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مهنيصصا: ت�ستعيد احلريصصة يف الت�صصرف والقدرة 
علصصى املناورة، وحتل ق�سايصصا مالية اأو تخو�ض 

مفاو�سات مع موؤ�س�سة اأو مرجع كبري
عاطفيصصا: باتصصت مطالصصب ال�ريصصك ت�سصصكل عبئا 

عليك، وو�سع حد لذلك اأف�سل بكثري

مهنيصصا: تتخل�ض مصصن بع�ض الإرباك ب�سصصبب كرثة 
ال�سغوط يف العمل، وتتمتع بقدرات لفتة لتجاوز 
ال�سعاب م�ستفيدا من عامل الوقت عاطفيا: اأجواء 
مريحصصة جدا تخيصصم عليك وعلى ال�ريصصك ما يفتح 

الطريق اأمامكا نحو م�ستقبل اأف�سل

مهنيصصا: قصصد يولصصد هصصذا اليصصوم م�سصصكلة يف العمل 
تعانيهصصا وتعيصصدك اإىل اأجصصواء كنصصت تعتقصصد اأنصصك 

تخل�ست منها
عاطفيصصا: قصصد تكصصون البت�سصصامة هصصي مفتاح كل 
الأمصصور امل�ستع�سصصية مصصع ال�ريصصك، وهصصذا يكون 

مل�سلحتكما حتما

مهنيصصا: رتب اأو�سصصاعك وانتبه مل�سصصاريفك وكن 
واعيا مل�سوؤولياتك وواجباتك

عاطفيصصا: ابتعد عن املواجهات وحب ال�سصصيطرة، 
وابنصصي علصصى قواعصصد �سصصلبة، ول تعمصصل من دون 

اإبالغ ال�ريك

مهنيصصا: قصصد تعالج م�سصصاألة م�سصصتحقات ديصصون اأو 
�رائب، وجترب على مواجهة واقع ل يروقك

عاطفيصصا: الصصكالم اللطيصصف وحده ل يو�سصصلك اإىل 
اأي مصصكان، فحصصاول اأن تنظصصر اإىل الأمصصور بجدية 

لتتمكن من فر�ض وجودك على ال�ريك

مهنيصصا: يصصدق النجاح بابصصك جمصصددا وبانتظارك 
م�صصروع عمل كبري يعر�ض عليك �سصصيغري جمرى 

حياتك
عاطفيصصا: تعي�صصض عالقصصة عاطفية جديصصدة ولكن 
تف�سصصل اأن تبقصصي الأمصصر �صصرا عصصن 

العائلة والأ�سدقاء

مهنيصصا: جنصصاح كبصصري وغصصري متوقصصع يف العمصصل، 
بعصصد القصصرارات احلا�سصصمة التصصي اتخذتهصصا لدعصصم 
امل�سصصاريع التي طرحها بع�صصض الزمالء عاطفيا: 
ال�سصصفافية هي عنوان العالقة اجلديدة بال�ريك، 
وهصصذا يخلق بينكما اأجواء من الراحة وال�سصصعادة 

والتفاهم على كل �سيء
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نصائح عند وضع المكياج

 ا�سصصتخدمي كرمي الأ�سصصا�ض، فهو اأ�سصصا�ض كل 
مكياج، واحر�سصصي على اأن يكون لون كرمي 
الأ�سصصا�ض متطابصصق لب�رتصصك، و �سصصعي منه 
علصصى جميع اأنحاء وجهك، مصصع الرتكيز على 
املناطصصق املوجود بها عيصصوب يف وجهك اأو 
ب�رتصصك. وزعصصي الكرمي بوا�سصصطة اأ�سصصابعك، 
علصصى اأن تكصصون اأ�سصصابعك نظيفصصة، حتى يتم 
توزيع الكرمي ب�سصصكل اأف�سل. عند و�سع كرمي 
الأ�سا�ض احر�سصصي على و�سع بودرة الوجه، 
لأنهصصا ت�سصصاعد علصصى تثبيصصت املكيصصاج ملصصدة 

