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مهني��ًا: يلم��ع جنمك وحتك��م ال�سيط��رة على 
معظ��م اأعمال��ك وتك��ون اللول��ب يف مهنتك، 

ويدرك امل�سوؤولون اأهمية وجودك
عاطفي��ًا: االعرتا���ض عل��ى كل �س��يء يزعج 
ال�رشيك ويدفعه اإىل انتقادك حتى لو جرحك 

اأحيانًا

مهني��ًا: تتاأخ��ر بع�ض اال�ستحقاق��ات وتبطئ 
اخلط��ى وترتب��ك ويولد جّو من �س��وء التفاهم 
وااللتبا���ض يف حياتك املهنية عاطفيًا: مهما 
بذل��ت من جهود، فاإنك ق��د ال جتد من يقّدرك 

�سوى ال�رشيك، وهذا اأمر جيد

مهني��ًا: بانتظ��ارك عراقي��ل ومطّب��ات يف جمال��ك 
املهن��ي، لك��ّن ذلك لن يح��ول دون اإجنازك مهامك 

على اأكمل وجه
عاطفي��ا: ك��ن م�ستع��داً ملواجهة ال�رشي��ك يف اأمور 
ع��ن  ين��ّم  بع�سه��ا  كان  واإن  م��ا،  نوع��ًا  غريب��ة 

ا�ستخفاف يف التعاطي

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��ر ح��ذراً يف خياراتك 
املقبلة، وقد تكون هنالك مطّبات يف عر�ض جديد 
يق��دم اإلي��ك يف غ�س��ون اأي��ام عاطفي��ًا: اأي جناح 
للعالق��ة بال�رشي��ك يتطل��ب منك تق��دمي ولو بع�ض 

التنازالت الب�سيطة.

مهنيًا: متيل احلياة اإىل الرتابة، ال توقع عقداً 
وال حت�س��م اأمراً، بل توقع خيبة اأو غمو�سًا يف 

بع�ض االأمور
عاطفيًا: تتمت��ع ب�سخ�سي��ة ح�سا�سة و�سفافة 
وممي��زة ويتمنى ال�رشي��ك التق��ّرب منك اأكر 

فاأكر

مهنيًا: اإحذر املواجه��ات، يجب اأن تفكر مليًا 
قب��ل اأّي ت�رّشف، ال تهدم ما بنيت، وانتبه ملا 

يحاك خلف ال�ستار
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تفّك��ر مع ال�رشي��ك بقلبك 
ال بعقل��ك، وهذا وح��ده ي�سمن لكم��ا النتائج 

املرجّوة

مهني��ًا: ال تخ�س��ع لل�سغ��وط والت��زم تنفي��ذ 
التعليم��ات املوجهة اإليك فق��ط، وال تبتكر ما 

قد ي�سيء اإىل جهودك يف العمل
عاطفي��ًا: يب�رشك ه��ذا اليوم بح��ب اأو بعالقة 
ممي��زة اأو بزواج اأو بارتب��اط وجتد اأن االأمور 

اأكر �سهولة مما كنت تتوقع
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االستعداد للمولود الجديد وكيفية التعامل معه

اإن اإ�ستقب��ال مولود جديد لي�ض باالأمر ال�سهل 
��ا حي��ث يج��ب  اأو التفك��ر يف االإجن��اب اأي�سً
االإ�ستع��داد الإ�ستقب��ال �سخ���ض جدي��د له كل 
ا معرف��ة متطلباته و ما  احلق��وق فيجب اأي�سً
ا  يجب جتهيزه له و التح�سر النف�سي له اأي�سً
حيث هناك بع�ض ال�سيدات تكون غر موؤهلة 

لرتبية الطفل نف�سًيا و االأب كذلك
يب��داأ التح�س��ر الإ�ستقبال املول��ود اجلديد و 

ذلك بداية من مرحلة التخطيط للحمل .
لالإ�ستع��داد  الالزم��ة  الن�سائ��ح  اه��م  الي��ك 

للمولود اجلديد .. وكيفية التعامل معه.

