وي�ضثثاف ماء �حلم�ض 
�مل�ضلثثوق ب�ضثثكل تدريجثثي حتثثى ي�ضبح �خلليثثط �ضميك 
بع�ثثض �ل�ضئ تخلط ملثثدة خم�ض �ىل ع�ثثرش دقائق ح�ضب 
�خلليثثط. يقدم يف �ضحن ويزين بحبثثوب �حلم�ض وزيت 

�لزيتون وبابريكا ح�ضب �لرغبة لعمل ��ضكال للتزيني.

حتلثثم كل �ضيدة يف �حل�ضول على ب�ثثرشة نقية ون�رشة ، 
وخاليثثة من �أي �آثار للحبوب، �أو �لروؤو�ض �ل�ضود�ء، �لتي 
ت�ثثرش كثثثر� بالب�ثثرشة ، وبجمالها، وحتثثاول ��ضتخد�م 
كافة �لو�ضائل �لتي ت�ضاعد على تنقية �لب�رشة و�ضفائها 
. تتعر�ثثض �ل�ضيد�ت �إىل �لعديد مثثن �الخطاء �أثناء غ�ضل 
وجههثثا ، فعلثثى �لرغم �أن غ�ضل �لوجثثه ال يتعدى دقائق 

ولكثثن يحتثثاج �إىل �ثثرشوط ، يجثثب �أخذهثثا بعثثني 
�الأعتبثثار ، حيثثث �أنثثه يجثثب �لتخل�ثثض مثثن 

�ملكيثثاج �أواًل :قبثثل غ�ضثثل �لوجثثه 
�لوجثثه  م�ضثثح  فيتثثم   ، باملثثاء 

 ، �ملكيثثاج  مزيثثل  بو��ضطثثة 
ومثثن ثم غ�ضثثل �لوجه ، الن 

�لوجثثه بدون  غ�ضل 
�ملكيثثاج  �إز�لثثة 

يثثوؤدي �إىل غلثثق 
�لوجه  م�ضامات 

ت�ضتقثثر  حيثثث   ،
بقايا �ملكيثثاج يف هذه 

وتبقثثى  �مل�ضامثثات، 
�المثثر   . بهثثا  عالقثثة 
يجثثب  �لثثذي  �لثثثاين: 

مر�عاته عند غ�ضل �لوجه هو ��ضتخد�م �لغ�ضول �ملنا�ضب 
للب�ثثرشة ، حيثثث �ن كل ب�ثثرشة حتتاج لنثثوع خا�ض من 
�لغ�ضثثول ، فثثال يجثثوز ��ضتخثثد�م غ�ضول �لب�ثثرشة �جلافة 
للب�ثثرشة �لعاديثثة �أو �لعك�ثثض ، حيثثث �أن �حتياجات كل 
ب�رشة تختلف عن �حتياجات �لب�رشة �الخرى ، فتحتاج 
�لب�رشة �لدهنية �لتي يكر فيها �حلبوب و�لبثور لغ�ضول 
يحتثثوي علثثى حم�ض �ل�ضاليك ، �لثثذي يقوم بتن�ضيف 
�حلبوب ، و�ز�لة �خلاليا �مليتة، كما حتتاج 
�لب�رشة �حل�ضا�ضة �إىل غ�ضول ناعم و لطيف 
على �لب�رشة . ال يجوز تدليك �لوجه بقوة 
وبعنثثف �أثناء �لغ�ضيل ، حيث 
تدليثثك  �ن  �لبع�ثثض  يعتقثثد 
�لوجثثه ملثثدة طويلثثة يثثوؤدي 
�إىل تغلغثثل �لغ�ضثثول يف �لوجه 
ولكثثن   ، و�مل�ضامثثات 
هثثذه �ملعلومثثة خاطئثثة 
، حيثثث �ن �لتدليثثك �لز�ئد 
ي�ضبثثب �الحمثثر�ر ، كمثثا قثثد 
ي�ضبثثب �جلفثثاف ، و حدوث 
�لتهابثثات يف �جللثثد . يجب 
�لوجثثه  غ�ضثثل  ياأخثثذ  �أن 

