
Thu. 28 Jul. 2016 issue no 161نواعم10
الخميس 28 تموز 2016 العدد 161

 مهنيا: يتيح لك هذا اليوم فر�س��ا جديدة، ال ت�ستخف 
مب�س��وؤولياتك، بل ابتعد عن الت�رسع والتهور والطي�ش 
والعبث باحل�س��ابات. عاطفيا: تتمتع بو�س��ع عاطفي 
واعد وبظروف اإيجابية، وتعي�ش يوما م�س��وقا وحاّرا 

جدا تتوقع خالله مفاجاأة �ساّرة.

 مهني��ا: ق��د تتعر���ش ه��ذا اليوم مل�س��اعب كب��رة، ما 
ي�س��تدعي احليطة قبل االإقدام على تغيرات جوهرية يف 
العم��ل.  عاطفيا: قد تتبدل طب��اع ال�رسيك �رسيعا، وهذا 
ل��ن يروق��ك، فحاول اأن تفه��م الدوافع حت��ى تتمكن من 

املعاجلة، قبل فوات االأوان.

 مهني��ا: ال تغام��ر م��ن اأج��ل اأم��ور تافه��ة، الأنها 
ق��د تنعك���ش علي��ك �س��لبا فتدف��ع ثم��ن اندفاعك 
غ��ر امل��رَّر. عاطفيا: ال ت�س��تعجل للو�س��ول اإىل 
االأهداف التي حّددتها لنف�سك، فالت�رسع قد يخلق 

لك متاعب غر متوقعة مع ال�رسيك.

 مهني��ا: يح��ذرك ه��ذا اليوم م��ن التخطي��ط مل�رسوع 
جدي��د، م��ا يحتم علي��ك اأن تك��ون اأكرث حر�س��ا على 
ا�ست�س��ارة االآخرين قب��ل اأن تتخذ اأي ق��رار. عاطفيا: 
ت���رسف بعفوية م��ع احلبيب حتى تقرب��ه منك اأكرث، 
كف��اك تهجما علي��ه وعامله بلطف ورومان�س��ية كي 

ت�ستعيد ثقته وحبه لك.

 مهني��ا: ي��وم واع��د ج��دا، تب��دو ن�س��يطا يف العمل 
ولدي��ك الدواف��ع واحلما�س��ة الكبرة لتنفي��ذ مهام 
جديدة. عاطفي��ا: احلياة العملية تلهيك عن احلبيب 
وتبع��دك عنه، لذا فك��ر فيه وامنح��ه الوقت الكايف 

للبقاء بقربه. 

زنك بع�ش ال�س��يء، فحاول  ربكة تحُ  مهنيا: معطيات محُ
اأاّل تتوّق��ف عن��د حلظات كهذه ف��رات طويلة. عاطفيا: 
االهتم��ام ال��ذي يوّف��ره ل��ك ال�رسي��ك ي�س��اعدك كث��را 
لت�س��تعيد عافيتك، وذلك �سيعّد دينا عليك اأن توفيه يف 

الوقت املنا�سب. 

 مهني��ا: يجعل��ك ه��ذا الي��وم تط��ّل عل��ى تغيرات 
اإيجابية وتلم بامل�س��تقبل، اإاّل اأّن بع�ش الظروف 
يح��ّذر م��ن التط��ّرف واالنفع��االت. عاطفي��ا: ق��د 
ت��وؤدي العالق��ات العاطفي��ة دورا يف جناحات��ك، 
ورمبا تعّر عن نف�س��ك بطريقة الفتة تثر اإعجاب 

ال�رسيك.
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كيف تكونين شخصية إيجابية؟
 لذل��ك علي��ك باإتب��اع ه��ذه الط��رق الت��ي 
ت�س��اعدك يف احل�س��ول على �سخ�سية اأكرث 

مرونة واإيجابية:
اجعلي عقلك متيقظا:

اإن �س��جلك الدرا�س��ي م��ن اأ�س��دق الدالئ��ل 
عل��ى مدى منوك العقلي، ل��ذا كوين متيقظة 

