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يف  �أكببر  طاقببة  مينحببك  �لأحببو�ل  حت�ّسببن  مهنيببا: 
�لعمببل، وحت�سد ثمار ذلك قريبا جببّد� عر جناح �أحد 
م�ساريعببك �لتي حبباز ثقة �جلميع. عاطفيببا: عليك �أن 
تبذل جهد� �أكر لإقناع �ل�رشيك، فهو ينظر �إىل �لأمور 
بجّديببة �أكببر، ويفكر مليببا قبل �ملو�فقببة على كل ما 

تطرحه عليه.

مهنيا: ل توؤجل �لعمل �ملطلوب منك �إجنازه مرة جديدة، 
فهببذ� يوؤثببر يف م�ستقبلك ويببرك �نطباعا غببر �إيجابي 
حببول قدر�تك �لفعلية. عاطفيببا: �لت�سكيك يف مدى جّدية 
�ل�رشيببك لي�س جيببد�، لأنك قد تكت�سف يوما مببا �أنه �أكرث 

جدية منك و�أكرث منك حر�سا على م�سلحتك.

 مهنيببا: تقببدم هذ� �ليببوم على عمل غببر متوقع، 
ي�سمببن لك م�ستقبال م�رشقا ويرفع من معنوياتك 
ويزيدك ثقة بالنف�ببس. عاطفيا: تخّف �لنفعالت 
�لعاطفيببة، وتكببون بحاجببة �ىل �إحاطببة نف�سببك 
بقربهببم  جتببد  �لذيببن  و�ملقّربببن،  بالأ�سدقبباء 

�لطمئنان و�لهدوء.

 مهنيببا: يببوم دّقيق قد يحمل خيبببة لبع�سهم وفر�قا 
لبع�سهببم �لآخببر، �أو تر�جعببا عببن قببر�ر وبلبلببة يف 
�لت�سببالت و�سببوء تفاهببم بببن �لزمببالء. عاطفيببا: 
ت�رشفاتببك �لطائ�سببة قببد تبعد �حلبيب عنببك فتتطور 

بع�س �لأمور يف �لعالقة نحو �ل�سلبية.

 مهنيببا: تبببد�أ هذ� �ليببوم بن�سبباط وحيوّيببة وتفرح 
وعببودة  طبيعتهببا  �إىل  �ملهنيببة  �حليبباة  لعببودة 
�لعالقببات �لطيبة مع �لزمالء. عاطفيببا: حتاول �أن 
تر��سببي �حلبيب وتك�سب وده، فتوؤمنه على �أ�رش�رك 

ل�ستعادة �لثقة بينكما.

مهنيببا: حتقببق تقدما ملمو�سببا �ليوم يف جمببال �لعمل 
ي�ساعببدك علببى �أن ترتقببي وتتاأهببل ملن�سببب جديببد. 
عاطفيا: يببوم مهم للعالقات �ملميزة. قببد تعي�س ق�سة 

حب غريبة، لكن يف �جلو نقا�سات غينة ومفيدة جد�.

 مهنيببا: �لأجببو�ء �لإيجابية هي �لفببارق بالن�سبة 
�إليك، وهذ� ما ينعك�س �رتياحا كبر� على �لعالقة 
بالزمالء وعلى �أجببو�ء �لعمل ب�سكل عام. عاطفيا: 
ت�سببود عالقببات هادئببة وتتو��سببل مببع �ل�رشيك، 
وتبدي �إر�دة قوية و�سجاعة وتعرف نقا�سا حاميا 