وقتثثه ، فيجب �أن يبقى �لغ�ضثثول على �لوجه ملدة كافية 
للتنظيف ، �إ�ضافثثة غلى ذلك تدليك خفيف ولطيف على 
�لب�ثثرشة مثثن �أجثثل تن�ضيط �لثثدورة �لدمويثثة . و�ذ� كانت 
�لب�ثثرشة دهنية ، وتعاين من �حلبثثوب و�لروؤو�ض �ل�ضود�ء 
فيف�ضثثل ��ضتخثثد�م �لغ�ضثثول مرتني يوميثثا، يف �ل�ضباح 
و�مل�ضاء ، �ما يف حالة �لب�رشة �حل�ضا�ضة ، و�جلافة فيتم 
��ضتعمثثال �لغ�ضول مرة و�حدة فقط لياًل . �أخر خطوة هي 
، �غثثالق �مل�ضام �ملفتوحة ، حيث �أن غ�ضل �لوجه باملاء 
�لفاتثثر يزيثثل �لدهثثون و�الأو�ضثثاخ ولكنه ي�ضبثثب تو�ضع 
يف �مل�ضثثام ، و�ذ� بقيثثت هثثذه �مل�ضثثام مفتوحثثة فانها 
�ضت�ضبثثب �لكثر مثثن �الذي، ��ضافة �ىل ذلك فاإن �مل�ضام 
�ملفتوحثثة ت�ضثثوه جمثثال �لوجثثه ، لذلك يجثثب غلق هذه 
�مل�ضثثام بغ�ضل �لوجه باملثثاء �لبارد بعد تن�ضيفه باملاء 
�لفاتر و�لغ�ضول . ��ضافة �ىل ذلك ، ميكن �ضناعة غ�ضول 
بيتي من �الع�ضاب ، يكون �آمن على �لب�رشة ، وي�ضل �إىل 
�لنتائثثج �ملطلوبثثة ، مثل غ�ضول �لبابثثوجن ، حيث يخلط 
مقادير مت�ضاوية من �للنب ، و�ي كرمي مرطب ، وي�ضاف 
�ليهثثا م�ضحوق �لبابوجن ثم ت�ضخثثن يف مقالية وت�ضفى 
بامل�ضفثثاة ، وي�ضتخثثدم �خلليثثط �لنثثاجت كغ�ضثثول يومي 
للوجثثه و�لب�رشة ، حيث �أن فو�ئد �لبابوجن للب�رشة كثرة 

، ومغذي جد� لها .

�حلنثثاء وهي �ضجرة معمثثرة، د�ئمة �خل�ثثرشة، تعي�ض ما 
يقثثارب �لع�ثثرشة �ضنثثو�ت، يكثثون لونها �أخ�ثثرش يف بد�ية 
�لنمو ومثثن ثم يتحول �إىل �لبني، وي�ضل طولها �إىل �ضبعة 
�أمتار، ويطلق عليها باللهجة �لعامية �حلنة، وتعتر م�رش 
و�ل�ضثثود�ن، و�لهند و�ل�ضني من �أ�ضهثثر �لدول �ملنتجة لها 
يف �لعثثامل، ولها كثر من �ال�ضتخد�مات من �أهّمها �ضبغة 
�ل�ضعر، وذلك الحتو�ئها على ماّدة �لثايني، و�ضنتعرف يف 
هثثذ� �ملقال على فو�ئثثد �حلناء لل�ضعر �خلفيثثف وفو�ئدها 
ب�ضثثكل عام. فو�ئد �حلنة لل�ضعثثر �خلفيف هناك �لعديد من 
�لفو�ئد للحناء، و�لتي تعود على �ل�ضعر بالنفع، من �أهّمها 
مثثا يلي: تثثّرد فروة �لر�أ�ثثض، وتخل�ضها مثثن �مليكروبات 
و�لطفيليثثات �ملوجثثودة فيهثثا، و�لتثثي ت�ضّبب لهثثا �لكثر 
مثثن �مل�ضثثاكل كاللحكة. تزيثثل �لدهون �لز�ئثثدة يف فروة 
�لر�أ�ثثض. تعالج ق�رشة �ل�ضعثثر، باالإ�ضافثثة �إىل �أّنها تخّفف 
مثثن �لتهابات فروة �لر�أ�ض. تخّفف من �إفر�ز �لعرق. تقّوي 

