
Mon. 20 Jun. 2016 issue no 140نواعم10
االثنين 20 حزيران 2016 العدد 140

مهني��ًا: تبحث يف ق�شايا متويلي��ة وم�شاريع كبرية 
ت�ش��ّم بع�ض الأفرقاء اأو اجلهات، وتقتحم ال�شاحات 

وتكون واثقًا بخياراتك
عاطفي��ًا: عليك اأن تركز اأكرث عل��ى جمالك العاطفي 
فالكث��ري م��ن املحط��ات املهم��ة يف طريقه��ا اإلي��ك 

حاملة مفاجاآت �شارة

وتن�ش��ط  بنف�ش��ك  وثقت��ك  ن�شاط��ك  ت�شتعي��د  مهني��ًا: 
الت�شالت املثمرة وتنفرج الو�شاع على نحو ملحوظ
عاطفيًا: تعّدد طلبات ال�رشيك لن ير�شي املحيطني بك، 

فحاول اأن توّفق بني الطرفني، فهذا اأف�شل للجميع

مهني��ًا: تنح���رش متاع��ب الأي��ام الأخ��رية، وتتحرر من 
قي��د اأو راب��ط، وتواجه العرثات والعقب��ات بعزمية اأقوى 

وتتغلب على املنافقني 
عاطفي��ًا: تبدو متحّم�شًا ومنفتح��ًا وناجحًا يف الو�شول 
اإىل هدف��ك وواثق��ًا بنف�ش��ك، ومطمئن��ًا اىل م�ش��ريك مع 

ال�رشيك

مهني��ًا: كن متاأني��ًا جداً ه��ذا اليوم عل��ى ال�شعيد املهني 
واملادي، اإبحث عن �شالمتك ول تغامر يف اأي جمال

عاطفي��ًا: تتمال��ك اأع�شاب��ك اأمام ال�رشي��ك ول �شيما حني 
ت�شدر منه بع�ض الت�رشف��ات ال�شبيانية، لكنك ت�شتوعب 

الأمور ب�شعة �شدرك

مهني��ًا: يوؤدي الأ�شدق��اء دوراً يف ازده��ارك وتنتمي اإىل 
جماعات قوية وداعمة توؤيدك يف طروحاتك واقرتاحاتك 
املهني��ة، عاطفي��ًا: حترر م��ن ال�شغوط وبره��ن عن جراأة 
و�شجاع��ة اأم��ام ال�رشيك، قد تعرف مغازل��ة جدية تقودك 

اإىل نهاية �شعيدة ومريحة

مهني��ًا: ح��اول ان تبتع��د ع��ن ال�ش��وء وحت��دث ع��ن 
م�شاريع��ك اىل م��ن تثق به بعيداً ع��ن اأ�شماع الآخرين، 

اأما يف العمل فتحقق جناحات كبرية ومذهلة
عاطفيًا: ت�شري الأمور بينك وبني ال�رشيك كما ت�شتهيان، 
وتنتقالن اإىل مرحلة جديدة من الثقة املتبادلة واحلب 

ال�شادق

مهني��ًا: مكاف��اأة غ��ري متوقع��ة يف طريقه��ا اإليك، 
تقدي��راً جله��ودك الكب��رية يف تنفي��ذ كل ما يطلب 

منك بجدية لفتة
عاطفي��ًا: بع���ض العقبات تق��ف بطريقك وحتاول 
اأن تتجاوزه��ا باأق��ل خ�شائر ممكن��ة حفاظًا على 
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 حظك 
بهذه الطرق تتغلبين على خجلك            اليوم

اذا كن��ت فتاة خجول��ة بطبعك، فه��ذه لي�شت 
بال���رشورة م�شكل��ة. لأن��ه ل يوج��د اأب��دا ما 
يعيب��ك يف احتياج��ك لبع���ض الوق��ت قب��ل 
العتي��اد على الت�رشف ب�ش��كل تلقائي اأمام 
اأ�شخا���ض جدد يف حيات��ك اأو مواقف مترين 
به��ا لأول م��رة. ل ���رشر م��ن اخلج��ل طاملا 
مل يتح��ول اىل م�شكل��ة مزمن��ة متنع��ك م��ن 
التوا�شل م��ع الآخرين بارتياح ودون الكثري 