- االإ�ستعداد املادي :
 حي��ث يجب اأن يكون لالأبوي��ن فكرة واقعية 
ع��ن ميزاني��ة اإ�ستقب��ال مول��ود جدي��د حيث 
يحت��اج اإىل جتهيز م��كان و مالب�ض كثرة و 
متابعة مع الطبي��ب و خا�سة يف اأول �سنة و 

التطعيمات.
- االإ�ستعداد ال�سحي :

 يج��ب اأن تهتم االأم الت��ي ترغب يف االإجناب 
ب�سحتها وتغذيته��ا و التاأكد من اأن معدالت 
الكال�سي��وم و احلدي��د طبيعي��ة ، كذلك يف�سل 
الف��رق ب��ن اإجن��اب االأطف��ال يك��ون ث��الث 
�سن��وات حتي ت�ستطي��ع االأم اأن تكون ب�سحة 

جيدة الإ�ستقبال املولود اجلديد
- االإ�ستعداد النف�سي:

زوجي��ة  م�س��اكل  هن��اك  يك��ون  اأال  يج��ب   
واإ�ستقبال املولود و�سط مناخ �سحي واأبوين 

متفاهمن
اأي�س��ًا �س��واء كان��ت الر�ساعة طبيعي��ة اأم ال 
يج��ب اأن يتوفر مكان خم�س���ض يف املطبخ 
ل��كل م�ستلزم��ات اأكل الطف��ل م��ن زجاجات 
ر�ساع��ة و عل��ب و غره��ا فيما بع��د ، يجب 
جتهيز حقيبة اخل��روج دائًما و التي تت�سمن 
)–كرمي التغر- ال�سامبو –مالب�ض - من�سفة 
- جوارب – منا�سف ورقية ناعمة - مناديل 
مبلل��ة خا�سة لالأطفال  – زجاجة مياه ( كل 
ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل م��ا حت��ب االأم اإ�سافت��ه 

�سواء مالب�ض �ستاء اأو اأدوية اأو غرها .
عند التعامل مع الطفل يجب االإنتباه اإىل عدة 

اأمور منها :
- يج��ب جتن��ب و�س��ول ال�سامب��و اإىل ع��ن 

املولود اأثناء االإ�ستحمام .
- من املمكن اأن نقوم بتحميم املولود بنف�ض 
الطريقة مرة كل اأ�سبوعن مع مالحظة م�سح 
بع���ض االأماكن ب�سكل يومي خا�سة مع تغر 

احلفا�سة .
تغ��ر  م��رات  ع��دد  اإىل  االإنتب��اه  يج��ب   -
احلفا�س��ة و عدد �ساع��ات النوم و عدد مرات 

تناول الطعام
يجب متابعة وزنه ب�سكل منتظم.

- االأطف��ال حديث��ي الوالدة لغته��م الوحيدة 
للتعب��ر عن ما يريدون هي البكاء يف بع�ض 
االأحي��ان م��ن ال�سه��ل معرف��ة �سب��ب الب��كاء 

عندما يك��ون اأحد االأ�سب��اب التالية ) اجلوع 
–امللل- التعب - الن�ساط الزائد-– ال�سعور 
باحلر اأو الربودة  و يكون اأكر االأوقات التي 

يبكون فيها االأطفال هو امل�ساء .
- يف بع���ض االأحي��ان ق��د يت�سب��ب الغن��اء 
للطف��ل يف اإبقائ��ه م�ستيقظ��ًا ل��ذا يف بع�ض 
االأوق��ات عقب تن��اول الطف��ل لطعامه تركه 

ليهداأ و ينام.
- اإذا كان الطفل يف مرحلة الر�ساعة قومي 

باإطعامه حتي يهداأ.
اإنتباهه��م  يج��ذب  �س��ئ  عل��ى  العث��ور   -

كمو�سيقي يحب �سماعها.
- جربي اإعطاء الطفل حمام دافئ قد ي�ساعد 

على تهدئته. 

