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مهني��ًا: تت���ّرف بفجاج��ة وغ�ض��ب ورمبا 
تع��اين �ض��وء تفاه��م يف املج��ال املهني مع 

بع�ض الزمالء اجلدد
عاطفي��ًا: ُكن مت�ضاحمًا ولو اأّن الن�ضيحة هي 
يف الت�ضّبث مبواقفك اإذا كنت مقتنًعا اأنك على 

حق

مهني��ًا: القمر املكتمل يحذرك من اأية �ضبهة اأو اأي 
عمل غري قانوين اأو من ت�رفات طائ�ضة، وحاول 
اأن توظ��ف جه��ودك يف �ضبي��ل تطوي��ر قدرات��ك 
املهني��ة عاطفي��ًا: ال ت�ضغط على ال�ري��ك كثرياً، 

فهو ميّر ببع�ض امل�ضاكل

مهني��ًا: قد جت��د ا�ضمك على الئح��ة ال�رف اأو 
الئحة املر�ضحني ملراكز عالية اأو لرتقية

وتتعل��ق  هموم��ك  ين�ضي��ك  احل��ب  عاطفي��ًا: 
بال�ري��ك اأكرث فاأكرث، فه��و يدعمك دائمًا يف 

كل خطواتك

مهني��ًا: قد ت�ضطرب اأو�ضاع��ك املادية بع�ض 
ال�ض��يء، ومتي��ل اإىل احل��ذر يف التعاط��ي يف 
ال�ض��اأن الع��ام عاطفيًا: �راحت��ك الزائدة مع 
احلبي��ب قد جترح��ه وتبعده عن��ك وت�ضبب له 

االإحباط والنفور منك

مهني��ًا: ي�ضري هذا الي��وم اىل جو مت�ضّنج يجب 
اأن تنتب��ه ل��ه اأك��رث م��ن الع��ادة، وح��اول اأال 
تختلط بالزمالء كثرياً تفاديًا الإثارة امل�ضاكل
عاطفيًا: ال تفر�ض اآراءك بالقوة على ال�ريك، 
فه��و اأي�ض��ًا ل��ه اآراوؤه ويجب اأن ت�ضتم��ع اإليها 

وحترتمها 

مهني��ًا: القمر املكتم��ل يف برج احلمل ي�ضيء 
عل��ى م�ضاألة مالي��ة تنجزه��ا، اأو يتحدث عن 

فر�ضة مهنية قد تتلقاها 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تراقب ال�ري��ك عن كثب، 
فه��و يك��رث تنقالت��ه وه��ذا يث��ري 

الريبة

مهني��ًا: ال حتاول اإقناع اأح��د باالن�ضمام اإىل 
م�ضاريع��ك، وال تظه��ر االنفع��االت وامل�ضاعر 

ال�ضلبية
عاطفي��ًا: اأح��داث كث��رية مهّم��ة يف حيات��ك 
العاطفي��ة، اأن��ت عل��ى موع��د م��ع الف��رح يف 
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كيفية اكتشاف المواهب وتوجيهها بالطريقة الصحيحة والنافعة 

لدى كل �ضخ�ض �ضغري اأو كبري ، ذكر اأو اأنثى 
موهبة اإما تولد معه وتكون موهبة وراثية اأو 
مكت�ضبة من املحيط الذي يحيط فيه و تتعزز 
بالتدريب واجله��د املتوا�ضل . االأطفال بعمر 
االأربع��ة �ضن��وات مييل��ون لع��دة اأ�ضياء خالل 
ف��رتة ق�ض��رية ، مث��اًل الفت��اة حت��ب االألعاب 
املتعّلقة بالبنات كاألعاب الباربي والطبخ و 
اأدوات املطب��خ و الر�ضم و التلوين ، بعد فرتة 
ق�ضرية جتدينها قد تركت معظم هذه االألعاب 