من امل�شقة. 
ه��ل ت�شعري��ن بالرغبة يف التخل���ض ولو من 
القلي��ل من اخلج��ل، حتى ميكن��ك ال�شتمتاع 
اأكرث باحلي��اة واكت�شاب مه��ارات اجتماعية 
جديدة، وتن�شني رغبت��ك الدائمة يف البتعاد 
عن التجمعات؟ اإليك بع�ض الن�شائح يف هذا 

ال�شاأن:
اأول بتح�ش��ني قدرات��ك الجتماعي��ة  ابدئ��ي 
م��ع الأ�شخا���ض املعروف��ني بالن�شب��ة اليك، 
واعتربي��ه تدريب��ا ح��اويل ال�شتف��ادة من��ه 
يف اتق��ان التوا�ش��ل بالع��ني، وا�شتخدام لغة 
اجل�شد ب�شكل يوؤكد ثقتك بنف�شك، وبدء احلوار 
مبقدم��ات لطيف��ة منا�شب��ة للموق��ف، وكيف 
ومتى ت�شاألني حمدثك �شوؤال، وكيف توجهني 
دعوة لأحدهم،... وغريها الكثري من مهارات 
التوا�ش��ل الجتماعي املختلف��ة. مار�شي كل 
ه��ذه املهارات الجتماعية م��ع اأفراد اأ�رشتك 
واأ�شدقائ��ك املقرب��ني الذي��ن ت�شعرين معهم 
ثقت��ك  بن��اء  يف  تنجح��ي  اأن  اإىل  بالراح��ة 
بنف�ش��ك والتغل��ب قليال على خجل��ك املعتاد، 
وبع��د ذلك ميكنك اأي�شا املب��ادرة با�شتخدام 
كل ما اكت�شبت من مهارات مع اأ�شدقاء جدد 

اأو اأ�شخا�ض تتعرفني عليهم لأول مرة.
دائم��ا ما يكون اأ�شعب ج��زء يف اأية حمادثة 
بني طرفني هو بدايتها ب�شكل قوي يكفل لها 
ال�شتم��رار لف��رتة من الوق��ت دون اأن ي�شيب 
اأح��د الطرف��ني مل��ل اأو خج��ل يدفع��ه لإنهاء 

املحادثة.

فك��ري يف عب��ارات منا�شب��ة تبدئ��ني به��ا 
ح��وارك مع الطرف الآخر، مث��ل تقدمي نف�شك 
ب�ش��كل خمت�رش وج��ذاب يو�شح ن��وع ال�شلة 
الت��ي تربطك بذل��ك ال�شخ�ض اإن وج��دت، اإذا 
كن��ت ترغب��ني يف تو�شي��ل ر�شال��ة حم��ددة 
حمادث��ة  اأو  الهات��ف  ع��رب  الآخ��ر  للط��رف 
مبا���رشة، ومينع��ك اخلجل من ذل��ك، حاويل 
الت��درب م�شبقا على م��ا �شتقولينه من خالل 
كتابة العبارات على ورقة وترديدها ب�شوت 
مرتف��ع اأمام امل��راآة، ث��م افعليه��ا وقويل ما 
تفك��ري  دون  املق�ش��ود  لل�شخ���ض  تريدي��ن 
اأو ت��ردد، لأن��ك لو اأ�شع��ت الوق��ت يف اإعادة 
التفك��ري، يف الغال��ب �شي�شيط��ر عليك اخلجل 
ومينعك من الت�رشف. ل تنزعجي اإذا خرجت 
كلماتك متع��رثة قليال، لأن اأك��رث النا�ض ثقة 
باأنف�شهم قد يح��دث لهم املثل اأحيانا، وعلى 
العك���ض افخري بتغلبك على خجلك، واإعالنك 
ملوقف��ك اأو رغبتك للط��رف الآخر دون تردد. 
وتاأكدي اأن يف امل��رة القادمة �شيكون اأداوؤك 
لتج��اوز  الفر�ش��ة  نف�ش��ك  امنح��ي  اأف�ش��ال. 
اخلج��ل. اأي بالأحرى �شعي نف�شك يف حميط 
يجربك على التوا�شل اجتماعيا مع الآخرين، 
مث��ل ال�شرتاك بجماع��ات الأن�شطة الطالبية 
املختلف��ة يف املدر�شة اأو اجلامعة، وحماولة 
التع��رف على زمالئ��ك امل�شرتك��ني معك يف 
نف���ض الهواي��ة اأو الهتمام، ول��و ببطء واحدا 

