
Tue. 21 Jun. 2016 issue no 141نواعم10
الثالثاء 21 حزيران 2016 العدد 141

مهني��ًا: قد تواج��ه بع�ض خيبات الأم��ل، لكنك قادر 
عل��ى النهو���ض جم��دداً وال�س��ر قدم��ًا يف ر�س��مته 

مل�ستقبلك وحتقيق اأف�سل النتائج 
عاطفيًا: حاول األ تكون ا�ستفزازيًا مع ال�رشيك، لأن 
رد فعل��ه �س��يكون مكلفًا لكما، وي�س��بح من الع�س��ر 

اللتئام جمدداً

مهني��ًا: الن�س��باط ال��ذي اأظهرته يف العم��ل ينعك�ض 
عليك اإيجابًا، وهذا ي�س��اعدك يف التعامل مع الزمالء 
بثق��ة اأك��ر ، عاطفي��ًا: قد تواج��ه مع ال�رشي��ك بع�ض 
امل�س��اعب املفاجئ��ة، لكن ذل��ك يكون مرحلي��ًا ولن 

يدوم طوياًل

مهني��ًا: تعّل��م اأن تفاو�ض بهدوء، لن يدع��ك ت�رّشعك يف 
احلكم حت�س��ل عل��ى مرادك، ب��ل قد يوقع��ك يف مطبات 

وحفر
عاطفيًا: ي�س��ّبب لك ل�سانك ال�س��ليط امل�سكالت، فكن اأكرث 
وداً م��ع احلبي��ب خ�س��ية اأن يبتعد عنك، فعندها ت�س��بح 

وحيداً ول �سنيد لك

مهنيًا: درا�س��ات م�ستقبلية قد تغّر جمرى عملك، والأمور 
لي�ست �سوى م�ساألة وقت وتكون النتائج اأكرث من املتوقع 
ال�رشي��ك،  ع��ن  م�س��اعرك  اإخف��اء  حت��اول  ل  عاطفي��ًا: 
فالإح�س��ا�ض املتبادل ي�سّهل التفاهم والتو�سل اإىل الكثر 

من النقاط امل�سرتكة بينكما

مهنيًا: تتمتع ب�رشعة بديهة وباأفكار ذكية وتكّثف ات�سالتك، 
وتكّرر املحاولت ومتار�ض جميع �س��الحياتك وتقوم بزيارة 
اأو ت�س��ارك يف موؤمت��ر، عاطفي��ًا: يوم اأكرث من رائ��ع لأّنه بعيد 
عن امل�س��احنات والظروف ال�س��اغطة، وت�س��وده اأجواء لطيفة 

وم�سّجعة على التعبر عن عواطفك الدفينة

مهنيًا: تقتحم �س��احة ما كانت حمرم��ة عليك، اأو تفكر 
يف م���رشوع وت�س��افر له��ذا الغر�ض بغية تاأم��ن راأ�ض 

املال الالزم له
عاطفي��ًا: تب��دو العواطف �س��ديدة وحتم��ل اإلي��ك اآفاقًا 
وا�س��عة، لك��ن انتبه من حماول��ة بع�س��هم اإبعادك عن 

ارتباط جّدي 

مهنيًا: تبداأ م�س��رة عمل م�سنية وتوظف طاقاتك 
يف اجن��ازات مهني��ة �س��خمة، وت�س��عى م��ن اأجل 

ترقية اأو من�سب
عاطفيًا: ت�س��ر الأمور بينك وبن احلبيب على ما 
يرام، ل تدع الآخرين يدخلون على خط الن�سجام 

بينكما

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
هذا ماتكرهه            اليوم

النساء في 
الرجـــال 

تبحث املراأة عن الزواج وال�س��تقرار يف كنف رجل يكن 
لها م�س��اعر احلب ال�س��ادقة، وي�س��عى جاهداً ليوفر لها 
الراحة وال�س��عادة، اإل اأن ت�رشفات بع�ض الرجال ت�سبب 
ال�سيق للن�ساء، وجتعل احلياة الزوجية جحيمًا ل يطاق 

لكال الطرفن.
ويف الوق��ت الذي يج��ب اأن تبنى فيه العالق��ة الزوجية 
على املودة والرتاحم، مييل بع�ض الرجال اإىل ت�رشفات 
�رشي��رة منافي��ة للفطرة ال�س��ليمة لالإن�س��ان. وفيما يلي 
جمموع��ة م��ن الأفع��ال التي يج��ب اأن يتجنبه��ا الرجل 

لأنها تغ�سب زوجته بح�سب �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
- الغرة املفرطة

الغرة غريزة جبل عليها الإن�س��ان، وهي �سفة اإيجابية 
للحف��اظ عل��ى العالقة الزوجي��ة، اإل اأن الأم��ر ميكن اأن 

