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مهني��ًا: تتعر���ض خليبة �أمل م��ن زميل كنت 
تثق به جد�ً، لكنك ال تلبث �أن تقع يف م�ش��كلة 

مع حميطك
عاطفيًا: نظم حياتك �لعاطفية فهي �الأ�شا�ض 
�حلقيقي مل�شتقبلك ولعدم وقوعك يف �لوحدة 

جمدد�ً

مهنيًا: يوم حا�ش��م لتحديد م�شتقبلك �ملهني، ويف 
ح��ال تخطيت �ملو�ش��وع ف��اإن �ملقبل م��ن �الأيام 
�شيكون �أكرث �إ�رش�قًا عاطفيًا: مهمة �شعبة الإقناع 
�ل�رشيك بال�شري معك حتى �لنهاية، وخ�شو�شًا �أن 

جتاربك �ل�شابقة مع غري م�شجعة

مهني��ًا: �ح��ذر �ملتاع��ب �لتي قد تظه��ر فجاأة 
�ليوم وميكن �أن ت�ش��و�ض �أفكارك، الأن ذيولها 

قد تكون طويلة ومريرة
ذهبي��ة  فر�ش��ة  �حلبي��ب  مينح��ك  عاطفي��ًا: 

للخروج من �لروتني يف عالقتك به

مهنيًا: يبت�ش��م ل��ك �لقدر ويك��ون مز�جك هادئًا، 
وتالقي �لدعم من ِقَبل زميل ي�ش��اعدك يف تنفيذ 
�أفكارك الأنه �لوحيد �لذي يفهمك عاطفيًا: تتلقى 
�أخبار�ً جيدة �أو تعرف حظًا �ش��عيد�ً وتظهر ح�شًا 

كبري�ً جد�ً بامل�شوؤولية جتاه �ل�رشيك

مهني��ًا: ياأتي��ك �حلظ ز�ئ��ر�ً ب�ش��ورة فجائية، 
لكي ي�ش��في �ش��حر�ً على يومك ويولد تناغمًا 
يف �ش��مائك عاطفي��ًا: كن �ش��بور�ً وال تدهور 
جاه��د�ً  عمل��ت  بعدم��ا  �لعاطفي��ة  حيات��ك 
الإجناحه��ا مع �ل�رشيك �ل��ذي مل يخيب �آمالك 

يومًا

ثم��رة جه��دك  يك��ون  ناج��ح  مهني��ًا: م���رشوع 
�ملتو��شل و�شهرك وحر�شك على كل خطوة كنت 

تقوم بها، فتح�شد �إعجاب �لزمالء وتهنئتهم
عاطفي��ًا: تغل��ب عل��ى �مل�ش��اعب �لعاب��رة �لتي 
�مل��دة  يف  �حلبي��ب  م��ع  و�جهته��ا 

�الأخرية و�بد�أ �شفحة جديدة

مهنيًا: ي�ش��مح لك هذ� �ليوم باكت�شاف بع�ض 
�لتفا�ش��يل �ل�ش��غرية ورمب��ا يحم��ل فر�ش��ة 

منا�شبة يف �لعمل
 عاطفيًا: حارب �ل�شلبيات �لطارئة باإيجابية 
وثق��ة عالية بالنف�ض وال ت�ش��مح الأي �أمر باأن 

توؤثر يف عالقتك بال�رشيك
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نفسية الحامل وتأثيرها المباشر على الجنين 

1 يف �لثالثة �ش��هور �الأوىل حني تعرف �ملر�أة 
�أنها حامل ي�ش��بح �الأمر جنونيًا بع�ض �ل�ش��يء 
خا�ش��ة ما �إذ� كان �أول حم��ل �أو حمل مفاجئ 
مل تتوقع حدوثه �أو تريده، ف�ش��تفاجاأ من كمية 
�لتقلبات بنف�ش��ية �حلامل، حيث ت�شبح �الأمور 
غري �ملزعج��ة بالع��ادة مزعجة ج��د�ً، و�الأمور 
�ملفرح��ة عادية، وكل تلك �الأمور ب�ش��بب بد�ية 
�لتغ��ري�ت �لهرموني��ة وع��دم ��ش��تقر�رها، الأن 
�أول ثالث��ة �ش��هور ل��ن تك��ون �مل�ش��يمة تكونت 
بع��د فكمي��ة �لهرمونات باجل�ش��م متقلبة وغري 
منتظم��ة. و�ال�ش��طر�ب �لنف�ش��ي لتوق��ع �حلمل 
و�لتخوف مبا ياأتي وكيف �شتكون وهي حامل 