لكنه بّناء ومفيد.
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اليك بعض النصائح لتكوني أنيقة في بيتك
ل بببد للزوجببة �أن ت�سبباأل نف�سها: "كيببف �أكون 
�أنيقببة وجّذ�بببة يف عببن زوجببي؟، هببل معنى 
كوين حمجّبة �أن �أهمببل نف�سي و�أنا يف بيتي؟" 
بالتاأكيببد ل.�إمببا عليببك �ل�ستغنبباء عببن عببامل 
�ملو�سببة و�لأناقة، �أو �أن ت�سعببي لنف�سك �إطار� 
معّينببا مببن �ملالب�ببس و�لألببو�ن �أمببام زوجك. 
جّربببي د�ئما �أن تكوين جّذ�بة وجميلة يف عن 
زوجببك، عليببك �أن تنتقببي �لألو�ن �لتببي يحبها 
لتجعليهببا �ملف�سلببة لديببك و�ملوديببالت �لتي 
ينجذب �إليها لتكون �ختيارك �لأمثل.و�ختاري 
مالب�سببك بعنايببة، و�رتببدي �ملالب�ببس �جلميلة 

و�جلديدة �لتي ترز جمالك لتجعلك �أكرث �أنوثة 
طاملببا �أنت يف بيتببك ولزوجك، فلببو �أنَّ زوجك 
ياأتببي مببن �لعمل وقببت �لظهببر فلتب�سببي �سيئا 
ناعمببا ومريحا، و�إن يكببن ياأتي م�ساء فيح�سن 
بك �أن تلب�سي �سيئا ناعما و�أنيقا يف �آٍن و�حد. 

 �إن �لألو�ن توؤثر على �حلالة �ملز�جية و�لنف�سية 
للزوجببن. فمعظببم �أطباء علببم �لنف�س يركزون 
علببى �ألببو�ن بعينها. �ألببو�ن توؤثر ب�سببكل �سلبي 
علببى �حلالببة �ملز�جية لالأزو�ج، وهنبباك �ألو�ن 
ل �إىل �أن لون  �أخرى لها تاأثر �إيجابببي، وتو�سَّ
�ملالب�س �لذي يختاره �لإن�سان يف �ل�سباح قد 

يوؤثر على مز�جه بقية �ليوم.
ببز على  ونن�سببح كل �مببر�أة متزوجببة ببباأن تركِّ
حالببة  يف  جتعلهببا  �لتببي  �لألببو�ن  جمموعببة 

نف�سية م�ستقرة وهادئببة، تنعك�س على �أ�رشتها 
وعالقتهببا �لزوجيببة، وجتعلهببا �أكببرث مرحا و 
هببدوء� و�سعادة.ف�سال على �أن �لألو�ن �لفاحتة 
عموما يجب �أن تكون حمل �ختيارك �ملف�سل؛ 
لأنهببا جتعل مز�جك �أكرث ر�حببة وهدوء�، ولأن 
�لألو�ن �لز�هية و�ملالب�س �لقطنية جتعلِك �أكرث 
�أنوثببة يف عببن زوجببك، وتبعا لذلببك فاجلدير 
بك �أن تبتعببدي عن �لألببو�ن �لقامتة �لتي تثر 
�حلببزن و�لكتئاب وتبعث علببى �لقلق و�لتوتر.
لببون علببى  �أردت معرفببة تاأثببر كل  لببو  �أمببا 
حالتببك �لنف�سيببة فاإليببك ر�أينا: "عببامل �لألو�ن 
لببه �سحببُره، ولكل لببون معنى وتاأثببر خمتلف 
عببن �لآخر، فلون �لفو�سيببة �أو �لوردي له ما له 
ببز �مل�ساعر  مببن تاأثر علببى �لزوج؛ حيببث يحفِّ

�للببون  ومثلببه  �لعاطفيببة،  �لعالقببة  ويقببوِّي 
�لأحمر، و�لذي يعدُّ �لأكرَث رومان�سية.�أما �للون 
�لأبي�ببس فيجعلببِك �أكرث نقبباء، ويعك�س مالمح 
يَبببة و�لر�ءة على وجهببك، وُيظهرِك كما لو  �لطِّ
كنببت �مببر�أة ل تعرف �مل�سبباكل و�لنكد. و�للون 
�لركببو�ز و�لأ�سفببر يعك�سببان حالببة �ل�سفبباء 
يَّاك.  و�لرتيبباح �لنف�سببي �لتي تتبدَّى علببى حُمَ
و�إذ� �ساألببت عببن �للببون �لأخ�رش فمببا �أعظم ما 
عنببه �ساألت، وما بببه �عتنيت و�هتممببت، �إِْذ َكْم 
تنبعث معاين �لهدوء من جنباته، وتذوب حالة 
ببِك لببدى �نتقائببك  �لتوتببر يف طياتببه، ول يغرنَّ
لالألببو�ن �لقببامُت منهببا، كالبنف�سجببي و�لأ�سود 

