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مهني��ًا: حت��ى ل��و عاك�س��تك الظ��روف ثاب��ر وك��ّرر 
املح��اوالت البّناءة، تذّكر اأّن��ه يوم جميل وال يجوز 
���رب طموحاتك واآمالك عر���ض احلائط  عاطفيًا: 
اح��زم اأمرك واأقدم على م���روع االرتباط ب�رعة، 
الظ��روف منا�س��بة ج��داً، واأو�س��اعك املادي��ة على 

اأف�سل ما يرام

مهنيًا: تكت�س��ب الطاقة املميزة فتعي�ض ان�سجامًا وتناغمًا 
وتواك��ب االأح��داث بانفت��اح، فاأن��ت بطبع��ك اجتماع��ي 
وترّحب بالفر�ض عل��ى اأنواعها  عاطفيًا: ال حتاول اللعب 
بعواط��ف احلبيب، ب��ل كن �سادقًا معه لتن��ام قرير العني 

ومرتاح ال�سمري، وليبادلك هو باملثل

مهني��ًا: القمر اجلديد يف الثور قد يحيي بع�ض املا�سي 
ويثري بع�ض ال�سغب ويولد احتقانًا يف حياتك اأو حرية 
والكذب ل��ن يفيدك ب�سيء  عاطفيًا: تغفر لل�ريك اأموراً 
اأخط��اأ فيه��ا جتاهك، لكن��ك لن تته��اون يف حال كان 

الكذب هو حمور اخلالف، الأن االأمور ميكن اأن تتفاقم

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف ب��رج الث��ور يتحدث ع��ن و�سع 
مهني وان�سغاالت كثرية وعن حتقيق لرغبة، وحت�سد ثمار 
جه��ودك اأكرث مّما تتوقع وتفرح بالنتائج  عاطفيًا: تعرف 
ازده��اراً عاطفي��ًا يتناغم مع االزدهار امل��اّدي، وقد تقيم 
عالق��ة ب�سخ���ض قادر على دعم��ك يف الناحي��ة العاطفية 

والوقوف اإىل جانبك يف اأ�سعب الظروف

مهني��ًا: القمر املكتمل يف ب��رج الثور يتنا�سب معك، 
وق��د يحم��ل اإليك ن�سيح��ة تاأخذ به��ا، وت�ستفيد من 
تط��ورات حت�سل لكن عليك اأن تتحفظ جداً  عاطفيًا: 
علي��ك اأن ت��درك حاج��ات احلبي��ب ب�سكل اأك��رث واأن 
تراعيه��ا، وعلي��ك اأن ت��درك اأن كرامت��ك اأهم من اأي 

�سيء

مهنيًا: القمر اجلدي��د يف برجك ي�سكل بالن�سبة اإليك 
دعم��ًا ونقطة انطالق ودفع��ًا اإىل االأمام ، ما يحدث 
بع�ض التغيريات املهم��ة ويوفر لك طاقة   عاطفيًا: 
حتدث اأم��ور جميلة لك ورمبا تروق االآخرين فتَحب 
وحِت��ب ب��دورك، وتعي�س��ك مغام��رة جدي��دة تك��ون 

خامتتها كما ت�ستهي
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أنابيال هالل تكشف لنواعم سّر رشاقتها بعد مولودها الرابع

ظّنًا باأنها ال تزال يف فرتة االأمومة يف الواليات املتحدة 
بع��د والدة ابنه��ا "اإيل��ي" الت��ي مل مي���ضِ عليه��ا �س��وى 
اأ�سبوع��ني، فقلبت مقايي���ض احلفل ولفت��ت االأنظار اإليها 
باإطاللته��ا ور�ساقته��ا الت��ي خطف��ت االأنفا���ض واأ�سعلت 
�سفح��ات مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي حت��ى ال�ساع��ة 
ت�س��اوؤاًل عن ���ّر ر�ساقته��ا.. لت�ساركن��ا اأنابي��ال باأ�رار 