وطموحة يف جمال درا�ستك
ح�سيلتك اللغوية والعلمية:

يجب اأن تتنوع قراءاتك، فبالرغم من ميلك 
اإىل ق��راءة الفكاه��ات يج��ب اأال تقت���رسي 
عليه��ا، فعن طري��ق الكتب املفي��دة ميكنك 
االإمل��ام بال�س��عوب التي تعي���ش من حولك، 
وت�س��اعدك على تفهم بلدك بدرجة اأح�س��ن، 

وترفع ن�سبة تفهمك لنف�سك ولالآخرين، كما 
تزيد م�ساحة االإ�ستيعاب للظروف والعوائق 
مم��ا يجعل��ك اأك��رث مرون��ة يف التعامل مع 
االأ�س��خا�ش والظروف، اأما بالن�سبة لزيادة 
ح�س��يلتك من االألفاظ فاإنه يدل على منوك 
العقل��ي ف��اإن ا�س��تعمالك لكلم��ة واحدة يف 
و�س��ف اأ�س��ياء متعددةحُ يدل على ق�س��ورك، 
فكلمة "ب��ارد" مثال ميكنك اأن ت�س��في بها 
حف��ال ح�رست��ه، ولك��ن اإذا ا�س��تعملتها يف 
كاأن  حديث��ك،  يف  ورد  �س��يء  كل  و�س��ف 
اأو  ثوب��ا،  اأو  مث��ال  �سخ�س��ا،  به��ا  ت�س��في 
ت�رسيح��ة ، اأو من��زال، ف��اإن ذل��ك ي��دل على 
�س��عف ح�س��يلتك اللغوية، كذلك ا�ستعمال 
االألف��اظ العامي��ة، فعلى الرغ��م اأنها تكون 
مع��رة يف بع���ش االأحي��ان، اإال اأنه��ا ت��دل 

عل��ى عدم الق��درة عل��ى ا�س��تعمال االألفاظ 
ال�سحيحة.

احذري من اأحالم اخلادعة:
اأحالم اليقظة ت�سلية مبهجة ي�سعدنا جميعا 
اأن نعي���ش فيها اأحيانا، وعلي��ك اأن تذكري 
اأنها جمرد ت�س��لية، ال يجوز اأن تاأخذ الكثر 
م��ن وقتك اأو ن�س��اطك، ومن اأح��الم اليقظة 
اأن يت�س��ور ال�س��خ�ش اأنه على درجة كبرة 
م��ن اجلم��ال، اأو الراع��ة، اأو ال�س��هرة، فكل 
هذه االأماين مقبولة اإذا عمل ال�س��خ�ش على 

تقيقها.
اأهمية تاأثرك على االآخرين:

االإن�س��ان بطبيعته �س��خ�ٌش اجتماعٌي يحب 
االإخت��الط باالآخري��ن، حي��ث يب��داأ الطف��ل 
مبجتمعه ال�س��يق املحدود باأمه، ثم تت�س��ع 

�س��الته كلم��ا من��ا، ليقاب��ل اأف��راد اأ�رست��ه 
وجرانه، ويكون �س��داقات جدي��دة، وهذه 
ال�س��داقات الت��ي ال تقت���رس عل��ى م��ن يف 
�س��نه من االأطفال، بل هن��اك الكثرون من 
االأ�س��خا�ش البالغ��ن �س��يحبهم وي�س��عهم 
مو�س��ع االأ�س��دقاء الذي��ن يعت��ز به��م، لذا 
اأن  لدي��ك يف  اأن تخلق��ي رغب��ة  اأحر�س��ي 
ت�س��بحي فردا �سمن جمموعة، وال تتوقعي 
اأن يق��وم االآخ��رون ب��كل خط��وات التق��دم 
نح��وك، ف��اإذا رغب��ت يف تنمي��ة الناحي��ة 
االجتماعية يف �سخ�س��يتك، عليك اأن تنمي 
تل��ك ال�س��فات الت��ي جتع��ل من��ك �سخ�س��ا 
م�س��ليا ت�رس معرفته، كم��ا يجب اأن تتعلمي 
ح��ب النا���ش والرحم��ة به��م، وال تتوقع��ي 
اأن تك��وين دائم��ا مركز االهتم��ام منه. الأن 