و انتقل��ت اىل جمموعة اأخ��رى من االألعاب و 
لكن هن��اك لعبة مميزة تاأخذه��ا معها اأينما 
ذهب��ت وتنتق��ل معه��ا ب��كل املجموع��ات و 
تك��ون مرافق��ة وتطلبه��ا با�ضتم��رار . ال�ضيء 
ذات��ه ينطبق عل��ى االأوالد مييل��ون ب�ضغرهم 
للعب بال�ضي��ارات و الدراجات النارية و حب 
املعرفة املتعلقة باالأم��ور اخلا�ضة بالذكور 
مثل �ضباق ال�ضيارت و علماء الف�ضاء و الفلك 
و الر�ض��م اخلط��ي اأي الف��ن بطريق��ة الكت��اب 
التخطي��ط. كّله��ا مواه��ب حتت��اج لالإهتمام 
اأطفالن��ا وتنميته��ا  من��ا وتعزيزه��ا داخ��ل 
بال�ض��كل الالئ��ق ملجتمعن��ا وع��ادات ديننا 

اال�ضحيح��ة  . يف مرحلة اأخرى جتدين الطفل 
مييل للتغريت اإال اأّنهم ما زالوا معجبني مثاًل 
بالر�ضم و �ضماع الق�ض�ض و اإعادة روايتها اأو 
حب الق�ض�ض الغناء و الرق�ض ، اأ�ضياء كثرية 
تفعله��ا البن��ت والول��د وتتنقل معه��م ب�ضكل 
م�ضتم��ر هذا يجع��ل االأهل بحالة م��ن التوتر 
بظنه��م اأّن اأطفالهم غري قادرين على اختيار 
�ض��يء يحبون��ه و يحافظون عل��ى اختيارهم 
ومت�ضكهم به. هذا تفكري غري �ضحيح فالطفل 
و الكب��ري بطبع��ه يحب اأن يج��ّرب كل �ضيء و 
بعده��ا يقرر ما يري��د ، �ضيالحظ االأهل ميول 
الطف��ل و ا�ضتق��راره عل��ى مايحب��ه بالعم��ر 

الواق��ع ب��ني ال )8-6( �ضن��وات اأ�ضب��ح االأن 
يفهم ما يحب وما ال يحب وعند اختياره ملا 
يريد ال جتربي��ه على تركه واإعطائه خيارات 
اأخ��رى اأف�ضل بنظرك ، ب��ل �ضجعيه با�ضتمرار 
ثم قوم��ي بتقدمي  الن�ضائ��ح املفيدة البناءة 
لي�ضتم��ر بالعطاء ، و ال يتكا�ضل مني موهبته 
عن طري��ق تقدمي ل��ه متطلبات الهواي��ة ، اذا 
كان��ت الر�ضم قٌدم��ي له جمموع��ة مميزة من 
وق��ت الأخر خا�ضة بالر�ضم من اأقالم التلوين 
و دفات��ر الر�ض��م اجلميل��ة. اذا كان��ت الهواية 
الّرق���ض ح��اويل بتحبيبه��ا بن��وع الرق���ض 
ولي���ض باإلغ��اء الفكرة مث��اًل �ضّميه��ا ل�ضف 

رق���ض البالي��ه �ضوف ت�ضع��د كث��رياً و هناك 
��ة بتعلي��م الباليه  ع��دد م��ن املدار�ض اخلا�ضّ
اأّم��ا اإذا كان ول��د و يح��ب االألع��اب القتالي��ة 
�ضًمي��ه لن��وادي الدفاع عن النف���ض وتوجيه 
م��ع  حتدث��ي   . االإيجاب��ي  لل�ض��يء  طاقات��ه 
اأطفالك عن امل�ضتقبل امل�رق الذي ينتظرهم 
واإّن الهواي��ة وحدها ال تكف��ي للنجاح علينا 
اأي�ضًا االإهتمام بالدرو�ض اخلا�ضة مبرحلتنا 
العلمي��ة و التفّوق مهم جداً لتحقبق مايطمح 
به ، اغر�ضي بطفلك فكرة اأّن املوهبة لن�ضتمتع 
و اأن م�ضتقبلن��ا العلم��ي والتح�ضيل الّدرا�ضي 

هو ما �ضي�ضنع الّنجاح .

