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لك��ن علي��ك واجب��ات،  ل��ك حق��وق  مهني��ًا: 
اال�س��تقرار  م��ن  مزي��داً  ل��ك  يوّف��ر  وه��ذا 
امل�س��تقبليعاطفيًا: ي��وم عاطف��ي ممي��ز ق��د 
يحمل اإليك التغيريات واحل�سم اإيجابًا بح�سب 

مبتغاك

مهني��ًا: تك��ون م�سط��راً اإىل خو�ض مواجه��ة قوية للدفاع 
ع��ن مكت�سباتك، وهذا لن يك��ون �سهاًل، لكن الن�رص �سيكون 
اإىل جانبك عاطفيًا: تتحم��ل اليوم م�سوؤولية كبرية وتتخذ 

قرارات حا�سمة ب�ساأن العالقة بال�رصيك

مهنيًا: اذا كنت تناق�ض عقوًدا واتفاقات فلن تعرف 
التعّث وتقنع االآخرين بوجهة نظرك بنجاح

 عاطفي��ًا: تعام��ل ال�رصيك كم��ا يجب، م��ا ينعك�ض 
اإيجابًا على العالقة، وت�سري االأمور كما ت�ستهيان

مهني��ًا: تب��داأ بتج�س��يد اأعمال��ك ويك��ون التع��اون م��ع 
الزم��الء حتمي��ًا ال ب��ل �رصوري��ًا ويجعل��ك متاألقًا يف 
ح�س��ورك وحديث��ك وطريق��ة اإقناعك عاطفي��ًا: عالقة 
جديدة يف االأفق، حاول اأن تدر�ض االأمور بعناية كبرية 

قبل االإقدام على اأي خطوة

مهني��ًا: ت�س��عر باالطمئن��ان والراح��ة، وتتلقى ر�س��ائل 
تهنئ��ة او حمب��ة وتعا�س��داً وتاأييداً. قد ت�س��افر او تقوم 
برحلة او بزيارة وت�س��عر باالرتياح عاطفيًا: تبدو اأكث 
اإيجابي��ة يف حيات��ك العاطفي��ة، ما يول��د ارتياحًا لدى 

ال�رصيك والق�ساء معه اأجمل االأوقات

مهني��ًا: تب��دو معظ��م االأحي��ان غ��ري واثق بنف�س��ك، 
وهذا االأمر ي�س��بب ان�س��حاب الدع��م اخلارجي عنك. 
ال تت���رصف بع�س��وائية اأو تك��ّب ب��ل كن متوا�س��عًا 
عاطفي��ًا: ال تك��ن كث��ري اجل��دال مع احلبي��ب وحتلَّ 
باملرونة. هو ي�س��عر ما تقوم به وما تبذله من جهد 

يف �سبيل اإر�سائه

مهني��ًا: اإذا عاك�س��تك االأم��ور يف بع���ض املهام، 
فعلي��ك مراجعة اأ�س��حاب االخت�س��ا�ض الإيجاد 
احللول املنا�س��بة فريت��اح بالكعاطفي��ًا: تعي�ض 
يوم��ًا عاطفي��ًا ممي��زاً، ه��ل طرحت على نف�س��ك 

ال�سوؤال عن ال�سبب؟ حاول ذلك تعرف اجلواب
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استعيدي صحة أظافرك مع هذه المأكوالت والمجموعات

 مّما ي�س��اعد اأظافرِك على ا�س��تعادة �سحتها 
وقوته��ا االعتيادّي��ة. ال �س��ّك يف اأن االأظافر 
الطويل��ة واملطلّي��ة جميل��ة، لك��ن نن�س��حك 
يف  وباملواظب��ة  اأق���رص  اأ�س��لوب  باعتم��اد 
روتين��ِك للعناي��ة باأظاف��رِك اإن كنِت تعانني 