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل الكبة الموصلية
املقادي��ر :/2 كوب برغل/ كوب جري�ض/ربع كيلو 
حلم بقر/ن���ض كيلو حلم غنم/ب�سلتن كبار/ن�ض 

كوب لوز وك�سم�ض/ملح وفلفل ا�سود
- يفرم حلم الغنم ناعما ويقلى يف الدهن وي�ساف 
الي��ه القلي��ل من امل��اء ثم ي�س��اف الي��ه الب�سلتن 
املفرومت��ن ويقل��ب مع��ه عالنار حت��ى ين�سج ثم 
ي�س��اف الل��وز املق�رش واملقط��ع طولي��ا والك�سم�ض 

ويتبل بامللح والفلفل ويرتك ليربد 
- ينق��ى الربغ��ل واجلري���ض ويف�س��ل ع��دم غ�س��ل 
الربغل اال اذا احتاج االمر انذاك يجب غ�سله ب�رشعة 

وع�رشه جيدا للتخل�ض من املاء 

- يف��رم حل��م البق��ر وي��دق يف الهاون حت��ى ينعم 
ثم مي��زج مع الربغ��ل واجلري�ض وي��دق �سوية حتى 
ي�سب��ح عجينة متما�سكة وير���ض الربغل بقليل من 
امل��اء الب��ارد اثن��اء ال��ذوق وخا�س��ة اذا كان غر 

مغ�سول 
- تق�سم العجينة اىل قطع مت�ساوية وترق كل قطعة 
باليد بحجم �سحن دائري على لوحة مغطاة بقطعة 
�سا���ض مبلل��ة او قطع��ة نايل��ون وميك��ن ا�ستعمال 

ال�سوبك لت�سهيل فتح العجن 
- تبل اليد باملاء ويدا�ض القر�ض باطراف اال�سابع 

وت�ساوى جوانبه 

- يغطى �سطح القر�ض بكمية من القيمة امل�سنوعة 
ويغطى بقر�ض اخر 

- ي�سغ��ط بالي��د عل��ى اط��راف القر�س��ن لتحكيم 
�سده��ا والت�ساقها وجعلها ب�س��كل منت�سم ويف�سل 
ان تط��وى ط��رف ال�سا�سة او النايل��ون على احلافة 
وتدا���ض بالي��د -نغلي كمي��ة من امل��اء اململح يف 
قدر كبر وتغمر الكبة يف املاء املغلي وترتك وهي 
مغطاة حت��ى تغلي وتطفو على امل��اء فرتفع الكبة 
منه مبلعقة كبرة او بغطاء قدر كبر ثم تو�سع يف 
م�سف��ي للتخل�ض من املاء ث��م ت�ساف االخرى اىل 

املاء املغلي وهكذا ت�سلق الواحدة بعد االخرى 

اأحم��ر ال�سف��اه من م�ستح���رشات التجمي��ل التي 
تع�سقه��ا جمي��ع الن�س��اء، لك��ن القلي��ل مّن��ا فقط 
ه��ن من يعرف��ن ا�ستخدامات��ه االأخ��رى. اإن كنت 
تعتقدي��ن اأن اأحم��ر ال�سف��اه �سم��م فق��ط ليمن��ح 

�سفتيك لون جذاب، فاأنِت خمطئة متاًما.
اكت�سفي ا�ستخدامات اأحمر ال�سفاه ال�رشّية.