يتحول اإىل حالة مر�س��ية لدى بع�ض الرجال من خالل 
الإفراط يف الغرة، مما يحول احلياة الزوجية اإىل دائرة 

من ال�سك تنتهي بالطالق يف كثر من الأحيان.
 احلر�ض الزائد

عل��ى الرغم من اأن املراأة حتب اأن ت�س��عر باهتمام وحب 
زوجه��ا لها، اإل اأنها تكره املبالغة يف الهتمام اأي�س��ًا، 
فلن ت�س��عر الزوج��ة بالراحة عندما يت�س��ل بها زوجها 
كل 15 دقيق��ة لالطمئن��ان عليه��ا عندم��ا تخ��رج م��ع 

�سديقاتها.
 الكذب والنفاق

حتب املراأة الرجل ال�س��ادق يف اأقواله واأفعاله، فالكذب 
�س��فة مذمومة ل ميك��ن اأن تبنى عليه��ا عالقة زوجية 

�سحيحة.
- الذاكرة النتقائية

والالعب��ن  املمثل��ن  اأ�س��ماء  الرج��ال  بع���ض  يحف��ظ 
املف�س��لن والعدي��د م��ن التفا�س��يل الأخ��رى، يف حن 

تتوق��ف ذاكرتهم عندما يتعل��ق الأمر بحدث هام يتعلق 
بزوجاته��م، مث��ل عيد مي��الد الزوجة اأو عيد ال��زواج اأو 
حت��ى تلبية طل��ب للزوجة، وهذا اأمر يزع��ج املراأة كثراً 

من الرجل.
- الأنانية

تع��د الأناني��ة وح��ب ال��ذات املبال��غ فيه من ال�س��فات 
الذميم��ة الت��ي تف�س��د عالق��ات الإن�س��ان املختلفة ويف 
مقدمته��ا العالق��ة الزوجي��ة، حيث اأن احلي��اة الزوجية 
تق��وم عل��ى التع��اون وتف�س��يل م�س��لحة ال�رشيك على 

امل�سلحة ال�سخ�سية.
- الرتكيز على ج�سد املراأة

على الرغم من اأن املراأة تعتمد على جمالها اجل�سدي يف 
جذب الرجال، اإل اأن العديد من الن�س��اء يرغنب اأي�سًا اأن 
يعجب الرجل بذكائهن و�سخ�سيتهن، لذلك يتوجب على 
الرج��ل اأن ميتدح جمال امل��راأة، ويف نف�ض الوقت يثني 

على �سفاتها العقلية وال�سخ�سية.

 الإفراط مب�ساعدة الآخرين
يح��اول بع���ض الرج��ال اإظه��ار بطولته��م ومهاراتهم 
من خالل عر�ض تقدمي امل�س��اعدة وخا�س��ة للن�ساء، من 
خ��الل الدعاء بقدرتهم على �س��يانة اأي عطل يف منزل 
اجلران مثاًل، اإل اأن الزوجة ت�س��عر بالغرة على زوجها 

ول تف�سل اأن يعر�ض خدماته على اأي كان.
 ال�سخرية من م�ساعر املراأة

املراأة خملوق عاطفي مييل اإىل اإظهار م�س��اعره ب�س��كل 
عف��وي، ويتوجب على الرج��ل اأن يتفهم ه��ذه الطبيعية 

للمراأة، ويتجنب ال�سخرية من م�ساعرها وعواطفها.
- اخلروج الدائم ب�سحبة الأ�سدقاء

يحتاج الرجل من وقت لآخر اإىل وقت يق�س��يه ب�س��حبة 
الأ�س��دقاء بعي��داً ع��ن املن��زل، اإل اأن ذل��ك ل يج��ب اأن 
يتح��ول اإىل ع��ادة يومي��ة، فالقاعدة هي ق�س��اء اأطول 
وقت ممكن مع الزوجة والأ�رشة، وال�ستثناء هو اخلروج 

ب�سحبة الأ�سدقاء ولي�ض العك�ض.

بغداد –هيفاء خضير 

طريقة عمل الزالبية العراقية 

حضري هذه األطعمة للسحور النها تمنع العطش في رمضان  

نصائح سحرية لتختصري روتين 
جمالِك الصباحي إلى النصف!

املقادير..
1 كوب طحن

1كوب ن�ساء
1 وربع كوب ماء

1 ملعقة كوب خمرة
وزيت للقلي

القطر )ال�سرة(
تكون ال�سرة ثقيلة

3 كوب �سكر
1كوب ماء

ون�سيف ماء ورد وزعفران وهيل مطحون.