حملها ور�ساقتها خالل الوالدة وبعدها.
 ح�سور غري متوّقع

اخت��ار الثنائ��ي اأنابيال ه��الل والدكتور ن��ادر �سعب اأن 
يحم��ل طفلهم��ا الراب��ع اجلن�سي��ة االأمريكي��ة حي��ث ُولد 
"اإيل��ي" يف الواليات املتح��دة يف 9 اأبريل 2017، اأّما 
الالف��ت فكان عودة اأنابي��ال واإيلي اإىل لبنان بعد اأقل من 
155 يوم��ًا، ومتابعته��ا لن�ساطاتها. وعن �ّر ر�ساقتها 

اعرتف��ت لن��ا اأنابيال باأنها خ�سعت لنظ��ام خا�ض خالل 
ف��رتة حملها لتحاف��ظ على رونقه��ا ور�ساقته��ا ووزنها 
وك�سف��ت لنا �ّر ه��ذا الرون��ق والن�ساط قائل��ة "حر�ست 
خ��الل ف��رتة احلمل عل��ى اعت��دال وزين وعل��ى االهتمام 
بنوعّية اأكلي، فخ�سعت لنظام غذائي �سّحي لعدم زيادة 
وزين ومفي��د للجن��ني على حد �س��واء، اأّم��ا الف�سل االأكرب 
فكان لزوج��ي الدكتور نادر �سعب، فال���ّر الرئي�سي يف 
حمافظتي على رونق اإطاللتي وب�رة م�رقة هو حر�ض 
نادر على اإعطائي ال�IV Drip مرة اأو مرتني يف ال�سهر 
م��ن خالل م�سل مبا���رة اإىل ال�رايني ب��داًل من ابتالع 
حبوب الفيتامني التي ي�سفها الطبيب عادًة خالل احلمل، 
واأعرتف باأنه ال�ّر االأعظم خالل حملي فقد اأعطاين القوة 
والن�س��اط واحليوية واالإ�راق من خالل اخللطة ال�سحرية 
والفيتامين��ات واملع��ادن التي يحتويه��ا والتي �سبطت 
�سهّيت��ي وعّو�ستن��ي عن الته��ام ال���Junk Food وال�

Fast Food التي اأنا مغرمة بها عادًة، وزّودين بكافة 
الفيتامينات التي اأحتاج اإليها اأنا واجلنني خالل احلمل، 
ني  وق��د قمت بهذه اخلطوة بعد ا�ست�سارة اأطّبائي املخت�سّ
يف الوالي��ات املتح��دة وموافقته��م علم��ًا باأنه��ا خطوة 
جدي��دة للم��راأة احلامل يف ال�رق االأو�س��ط، وبالفعل فقد 

اأثنوا على �سّحتها ون�سحوين باإجرائها.
  اإطاللة اأنابيال يف احلفل

لفت��ت اأنابي��ال االأنظار حوله��ا وخطف��ت االأنفا�ض عندما 
اأطّل��ت بف�ست��ان اأ�س��ود طوي��ل م��ن جمموع��ة فيكتوري��ا 
B o  بيكه��ام، زّينت��ه بحقيبة يد �سغرية م��ن جمموعة
tega اأم��ا املجوه��رات فاختارته��ا م��ن دار كارتيي��ه 
العاملية، علمًا باأنها مل تتوّقف عن ن�ساطاتها االإعالمّية 
طيل��ة فرتة حمله��ا، من تقدمي حفل راأ���ض ال�سنة مبا�رة 
على �سا�سة ال�"اأم تي يف" اإىل تقدمي حفل عا�سي احلالين 
وماي��ا دي��اب يف دبي وغريها من الن�ساط��ات، كما اأنها 

تع��ود مبا�رة للتح�سري لتقدمي مو�سم جديد من برنامج  
"دي��و امل�ساه��ري" بعد اأن تاأّلق��ت يف تقدميه يف املو�سم 