من اأطراف مق�رصة ومتك�رّصة. اإليِك احللول..
 النظام الغذائي

امتنع��ي ع��ن تن��اول الط��ون املعّل��ب الأن��ه 
يحت��وي عل��ى كمي��ة مرتفع��ة م��ن الزئب��ق 

امل�سوؤول عن تلف االأظافر.
جتّنبي الع�س��ائر واحللوي��ات وال تفرطي يف 
تن��اول الفواك��ه )3-2 ح�س���ض يف الي��وم 
فق��ط(، الأنَّ ال�س��كريات تتع��ب الكب��د وت�رّصع 
�س��يخوخة الب���رصة وترف��ع مع��ّدل هرم��ون 

االأندروجني الذي ُي�سعف االأظافر.
احر�س��ي عل��ى اختي��ار املاأك��والت الت��ي ال 
ترفع ن�سبة ال�سّكر يف الدم ب�رصعة مثل اخلبز 
االأ�س��مر ورقائ��ق الفط��ور ال�س��مراء وحب��وب 

ال�سوفان.
الغني��ة  املاأك��والت  تن��اول  م��ن  اأك��ثي 
اختي��ار  ميكنه��ن  النباتي��ات  بالبوت��ني. 
وال�س��بانخ،  والعد���ض،  والتوف��و،  اللوبي��ا، 
القم��ح  وحب��وب  والفليفل��ة،  والبوكل��ي، 
مب��ادة  غني��ة  املاأك��والت  فه��ذه  الكامل��ة؛ 
ال�سي�س��تني، وهو احلم�ض االأميني امل�س��وؤول 

عن فبكة الكرياتني.
QTICKLES جمموعة العناية باالأظافر

العناية باالأظافر بوا�سطة الكرياتني
ُت�س��ّكل مادة الكرياتني اأ�س��ا�َض �س��عر وب�رصة 
�س��ّحية؛ فف��ي غياب ه��ذه امل��ادة املعدنّية 
االأ�سا�س��ّية، مُيكن اأن تتدهور �سّحة االأظافر. 
متام��ًا مثلم��ا ي�س��هم ع��الج الكريات��ني يف 
متلي���ض ال�س��عر املت�رّصر وتقويت��ه، باإمكانه 
اأن يحّقق اأي�سًا معجزات على �سعيد االأظافر 
الت��ي حتت��اج اإىل عناية اإ�س��افّية. فبف�س��ل 
تركيبت��ه الغنّي��ة بالبوتين��ات، يق��وم ه��ذا 
العالج املقّوي لالأظافر باإ�سباع قاعدة الظفر 
بالكرياتني من اأجل تقوية النواحي ال�سعيفة 

لال�س��تعمال  نتيج��ًة  الرتطي��ب  وا�س��تعادة 
املتكّرر مل�س��تح�رص اإزالة املناكري والأ�سواء 
LED، م��ا يعني اأظافر اأطول واأقوى واأكث 

�سحة.
العناية باالأظافر بوا�سطة الكال�سيوم

حتت��اج االأظاف��ر اإىل تغذي��ة مالئم��ة لتنم��و 
ب�س��ّحة جّي��دة، وُيع��ّد الكال�س��يوم واحداً من 
املع��ادن الت��ي ت�س��اعد عل��ى حتقي��ق ذل��ك. 
عندما ينق�ض الكال�سيوم من االأظافر، ُت�سبح 
�رصيع��ة االنك�س��ار و�س��عيفة ويتغ��رّي لونها. 
كم��ا يتباطاأ منّوه��ا باملقارنة م��ع االأظافر 
للت�س��ّقق  عر�س��ة  اأك��ث  وتك��ون  ال�س��حّية، 
والتك�رّص. ي�ساعد تطبيق هذا املحلول املغذي 
م��ن  التخّل���ض  عل��ى  بالكال�س��يوم  والغن��ّي 
هذه امل�س��اكل عب اإعادة بن��اء قاعدة الظفر 