طريقة العمل.
نخلط املواد ما عدا ال�سرة طبعا ونرتكها ترتاح وتاخذ 
اخلمرة مفعولها حوايل �ساعة مع التحريك امل�ستمر كل 
ربع �ساعة لخماد اخلليط ولكيال يكون داخله فقاعات. 
وبعده��ا ن�س��ب اخلليط او اجل��زء منه يف كي���ض حلواين 
الف�سل ا�س��تخدام علبة كت�س��ب او علبة مايونيز فارغة 
ذات را���ض مدب��ب بع��د غ�س��لها جي��دا طبعا ون�س��ب من 

اخلليط يف زيت حار غزير على �سكل زلبية.
بع��د ان نخ��رج كل قطع��ة من الزي��ت ن�س��عها مبا�رشة 
يف ال�س��رة وبعدها نخرجها من ال�س��رة ..ون�س��عها يف 

�سحن التقدمي

ياأتي �س��هر رم�س��ان هذا العام يف اأحر ف�س��ول ال�سنة 
وه��و ال�س��يف، وم��ن الطبيع��ي اأنن��ا �س��نفقد كثر من 
الع��رق مم��ا �س��يزيد م��ن �س��عورنا بالعط���ض يف نهار 
رم�س��ان. هناك اعتقاد خاطئ ب��ن الكثرين وهو اأن 
تناول كمية كبرة من املاء يف فرتة ال�س��حور �سيمنع 
العط�ض يف رم�سان، اإل اأن هذا غر �سحيح. فاإن الأمر 
يعتم��د على الأطعمة الت��ي تتناولينها يف هذه الفرتة. 
تعريف معنا على قائمة اأطعمة ال�س��حور التي ت�ساعدك 

على التغلب على العط�ض يف رم�سان.
الفول املدم�ض

اأ�س��تهر الفول املدم�ض كوجبة اأ�سا�س��ية لل�سحور وذلك 
لأنه مينع ال�س��عور بالعط�ض واأي�س��ا ال�س��عور باجلوع. 
لذلك يف�س��ل تناول طب��ق من الفول املدم�ض ي�س��اف 

عليه ملعقة واحدة من زيت الزيتون.
ال�سلطة اخل�رشاء

ميكن اأن ي�س��مل النظام الغذائي �سواء كان يف ال�سحور 
اأو الإفط��ار طب��ق م��ن ال�س��لطة اخل���رشاء، حي��ث اأنها 
حتميك من ال�س��عور بالعط�ض اأثناء ال�س��وم. ن�سيحتنا 
ل��ك اأن تتجنبي و�س��ع امللح فيها وا�س��تبداله بقطرات 
م��ن الليمون، حيث اأن املل��ح يزيد من جفاف الفم وقد 

ي�سبب لك العط�ض ال�سديد.
الزبادي

تناويل يف ال�س��حور كوبا من الزبادي وميكنك اإ�سافة 
بع���ض قط��ع الفاكه��ة اإليه لتزي��د من كمي��ة املاء يف 
اجل�سم، وبالتايل جتنب ال�سعور بالعط�ض يف رم�سان.

الرتقال

تعت��ر الفاكه��ة هي امل�س��در املث��ايل لتوف��ر املياه 
للج�س��م، لذلك ميكنك اأن تتناويل بع�ض �رشائح البطيخ 

اأو الرتقال بجانب وجبة ال�سحور.
ل للحلويات والبهارات

جتنب��ي احللوي��ات يف وجب��ة ال�س��حور، لي���ض لأنه��ا 
�ست�سبب لك ال�سعور بالعط�ض يف رم�سان فقط، بل لأن 
حركة اجل�س��م تك��ون بطيئة يف هذا الوقت مما ي�س��مح 
بتخزينه��ا عل��ى هيئة ده��ون وهو م��ا قد ي��وؤدي اإىل 

ال�سمنة.
ين�س��ح اأي�سا بالتقليل من الوجبات التي حتتوي على 
البه��ارات والتوابل خا�س��ة على وجبة ال�س��حور، فهي 
جتعل اجل�س��م بحاجة اإىل كمي��ات كبرة من املاء بعد 

تناولها.