الت�رسف��ات ال�س��حيحة ال  تتطلب اأكرث من 
اأن ت�س��عي نف�سك مكان االآخرين، وال داعي 
الأن تفظي كل القواعد التي جاءت يف كتب 
اآداب ال�س��لوك، ف��اإن مثل ه��ذه الكتب جتعل 
املجامل��ة تب��دو اأم��را �س��عبا، فاملجامل��ة 
احلقيقي��ة هي جمرد اأن تب��دي العطف على 
االآخري��ن وتقدري ظ��روف النا�ش وتفكري 
فيه��م وه��ي ال تكلفك �س��يئا من امل��ال بل 
بع�ش االهتم��ام باالآخرين، لذا كوين دائما 
اإيجابي��ة، خلدم��ة نف�س��ك بالدرج��ة االأوىل 
وحميط��ك بالدرج��ة الثاني��ة، مم��ا يجعلك 
تعي�س��ن حالة فريدة من االتزان والتوافق، 
ذلك ال�سعور الذي يجعلك تعي�سن حالة من 
االرتياح الأنك واثقة من اأن النا�ش يحبونك 

ويتقبلون ما تقولن وما تفعلن.

بغداد ــ هيفاء القره غولي 

خاص

املراأة هي الطاقة الكربى 
يف املجتمعات وم�صدر 

الإلهام لكل من يحيط 
بها، فيا حبذا لو كانت 

هذه الطاقة ت�صب ل�صالح 
اخلري والإيجابية، بحيث 

تعطي الفكر ال�صالح 
والأمل، متجاوزة العقبات 
واخلالفات التي قد حتول 

م�صار حياتها وحياة 
املرتبطني بها ب�صكل 

مبا�صر اأو غري مبا�صر 
ل�صكل من اأ�صكال النهزام 

وال�صياع،

طريقة عمل القطايف

نصائح للعناية بالبشرة تكافح الشيخوخة

كيف تختارين ما يناسبك يوم زفافك من عقود وأقراط؟

 املكّونات:
 ن�سف كوب من ال�سميد الناعم.

 ملعقتان كبرتان من ال�سكر االأبي�ش الناعم.
 ملعقتان �سغرتان من البيكينغ باودر. 

 كوبان من الدقيق املطحون. 
ملعق��ة كب��رة من الن�س��ا. كوبان ون�س��ف من املاء 

الدافئ.
 ملعقة �سغرة من ماء الورد.

 طريقة التح�سر:
 نخلط جميع املكّونات، ال�س��ميد مع الدقيق، والن�سا، 
وال�س��كر، وامل��اء والباكينج ب��اودر، ثّم ن�س��يف اإىل 
املزي��ج ماء ال��ورد يف وعاء اأو اخل��الط الكهربائي، 
ونخلطه��ا معا ونعجنه��ا حتى ت�س��بح عجينة لينة 
العجين��ة يف  وطري��ة وناعم��ة ومتما�س��كة. ن��رك 
م��كان داف��ئ حت��ى تختمر ويك��ر حجمه��ا ملدة ال 
تقل عن �س��اعة، ثّم ن�س��ع العجينة الرخوة يف ابريق 
لكي ي�س��بح �س��كبها �س��هال. نح�رس �س��ينية خا�سة 
لو�س��ع قط��ع العجن عليها، ون�س��ع من�س��فة جافة 
عليها ا�س��تعدادا لو�س��ع اأقرا�ش القطايف عليها بعد 
اأن تت��م عملي��ة اخلبز. ن�س��ع مقالة عل��ى النار على 
درجة متو�س��طة من احل��رارة، بحيث تك��ون املقالة 
مانع��ة لاللت�س��اق، الأنن��ا يف اأثناء �س��نع القطايف 