�أو �لتفك��ري يف �ل��والدة �أو �لتفك��ري يف �ش��المة 
�جلن��ني كله��ا �أمور جتعل م��ن نف�ش��ية �حلامل 

ه�شة وغري مركزة باملرة،  
 كيف ت�ش��ل نف�شية �حلامل �إىل �جلنني؟ �حلالة 
�ملز�جية و�لنف�ش��ية متر باجل�شم كله عن طريق 
ر�شائل كيميائية وع�ش��بية، والأن �جلنني جزء 
ال يتج��ز�أ م��ن �حلام��ل ف��اإن �مل�ش��يمة و�حلبل 
�ل�رشي ينقل له كل تلك �لر�ش��ائل، �إذ�ً كما ت�شعر 
�الأم ي�ش��عر �جلنني متامًا وت�ش��ل له �أخبار �الأم 
عن حالتها �لنف�ش��ية و�حدة بو�حدة وكل تقلب 
يح��دث ل��الأم يح��دث للجن��ني. �لطف��ل �أ�ش��بح 
وكاأنه ع�ش��و يف ج�ش��م �الأم يتاأثر بكل �لعو�مل 
�خلارجي��ة يحب ويكره ويغ�ش��ب ويحزن كاأنه 
ي�ش��مع وي�ش��م ويفكر ويت��ذوق فيعجب��ه �لطعم 
�أو ي�ش��مئز منه كم��ا �الأم متامًا، وكلما و�ش��لت 

�الأم لقرب نهاية �حلم��ل ز�د هذ� �الرتباط �أكرث 
و�أكرث.  در��ش��ات عن تاأثري نف�شية �حلامل على 
�جلن��ني �أظهرت �لدر��ش��ات �أن �لن�ش��اء �حلو�مل 
�لذي��ن يعان��ون م��ن �كتئ��اب نف�ش��ي يف ف��رة 
�حلم��ل نتيجة �ش��غوطات نف�ش��ية تكون ن�ش��بة 
�لوالدة �ملبكرة لديهن �أعلى، وكاأن �لطفل يريد 
�أن يخ��رج م��ن تل��ك �لقوقع��ة و�حل��زن. فيكون 
ن�ش��بة عدم �كتم��ال منو �لطفل �أخط��ر ويحتاج 
بالتاأكي��د لعناية �ش��ديدة بعد �ل��والدة. �أما �الأم 
�لهادئ��ة وقليل��ة �لغ�ش��ب يك��ون طفله��ا قليل 
�لب��كاء وقلي��ل �حلرك��ة كذل��ك ب�ش��كل طبيعي. 
كم��ا �أن كل �ملوؤثر�ت �خلارجية �لتي تتاأثر بها 
�الأم م��ن حركة كثرية وجمه��ود و�أفكار وحتى 
�لرو�ئ��ح ينطب��ع ذلك على �جلنني وي�ش��ابه �أمه 
ح��ني يك��ر .. �ال�ش��رخاء ح��اويل �أن تاأخ��ذي 

فر�ت ��ش��رخاء مع نف�ش��ك وزوجك من �حلياة 
�لعملي��ة �ل�ش��عبة لتهدئ��ة �لنف�ض و�الأع�ش��اب، 
ويجب �أن ت�ش��ارح �ملر�أة زوجها عن م�شاعرها 
وي�ش��مع �ل��زوج باهتم��ام ومر�ع��اة للم�ش��اعر 
بدون �نتقاد�ت، فهنا �ل�شمع هو �أف�شل م�شاعدة 
قبل �أي �شيء. كذلك بع�ض �مل�شاج و�ال�شتمتاع 
باأ�ش��عة �ل�ش��م�ض �ملفي��دة و�لذه��اب �إىل نزه��ة 
عل��ى �لبحر تغ��ري من مز�ج��ِك �ليوم��ي �لرتيب 
و�مللل. ع��دم �لقلق ثانيًا حاويل �أال تقلقي على 
�الأم��ور زي��ادة ع��ن �حل��د وتعلمي ت��رك �الأمور 
لزوج��ك ليتمها هو، حتى قلقك على كرثة قلقك 
وتاأثري ذلك على �جلنني فهو غري مرر، بالطبع 
�لقل��ق و�لتوتر يوؤث��ر�ن يف �جلن��ني ولكن لي�ض 
بالطريق��ة �ملفرط��ة �لت��ي تتخيلها �مل��ر�أة، بل 
توؤثر حني تكون م�ش��تمرة ب�ش��كل قوي ولي�ش��ت 