اأطول. ميكن اأن ت�سصصتخدمي الكون�سيلر بديال 
عن كرمي الأ�سا�ض يف الأيام العادية اأو اأثناء 
عملك. اتركي الكون�سيلر ملدة خم�ض اأو ع�ر 
دقائق علصصى الوجه حتى تت�ربهصصا الب�رة، 
ومن ثم �سصصعي بودرة فوق الكون�سصصيلر، فهو 
يغنصصي عن كرمي الأ�سصصا�ض. يجب اختيار لون 
الكون�سصصيلر يطابصصق لصصون ب�رتك متامصصا، اأو 
ميكصصن اختيصصار لون اأفتح بدرجصصة واحدة من 
لصصون ب�رتصصك، حتصصى حت�سصصلي علصصى اللصصون 

املطلوب.
 طريقة و�سع املكياج 

مكيصصاج لالأيصصام العادية: �سصصعي يف البداية 

كصصرمي مرطصصب لب�رتصصك. �سصصعي الكون�سصصيلر 
على الوجصصه لإخفاء عيوب الب�رة، ولإخفاء 
الهالت املوجصصودة حتت العينني. بوا�سصصطة 
فر�ساة العينني ال�سصصغرية، �سعي القليل من 
اللون املف�سل لديك ميكن ا�ستخدام البني اأو 
الف�سي، على �سكل حرف v بطرف العني، اأي 
ابدئي بر�سم خط عند زاوية العني اخلارجية، 
بحيث يكون امتدادا خلط الرمو�ض ال�سصصفلية، 
ثصصم انطلقي من طصصرف هذا اخليط وار�سصصمي 
خطصصا اآخصصر موازيصصا مبصصوازاة اخلصصط العلوي. 
اللماعصصة  العيصصون  ظصصالل  بتطبيصصق  ابدئصصي 
علصصى اجلفن العلصصوي، وميكن ا�سصصتخدام لون 

البيصصج داخل احلدود التي ر�سصصمتها من قبل. 
اأح�ري الأياليرن الأ�سود ال�سائل، ثم ابدئي 
بر�سصصم خصصط فصصوق الرمو�صصض العلوية. �سصصعي 
القليل من املا�سصصكارا اخلفيفة على رمو�سك. 
�سعي القليل من البال�ض الناعم على وجهك 
لإ�سصصفاء نعومصصة وجاذبيصصة علصصى وجنتيك. 

�سعي القليل من اأحمر ال�سفاه الناعم.
ا�سصصتخدمي  لل�سصصهرات واحلفصصالت:   مكيصصاج 
الوجصصه.  لتهدئصصة  مرطصصب  كصصرمي  بالبدايصصة 
ا�سصصتخدمي الكون�سصصيلر حتى يخفصصي العيوب 
والهصصالت ال�سصصوداء مصصع املراعصصاة اأن يكون 
مطابقصصا للصصون ب�رتك حتى ت�سصصبح ب�رتك 

جذابصصة. اختصصاري لصصون ظصصالل مميصصز وناعم 
بدرجات البا�سصصتيل اأو اللون املف�سصصل لديك، 
ولكصصن وزعيهصصا بهصصدوء علصصى جفصصن العصصني 
حتصصى ل تتناثر. ابدئي بر�سصصم الأياليرن فوق 
اجلفن العلوي، واأي�سصصا ميكنك ر�سم خط اآخر 
مبحاذاة الرمو�ض ال�سفلية، ثم حددي عينيك 
فصصوق  املا�سصصكارا  �سصصعي  الأ�سصصود.  باللصصون 
الرمو�ض، حتى ت�سبح اأكرث جاذبية وكثافة. 
�سعي القليل من البال�ض الناعم على وجهك، 
وميكن اعتماد اللون الوردي املميز. �سصصعي 
اأحمر ال�سصصفاه املميز، وميكن اإ�سصصافة بع�ض 

اللمعة عليه من خالل ا�ستخدام امللمع.