  ثم��ة خطوات جمالي��ة روتينية ل بد من 
اتباعه��ا كل �س��باح؛ لعظي��م اأثرها على 
اإطاللت��ِك اجلمالية، فم��ا بالِك حن تفلح 
هذه اخلطوات اأي�س��ًا يف اخت�س��ار ن�س��ف 

الوقت عليِك؟
- ا�سطفي وجهِك باملاء البارد �سباحًا؛ لأثره 
العظيم على �سد ب�رشة الوجه واإغالق امل�سامات 
بالإ�س��افة  املكي��اج،  و�س��ع  قب��ل  املفتوح��ة 
لتن�س��يطه ال��دورة الدموي��ة يف وجه��ِك، عدا عن 
ك��ون امل��اء الب��ارد يح��ول دون جف��اف 

الب�رشة كما يفعل املاء ال�ساخن.
ا�س��تثمري نق��ودِك يف ���رشاء   -
منا�س��ب  برون��زي  بال���رش 
وبنوعي��ة جيدة وم�س��هود 
ذل��ك  له��ا؛ 
ه��ذا  اأن 

واإ�س��فاء  العي��وب  اإخف��اء  �س��حري يف  امل�س��تح�رش 
مل�س��ة موّردة على ب�رشتِك، عدا عن اللم�سة الرونزية 

ال�ساحرة التي يرتكها على وجهِك يف النهار.
- افركي �س��فاهِك بالفر�س��اة قبل فرك اأ�س��نانِك؛ 
ذل��ك اأن��ِك تتخّل�س��ن به��ذا م��ن اجلل��د املي��ت 

واجل��اف، وجتّددي��ن خالي��ا الب���رشة، برفق ومن 
دون اأن تتكب��دي عن��اء هذا بامل�س��تح�رشات. �س��عي 

طبقة من املرطب على �سفاهِك بعد تق�سرها.
- اإن مل يك��ن لدي��ِك وق��ت لال�س��تحمام، ف��ال تغفل��ي 
اأهمية ال�س��امبو اجلاف. �سعيه على �سعرِك و�رّشحيه، 

و�ستنعمن ب�سعر نظيف ومرتب.
- ا�س��تخدمي مرطب الوجه املركز كبل�سم لل�سعر؛ ملا 
يتمتع به من خوا�ض تنعيم وترطيب عالية، ل �س��يما 

اإن كان من نوعية جيدة. 
امله��ام؛  متع��ددة  امل�س��تح�رشات  ا�س��تخدمي   -
املث��ال،  �س��بيل  عل��ى  �س��باحًا.  الوق��ت  لخت�س��ار 
ا�س��تخدمي قلم الآيالي��ر الذي ي��وؤدي وظيفة اأخرى 

وهي تعبئة فراغات احلاجب.

مهني��ًا: م�س��وؤولياتك يف العمل تزداد يوم��ًا بعد يوم، وهذا 
�سيوؤدي اىل تعزيز موقعك ومركزك واحل�سول على الراتب 
الذي كنت تطالب به ، عاطفيًا: تكت�س��ف اأّن خياراتك جتاه 
ال�رشيك كانت �س��ائبة وثقتك به م�ستحقة وجدية، فرتتاح 

نف�سيًا وتقرر اأن مت�سي معه اأجمل الأوقات واأمتعها

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج القو���ض ق��د يزيد من 
ارتباكك وانفعالتك، وحتاول ت�س��حيح بع�ض امل�س��ار 

املتعلق بق�سية حق اأو ب�ساأن مهنة معّينة
عاطفيًا: يت�رّشف ال�رشيك بليونة جتاهك وبال ا�س��تفزاز 
وحتّديات، لن تعاين اأي اأزمة، بل تنت�رش على امل�ساعب

مهني��ًا: القمر املكتمل يف منزلك اخلام���ض، اأي يف القو�ض، 
ي�س��ر اإىل اأمر عاجل يح�س��ل واإىل ح�س��م لق�سية �سخ�سية، 
لك��ن بتعد ع��ن عملي��ات البي��ع وال���رشاء، عاطفي��ًا: تعي�ض 
ظروًف��ا جميلة وداعمة من الأحّب��اء ومع معظم من تختلط 
بهم يف حياتك اليومية، وتكون على ا�ستعداد لإقامة عالقة 

جديدة واإمنا ثابنة هذه املرة

مهني��ًا: عوامل اإيجابية وجّيدة على ال�س��عيد املهني، 
مرتافق��ة مع مطالبك املالية املحقة، وقد تبلغ الهدف 

قريبًا 
عاطفيًا: يف الأجواء ع�سق وتعّلق وكالم كثر ودعوات 

مرتاكمة و�سحر متار�سه اأينما حللت

مهني��ًا: ل تق��ّدم خدم��ات جّماني��ة ال ملن ي�س��تحّق ويحفظ 
ل��ك اجلميل عن��د اللزوم، ول ت�س��ع ثقت��ك اإل بالزمالء الذين 
خرتهم على مدى �س��نوات، عاطفيًا: علي��ك اأحيانًا اأن تكون 
اأكرث ت�س��احمًا مع ال�رشيك، فهو مل يق�س��د تهمي�سك اأو اأذيتك، 

لكنك اأرغمته على ت�رشف مل تعتده منه �سابقًا