متباعدة، ممار�ش��ة �لريا�ش��ة ممار�شة ريا�شة 
�مل�ش��ي �لب�ش��يطة و�لتنزه و�لرفي��ه يزيد�ن من 
ر�حت��ك �لنف�ش��ية و�ش��حتك �جل�ش��دية ويجعلك 
تتقبل��ني �حلمل بر�حة وحب وال يكون م�ش��در 
نك��د وتع��ب يف حياتك. الأن �لريا�ش��ة حت�ش��ن 
�ل��دورة �لدموي��ة وتن�ش��ط �لع�ش��الت حتى و�إن 
كانت جمرد م�ش��ي خفي��ف وبذلك ت�ش��تطيعني 
�أن تتمتع��ي مبناع��ة قوية. تدللي عل��ى زوجِك 
�أو عائلت��ك وال حترم��ي نف�ش��ِك مما قد ي�ش��عدك 
وي��روح عنك، �ع�ش��قي كون��ِك حامل و��ش��تغلي 
�لوقت قبل �لدخول �إىل عامل �الأمومة �الأ�شا�شي. 
ال تعريي للوزن �لهم �لكثري وكلي ما حتبي من 
�ش��وكوالتة وماأكوالت جديدة، �شحيح يجب �أن 
تهتم��ي بوجبات��ِك وعليه��ا �أن تك��ون متكاملة 

وغنية باملو�د �لغذ�ئية �ل�شليمة.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل الكبة المقلية
 مكون��ات �لكبة �ملقلية ثالثة �أكو�ب ون�ش��ف 

م��ن �لرغ��ل �لناع��م. كيلو م��ن �للحم. 
ثالث��ة مالع��ق كب��رية م��ن �مل��اء 

مقطع��ة  ب�ش��ل  حب��ة  �لب��ارد. 
حب��ة  ن�ش��ف  �أرب��اع.  �إىل 
م��ن �لليم��ون. ورقت��ان من 
�لنعناع �الأخ���رش �لطازج. 
ملح، وفلفل ح�شب �لرغبة. 
�لكب��ة  ح�ش��وة  مكون��ات 
ناعم��ًا.  مفروم��ة  ب�ش��لة 

خم�ش��مئة غر�م م��ن �للحمة 
خالي��ة �لده��ون. زي��ت نباتي 

للقلي. ن�ش��ف ملعقة �شغرية من 
�لفلف��ل �الأبي�ض. ربع ملعقة �ش��غرية 

م��ن �لزجنبيل.ن�ش��ف ملعق��ة �ش��غرية م��ن 

�لفلفل �الأ�ش��ود. ن�ش��ف ملعقة �شغرية من �مللح. 
�أربع مالعق كبرية من دب�ض رمان.

 طريقة �لتح�شري �لكبة: ننقع �لرغل 
يف �ملاء ملدة ن�شف �شاعة. نخلط 
�لب�ش��ل �ملقط��ع م��ع �لنعناع، 
و�مللح، و�لفلفل، وق�رش ن�شف 
�لليمون��ة �ملوج��ودة لدين��ا، 
ث��م ُن�ش��يف �لرغ��ل �لناع��م 
�مل�شفى من �ملاء يف �خلالط 
�لكهربائي حتى نح�شل على 
خلي��ط ناع��م. ن�ش��يف �للح��م 
�ملفروم �ىل �خلليط �ل�ش��ابق من 
�مل��اء، ونعي��د عملي��ة �خلل��ط جيد�ً 
حتى متت��زج �ملكونات، ثم نقوم ب�ش��ك 
�خللي��ط يف �إن��اء عمي��ق ونب��د�أ عملي��ة �لعجن 