وتفادي اأّي �رصر يف امل�ستقبل.
تبيي�ض اأ�سفل االأظافر

اخل��ل: يتمّيز اخلل االأبي�ض اأي�س��ًا بخوا�س��ه 
املبّي�س��ة للب���رصة، لذا ميكنك ا�س��تخدامه يف 
تبيي�ض منطقة اأ�س��فل االأظافر. �سعي ملعقة 

كبرية من اخلل يف كوب �سغري مملوء باملاء 
ثم انقع��ي فيه اأطراف اأناملك ملدة ٥ دقائق، 
واأنه��ي بغ�س��ل يدي��ك وو�س��ع ك��رمي مرطب 

ليديك واأظافرك.
ع�س��ري الليمون: من اأ�س��هل الط��رق لتبيي�ض 
االأظاف��ر باملنزل، غمرها يف ع�س��ري ليمون 
ط��ازج. اع���رصي ثمرت��ي ليم��ون يف وع��اء 
�س��غري ث��م اغم��ري اأظاف��رك فيه مل��دة ع�رص 
دقائق. اغ�سلي يديك بعدها باملاء الدافئ ثم 

اأنهي بو�سع كرمي مرطب لليدين.
بيكربونات ال�س��وديوم: ُتع��رف بيكربونات 
الرائع��ة،  اجلمالي��ة  بفوائده��ا  ال�س��وديوم 
الب���رصة  تبيي���ض  عل��ى  العم��ل  واأ�س��هرها 
واالأظاف��ر ب�س��كل طبيعي. امزج��ي ملعقتني 
من البيكنغ �س��ودا مع قليل من املاء الدافئ 
حت��ى تتك��ّون لدي��ك عجين��ة منا�س��بة، ث��م 
وزعيها على اأظافرك مع التاأكد من و�سولها 
اأ�س��فل كل ظفر. اتركي العجينة على اأظافرك 

ملدة خم�ض دقائق ثم اغ�سلي يديك.
اإ�سافًة اىل خلطات طبيعية لتبيي�سها!

بغداد - متابعة 

خاص

يدّل تك�ّسر �لأظافر �أو 
جفافها �أو تغّي لونها 

�أو �سعفها بعد تطبيقات 
متكّررة من �ملناكي وجل 

�لتلوين، �إىل �أّن �لوقت 
قد حان لإر�حة �لأظافر 

من روتينِك �لعتيادي يف 
تلوين �أظافرك. �ستتيح 

هذه �ل�سرت�حة �لق�سية 
�إ�سالح �خلاليا و�إعادة 

جتديدها،

طريقة عمل مقبالت لحم بعجين على الطريقة اللبنانية 

هذه هي الطريقة الصحيحة للتواصل مع طفلك

4 خطوات لمكياج ربيعي مشرق!

املقادير : 200غ بندورة
200غ حلمة 50 غ ب�سل 

بهار ا�سود ملح ح�سب املذاق
ملعقة �سغرية من البابريكا
فليفلة حمراء ر�سة بهار حلو

ر�سة قرفة �سنوبر
للعجينة: 10غ �سكر

ر�سة ملح
ملعقة �سغرية من اخلمرية

450غ مياة
700غ طحني

طريقة العمل : 
1 - تبلي اللحم و�س��عيه فى وعاء واأ�س��يفي الب�س��ل 

املقطع والبندوره املقطعة
اإليهم ر�س��ة قرفة و بهار حلو وبابريكا  2 - اأ�س��يفي 
وفلف��ل اأحم��ر وقليل من ال�س��نوبر وملح ح�س��ب املذاق 

وبهار ا�سود، واخلطيهم جيدا
3 - لعمل العجينة �س��عي الطحني يف وعاء واأ�سيفي 
امل��اء واخلم��رية وال�س��كر واملل��ح واعجنيه��م جي��دا ثم 