ال�سابق. 
�سهادة يف احلقوق

اأنابيال هالل االإعالمية الناجحة، مقّدمة الربامج الالمعة 
واالأم الأربع��ة اأوالد، كان��ت اأي�سًا طالب��ة يف احلقوق وقد 
حازت �سه��ادة يف حقوق االإن�سان NYU بعد اأن قّدمت 
اأطروحته��ا يف الواليات املّتحدة قبل والدة ابنها "اإيلي" 
باأي��ام. وعن ابنه��ا "اإيلي" تقول اأنابي��ال "اأ�سكر اهلل على 
اإيل��ي فق��د زّين حياتن��ا وبيتنا، وانا اأدع��و اهلل اأن تعطيه 

احلياة احلظ وال�سعادة وال�سحة".
من��ي ومن اأ�رة نواع��م نبارك لالإعالمي��ة اأنابيال هالل 
والدة ابنه��ا "اإيل��ي" و�سه��ادة احلق��وق، ونتمن��ى له��ا 
ولعائلته��ا احل��ظ وال�سع��ادة وال�سّح��ة، ودوام النج��اح 

والتاأّلق يف حياتها وم�سريتها.  

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحم المفروم

اللون األسود مفاجأة أسبوع الموضة العرائسي لربيع 2018

هكذا تساعدين طفلك على الخروج من عزلته

املقادير :
كيلو ورق العنب مكبو�ض

كوب و ن�سف اأرز
350 غ حلم مفروم

ب�سلتني مفرومني ناعم
باقة بقدون�ض مفرومة ناعم

باقة �سبت مفرومة ناعم
2 ف�ض ثوم مفرومني ناعم
2 ملعقة كبرية زيت نباتى

ملحo فلفل اأ�سود ح�سب الرغبة
مقادير ال�سل�سة :

مكعب مرقة دجاج
كيلو طماطم

طريقة العمل :
1. اغ�سلي ورق العنب جيدا ثم �سفيه .

ادهني��ه  و  عمي��ق  وع��اء  اح���رى   .2
بالزيت .

3. ر�س��ى ف��ى الق��اع اوراق عن��ب غ��ري 
حم�سي��ة ع��دة طبق��ات ث��م ر�س��ى فوقها 

االوراق املح�سية .
4. لعمل احل�سو .

. 5. فى وعاء على النار �سخنى الزيت 
. 6. قلي اللحم بالزيت 

7. �سيفى باقى مكونات احل�سو و قومى 
بالتقليب جيدا ثم ارفعيه من على النار.

8. لعم��ل ال�سل�س��ة ق���ري الطماطم ثم 

اخلطيها فى اخلالط .
9. اف��ردي ورق العن��ب اأمام��ك و قومي 

بح�سوه كاملعتاد.
10. لفي ورق العنب و ر�سيه فى الوعاء 
ب�س��كل متال�سق جوار بع�س��ه ثم طبقات 

فوق بع�سها حتى االنتهاء
م��ع  بال�سل�س��ة  املح�س��ي  غط��ى   .11
ا�سافة مكع��ب الدجاج و القليل من املاء 

ح�سب حاجتك .
12. �سع��ى �سحن عل��ى الوجه و ارفعى 

الوعاء على النار حتى الغليان .
13. هدئ��ي الن��ار و غط��ى الوعاء حتى 

متام الن�سج )حواىل 60 دقيقة(.

اختت��م اأ�سب��وع املو�س��ة العرائ�سي لربي��ع 2018 يف 
مدينة نيويورك االأمريكي��ة، ما يعني اأن الكثري الكثري 
م��ن الف�سات��ني اجلدي��دة واملث��رية ق��د اأب���رت النور 
و�ستجت��اح االأ�سواق العاملية باأحدث ال�سيحات ورمبا 
اأغربها. ولكن حدث هذا العام حمل معه جديداً مل يكن 
ات اخلا�س��ة بالعرائ�ض على  اأح��د يتوّقعه، على املن�سّ
االأق��ل.  االأمر بداأ مع امل�سّممة اللبنانية رمي عكرا التي 
قّدمت جمموع��ة عرائ�سية م�ستوحاة م��ن "بريكفا�ست 
يف تيف��اين" وذل��ك الف�ست��ان اال�س��ود ال�سغ��ري ال��ذي 
ت�سته��ر ب��ه... نع��م الل��ون االأ�س��ود. على الرغ��م من اأن 
ال�سنوات االأخرية حملت الكثري من ال�سيحات اجلديدة 