بغداد – هيفاء القره غولي

مقادير كفتة البطاطس

الكعب العالي و أثره على المرأة 

وصفات لتطويل الرموش 

 3- حبصصة متو�سصصطة مصصن البطاطصصا 1- حبة كبرية 
ب�سل -ن�سف �سمة بقدون�ض مفروم ناعم - ن�سف 
كيلو من حلم مفروم - ملعقة كبرية بهار م�سكل - 
ملعقة كبرية من ملح -ن�سصصف ملعقة �سغرية فلفل 
ا�سصصود -ن�سصصف ملعقة �سصصغرية هيل ناعم -ن�سف 
ملعقصصة �سصصغرية كزبصصرة ناعمصصة -ن�سصصف ملعقصصة 
�سصصغرية زجنبيل بودرة - بي�سة واحدة -ملعقتان 

كبريتان من دب�ض الرمان

 طريقصصة التح�سصصري قومي بتق�سصصريالبطاطا ومن ثم 
تقطعيها اىل قطع متو�سصصطة احلجم ومن ثم بر�سها 
ناعمصصا يف املب�صصرة ومصصن ثصصم �سصصعي البطاط�صصض 
املب�سورة يف الطبق -قومي بتق�سري الب�سل ومن ثم 
قومي برب�سه ب�سكل ناعم ثم �سعيه فوق البطاط�ض 
املب�سصصورة -قومصصي با�سصصافة البقدون�صصض، اللحمصصة 
املفرومصصة، البهصصار امل�سصصكل، امللصصح ح�سصصب الرغبة، 
الفلفل ال�سصصود، الهيل، الكزبصصرة، الزجنبيل، البي�ض 

ودب�صصض الرمصصان علصصى البطاط�صصض. قلبصصي املكونات 
جيدا واعجنيها با�سابعك لت�سبح الكفتة متجان�سة 
- قومي بت�سكيل الكفتة على هياأة اأ�سابع متو�سطة 
احلجم. -قومي بت�سصصخني الزيصصت يف مقالة عميقة، 
ثم قومي بقلي اأ�سصصابع الكفتة لي�سبح لونها ذهبي 
فصصاحت ثم �سصصعيها علصصى ورق ن�سصصاف لتتخل�ض من 
الزيت. - قومي بتقدميها يف طبق التقدمي بجانبها 

ال�سلطة او اللنب وبع�ض املقبالت

تف�سصصل املصصراأة يف العادة 
ارتصصداء الكعصصب العصصايل 
يعصصد  لأنصصه  نظصصرا 
عامال مصصن عوامل 
التصصي  الأناقصصة 
رونقا  ت�سفي 
يف  خا�سصصة 

املنا�سصصبات والزيصصارات الر�سصصمية، لكن هصصل ارتداء 
الكعصصب العايل عادة �سصصحية �سصصليمة؟ وهل ي�سصصبب 
اأ�رارا على �سصصحة املراأة و�سصصالمتها؟ اأم اأنه مفيد 

لها؟.
 م�سصصار الكعب العصصايل يوؤدي ارتصصداء الكعب العايل 
اىل ت�سصصكل اأمرا�صصض الأوعية الدمويصصة؛ حيث يحدث 
ذلك نتيجة ارتدائه ل�سصصاعات طويلة. تخفي�ض وعي 
الدماغ؛ حيث تبني اأن ن�ساط الدماغ ي�سعف نتيجة 
لرتصصداء احلذاء ذي الكعصصب العايل لفصصرتات طويلة، 
فهصصو يحد مصصن تزويد الدمصصاغ بالدم. ال�سصصغط على 
فقرات العمود الفقري، والإ�سصصابة بعدة 
اأمرا�صصض يف الأقصصدام. حصصدوث 
روماتيزم يف الركبة. 
زيادة احلمل على 
حيث  املفا�سصصل؛ 
الدرا�سصصات  بينت 
باحلذاء  امل�سصصي  اأن 
ذي الكعصصب العصصايل يعر�ض 