اتركيها ترتاح قليال
4 -افردي العجينة وقطعيها دوائر واح�س��يها باللحم 
و�س��عيها يف �س��ينية وادخليه��ا الف��رن عل��ى درج��ة 

حرارة 200 درجة  

هل تريدين زيادة التوا�س��ل مع طفلك؟ يجب اأن تعريف اأّن 
م��ن ال���رصوري جداً اأن تتوا�س��لي معه من م�س��توى نظره 
الأن هذا االأمر �س��يمنحه اإح�سا�سًا مبزيد من االأمان ويوؤّدي 
دوراً اأك��ب يف املحادث��ة الت��ي جت��ري بين��ك وبين��ه. ُيعّد 
االإن�س��ات الفعال واحدة من اأف�سل الطرق التي ميكنك من 
خاللها اأن تو�س��لي ر�سالة لل�س��غري. يف مراجعة الأ�سلوب 
تعام��ل  دوقي كامبيدج مع ابنهم��ا االأمري جورج، تظهر 
جميع ال�س��ور التي جتمعهم، ال��دوق والدوقة عند ركبهما 
ليتمكن��ا من التوا�س��ل بالعينني مع��ه. عندما جتثني على 
ركبك للحديث مع �س��غريك، �سيعي اأنك تريدين بالفعل اأن 
ت�ستمتعي اإليه واأن تتحدثي معه، في�سعر بثقة اأكب للتعبري 
والكالم وال�س��حك واالإف�س��اح عن م�ساعره. هذا النوع من 
امل�س��اواة بينكم��ا �س��يعّبد الطري��ق اأمام من��ّو رغبة طفلك 
تدريجًا باحلوار معك عندما ي�س��عر باأن��ه بحاجة اإليه. يف 
ما يلي، اإليك بع�ض الن�سائح التي �ست�ساعدك على امل�سي 

يف حوار فعال بينكما.
رّكزي على م�ساعره

حني يكون طفلك م�س��تاًء، كما ح��ني تطلبني منه اأن يرتب 
األعابه مثاًل، �س��في له االإح�س��ا�ض الذي ي�سعر به. قويل له 
اإن هذا الطلب اأغ�س��به، واإنك ترين اأنه م�ستاء. ي�ساعده هذا 

االأم��ر على فهم اأن م��ن الطبيعي اأن يختب م�س��اعر قوية. 
كم��ا اأن ه��ذا االأم��ر �س��يعلمه اأن��ك تتفهمني م�س��اعره، ما 
ي�سّجعه على التعبري لك عّما ي�سعر به مع تقدمه يف ال�سن.

انتبهي حلركاته املعّبة
االأطف��ال ال�س��غار يعرفون فق��ط بع�ض الكلم��ات واالأمور 
التي ميك��ن اأن يقولوه��ا. ولكن التوا�س��ل واحلديث اأمران 
�رصوري��ان جداً يف ه��ذه املرحلة. اإن كان طفلك �س��غرياً، 
انتبه��ي اإىل احل��ركات التي يقوم بها خ��الل احلديث: فاإن 

كان ي�س��ري اإىل الثالجة مثاًل، فهذا يعني اأنه يريد اأن ياأكل 
اأو ي�رصب. ا�س��األيه وانتظري اأن يجيب بنعم اأو ال. ثم اأكملي 

وا�ساأليه، هل يريد املاء اأم احلليب؟
ال متانعي اأن ي�سيء التهجئة

اأغلبية االأطفال ي�سيئون التهجئة يف �سن �سغرية. وبدل اأن 
حتاويل ت�سحيح وتغيري الكلمات التي يتلفظ بها ال�سغري، 
��ل اأن تركزي يف ما يقوله واأن تفهميه. بهذا ال�س��كل،  يف�سّ

�سي�سعر طفلك مبزيد من الثقة للحديث معك.