والغريب��ة يف ع��امل الت�سمي��م العرائ�س��ي ال��ذي اعتاد 
الف�سات��ني البي�ساء من جميع الت�ساميم، راأينا ف�ستان 
عرو���ض "اأ�س��ود"... ه��ذا االأمر ميك��ن اعتب��اره �سابقة 
يف ع��امل االأزي��اء. بالطب��ع، ال ب��ّد من االإ�س��ارة اإىل اأن 
رمي عك��را قّدم��ت ف�سات��ني بي�ساء كتلك الت��ي نعرفها 
للعرائ���ض، ولكن الف�ستان االأ�سود ج��ذب االأ�سواء كلها 
خ��الل عر���ض امل�سمم��ة.   االأ�س��ود مل ت�ستخدمه عكرا 
فح�س��ب، اإذ قدم��ت دار ماركيزا ف�ستان��ًا اأبي�ض طوياًل 
بق�س��م علوي من القما�ض املخّرم اللماع وعقدة �سوداء 
كب��رية يف منطق��ة العنق.  اللون االأ�س��ود مل يكن حكراً 
على الف�ساتني فح�سب، ب��ل اأي�سًا ا�سُتخدم يف االأحذية 
م��ن  االأذن.   وحل��ّي  وال�سع��ر  الراأ���ض  واأك�س�س��وارات 
امل�سمم��ني االآخري��ن الذي��ن ا�ستخدموا االأ�س��ود اأي�سًا 

كيلي فايتانيني، الت��ي اأر�سلت اإحدى عار�ساتها على 
��ة بف�ست��ان بق�س��م عل��وي اأبي�ض الل��ون، وق�سم  املن�سّ
�سفل��ي م�سّمم من الري���ض االأ�سود بالكام��ل، وف�ستان 
اآخ��ر بق�سم علوي من القما�ض املخ��ّرم االأ�سود وتنورة 
بي�س��اء م��ن ال�سات��ان اللم��اع. وكذل��ك يف ت�سكيل��ة 
"رومون��ا" التي اأدخلت العق��دة ال�سوداء على ف�ساتني 
زف��اف ب�سيط��ة ج��داً وجا�س��ن األك�سن��در ال��ذي اأدخل 
االأ�سود على اخل�ر والرقبة. اأّما فريا وانغ فقد متّيزت 
جمموعته��ا با�ستخ��دام وردة �سوداء كب��رية زّينت بها 

الكتف... 
لع��ل اأ�سبوع املو�سة العرائ�سية لربيع 2018 ميهد لنا 
م�سهد حفالت الزفاف التي �سرنى فيها عرائ�ض يدخلن 