و�لبني و�لأزرق، ملا توحي به من �إثارة
�ل�سجن وزيادة �لتوتر �لنف�سي.

 و�بتُعببدي قدر ما ��ستطعت عن �للون �لرمادي، 
حيث �لفتور و�لكائبة 

جددي يف �سكلك:
 خفيفببا وهادئا مرة، ومرة ثقيال بع�س �ل�سيء 
و��ستخدمي لزوجببك �ألو�نا فاقعة حينا و�ألو�نا 
هادئببة حينا، ول مانع مببن �أن تغري ِم�ْسَيتك 
�أمامببه، وعليِك �أن ُتظهري لببه ما َتقدرين عليه 
ببة، ول تهملببي  مببن َدلل ونعومببِة �سببوٍت ورقَّ
عطَرك، ولتجدديببه ب�سكل د�ئم، و�حر�سي على 
ببي مببن �لعطببر ما يببروق لزوجببك، و�أن  �أن مت�سِّ
تبتعدي عن كل عطر قد يثر غ�سبه و��ستياءه، 
حتببى لببو كان مف�سببال لديببك". لكن يجببب �أن 
تببدرك �ملر�أة �أّن كّل �لن�سائح �سالفة �لذكر �إمنا 

هي لتجميل مظهرها �أمام زوجها.

بغداد ــ هيفاء القره غولي 

خاص

ي�شتكي الكثري من الرجال 
حتّول زوجاتهم بعد الزواج 

اإىل كائنات اأخرى، غريبة، 
خمتلفة متاما عن تلك الأنثى 

اّلتي حني تزّوجوها انيقة 
ولطيفة ورقيقة على حد قولهم. 

وبعيدا عن �شدق هذا ال�شعور 
من ِقَبِلِهم، فكما يقولون يف 

املثل: "ل دخان بدون نار"، فال 
بد للزوجة اأن تقف مع نف�شها 
وقفة حما�شبة، تعرف بها اأين 

هي من حاجة زوجها يف اأن 
يراها اأجمل ن�شاء الكون، وهذا 

حقه.

فيتامينات تحتاجينها لصحة شعرك

طريقة عمل مربى المشمش

خلطات الكركم للعناية بالبشرة 

�أهم �لعو�مل �لتببي توؤثر على �سحة �سعرك،  من 
�لفيتامينببات، فهببي �لأ�سا�س يف 

د  � مببد �إ
ل�سعببر  �
�ببرش  لعنا با

لتببي  ت�ساعببد علببى منّوه �
ونعومته وروعته. 

�إليببك �سيدتي �أهم هذه �لفيتامينببات �لتي تغّذي �ل�سعر 
وتزيد من ملعانه ورونقه طبيعّيا:

1.�لبيوتببن: هببو فيتامببن ر�ئببع وذو �سعبيببة كبرة 
يف زيببادة منببو �ل�سعببر، فالبيوتببن ي�ساعببد يف �إنتاج 
�لأحما�ببس �لدهنيببة �لتببي ت�سمح بزيادة منببّو و�سحة 

�سعرك.
2.�لنيا�سببن: هو معروف �أي�سا بفيتامن )B3(، وهو 
فيتامببن قابل للذوبان يف �ملبباء، وي�ساعد على تدفق 
�لببدم �إىل فببروة �لر�أ�س، بالإ�سافة �إىل �أنببه ي�ساعد على 
�إمببد�د �ل�سعببر بالأك�سجببن و�ملو�د �ملغذّيببة لب�سيالت 