�ل�ضعثثر، وتك�ضبثثه �حليويثثة من خثثالل تغذيتها لثثه. تعتر 
مثثن �أف�ضل �ل�ضبغات �لطبيعّيثثة لل�ضعر، فهي حتتوي على 
مثثو�د طبيعّية ملّونة، ت�ضبغ �ل�ضعر دون �إحلاق �ل�رشر به. 
تعادل درجة �حلمو�ضثثة يف فروة �لر�أ�ض. تزيد من كثافة 
�ل�ضعر. متنع ظهور �ل�ضعر �الأبي�ض. حتد من ت�ضاقط �ل�ضعر. 
فو�ئد �أخرى للحناء تت�ضّمثثن �لفو�ئد �لعالجّية و�ل�ضحّية 
�ملتعلّقثثة باجل�ضثثم، �أهّمهثثا: تعالثثج �لعديد مثثن �الأمر��ض 
�جللدّيثثة مثل �لدمامل، وحّب �ل�ضبثثاب، و�الأكزميا. تخّفف 
من �لتقّرحات و�جلروح، باالإ�ضافة �إىل �أّنها ت�رّشع عملّية 
�لتئامهثثا. تخّفف مثثن �أوجاع �لدورة �ل�ضهريثثة، كاأوجاع 
�لبطثثن و�آالم �لظهثثر. تعالثثج �ضثثد�ع �لر�أ�ثثض. تخّفثثف من 
ت�ضققثثات �لقدمثثني. تعالثثج �الأور�م �ل�رشطانّيثثة. تعالثثج 
لطمثثة �حلمى �لتثثي ت�ضيثثب �الأع�ضثثاء �لتنا�ضلّية. حتارب 
قروح �للثة و�لفم. تعالج �لدو�ضنتاريا �الأمينية، وذلك عن 
طريق غلي حلاء �ضجرة �حلناء. ن�ضائح ال�ضتخد�م �حلناء 

علثثى �ل�ضعر هنثثاك �لعديد من �الأمثثور �لتي يجب 
�أخذهثثا بعثثني �العتبار قبثثل و�ضع �حلنثثاء على 

�ل�ضعر، نذكثثر منها �الآتي: جتّنب ��ضتعمال �الأدو�ت �أو 
�الأو�ين �ملعدنيثثة عند �إعثثد�د �حلناء، فقد تتد�خل �ملعادن 
ل ��ضتخد�م �الأو�ين و�الأدو�ت �مل�ضنوعة  يف �حلناء، ويف�ضّ
من �لزجاج، و�لبال�ضتيك، و�خل�ضب. �رشورة �لتخّل�ض من 
�لبقثثع �لناجتة عنها �أثنثثاء �لتح�ضر ب�ضكل فوري. �لتاأكد 
مثثن عدم وجثثود ح�ضا�ضية جتاه �حلناء قبثثل ��ضتخد�مها، 
وذلثثك عثثن طريثثق و�ضعهثثا على منطقثثة �ضغثثرة خلف 
�الأذن، وعلثثى �ليديثثن. جتّنثثب �ضباغة �ملنطقثثة �ملحيطة 
بال�ضعثثر، ويف�ضثثل و�ضع �لقليثثل من زيت �لزيتثثون فيها. 
�رتثثد�ء قفثثاز�ت مطاطيثثة، �أو بال�ضتيكيثثة �أثنثثاء حت�ضر 
ثثل �أن تكون طويلة �الأكمثثام لتجّنب �ضبغ  �حلنثثاء، ويف�ضّ
�لذر�عثثني. * جتّنثثب و�ضثثع �حلناء على �ل�ضعثثر �مل�ضبوغ 

ب�ضبغة كيميائية.