القف�ض الذهبي باالأ�سود

ي�سع��ر بع���ض االأطف��ال باأنهم اأك��رث �سع��ادة عندما 
يكون��ون  الأنه��م  وحده��م،  ن�ساطاته��م  ميار�س��ون 
اأك��رث قدرة عل��ى اال�ستفادة م��ن اهتماماتهم. ويرى 
اخل��رباء اأن��ه ال باأ���ض بانع��زال الطفل م��ا دام ي�سعر 
بال�سع��ادة ويحق��ق اأهداف��ه املفي��دة، اإذ اإن كل طفل 
يتمت��ع ب�سخ�سي��ة فريدة خمتلفة ع��ن االآخرين.  يف 
ح��االت اأخ��رى، يك��ون بع���ض االأطف��ال حماط��ني 
ل��ون البق��اء  باالأ�سدق��اء، ولكنه��م رغ��م ذل��ك يف�سّ
لون الوح��دة، بل الأنهم  وحيدي��ن، لي���ض الأنه��م يف�سّ
ي�سع��رون بالتعا�سة. ويعود �سب��ب تعا�سة هوؤالء اإىل 
ع��دم اكت�سابهم املهارات اجليدة يف تكوين عالقات 
اجتماعي��ة جيدة اأي اإنهم ال يعرف��ون كيف يكّونون 
ال�سداق��ات وكي��ف يحافظ��ون عليه��ا اإن كّونوه��ا. 
ه��وؤالء االأطف��ال ي�سع��رون رمب��ا ب�سعوب��ة يف كظم 
بب�ساط��ة  اأو  م�سارك��ة حاجياته��م،  اأو يف  غيظه��م 
ي�سع��رون باخلج��ل.   امل�ساكل العائلي��ة كالطالق اأو 

خ�س��ارة اأحده��م، اأو حتى تغيري م��كان ال�سكن ميكن 
اأن تكون �سببًا كامنًا اأي�سًا خلف ال�سلوكيات ال�سيئة 
التي يقوم به��ا الطفل جتاه اأ�سدقائه. ماذا يجب اأن 

تفعلي؟
    ا�س��اأيل طفلك عن االأحا�سي���ض التي تنتابه اأو عّما 

ي�سغل باله، وا�ستمعي جيداً ملا �سيقوله لك.
    اطلب��ي من��ه اأن يج��د ح��اًل مل�سكلت��ه. ال تعظم��ي 
االأم��ور اأمام��ه وناق�س��ي املو�سوع م��ن وجهة نظر 
تنا�سب �سّن��ه وم�ستوى تفك��ريه وباإيجابية بالطبع. 
ال تلفتي نظ��ره اإىل مو�سوع قلة اأ�سدقائه، وحتديداً 
يف وج��ود �سخ�ض ثال��ث. وال ت�ساأليه دائمًا هل كّون 
�سداق��ات جديدة، الأن��ك رمبا �ستذّكرين��ه باأمل ي�سعر 
ب��ه.     ح��اويل اأال تّتهم��ي طف��ااًل اآخري��ن بالت�سبب 
مب�سكل��ة طفلك، وال تنتقديهم الأنه��م ال يبدون رغبة 
يف تكوي��ن �سداقة كبرية مع �سغريك. ففي النهاية، 
ه��وؤالء هم من تريدين اأن تربطه��م �سداقة بابنك اأو 

ابنت��ك.     نظمي املنا�سب��ات التي ميكنها اأن ت�سجع 
الطف��ل عل��ى بن��اء ال�سداق��ات �سم��ن جمموعة من 
الن�ساط��ات الت��ي يحّبه��ا، اإذ  ي�سه��ل عل��ى ال�سغار 
ع��ادة اأن يب��داأوا بال�سداق��ات يف ن�ساط��ات منظمة 
يحبونه��ا.     بعد اأن يوافق، ادعي اأحد اأ�سدقائه اإىل 
املن��زل ليلعبا مع��ًا اأو اطلبي من��ه اأن يرافقكما يف 

ن�س��اط خارجي.      عندما ترين طفلك يلعب مع 
طفل اآخر، اأن�ستي له جيداً وحاويل اأن تعريف 

ه��ل اكت�سب مه��ارات اجتماعي��ة، كاأن يتعلم 
امل�سارك��ة اأو ال�سيطرة على م�ساع��ره. بعد ذهاب 

ال�سدي��ق، ميكن��ك اأن ت�ساعديه به��دوء على حت�سني 
مهاراته االجتماعية. ال تنتقديه، ونّبهيه اإىل بع�ض 

االأ�سياء التي يقوم بها لي�سبح �سديقًا اأف�سل.
    اإن كان مي�س��ي ج��زءاً م��ن يوم��ه يف احل�سان��ة 
اأو املدر�س��ة، فتوا�سل��ي م��ع معلمات��ه وح��اويل اأن 

تعتمدي معهن طرقًا م�سرتكة مل�ساعدته.