ال ن�س��تخدم اأي ن��وع زيوت اأثناء خبزها، ثّم ن�س��كب 
القلي��ل م��ن العج��ن الل��ن عل��ى املق��الة، بحج��م 
ملعقت��ن كبرت��ن، اأو رب��ع ك��وب ح�س��ب الرغب��ة، 
وب�س��كل عجينة دائرية �سغرة. عندما تبداأ العجينة 
ال�س��غرة باإخراج فقاقيع �سغرة فهذا يعني جناح 
عملية التخمر، وننتظر بعدها اإىل اأن ي�سبح �سطحها 
حممّرا فنخرجها من املقالة ون�سعها على ال�سينية 
املخ�س�س��ة. نتابع �س��كب االأقرا���ش بنف�ش الطريقة 

اأقرا���ش  اأن ن�س��نع ع��ددا جي��دا منه��ا. ن��رك  اإىل 
القطاي��ف فرة من الزمن حت��ى ترد متاما، قبل اأن 
نبداأ بح�س��وها باجلنب اأو اجلوز. نح�سو القطايف مبا 
نرغب ث��ّم نتاأكد من اإغالقها متاما بل�س��ق اأطرافها 
ا�س��تعدادا لقليه��ا. نقلي اأو ن�س��وي القطايف ح�س��ب 
الرغب��ة بزي��ت ال��ذرة اأو زيت عباد ال�س��م�ش. ن�س��كب 
ال�س��رة " القط��ر " عليه��ا بع��د قليه��ا بحي��ث تكون 

القطايف �ساخنة والقطر باردا.

- احر�سي على غ�سل وجهِك ليليا 
قب��ل الن��وم. اجعلي امل��اء فاترا 
وا�س��تخدمي الغ�س��ول املنا�سب 

لنوع الب�رسة.
املرط��ب  ا�س��تخدمي   -
املنا�س��ب لن��وع ب�رستِك قبل 

النوم.
ال�س��رام  ا�س��تخدمي   -
اخلا���ش مبكافح��ة عالمات 
التقدم يف ال�س��ن قب��ل النوم، 
يف املناط��ق التي ت�س��عرين 

عم��رِك  تعك���ش  به��ا 
اخلط��وط  مث��ل 
ملحيط��ة  ا

بالفم وحول العينن وخطوط اجلبهة 
الرفيعة. - �سباحا، اغ�سلي ب�رستِك 
الفات��ر  اال�س��تيقاظ بامل��اء  عن��د 
اأي  ا�س��تخدام  قب��ل  وام�س��حيها 
الربي��ت  م�س��تح�رسات بطريق��ة 

مبن�سفة نظيفة.
- �س��عي طبق��ة خفيفة من 
الكرمي املرطب قبل و�س��ع 
اأي م�ستح�رسات جتميل اأو 

وقاية من ال�سم�ش.
- ا�س��تخدمي طبق��ة جي��دة 
م��ن ك��رمي الب��ي ب��ي اأو كرمي 
ال�س��م�ش،  م��ن  الوقاي��ة 
م��ن  طبق��ة  وج��ّددي 

هذا امل�س��تح�رس كل ب�سع �ساعات من التعّر�ش 
لل�سم�ش.

- ا�س��تخدمي م�س��تح�رسات التجميل ال�سديقة 
للب���رسة. جتدينها ل��دى م��اركات عاملية عدة، 

اختاري منها االأقرب للمكونات الطبيعية. 
- انتقي دوما امل�ستح�رسات اخلا�سة بالب�رسة 

احل�سا�سة وجتنبي امل�ستح�رسات العطرية.
- م��ّرري مكعب��ات من الثلج عل��ى ب�رستِك قبل 
و�س��ع املكي��اج الكثي��ف؛ للتاأكد م��ن كونِك قد 

اأغلقِت امل�سامات بطريقة كافية.
- ال تنام��ي قب��ل اأن تغ�س��لي وجه��ِك م��ن اآثار 

املكياج متام��ا، ومن ثم اأعّدي ما�س��كا غنيا 
واغمري ب�رستِك به بعد ا�س��تخدام طبقات 

كثيفة من املكياج.