مهنيثثًا: �لرتابثثة يف �لعمثثل مثثن �الأمثثور �لتثثي ت�ضبب لك 
�نزعاجًا كبر�ً، مثثن �الأف�ضل �أن جتد �حللول �رشيعًا لهذه 
�مل�ضاألثثة عاطفيثثًا: �نتقثثاد�ت �ل�رشيثثك تزعجثثك وتدفعك 
�إىل �لبحثثث عثثن �لوقثثت �ملنا�ضب ملفاحتتثثه باالأمر، قبل 

�لو�ضول �إىل طريق م�ضدود

مهنيثثًا: ت�ضتثثت �أفثثكارك يجعلك يف حال مثثن �ل�ضياع، 
فكثثن �أكر تركيثثز�ً حتى ال تقع يف �خلطثثاأ نف�ضه مرتني 
عاطفيثثًا: �أجثثو�ء رومان�ضية حتيط بعالقتثثك بال�رشيك، 
�لذكريثثات  وت�ضتعيثثد�ن  �الأوقثثات  �أجمثثل  ومت�ضيثثان 

�ل�ضعيدة

مهنيًا: قثثد يرتّتب عليك دفع مبلغ من �ملال، �و ت�ضطر �إىل 
�ثثرش�ء �أمنك و�ضالمتثثك بنفقات مل تكن حم�ضوبثثة عاطفيًا: 
عليثثك �تخاذ خطو�ت خمتلفثثة عن �ل�ضابق جتثثاه �ل�رشيك، 
و�لقر�ر لك لتحديد طموحاتك وم�ضاريعك �مل�ضتقبلية معه

مهنيثثًا: تبثثدو ن�ضيطًا ومفعمثثًا حيوية وتفثثاوؤاًل وتفر�ض 
ر�أيك وخيار�تثثك يف مباحثات جتريها مع نافذين بغية 
تنفيثثذ م�رشوع �ضخم عاطفيثثًا: �إنطالقة جديدة ت�ضاعدك 
علثثى حتقيق ��ضتقر�ر عاطفي، وال �ضيما بعد �لركود �لذي 

عرفته �لعالقة �أخر�ً

عرف العلماء اأهمية الذاكرة، 
فبحثوا فيها كثريًا، وربطوا بينها 

وبني مفهوم الن�ضيان، وو�ضعوا 
النظريات التي ت�ضاعد على 

�ضرح الن�ضيان وتاأثريه، وكيفّية 
حتفيز الذاكرة وتقويتها، وُيعُدّ 

مو�ضوع الذاكرة عند الأطفال 
من املوا�ضيع املهّمة عند الأهل 
لرتباطها املبا�ضر بالّتح�ضيل 

الدرا�ضّي، ويف هذا املقال 
�ضرح لبع�ض النقاط املرتبطة 

ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة، ولبع�ض 
الن�ضائح املتعّلقة بكيفّية تقويتها 

عند الأطفال.

�لروتثثني  عثثن  �البتعثثاد  ب�ثثرشورة  عليثثك  مهنيثثًا: 
و�مل�ضكالت �ليومية، من �ملنا�ضب �أن تلتقي �الأ�ضدقاء 
باالأمثثان  ُت�ضعثثرك  �ضغثثرة  جمموعثثة  �إىل  وترتثثاح 
عاطفيثثًا: حّب جديد وحماوالت لتعزيثثز �لعالقة، لكن 
هنالثثك عو�ئق يجثثب تخطيها للو�ضثثول �إىل ما ت�ضعى 

�إليه

مهنيثثًا: ي�ضهثثد هثثذ� �ليثثوم تو��ضثثاًل ممتثثاز�ً ومترير�ً 
لر�ضالتك �ملهنية و�ملطلبية ب�ضورة �إيجابية عاطفيًا: 
ال تقّدم على قر�ر�ت ع�ضو�ئية للفت نظر �ل�رشيك، فهو 
ر��ثثضٍ عّما قدمته حتثثى �ليوم ول�ضت جمر�ً على بذل 

�ملزيد