�ل�سعر.
�لفيتامينببات  مببن   :)A(، )C(، )D(3.فيتامينببات
�ملهمة يف تعزيز منببو �ل�سعر؛ لأنها غنية مب�ساد�ت 
�لأك�سببدة �لتببي ت�ساعببد علببى حتفيز منببو ب�سيالت 
�ل�سعر، فاحر�سببي على تناول �لأطعمببة �لغنية بهذه 
�لفيتامينببات وم�ساد�ت �لأك�سببدة، و�لتي جتدينها يف 
�لعنببب �لأحمببر و�لتببوت و�ملك�ببرّش�ت و�للفببت و�جلببزر 

و�مل�سم�س.
4.فيتامببن )د(: ي�ساعببد فيتامن )د( على زيادة منو 
ب�سيببالت �ل�سعر، وبببكل �سهولة ميكنببك �حل�سول عليه 

يوميا عن طريق �لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س.
يف   )B12( فيتامببن  ي�ساعببد   :)B12( 5.فيتامببن 
تنظيببم عمليببة �لأي�ببس �لتببي ت�ساعد �جلهبباز �لع�سبي 

�ملركزي للبقاء ب�سحة جيدة

�ملقادير:
كيلو م�سم�س نا�سج منزوع �لنوى

4 كا�س �سكر
ع�سر ليمونة و�حدة

�لطريقة: ينقع �مل�سم�ببس مع ن�سف كمية �ل�سكر " 

2 كا�س " ملدة 24 �ساعة �إىل �أن يتكون �ملحلول 
�سكببري " �لع�سر " ثم تف�سل حبات �مل�سم�س عن 
هببذ� �ملحلببول �سكري. يو�سببع �ملحلببول �ل�سكري 
علببى نببار هادئببة مببع �لباقي مببن �ل�سكببر �إىل �أن 
يببذوب �ل�سكببر. ثببم تو�سببع ملعقببة كبببرة ع�سر 

ليمون ثم تو�سع حبات �مل�سم�س ويطبخ على نار 
هادئة مببع �لتحريك �مل�ستمر حتببى تذوب حبات 

�مل�سم�س 
يرك فرة ثم يو�سع يف علب نظيفة وجافة 

وحمكمة �لغالق.

 ظهببرت موؤخر� �لكثر مببن �لأقنعة �لر�ئعببة �لقادمة 
مببن �لثقافات �لهندية، منها مببا يعتمد على �لعناية 
بال�سعر، ومنها ما يعتمد على �لعناية بالب�رشة. ولعّل 
من �أهّم �لأقنعة �لتي تهتّم بن�سارة �لب�رشة و�لعناية 

بها تلك �لتي حتتوي على �لكركم يف مكّوناتها.
�إليببك بع�سا مببن ما�سكات �لكركببم �لهندية �ملختلفة 

لن�سارة �لب�رشة:
•�لكركم و�حلليب:

1.�أح�ببرشي ملعقببة مببن �لكركببم + 3 مالعببق من 
�حلليببب + ملعقتببن مببن �لطحببن+ قطببر�ت من 

�لع�سل
2.�مزجيها جيببد� حتى حت�سلي على عجن 

لن
3.�سعيها علببى ب�رشتك، ول تن�سي منطقة 

�لرقبة
4.�تركي �ملزيج ملدة ربع �ساعة

5.��سطفي ب�رشتك جيد� باملاء �لد�فئ
6.كمببا ميكنببك ��ستبببد�ل �حلليببب بالزبببادي �لغني 

بالروييوتيك، �إذ� كنت تعانن من حب �ل�سباب.
•�لكركم و�لأفوكادو:

1.�أح�ببرشي ربببع ملعقببة مببن �لكركببم+ ملعقة من 
�لأفوكادو �ملهرو�س + ملعقة من �لزبادي