 تلجاأ العرو�ش اإىل االأك�س�س��وارات واملجوهرات التي 
تكم��ل اإطاللتها ي��وم زفافها، فهناك م��ن تبالغ يف 
���رساء وارتداء ما غلى ثمنه وقل ذوقه. دون اأن تعلم 

اأن اختيار اجلواهر املنا�سبة فن له اأ�سول. 
فاإلي��ك كيفي��ة اختيار ما ينا�س��بك ي��وم زفافك من 

عقود واأقراط:
-�س��احبة العنق الطويل ينا�سبها العقد العري�ش 

واالأقراط الطويلة.
حبة  �س��ا العنق الق�س��ر -

ينا�س��بها العقد الرقيق املتديل على ال�سدر واالأقراط 
الق�سرة لترز جمال العنق.

-�س��احبة الوجه الطويل تنا�سبها االأقراط الق�سرة 
والعري�سة التي تقلل من طوله.

-�ساحبة الوجه العري�ش الدائري، تنا�سبها االأقراط 
الطويلة الأنها تقلل من العر�ش.

اختي��ار  باإمكانه��ا  البي�س��اوي  الوج��ه  -�س��احبة 
الت�س��ميم الذي ترغب فيه من العقود واالأقراط فهي 

االأكرث حظا. 

بغداد ــ خاص

 مهني��ا: بع���ش زمالئ��ك ي�س��كك يف قدرات��ك االإبداعية، 
فح��اول اأن تبث��ت جدارت��ك للني��ل منهم وو�س��عهم عند 
حده��م. عاطفيا: عالقة قدمية تل��وح يف االأفق، لكن من 
االأف�سل اأن تتطلع اإىل امل�ستقبل بتفاوؤل كبر والتخطيط 

ملا يوؤمن لك ال�سعادة والراحة.

 مهنيا: يجعلك هذا اليوم قادرا على اإيجاد طرائق 
جديدة يف العمل قد ت�س��اعدك على زيادة دخلك 
وك�س��ب ثقة االآخرين بك اأكرث فاأكرث. عاطفيا: ال 
تدع االأمور تراكم بينك وبن احلبيب وناق�س��ها 
باأولها و�س��ع النق��اط على احل��روف اليوم قبل 

الغد.

 مهني��ا: يزيد ه��ذا اليوم رغبتك يف التقدم لكنك قد 
ت�س��طدم ببع���ش العراقي��ل، اإمنا بت�س��ميمك تعيد 
ت�س��ويب االأم��ور. عاطفي��ا: قلق ال�رسي��ك قد يكون 
�س��ببه اأنت، من االأف�س��ل اإيجاد الطريق��ة الناجعة 
لتخلي�س��ه مم��ا يعانيه واإ�س��عاره بال�س��عادة التي 

ي�ستحقها.

مهنيا: ات�س��االتك ناجحة جدا ما ي�سعرك بالقوة، 
تلتق��ي  اأو  اأو تتف��ل بجدي��د  وتطل��ق م�رسوع��ا 
م��ن يهم��ك اأمره��م. عاطفي��ا: تزعج��ك الدع��وات 
املتوا�س��لة من ال�رسيك، ومن االأف�سل م�سارحته 

بدل التهّرب من املو�سوع.

 مهني��ا: حاول اأاّل توظ��ف اأموالك يف ا�س��تثمارات من 
دون و�سع خطط ثابتة لها، وتريث حتى جتد العر�ش 
املنا�س��ب. عاطفي��ا: ال�رسي��ك يطالبك بجواب حا�س��م 
ح��ول طبيع��ة العالق��ة بينكم��ا، اإىل جان��ب ع��دد من 

االأمور التي تهم الطرفن.