بو��شطة �ليد جيد�ً.
طريقة حت�ش��ري �حل�شوة: ن�شع �لزيت �لنباتي يف مقالة 
و��ش��عة ونركه��ا قلي��اًل على ن��ار هادئة حتى ي�ش��خن 
�لزي��ت ث��م ن�ش��يف �لب�ش��لة �ملفروم��ة ونركه��ا حتى 
تتذبل، ثم ُن�شيف �للحمة ونحركها مع �لب�شل، وُن�شيف 
�لفلف��ل �الأبي���ض، و�لفلفل �الأ�ش��ود، و�لزجنبيل، ونحرك 
�ملكونات معًا، ونركها على �لنار �لهادئة حتى تن�شج 
�للحم��ة. نق�ش��م �لكبة �إىل كر�ت �ش��غرية ح�ش��ب �حلجم 
�ملرغوب، ثم نعمل حفرة �ش��غرية يف كل كرة، ون�ش��ع 
فيها �لقليل من �حل�ش��وة �لتي قمنا بتح�شريها م�شبقًا، 
ثم نغلقها جيد�ً وبرفق، ونكرر �لعملية مع بقية �لكر�ت. 
ن�ش��خن زيت غزير يف مقالة عميقة ون�شع فيها حبات 
�لكب��ة ونركه��ا حت��ى تتحمر م��ن كل �جله��ات وتاأخذ 
�للون �لذهبي. نقوم بو�ش��ع �لكبة عل��ى ورق �لتجفيف 

للتخل�ض من �لزيت �لز�ئد، وتقدم �شاخنة.

تطبق��ني �أحمر �ل�ش��فاه وتذهبني حل�ش��ور منا�ش��بة ما. 
لكن حني تنظرين �إىل نف�شك يف �ملر�آة، بعد مرور بع�ض 
�لوق��ت، تالحظ��ني �أن �مل�ش��تح�رش يظهر على �أ�ش��نانك 

�الأمامي��ة. فما �لعمل؟ وكيف متنعني حدوث ذلك؟ �إليك 
هاتني �حليلتني �ملفيدتني.

1 �لبودرة و�ملحرمة �لورقية

- �شعي على �شفتيك طبقة �أوىل من �أحمر �ل�شفاه.
- �أطبق��ي �ش��فتيك على حمرم��ة ورقي��ة و�نزعيها بعد 

حلظات.
- بع��د ذلك، �أل�ش��قي حمرمة ورقية ب�ش��فتيك ثم طبقي 
عليهما، بو��شطة فر�شاة، �لقليل من �لبودرة �حلرة. فهذ� 

يتيح تثبيت �أحمر �ل�شفاه.
- �أ�شيفي طبقة ثانية من �أحمر �ل�شفاه وكرري �لعملية 

نف�شها. 
2�� �الإ�شبع

- طبقي �أحمر �ل�شفاه على �شفتيك.
- �شعي �إ�شبعك يف فمك مع دفع �شفتيك �إىل �الأمام.

- �إ�ش��حبي �إ�ش��بعك بهدوء، فهذ� يتيح لك �لتخل�ض من 
�لكمي��ة �لز�ئ��دة م��ن �أحمر �ل�ش��فاه �لتي ق��د تظهر على 

�أ�شنانك.  

مهنيًا: جناحات مهني��ة الفتة ودقة يف �لتنفيذ 
و�شواًل �إىل �لنجاح، وهذ� عنو�ن �ملرحلة �ملقبلة 
�إذ� قمت باخلطو�ت �لالزمة عاطفيًا: ال تكن فظًا 
م��ع �ل�رشي��ك فغايته تبق��ى ر�حتك و�ش��عادتك، 

و�ندفاعه قد يكون �ل�شبب يف �رتكابه �الأخطاء

مهنيًا: ت�ش��مح لك �لظ��روف بتحديد خيار�تك 
و�إع��ادة �لنظ��ر يف بع���ض �الجتاه��ات، وق��د 
تتو�ش��ل �إىل ت�ش��وية مالي��ة عاطفي��ًا: تقريب 
وجه��ات �لنظ��ر بين��ك وب��ني �ل�رشي��ك يلق��ى 

�رتياحًا عند �جلميع، وتكون �أ�شد�وؤه
 �إيجابية على �لعالقة

يف  موؤثري��ن  باأ�ش��خا�ض  �الت�ش��ال  مهني��ًا: 
�لعم��ل، ي�ش��اعدك يف حتقيق م�ش��اريعك �لتي 

ر�شمتها منذ مدة ق�شرية
عاطفيًا: تك��ون ملزمًا حتقي��ق معظم رغبات 
�ل�رشي��ك، و�إن كان بع�ش��ها �ش��عب �لتحقيق 

نوعًا ما

مهني��ًا: �أف��كارك �لبن��اءة و�ملتنوع��ة متنحك 
�لق��وة يف مو�جه��ة �لزم��الء، لك��ن ال ت�ش��ع 
كامل ر�ش��يدك يف مو�جهة و�ح��دة  عاطفيًا: 
كن مت�شاحمًا مع �ل�رشيك �إىل �أق�شى حد، فهو 