جيد�  حتببى 2.�مزجيهببا 
حت�سلببي 

على عجينة
3.�سعي �ملزيج على ب�رشتك، و�تركيه خلم�س دقائق
4.�غ�سلي ب�رشتك باملاء �لبارد، �سي�ساعدك ذلك على 

تغذية وترطيب ب�رشتك.
•�لكركم و�لليمون:

1.�أح�ببرشي ربع ملعقببة من �لكركم + ن�سف ملعقة 
من ع�سر �لليمون+ ملعقة من �لع�سل

2.�مزجيها جيد�، ثم �سعي �ملا�سك على ب�رشتك
3.�تركيببه لربع �ساعببة، ثم �غ�سلببي ب�رشتك باملاء 
تنظيببف  يف  مثببايل  �ملا�سببك  فهببذ�  �لبببارد؛ 

ون�سارة �لب�رشة �لدهنية
•�لكركم و�لن�سا:

�مزجي ملعقة من �لكركم+ ملعقة من 
�لن�سببا + ملعقة من زيببت �لزيتون+ 
�سعببي  ثببم  �حلليببب،  مببن  ملعقببة 
و�تركيببه  ب�رشتببك،  علببى  �خلليببط 
لن�سببف �ساعة، ثم �غ�سلي ب�رشتك 

باملاء �لبارد.

بغداد ــ خاص

 مهنيا: �أن�سح لببك �لتحّلي بالهدوء و�سبط �لنف�س وعدم 
�لجنر�ر ور�ء �لنفعالت يف �لعمل، وت�رشف بوعي مع 
�لزمببالء فهذ� �أف�سل لك ولهببم. عاطفيا: �إذ� باتت مطالب 
�ل�رشيببك ت�سّكل عبئا عليببك، فاإن و�سع حببّد لذلك �أف�سل 
بكثببر مببن عببدم تلبيتهببا و�لدخببول يف مهاتببر�ت �سبه 

يومية.

 مهنيببا: تبببدو �لأعمببال �ساغطة ومتعبببة، لكن 
�أو  �أحببد ليخدعببك  �أمببام  ل تف�سببح يف �ملجببال 
يغّر بببك ويوقعك يف فببخ �لحتيببال. عاطفيا: ل 
ت�سببع حدود� لعالقتك مبن حتببب وت�رّشف على 
طبيعتك، فاأنت حمبببوب هكذ�، فحافظ على هذه 

�ل�سورة.

 مهنيببا: ينببذر هذ� �ليببوم بامل�سببكالت و�لعقوبات 
ومتببر بتجربببة �سعبببة، فتجّنب �لخطبباء و�لتهور 
و�لت�رّشع.عاطفيببا: �لأخطاء �لكبرة ميكن �أن توؤثر 
يف �لعالقببة، حبباول �لنهو�ببس جمببدد�، فالأ�سلحة 

�لالزمة بن يديك.

 مهنيببا: عر�قيببل مفاجئببة لببن تثنيك عببن �لقيام 
مبببا تخطط لببه منذ زمن، لكن تببرّددك يف �لإقد�م 
يجعلك �سعيببف �لإر�دة �أمام �ملحيطن بك، فكن 
جريئا وغامر. عاطفيببا: تغر مفاجئ يف و�سعك 
�لعاطفببي يقلببب �لأمببور ر�أ�سببا علببى عقببب، و�أمر 

م�ستجد مينعك من متابعة م�ساعيك.

مهنيببا: تبت�سببم لك �لقببد�ر وحتمل �إليك خببر� �ساّر� �أو 
فر�سببة ممتببازة �أو ت�سحيحببا لو�سع �آملك، قببد ترتبط 
مبوعد مهم مع �سخ�س موؤثر ونافذ. عاطفيا: ل تت�رّشع 
يف �ملو�فقببة على قر�ر مهم قبل �أن تدر�س �لو�سع من 

جو�نبه كافة، لأن �لندم قد ل يفيدك لحقا.