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل مربى الجزر 
املقادي��ر 2 كيلو من اجلزر كيلو واحد من ال�ضكر الناعم 
)اأي ما يع��ادل 4 اأكواب و ن�ضف الكوب( ع�ضري ليمون 
) م��ا يعادل 4 من ثمرات الليمون ( 4 اأكواب من ع�ضري 
الربتقال الطازج ) يف�ضل الربتقال املع�ضور يدويًا ( 2 
ك��وب من املاء 1 ملعق��ة كبرية من الربتق��ال املب�ضور 

كمية قليلة من القرنفل و القرفة 
طريق��ة التح�ض��ري اب���ر اجل��زر لتح�ض��ل عل��ى مب�ضور 

اجل��زر الناع��م ث��م اأ�ضيفي علي��ه الكمية املتف��ق عليها 
م��ن ال�ضكر الناع��م و باإمكانك اأن تزي��د يف كمية ال�ضكر 
امل�ضاف ح�ضب الرغبة . يف البداية �ضع طبقة من اجلزر 
ث��م طبقة م��ن ال�ضكر و هكذا نكمل و�ض��ع طبقات اجلزر 
م��ع ال�ضكر بالتن��اوب اإىل اأن ننتهي من جميع الطبقات 
. ق��م بتغطيتها و و�ضعها لت��ربد يف الثالجة يوم كامل 
اأو ن�ض��ف يوم تقريب��ا اإىل اأن تالحظي نزول ماء اجلزر 

كامال مما يجعل املربى ي�ضتوي ب�رعة ، بعد ذلك اغلي 
اجل��زر قبل اإ�ضاف��ة اأي اإ�ضافات اأخ��رى و اأزيلي املادة 
املتكونة على اأعلى الوعاء لتمنع التعّفن .. عّبئ اخلليط 
يف وعاء منا�ضب و معّقم و ابداأ ال�ضغط بامللعقة جيداً و 
لك��ن بحذر �ضديد حتى يخرج الهواء من الوعاء ثم ق�ض 
قطع��ة �ضغرية من كي�ض نظي��ف اأو ا�ضتخدم ورق الزبدة 

لتقفل على الوعاء جيداً

م��ن منا ال حتلم بان تطبق املكياج كما تراه يف الكثري 
م��ن املمث��الت على �ضا�ض��ات التلف��از، ه��ل تريدين اأن 
تقوم��ي بهذه املتع��ة الرائع��ة لتطبيق مكي��اج العيون 
الدخاين؟ تعريف على كيفية تطبيق هذا املكياج الراقي 

والرائع..
•االأدوات املطلوبة:

1.ظ��الل العيون: اختاري االأل��وان التي من �ضاأنها اأن 
تظه��ر عيني��ك رقيقة وجذاب��ة، وذلك يعتم��د يف املقام 
االأول عل��ى ل��ون عينيك. ف��اإذا كان لديك عي��ون زرقاء 
اخت��اري األ��وان النحا���ض والذهب والربون��ز، اخلوخي 
اأو البي��ج. واإذا كان��ت عيون��ك بني��ة اخت��اري الربون��ز 
واالأرج��واين، اخل��وخ، االأزرق الداك��ن واالأخ���ر. واإذا 
كان��ت عيونك خ�راء اخت��اري البني الداك��ن والبني، 
والبنف�ضجي واالألوان الوردية، واإذا كانت عيونك ع�ضلية 

اختاري الرمادي، االأرجواين الداكن والبورجوندي.
العي��ون  ظ��الل  لتطبي��ق  العي��ون:  ظ��الل  2.فر���ض 
باحرتافي��ة اأن��ت بحاجة اإىل فر���ض منا�ضب��ة. اختاري 

الفر�ضاة ال�ضغرية القا�ضية.
املاكي��اج  تطبي��ق  يف  ترغب��ني  كن��ت  اإذا  3.الكح��ل: 
ناع��م  اأ�ض��ود  كح��ل  اإىل  بحاج��ة  فاأن��ت  ال�ضموك��ي 
لي�ضه��ل ا�ضتخدام��ه عل��ى اجلف��ن، واإذا كن��ت تريدي��ن 
املاكي��اج اخلفي��ف فاأن��ت بحاج��ة اإىل اآي الي��ر بن��ي 