حل�سول على ب�رصة نقّية وظالل باألوان ربيعية، هذا ما 
ينق�سك ملكياج متكامل هذا الربيع، اليوم �سرن�سدك اإىل 
امل�س��تح�رصات التي جّربناها ولفتت انتباهنا بدءاً من 
االألوان اخلفيفة و�س��واًل اإىل االألوان اجلريئة املنا�س��بة 

لل�سهرات.
مكياج عينيِك بخطوتني

من وحي ت�س��كيلة Marc Jacobs  ريزورت اجلريئة 

باألوانه��ا، قّدم��ت Marc Jacobs Beauty لربي��ع 
2017 جمموعة ظالل عيون جديدة باألواٍن زاهية من 
 Highliner Matte Gel Eye Crayonn قل��م
 O!Mega Lash Volumizing وم�س��كارا  
Mascara لتح�سلي على عينني بارزتني وكبريتني.
حددي �سفتيك ون�ّسقي معهما الليب�ستيك للم�سة �ساحرة 
متنا�س��قة م��ع العين��ني الناب�س��تني باالأل��وان، �س��عي 

 P(outliner Longwear( ال�س��فاه  حتدي��د  قل��م 
Lip Liner Pencil، والدرج��ات اجلديدة ال�س��فافة 
 New اأحم��ر ال�س��فاه االأك��ث رواج��ًا  والناعم��ة م��ن 

Nudes Sheer Gel Lipstick املن�ّسق معه.
 ،Marc Jacobs Beauty ستتوّفر جمموعة عالمة�
يف كاف��ة متاج��ر �س��يفورا ال���رصق االأو�س��ط ابت��داًء من 

ني�سان. 

مهني��ًا: حت��ّول امل�س��كالت اخلط��رة اإىل اإب��داع وجن��اح، 
وت�س��تعيد ب�سمتك وح�ّسك الفكاهي وقدرتك املذهلة على 
املفاو�س��ات الناجحة.  عاطفيًا: ال تك��ن مرتدداً قم مبا 
عليك جت��اه ال�رصيك عاطفيًا واجتماعي��ًا، ولن تكون اإال 

مرتاحًا معه

مهنيًا: راِهن على االأ�س��بوع االأول من ال�س��هر كي 
تنجز اأعمالك، فاالأمور ت�س��ري ب�س��كل جيد، وتتخذ 
خي��اراً جدي��داً عاطفي��ًا: راج��ع بع���ض امل�س��اكل 
واأمعن النظ��ر يف حياتك العاطفي��ة بطريقة اأكث 

ا�ستقاللية وبرودة اأع�ساب

هنيًا: ت�س��عر بالغ�س��ب اأحياًنا ورمبا باحل�س��د، 
تق��ارن كفايات��ك بكفاي��ات االآخري��ن، ما يثري 
املزيد م��ن انفعاالتك، فتتخّب��ط غيًظا عاطفيًا: 
خذ ق�سطًا من الراحة، وخ�سو�سًا اإذا كنت تنوي 

اتخاذ قرار نهائي ب�ساأن عالقتك بال�رصيك

مهنيًا: تلتب�ض علي��ك االأمور وتبذل جهوداً كبى 
بغي��ة ت�س��وية بع���ض االو�س��اع اوفه��م امزج��ة 
املحيطني بك، وتنجح يف ذلك  عاطفيًا: تتعر�ض 
لبع�ض امل�س��ايقات من االأهل ب�سبب عالقتك مع 
احلبيب، حتاور معه مبو�س��وعيه فقد ت�س��ل معه 

اإىل حل منا�سب

مهني��ًا: ترّك��ز كل اهتمامات��ك عل��ى اال�س��تثمارات 
واالأموال واملاديات وتواكب الظروف املتعّلقة بهذا 
املج��ال عاطفيًا: ينتابك �س��عور جمي��ل اليوم جتاه 
احلبي��ب وتواجهه مبا يزعجك، في�س��اعدك يف اإيجاد 

احللول