تلو الآخر.
ل تدع��ي نق��د ال��ذات اأو اخل��وف م��ن الف�ش��ل 
اجتماعيا يعيقانك عن التوا�شل مع الآخرين 
ويدفعان��ك اإىل التقوقع عل��ى نف�شك، وجتنب 
التجمع��ات الت��ي يح�رشه��ا اأ�شخا���ض جدد 
بالن�شب��ة ل��ك. مث��ل ه��ذه امل�شاع��ر ال�شلبي��ة 
علي��ك جتاهلها بعدم اللتف��ات لها اأو تركيز 
تفكريك حولها، و�شيك��ون النجاح حليفك اإن 
�ش��اء اهلل. توقعي لنف�شك النجاح يف التوا�شل 
م��ع الآخرين، لأن هذا يف الغالب ما �شيحدث 
اإذا نحي��ت جانب��ا اأي م�شاع��ر �شلبية حتاول 

ال�شيطرة عليك.

بغداد –هيفاء خضير 

طريقة عمل شاورما الدجاج 

كيف تصبغين شعرك 
بعصير الليمون؟

7 ألوان مناكير أساسية يجب توفرها 
لدى كل فتاة

املكّونات: ن�شف كيلو من �شدر الّدجاج.
 ف�شان من الثوم املدقوقة ب�شكل ناعم. 

ثالث مالعق كبرية من الزبادي. 
ن�شف ليمونة مع�شورة. ملعقة كبرية من اخلل.

 ملعقة كبرية من بهارات ال�شاورما.
 بع�ض امللح و الفلفل ال�شود.

 حبتان من البندورة. ب�شلة واحدة.
 فليفلة بعدة الوان للزينة 

طريق��ة الّتح�ش��ري: يت��م تقطي��ع �ش��در الدج��اج اىل 
يت��م  اإن��اء.  يف  و�شعه��ا  ويت��م  �شغ��رية  مكعب��ات 
اإ�شاف��ة الزب��ادي ، الثوم ، اخل��ل ، الليمون ، بهارات 
ال�شاورم��ا اىل جان��ب امللح و الفلف��ل اىل الدجاج و 
يتم حتريك املزي��ج ب�شكل جيد حتى يتوزع على كل 
قط��ع الدجاج يف الإناء. يتم ترك قطع �شدر الدجاج 

يف الن��اء م��ع التتبيلة عل��ى القل مل��دة �شاعتني و 
يف�ش��ل ان تك��ون 4 �شاع��ات يف الثالج��ة للح�شول 
عل��ى اف�ش��ل نتيج��ة و طع��م عمي��ق و�شه��ي. قطعي 
الب�ش��ل اىل قط��ع �شغرية او �رشائ��ح رفيعة ، �شخني 
مقاله فيها القليل من الزيت و �شعي �رشائح / قطع 
الب�شل عليها حتى تذبل ثم �شيفي عليها قطع �شدر 
الدج��اج مع التتبيلة اي افرغ��ي نحتوى الإناء الذي 
يحت��وي التتبيلة كلها يف املقالة التي فيها الب�شل ، 
و قلبي كل املزيج و و ابقيه على النار حتى ين�شج. 
قومي بتق�شري الطماط��م و قطعيها اىل قطع �شغرية 
و ا�شيفيه��ا اىل املزي��ج يف املق��الة. ا�شيفي الفلفل 
امللون اىل املزيج. حركي املزيج و ابقيه قليال. نلف 
ال�شاورما بخبز ال�شاج مع ا�شافة القليل من املخلل 

و املايونيز.