الل��ون، واإذا كنت تريدين احل�ضول على اإطاللة خارجة 
ع��ن املاأل��وف ميكنك اختي��ار األ��وان الكح��ل املعدنية 

والزرقاء، االأرجوانية، اخل�راء والذهبية.
4.م�ضتح�رات تاأ�ضي�ض الب�رة واملا�ضكارا

•الطريقة:

1.اإذا كن��ت تريدي��ن ملاكي��اج عيني��ك اأن يظ��ل طوال 
الي��وم فاأنت بحاجة اإىل متهيد ب�رتك جيًدا، فهذا االأمر 
�ضي�ضم��ن ل��ك ثبات ظ��الل العيون م��ن جه��ة، واإظهار 

ماكياج عينيك اأكرث حيوية من جهة اأخرى.
2.ابدئ��ي بتطبي��ق الكون�ضيل��ر حتت عيني��ك للتخل�ض 
من اله��االت ال�ض��وداء فبقاوؤها �ضيمن��ح ب�رتك التعب 
واالإره��اق. وبعد اإخف��اء الهاالت قوم��ي بو�ضع القليل 

من بودرة االإ�ضاءة حتت العني
3.�ضع��ي كرمي االأ�ضا�ض عل��ى كامل ب�رتك وال تن�ضي 
العن��ق. 4.�ضع��ي طبقة من الظ��الل ذات اللون الكرميي 

اأو البيج على جفنك كقاعدة للظالل.
األ��وان الظ��الل املالئم��ة لعينيك بحيث  5.ا�ضتخدم��ي 
تت��درج من الفاحت عند مدمع الع��ني لتنتقل اإىل االأدكن 
كلم��ا اجته��ِت اإىل نهاية اجلف��ن، ثم ا�ضتخدم��ي فر�ضاة 

ا بخفة. الظالل ملزج االألوان �ضويًّ
اأو الذهبية الفاحتة  6.�ضعي مل�ضة من الظالل الف�ضية 

عند مدمع العني كلم�ضة ناعمة وجذابة.
7.ا�ضتخدم��ي الكح��ل كبطان��ة داخ��ل خ��ط الرمو���ض، 
��ا و�ض��ع الكح��ل على خ��ط امل��اء ال�ضفلي  ميكن��ك اأي�ضً
بكامل��ه، واأخ��رًيا ميكن��ك ر�ض��م عيني��ك بالكح��ل م��ن 
��ا. ثم قوم��ي بتجعيد رمو�ض��ك، ثم تطبيق  اخل��ارج اأي�ضً

املا�ضكارا.

مهني��ًا: يخ��ّف الوه��ج ال�ضاب��ق ه��ذا الي��وم وتكرث 
الواجبات وامل�ضووؤليات امللقاة على عاتقك، فتجد 
نف�ضك حماطًا مبلفات �ضخمة عاطفيًا: ت�ضكو �ضلوك 
ال��زوج اأو احلبيب وتتذّم��ر، اإاّل اأّن الن�ضيحة هي يف 

التهدئة وعدم �ضّب الزيت فوق النار

مهني��ًا: االأجواء مّلب��دة بالغي��وم وامل�ضاعب 
وتع��اين بع�ض الع��داوات وال�را�ض��ة من قبل 
اأح��د الزم��الء احل�ض��ود م��ن جناح��ك الباهر، 
فتحا�ض��اه عاطفي��ًا: تغرّي اأ�ضلوب��ك وتبّدل يف 

طريقة تعاملك مع ال�ريك وت�ضعى 
اىل جتديد العالقة وتطويرها

مهنيًا: القمر املكتمل يحذرك من اأية �ضبهة اأو 
اأي عمل غري قانوين اأو من ت�رفات طائ�ضة، 
وح��اول اأن توظف جه��ودك يف �ضبيل تطوير 
قدرات��ك املهني��ة عاطفي��ًا: ال ت�ضغ��ط عل��ى 
ال�ريك كثرياً، فه��و ميّر ببع�ض امل�ضاكل وقد 