املصصراأة للمخاطر نف�سصصها التصصي تتعر�ض لهصصا املراأة 
الزائصصدة يف الصصوزن. تق�سصصري ع�سصصالت الكعصصب مما 

يصصوؤدي اإىل اآلم يف اجلهصصة اخللفيصصة مصصن القدم. 
العظمصصي املف�سصصلي،  الإ�سصصابة باللتهصصاب 

وهو نوع من الآلم التي ت�سصصببها املفا�سصصل 
التالفصصة. حصصدوث ت�سصصوهات يف اأ�سصصابع القصصدم، 

ووقصصف منوها. تعر�ض املراأة لل�سصصقوط خا�سصصة اإذا 
مل تكصصن معتصصادة على ارتصصداء الكعب. فوائصصد الكعب 
العايل: على الرغم من امل�سار وال�سلبيات املتعددة 
للكعصصب العصصايل، فقد تبصصني اأن له بع�صصض الفوائد اإذا 
كان متو�سصصطا يف ارتفاعه؛ فاحلذاء ذو الكعب الذي 
يرتفع 5،2 �سصصم عن الأر�ض مفيد لل�سصصيدات اللواتي 
يعانني من �سصصعف يف الصصدورة الدمويصصة؛ حيث اإنه 
ين�سصصط الدورة الدموية، ويزيد من كمية الدم الوارد 
اإىل الأن�سصصجة العلويصصة، وي�سصصاعد يف تخفيصصف اآلم 
الظهصصر، فبع�صصض الأ�سصصخا�ض يفتقصصرون اإىل وجصصود 
جتويصصف يف اأ�سصصفل العمود الفقري، وعنصصد ارتدائهم 

للكعب يخف ال�سغط على العمود الفقري.

زيصصت اخلصصروع: زيصصت اخلصصروع مغصصذي ممتصصاز لل�سصصعر، 
ويحارب الكائنات احلية الدقيقة التي تعيق منو ال�سعر، 
ويطول الرمو�ض ويجعلها لمعة، و�سصصميكة، وي�سصصتخدم 
هذا الزيت من خالل م�سصصحه بالقطن، اأو فر�سصصاة نظيفة 
علصصى الرمو�صصض قبصصل الذهصصاب اإىل النوم، وميكن اأي�سصصا 
اإ�سصصافة ب�سصصع قطرات مصصن فيتامني E للح�سصصول على 
نتائج اأف�سصصل، ثم غ�سل الرمو�ض بلطف يف �سباح اليوم 

التايل باملاء الفاتر.
 زيت الزيتون: ي�سصصتخدم زيصصت الزيتون لتكثيف وتقوية 
ال�سصصعر منذ القصصدم لحتوائه علصصى فيتامني E، وحم�ض 
الأوليك الذي يغذي ال�سعر، وي�سيف حجما ل�سعر الراأ�ض، 
والرمو�ض، وي�سصصاعد على جعصصل لونها اأ�سصصودا داكنا؛ اإذ 

يدهن زيت الزيتون بوا�سصصطة فر�ساة ما�سكارا نظيفة، 
اأو بالأعصصواد القطنية على الرمو�ض قبل الذهاب اإىل 

النصصوم، وتكرر هذه الطريقة يوميا لب�سصصعة اأ�سصصهر 
للح�سول على النتائج املبهرة.

 ال�سصصاي الأخ�ر: ال�سصصاي الأخ�ر عالج فعال لتطويل 
الرمو�صصض؛ لأنه غنصصي مبركبات الفالفونويصصد التي حتفز 
مصصن منصصو ال�سصصعر، وي�سصصتخدم من خصصالل نقصصع كي�ض من 
ال�سصصاي الأخ�صصر يف كصصوب مصصن املصصاء املغلصصي، وتركه 
جانبصصا حتى يصصربد متاما، ثم با�سصصتخدام قطنصصة نظيفة 
مت�سصصح الرمو�ض بال�سصصاي املح�ر، ويصصرتك ملدة خم�ض 
ع�صصرة دقيقة، ويغ�سصصل باملاء البارد، وين�سصصح باتباع 