ة ما يف جمالك  مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن خ�سّ
امل��ايل وامل��ادي تخرج منه��ا قوي��ًا، ورمبا تكون 
مل�سلحت��ك  عاطفي��ًا: تبحث عن ا�ستق��رارك ورمبا 
توؤّمنه يف ه��ذه االأثناء، وتوّق��ع بع�ض املغامرات 

والتطورات على هذا ال�سعيد

مهنيًا: القمر اجلديد يحمل تغيرياً اأو عر�سًا، فمار�ض 
املنتق��ل اإىل برجك يبعث يف نف�س��ك احلما�سة، لكن 
انتبه من بع�ض التهور  عاطفيًا: جتد نف�سك مندفعًا 
للقي��ام بخطوات م�ستقبلية جت��اه ال�ريك، لكّنه قد 
يعلم��ك باأنه غري جاهز لذلك بع��د، وعليك االنتظار 

بع�ض الوقت

مهني��ًا: القم��ر اجلديد يف ب��رج الثور يحذر م��ن ال�سكوت 
عن خط��ا، ويطل��ب اإليك الت���رف باأناة وانتب��اه وعدم 
الت���رع يف اتخ��اذ ق��رار لئ��ال تخ���ر كل م��ا بنيته يف 
حلظة  عاطفيًا: تعاطف كبري مع �ريك قدمي، لكن هنالك 
جتارب غ��ري م�سجعة تع��ّوق تقّدم االأمور بع���ض ال�سيء، 

وتثري ال�سكوك واالرتياب والقلق

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف ب��رج الث��ور يدع��وك اإىل 
اال�سرتخ��اء والتمت��ع ببع���ض املل��ذات، واإىل تلطيف 
املن��اخ الأنك اأنت �ساحب الذبذبات ال�سلبية  عاطفيًا: 
عواطف��ك  الأن  العاطف��ي  ال�سعي��د  عل��ى  مه��م  ي��وم 
اجلّيا�س��ة تغم��ر احلبي��ب، وتظه��ر له ذل��ك من خالل 

معاملتك املميزة له

مهني��ًا: القم��ر اجلدي��د يف ب��رج الث��ور منا�س��ب ج��داً 
ويجعلك متحم�سًا لق�سي��ة، وي�سري اإىل ربح اأو ازدهار 
واإىل تق��دم يف م��ا ُتق��دم علي��ه  عاطفي��ًا: ق��ف عل��ى 
راأي ال�ري��ك يف اأم��ور ح�سا�سة، التف��ّرد لن يوؤدي اإىل 
ح�س��م االأمور كم��ا تتمّن��ى، ورمبا ي��وؤدي اإىل الت�سنج 

واالرتباك وتعكري �سفو العالقة

�أطّلت �لإعالمية �أنابيال 
هالل يف حفل توزيع 

جو�ئز �ملو�سيقى �لعربية 
يف ن�سخته �لأوىل، �لذي 

�أقيم يف كازينو لبنان  
بح�سور عدد كبري من 

جنوم �لفن و�لإعالم 
و�لدر�ما يف �لوطن 

�لعربي، وجاءت �إطاللة 
�أنابيال مفاجئًة و�سادمًة 

للح�سور، 

مهني��ًا: لدي��ك الكثري م��ن املزايا التي جتعل��ك مميزاً يف 
جمال عملك، فحاول اأن ت�ستغّل ذلك، وتقرب من زمالئك 
كلم��ا ا�ستطع��ت اإىل ذل��ك �سبي��اًل  عاطفي��ًا: ت�سع��ى اإىل 
اإر�س��اء احلبيب وك�سب وّده ب�ست��ى الو�سائل، وتنجح يف 
ذل��ك بف�سل �سدق نياتك جتاه��ه واإداركه مدى حبه لك 

ومكانته يف قلبك