1 - الإخفاء الهاالت ال�سوداء
اإن كن��ِت تعانن من م�سكلة اله��االت ال�سوداء اأو 
الت�سبغ��ات الداكن��ة على ب�رشتك، ق��د حتتاجن 
خلايف العي��وب اأو الكون�سيلر بالل��ون الربتقايل. 
لكن��ِك ل�سِت يف حاجة ل���رشاء كون�سيلر خم�س�ض 
لذل��ك فق��ط. ا�ستخدم��ي اأحم��ر ال�سف��اه بالل��ون 
الربتق��ايل كبديل رائ��ع، �سعي القلي��ل منه على 
االأماكن الداكنة و�ساهدي الفرق. لكن تاأكدي من 
ع��دم ا�ستخدام كميات كب��رة ل�سهولة الدمج، ثم 
اتركيه حتى يجف متاًما قبل اأن تكملي مكياجك.

2 مظلل جفون كرميي
ه��ل تف�سلن ا�ستخ��دام ظالل اجلف��ون الكرميّي، 

���رشي.  بدي��ل  فلدي��ِك  ل�رشاءه��ا،  ت�رشع��ي  ال 
اخت��اري اأحم��ر ال�سفاه بالل��ون ال��ذي ترغبينه، 

جفون��ك.  لتظلي��ل  وزعي كمية وا�ستخدمي��ه 
جفونك منا�سبة م��ن اأحمر ال�سفاه على 
با�ستخ��دام الفر�س��اة، وقومي 

بدجمها جيًدا.
3 - كونتور للوجه

تخل��و  ال  بالطب��ع، 
اأي  مكي��اج  حقيب��ة 
اأحم��ر  م��ن  ام��راأة 

البن��ي،  ال�سف��اه 
مي��ه  �ستخد ا
كبدي��ل �سح��ري 
ر  نت��و للكو
وزعي  الداك��ن. 

م��ن  قلي��اًل 
حم��ر  اأ
ه��ك  �سفا

بلون��ه البن��ي اأ�سف��ل اخلدي��ن واأعلى االأن��ف، ثم 
امزجيه جي��ًدا با�ستخدام اال�سفنجة. لكن احذري 

من ا�ستخدام اأحمر ال�سفاه املات لهذا الغر�ض.
4 - بال�ض كرميي �سهل الدمج

وه��ي اخلدعة التي تف�سلها الكثر من الن�ساء. 
يف حال��ة ع��دم الرغب��ة يف تطبي��ق ب��ودرة 
ال�سف��اه  باأحم��ر  ا�ستبدليه��ا  البال���ض، 
الوردي الفاحت للح�س��ول على خدود 
م�رشق��ة. فقط �سعي مل�س��ة ب�سيطة 
خدي��ِك،  عل��ى  اأحمرال�سف��اه  م��ن 
ث��م امزجيه��ا جي��ًدا با�ستخ��دام 

اال�سفنجة.
5 - ملليء احلاجبن

ب��ودرة  من��ِك  نف��ذت  اإن 
احلاجب��ن، ا�ستخدم��ي اأحمر 
ال�سفاه البن��ي مللء حاجبيِك 
با�ستخدام الفر�ساة ومتتعي 

بحاجبن مثالين.

مهنيًا: متيل احلياة اإىل الهدوء والرتابة، فال توقع عقداً 
وال حت�س��م اأمراً، ب��ل ادر�ض كل ما يعر���ض عليك بوعي 
لئال تق��ع فيما ال حتمد عقباه عاطفي��ًا: توقع خيبة يف 
العالقة، هنالك اإ�ساعة للوقت فاحذر املتاعب واجلدال، 

وحاول اأن تكت�سف كل ما يعرقل تقدمك.