الو�سصصفة  يوميا ملدة �سهرين، هصصذه 
اأ�سهر، مع اأو ثالثة 

احلر�ض األ يدخل ال�ساي اإىل العيون.  حليب جوز الهند: 
هصصذا احلليب غني بالربوتني، والدهون الأ�سا�سصصية التي 
تعصصزز من منو، وحجصصم الرمو�ض، وجعلهصصا اأطول، واأكرث 
�سصصماكة، وي�سصصتخدم من خالل م�سح احلليب البارد على 
الرمو�ض، وتركها ملدة ع�ر دقائق، وتكرر هذه الطريقة 
مصصن مصصرة اإىل مرتصصني يف اليصصوم يوميا لب�سصصعة اأ�سصصهر.  
ن�سائح للح�سصصول على الرمو�ض الطويلة ب�سكل طبيعي 
تناول نظام غذائي، �سصصحي، ومتصصوازن، يطول الرمو�ض 
ويجعلها اأكرث �سصصمكا، متاما ك�سصصعر الراأ�صصض؛ فالرمو�ض 
حتتاج اإىل الفيتامينات، واملعادن التي ت�سصصاعد وتعزز 
من منو ال�سصصعر، ومن اأهم هصصذه الفيتامينات واملعادن، 
فيتامني )ب، ج، اأ(، ومعادن الزنك، واحلديد، والنحا�ض، 
يف  موجصصودة  وكلهصصا  وال�سصصيلينيوم،  واملغني�سصصيوم، 
الفواكه الطازجة مثل التفصصاح، واجلوافة، واملاجنو، 
والأفصصوكادو، واجلريصصب فروت، ويف اخل�سصصار مثل 

ال�سبانخ، والقرنبيط، وامللفوف، واللفت.

مهنيصصا: تتخل�ض من اأزمة مالية �سصصعبة �سصصببها 
اطالعهصصم  وعصصدم  الزمصصاء  بعب�صصض  اإدارة  �سصصوء 
املتوا�سصصل على احل�سصصابات عاطفيا: ت�سصصع حدا 
للتدخالت التي ميكن اأن توؤدي اىل اإ�سصصكال كبري 
و�سوء تفاهم قد يحطم اأ�س�ض العالقة املتينة مع 

ال�ريك

مهنيصصا: قد يطراأ اليوم ما يجعل القرارات �سصصعبة قليال، 
لكنصصك تتخل�صصض مصصن عصصرثات تعرقصصل اخلطصصى وتتجنب 
نزاعا قد ي�سصصبب لك م�سصصاكل مع الزمالء عاطفيا: عليك 
م�سارحة ال�ريك بخططك امل�ستقبلية مع، فال�راحة 

تعبد الطريق اأمامكما نحو خطوات ناجحة

مهنيصصا: حت�سصصل علصصى معلومصصات اأو يهم�صصض لصصك 
ببع�صصض الأ�رار، حاول اأن ت�سصصغي اىل ما يقال 

لك من دون ردود فعل
عاطفيا: تعامل مع ال�ريك بهدوء، فهو ح�سصصا�ض 

لكنه يف الوقت نف�سه �سعب وعنيد

مهنيصصا: جتتمصصع اليصصوم ببع�ض زمصصالء املهنة 
وتتناق�ض واإياهم يف �سبل تطور العمل

نحصصو  باإيجابيصصة  التفكصصري  عليصصك  عاطفيصصا: 
ال�ريصصك، وتاليا اإبعصصاد نظريصصة اخليانة التي 

اأطلت براأ�سها اأخريا

مهنيصصا: تنتظصصرك املكافصصاآت واملفاجاآت ال�سصصارة، 
وتصصزداد الأربصصاح والت�سصصويات والنفراجصصات، فما 
عليصصك �سصصوى اقتنا�صصض الفر�صصض حلظصصة و�سصصولها 
عاطفيصصا: تبادل الصصراأي مع ال�ريك قد ي�سصصاهم يف 

تغيري الوقائع.