يتخذ قرارات حا�ضمة جتاهك

مهني��ًا: القمر املكتمل يف برج احلمل يثري بع�ض 
احل�ضا�ضي��ات، ويجعل��ك تواجه اأو�ضاع��ًا دقيقة، 
فتحا�َض اجلدال وال تناق�ض املو�ضوعات العالقة 
حتت وطاأة الغ�ضب عاطفيًا: ال حتقد على احلبيب 
اإذا انتق��دك، بل انتظر هدوء اأع�ضابك لتبحث معه 

مو�ضوعًا دقيقًا

الزم��الء،  م��ع  االحت��كاكات  تخ��ّف  مهني��ًا: 
ويرتك��ز البحث على اأمور تتعلق با�ضتثمارات 
تبقى حم��ور اهتمامك عاطفي��ًا: ال تنتظر من 
ال�ري��ك املب��ادرة اإىل امل�ضاحل��ة، الأن �ضبب 

اخلالف هو اأنت بعد ت�رفك الفظ معه

أنواع األمالح واستخداماتها للجسم

نصائح لتطبيق طريقة مكياج العيون الدخاني

مك��ون  ه��ي  الطبيعي��ة  االأم��الح 
اقتنائ��ه  ميك��ن  طبيع��ي 

اجللد  لتدلي��ك  وا�ضتخدام��ه 
يحت��وي  فه��و  وتق�ض��ريه 
مفي��دة  مع��ادن  عل��ى 

للب�رة 
اأه��م  اأح��د  ه��ي  و 
املكون��ات امل�ضتخدمة 
للعناية بالب�رة، فهي 

تن�ضي��ط  عل��ى  ت�ضاع��د 
الدموي��ة، حتفيز  ال��دورة 

منو اخلاليا، تق�ضري طبقات 
الق�ض��اء عل��ى  اجلل��د املي��ت، 

التورمات، عالج احلكة واالأمل. كما 

توفر العديد م��ن العنا�ر االأ�ضا�ضية 
واملع��ادن الت��ي متت���ض داخ��ل 

خاليا الب�رة.
فهي متوفرة باأ�ضعار جيدة 
و الوان عدي��دة فقط لونت 
لتالئ��م م��زاج ال�ضخ�ض و 
حالته النف�ضي��ة.. و كذلك 
الرائحة ونوعية  اختالف 

الزيوت املوجودة فيها.
فاالزرق مهدئ لالع�ضاب  
واالحم��ر والربتق��ايل الوان 
ذو  منه��ا  ال��دفء   تعط��ي 
حبيبات كب��رية و تكون ابطاأ يف 
الذوب��ان وقد ال تذوب كلها  واال�ضغر 

ميك��ن ا�ضتخدامه كمق�ر اثن��اء اال�ضتحمام و�ريع 
الذوبان وهو االف�ضل  كيفية ا�ضتخدامها: 

عن��د حت�ض��ريك حلو���ض اال�ضتحم��ام و اثن��اء فتح 
ال�ضنبور باملياه الدافئة تاأخذين حفنة من االمالح 
و ت�ضعيه��ا بيديك حت��ت ال�ضنبور فتن��زل مع املاء 
ومت��ال احلو���ض بالرغ��وة والرائح��ة اجلميل��ة التي 

تبقى فرتة طويلة على اجل�ضم
كذل��ك ميكنك التخل�ض م��ن عالمات االرهاق بخلط 
ك��وب م��ن مل��ح البح��ر مع ع��دة قط��رات م��ن زيت 
الل��وز اأو اأي زي��ت عط��ري اأخر ثم �ضبيه��ا مع املاء 
اجل��اري يف حو�ض اال�ضتحم��ام. في�ضاعد ذلك على 

اال�ضرتخاء.
كم��ا ميكنك مزجه مع زي��ت الزيتون وعمله كمق�ر 

طبيعي للب�رة بعد تعري�ض الب�رة للبخار .