مهني��ًا: خيب��ة اأم��ل ق��د تواجه��ك يف جم��ال 
عمل��ك، لكّن ذلك ل��ن يكون اأكر من تنبيه كي 
ت�ستوعب االأمور بجدية اأك��رب عاطفيًا: اجلراأة 
والت���رّشع  مطلوب��ة  احلا�سم��ة  الق��رارات  يف 

مرفو�ض، وال �سيما اأّن م�ستقبلك 
مع ال�رشيك على املحّك

مهنيًا: اإحذر التحالفات امل�سبوهة وال تت�رّشع 
يف ب��ت اأمورك، ب��ل كن مِرن��ًا وحتا�َض اتخاذ 

مواقف قا�سية وجازمة
عاطفيًا: تط��ّور عالقة ما اىل عالقة عاطفية، 
اأب��ق قلبك منفتحًا، فقد يك��ون احلب متوّجهًا 

اإليك

مهني��ًا: ت�سع��ر باالرتب��اك والتوت��ر، ال ت�سمح 
ل��زالت الل�س��ان باإف�ساد اجلو الع��ذب وال تدع 

اأحداً يدفعك اإىل الياأ�ض
عاطفي��ًا: �سيط��ر عل��ى اأع�ساب��ك وم�ساعرك، 

ت�سبب لك غرتك ماآزق ي�سعب تخطيها

مهنيًا: يحالفك احل��ّظ ويو�ّسع االآفاق وي�رّشع 
اخلط��ى، وتق��وم با�ستثم��ارات جي��دة ومهمة 
عل��ى ال�سعي��د املهن��ي عاطفي��ًا: امل�سداقية 
�سب��ه مفقودة مع ال�رشي��ك ب�سبب قلة التفاهم 

بينكما والثقة املهزوزة

العام��ل  ه��و  اللم��اع  االأظاف��ر  ط��الء 
االأ�سا�سي جلذب االأنظار جلاذبيتك 

خ��الل  خا�س��ًة  واأناقت��ك، 
اإن  وال�سه��رات.  املنا�سب��ات 
كن��ِت تف�سل��ن ارت��داءه وال 
جتدي��ن لون��ك املف�س��ل، ال 
تنزعج��ي، ميك��ن حت�س��ره 
بع�ض  با�ستخ��دام  ب�سهول��ة 

املكونات الب�سيطة. 
مكونات

طالء االأظافر ال�سفاف.
لون��ك  اخت��اري  ملاع��ة  ب��ودرة 

املف�سل من الذهبي، الف�سي اأو االأحمر

ب��ودرة ظ��الل اجلف��ون الالمع��ة 
بلون فاحت.

قمع ورقي.
ملعقة �سغرة ووعاء.

طريقة التح�سر
باإف��راغ  قوم��ي   1-
زجاجة  حمتويات  ربع 
طالء االأظاف��ر ال�سفاف 

ل�سهولة املزج.
ملعق��ة   ¼ اخلط��ي   2-
الب��ودرة  م��ن  �سغ��رة 
اللماعة مع ¼ ملعقة �سغرة 
من ظالل اجلف��ون الالمعة ب�سكل 

جيد.
-3 يو�س��ع القم��ع الورق��ي يف فوه��ة زجاجة 
الط��الء، ثم ت�ساف الب��ودرة اللماعة من خالله 

لتجنب حدوث اأي فو�سى.
-4 بع��د ذل��ك، تغل��ق زجاج��ة الطالء باإح��كام وترج 

جيًدا. كما يف�سل رجها جمدًدا عند كل ا�ستخدام.  
-5 ميكنِك و�س��ع كرة معدنية �سئيلة بداخل زجاجة 
الط��الء لتعمل على تقليب الطالء جي��ًدا و�سهولة توزيع 

اجلزيئات الالمعة.
-6 اأ�سبح لديِك االآن طالء اأظافر المع بلونك املف�سل 
ب��دون اأي تكالي��ف اإ�سافي��ة، ا�ستخدمي��ه عن��د الرغبة 
وال تن�س��ي تطبي��ق طبق��ة خارجي��ة من ط��الء االأظافر 

ال�سفاف كي يدوم طالء اأظافرك طوياًل.  

حضري بنفسك طالء أظافر لماع بلونك المفضل

 5 استخدامات ذكية لن تخطر ببالك ألحمر الشفاه