هن��اك م��ن ال�شيدات من يع�شقن �شباغ��ة �شعرهن والتجديد فيه بني ف��رتة واأخرى ويف منا�شبات 
معين��ة، اإل اأن هن��اك منه��ن من يخ�شى من امل��واد الكيميائي��ة و�رشرها على ال�شع��ر و�شالمته 
وحيويت��ه، نظراً مل��ا حتويه �شبغات ال�شعر الي��وم من تلك املواد وح�شا�شي��ة بع�ض ال�شعر لدى 
ال�شي��دات، اإل اأن هناك طرق طبيعية اأخ��رى ل�شباغة ال�شعر اأو تفتيحه دون اخلوف من ال�رشر 
املتوق��ه حدوث��ه، ومنها ع�شري الليم��ون وهي واحدة م��ن الطرق الأكرث فعالي��ة والتي متنح 

ال�شعر رونقًا وتفتيحًا وملعانًا ك�شوء ال�شم�ض .. 
-قطعي الليمون  اإيل ن�شفني ثم �شعيه يف الع�شار اأو اإ�شغطي عليه باأ�شابعك للح�شول علي 

الع�شري يف وعاء.  تاأكدي من نزع بذور الليمون قبل احل�شول علي ع�شري الليمون.
-اأ�شيفي اإىل ع�شري الليمون كمية م�شاوية من املاء.

-�شبي اخلليط يف زجاجة الرذاذ ورجي خليط ع�شري الليمون جيداً.
-ر�ش��ي خلي��ط الليمون على �شعرك مع الرتكيز على املناط��ق التي ترغبني يف اأن تكون اأفتح 

من لون ال�شعر الأ�شا�شي . ميكنك ر�ض ع�شري الليمون علي كل ال�شعر اأو مناطق معينة.
-م��ن ثم اإجل�شي يف ال�شم�ض لفرتة لك��ي تتفاعل مع ع�شري الليمون واتركي ال�شعر حتي يجف 

يف ال�شم�ض ملدة 30 دقيقة، حتى تبدا ال�شم�ض يف تفتيح ال�شعر.
-اغ�شل��ي �شعرك بالبل�شم جيداً بالبل�ش��م للتخل�ض من خليط ع�شري الليمون . و مبجرد اأن يجف 

ال�شعر �شوف تالحظي التغري يف اللون.

   كل ع��ام مو�ش��ة املناكري تاأتي باألوان جدي��دة تباعًا ، واأن ثمة 
األ��وان اأ�شا�شية ل بد من توافرها بني جمموعة املناكري املوجودة 
لدي��ِك. فم��ا يلي 7 األ��وان مناك��ري اأ�شا�شية يجب توفره��ا لدى كل 

�شيدة:
- الأحم��ر الكال�شيكي: الذي مل تتوقف الن�ش��اء عن ا�شتخدامه منذ 
ب��دء مو�ش��ة املناكري. حتتاجني ه��ذا الأحمر با�شتم��رار، للطاّلت 

الر�شمية ولل�شهرات على وجه التحديد
- اللحم��ي: ال��ذي ي��راوح يف درجت��ه ب��ني ال�شف��اف والبي��ج. 
حتتاج��ني ه��ذا الل��ون دوم��ًا، ل �شيم��ا يف اأماك��ن العم��ل ويف 