ي�شتحق منك �لت�شحية �لكبرية

مهنيًا: ي�ش��هد هذ� �ليوم بع�ض �الأحد�ث �جلميلة، 
وه��ذ� م��ا يجعل��ك تعي���ض جترب��ة ممي��زة، فكن 
جاه��ز�ً لذلك عاطفيًا: ال ت�ش��تغل عامل �ل�ش��عف 
ل��دى �ل�رشي��ك وه��و طيب��ة قلب��ه للو�ش��ول �إىل 

غاياتك، فيجد نف�شه مرغمًا على تنفيذ �أو�مرك

   فوائد زيت الحلبة لتسمين الوجه

هذه الحيل تمنع ظهور أحمر الشفاه على أسنانك

�لنحاف��ة �ل�ش��ديدة من �عد�ء �جلم��ال ، الن �لوجه 
�لنحي��ف ال يبدو جميال حتى و�ن كانت تقاطيعه 
متنا�ش��قه، كما �ن �جل�ش��د �لنحيف ال يبدو جميال 
مهم��ا حاول��ت �لفت��اة �خف��اء تفا�ش��يله ، ولكن 
م��ا يجدر ذك��ره �ن �لنحافة ال ت�ش��كل �رشر� على 
�الن�ش��ان كما يف حالة �ل�ش��منة . ت�شكو �لكثري من 
�لفتي��ات من م�ش��كلة نحافة �لوج��ه ، وتتمنى �ن 
تتمت��ع بخدود نظرة وم�رشق��ة �أو �أن تتمتع بوجه 
ممتلئ وم�ش��تدير، ويرى �لبع���ض �أن ذلك حمرجا 
�م��ام �الخري��ن . تع��ود نحاف��ة �لوج��ه �إىل ع��دة 
��ش��باب ؛ قد يكون �همها �لعامل �لور�ثي �و �ش��وء 
�لتغذية ��ش��افة �ىل قلة �لنوم و�الرهاق �ل�ش��ديد . 
نحاف��ة �لوجه ال متثل عيبا لتخج��ل منه �ملر�أه ،. 

كيفية �لتخل�ض من نحافة �لوجه. 
زيت �حللبة لت�شمني �لوجه : هناك مقولة م�شهورة 
تقول ع��ن فو�ئد �حللب��ة )لو علم �لنا���ض ما فيها 
من فو�ئد ال�ش��رو� بثمنها ذه��ب ( وفو�ئد �حللبة 
كث��رية خا�ش��ة �لزي��ت �مل�ش��تخرج منه��ا ،و�لذي 
ي�ش��تخدم يف �لعدي��د م��ن م�ش��تح�رش�ت �لتجميل 
،وميك��ن ��ش��تخد�م زيت �حللبة لتكب��ري �لوجه من 
خالل عم��ل ما�ش��كات للوجه بعدة ط��رق �همها: 
زيت �حللبة و�خلمرية لت�ش��مني �لوجه : ي�ش��تخدم 
زيت �حللبة بخلطة مع عجينة �خلمرية ،وتو�ش��ع 
�لعجينة مل��دة 15 دقيقة على �لوجه، بعد غ�ش��له 
بامل��اء �لفات��ر و�ل�ش��ابون ،�و عمل حم��ام بخار 
للتخل���ض من �الو�ش��اخ وتقتيح م�ش��امات �لوجه 

حت��ى ت�ش��بح م�ش��تعدة الي خلط��ة تو�ش��ع على 
�لوجه .

 زيت �حللبة وزيت �خلروع لنفخ �خلدود : ي�شتعمل 
زيت �حللب��ة مع زيت �خلروع لنفخ �خلدود ،وذلك 

م��ن خ��الل خل��ط كمي��ات مت�ش��اوية من كال 
�لزيتني لدهن �لوجه ب�ش��كل يومي ويف�شل 
و�ش��عه قب��ل �لنوم للح�ش��ول عل��ى نتيجة 

مثلى ،وبعد مرور 3 ��شابيع �شتالحظني �لفرق 
بنف�شك .  زيت �حللبة وزيت جنني �لقمح للتخل�ض 
من نحافة �لوجه : يتم خلط كميات مت�شاوية من 
زيت �حللبة وزيت جنني �لقمح على �لوجه ب�ش��كل 
د�ئم وخا�ش��ة قبل �لنوم حتى ي�شاعد على �عطاء 

نتائج �ف�شل. 