املحافل التي تقت�شي حداً اأدنى من الزينة.
- ال��وردي الفاحت: ما ي��زال هذا اللون يرتبع عل��ى عر�ض الألوان 
الأنثوي��ة التي ل ميكن ال�شتغن��اء عنها البتة. ل جتعلي هذا اللون 

يفرغ لديِك، وحتديداً اإن كنِت ب�شدد الطلة اليومية العتيادية.
- ال��وردي امل�شّع: من اأهم الأل��وان الكال�شيكية التي ل يجدر 

ب��ك ال�شتغن��اء عنه��ا. اأك��رث ما يك��ون منا�شب��ًا عن��د اخلروج 
لرحالت �شاطئية يف نهارات م�شم�شة وحيوية.

- الكحل��ي: ال��ذي يق��رتب م��ن الأ�ش��ود، لكن��ه ينج��و م��ن حّدته. 
اختاريه لل�شهرات التي ترغبني خاللها اإ�شفاء طابع من الغمو�ض 

واخل�شو�شية والأناقة كذلك الأمر.
- الأبي���ض: لون هام ج��داً، ل �شيما يف املنا�شب��ات التي ترغبني 

فيها بالإطالل مبالئكية وهدوء واأناقة يف الآن ذاته
- الرمادي: واحد من الألوان الهامة التي ل ميكن ال�شتغناء عنها 
ب��ني جمموعة املناكري لديِك. احر�شي على و�شعه يف املنا�شبات 

الر�شمية

مهنيًا: ق��د توّجه اليك بع�ض الأ�شئل��ة يف اجتماع اليوم 
ت�شبب لك الإحراج ول �شيما اأنك ل تعلم �شيئًا عنها 

والت��ي  اإىل املوا�شي��ع احل�شا�ش��ة  عاطفي��ًا: ل تتط��رق 
ت�شعر اأنها قد جت��رح احلبيب وجتعله ي�شك فيك وتت�شبب 

باإبعاده عنك 

مهني��ًا: ق��د تعي�ض ت��ردداً اأو ح�ش��م الأو�ش��اع من دون 
انتظ��ار، ي�شري هذا اجل��و اىل اإرباكات ق��د ت�شو�ض عليك 

الأجواء
عاطفي��ًا: ال�شع��ادة هي عن��وان املرحلة املقبل��ة، وهذا 
�شريي��ح ال�رشي��ك كثرياً، فال تغامر بعالق��ة جديدة تعلم 

اأنها �شتكون عابرة 

مهني��ًا: ي��وم مالئم جّداً للتح��ّرك يف ع��دة اجتاهات وعدم 
ح���رش اجله��ود باأمر اأو اثن��ني لكن ل تراهن عل��ى الّدقة اأو 

اخلرب اليقني
عاطفي��ًا: خالف ح��ول بع���ض القناعات والعتب��ارات مع 
ال�رشي��ك، وتتعّر���ض حماولت��ك للعرقل��ة وتواج��ه و�شعًا 

�رش�شًا تتغلب عليه بحكمتك 

مهنيًا: قد تتاأخر بع�ض ال�شتحقاقات وتعاين مماطلة 
وتبذل جهوداً م�شاعفة من اأجل املحافظة على موقع 

اأو من اأجل دفع عمل نحو الإجناز
عاطفي��ًا: تع��ود العالق��ة بال�رشيك اإىل �شاب��ق عهدها 
"و�ش��ايف يا لنب" بع��د �شوء التفاه��م بينكما ب�شبب 

تدخالت املغر�شني

مهنيًا: ت�شعر اأن حم��اًل �شقط عن كاهلك، فكوكب مركور كف 
ع��ن معاك�شت��ك، اإل اأنك تب��دو اأكرث انتق��اداً للمحيط، وتتمتع 
بقدرة كبرية على الإقن��اع، عاطفيًا: تقوى الرومن�شية، اإعنت 
مبظه��رك وارتد اأجم��ل الثياب، فق��د تلتقي احلبي��ب اإذا كنت 

خاليًا، ول �شيما اأن الوقت قد حان لالرتباط


