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مهني��ًا: اإمكانات��ك يف الإب��داع ت�ساع��دك يف 
الكث��ري من املواقف احلرجة، لذا، عليك ال�سري 

بهذا الطريق حتى النهاية
عاطفي��ًا: فر���ص التق��رب من ال�رشي��ك تزداد 
يوم��ًا بع��د ي��وم، فح��اول اأن تب��ذل جه��وداً 

م�ساعفة ليزداد التوا�سل بينكما

مهني��ًا: الأخط��اء ال�سغ��رية غالبًا م��ا تكون 
موؤ���رشاً لبع���ص الت���رشع، فح��اول معاجل��ة 
الو�س��ع �رشيع��ًا لئ��ا ت��زداد الأم��ور تعقي��داً 
عاطفيًا: حر�ص ال�رشيك عليك مربر ول �سيما 

اأنك تبالغ اأحيانًا يف رد فعلك جتاهه

مهني��ًا: اآف��اق النج��اح تفتح اأمام��ك وتعرف 
اأن  تقدم��ًا كب��رياً جمال��ك املهن��ي، فح��اول 

ت�ستفيد لأن الفر�سة قد ل تتكرر
خاف��ات  يف  ال�رشي��ك  تقح��م  ل  عاطفي��ًا: 
ونقا�س��ات غري جمدي��ة، اإن ن�سائح��ه مفيدة 

جداً لتخطي اأي عقبة يف طريقك

مهنيًا: ل تفر�ص �رشوط��ك على الزماء، فهو 
لن ي�ساعدك يف حت�سني عاقتك بهم

عاطفيًا: ل تته��م ال�رشيك با�ستمرار، لأن ذلك 
يزعجه ويوؤدي اإىل نتائج وخيمة عليكما

مهني��ًا: اأف��كار جديدة لكن املطل��وب خطوات 
مدرو�س��ة وموؤك��دة تعي��دك اإىل دائ��رة ال�سوء 
جم��دداً عاطفيًا: ا�ستق��رار و�سعادة لفتان يف 
العاق��ة بال�رشي��ك، وه��ذا ي��رك انعكا�س��ات 

اإيجابية اإ�سافية ويولد ارتياحًا

مهنيًا: طبعك املتقلب يخذلك كثرياً، لذا عليك 
تبديل��ه بع���ص ال�سيء لبل��وغ الأه��داف التي 
حددته��ا عاطفي��ًا: يج��ب اأن تك��ون �رشيحًا 
م��ع ال�رشي��ك اإىل اأق�س��ى ح��د، لأن احلقيق��ة 
تظهر قريبًا وميكن اأن ت�سعك يف 

موقف حمرج

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��ر ثق��ة بقدراتك، 
على الرغ��م من اأن بع�سهم يحاول النيل منك 

واإحباط عزميتك
عاطفي��ًا: تقابل ال�سخ�ص املنا�سب هذا اليوم، 
وق��د ي�سع��رك ذل��ك بارتي��اح كبري بع��د فرة 
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كيف ترتبين مائدة الطعام دون تعب ومشقة؟

حت�س��ري الأكل اليوم��ي ه��و اأم��ر يقل��ق �سيدات 
املن��ازل، لأن فك��رة حت�س��ري ث��اث وجب��ات 
ذل��ك م��ن تقطي��ع  يومي��ة م��ع كل متعلق��ات 
وطب��خ وغ�سل اأدوات وما يراف��ق ذلك من وقفة 
واإره��اق، ل يعل��م الرج��ال حق��ًا م��دى ك��ون 
ل ومتعب للتفكري ب�سب��ب تكرار الأمر،  ِ الأم��ر ممُ
ولأن��ِك حتب��ني اأطفالك وزوجك فم��ن الطبيعي 
اأن��ك تريدين تقدمي اأف�سل الأن��واع وعدم تكرار 
الوجب��ات كث��رياً حت��ى ل ينف��رون م��ن بع�ص 
الوجب��ات املفيدة، وهذا يزيد من �سعوبة الأمر 
حتى تكره ال�سي��دة املطبخ ويكون الأمر �سعب 
وي�سي��ق النف���ص، اأو تتجه��ني اإىل اإراحة نف�سك 
و���رشاء طع��ام جاه��ز من اخل��ارج وه��ذا اأ�سوء 

النتائ��ج. ولكن��ي اليوم اأري��د تقدمي ل��ِك بع�ص 
الن�سائح الب�سيط��ة يف التنفيذ التي �ست�ساعدك 
كث��رياً يف مطبخ��ك وحت�س��ري �سفرت��ك بنجاح 
يومي��ًا بتع��ب وتفكري اأق��ل. دليل��ك اإىل حت�سري 

الأكل اليومي
 1���� كتابة بع���ص الو�سفات املهم��ة الرئي�سية 
بطبيع��ة ح��ال امل��راأة فاأن��ِت تعرف��ني ما يحب 
زوج��ك واأطفال��ك من وجب��ات اأطعم��ة اللحوم 
والدواج��ن اأو الأ�سماك وتعرفني كيفية حت�سري 
هذه الوجبات بالطريقة اللذيذة التي يحبونها، 
واأي�س��ًا اأطعمة الطبائ��خ واخل�سار وطرق الأرز 
اأو املعكرون��ة، اإذاً اجل�سي مع نف�سك ومع ورقة 
وقل��م واكتب��ي وجب��ات متكاملة م��ن الأطعمة 
املتنوع��ة وب��ديل واخلف��ي بع�ص الأن��واع مع 
بع�سه��م فمثًا وجبة �سمك مع اأرز، وجبة فراخ 
م��ع خ�س��ار، وجبة حلم م��ع معكرون��ة، وهكذا 

وب��ديل فيم��ا بينهم بطريقة جتع��ل من الوجبة 
متكامل��ة غذائي��ًا، و�ستجدين مع��ِك الآن قائمة 
كب��رية، اعت��ربي ه��ذه القائم��ة كاأنه��ا لئح��ة 
يف مطع��م واأن��ت حت��ددي يومي��ًا منه��ا وجبة 
حت�رشيها واختاري اأخ��رى ثاين يوم، ومن ثم 
بع��د النته��اء منهم اأعي��دي الكرة م��رة اأخرى، 
ه��ذه الطريق��ة �ستتيح لك تفك��ري يف اختيارات 
ول��ن  اليوم��ي،  الأكل  حت�س��ري  يف  مع��دودة 
يتطلب املو�س��وع �سوى جمهود كتابة الائحة 
والختي��ار اليومي مبا يتنا�س��ب فيما متتلكني 

يف مطبخك يف هذا اليوم.
 2���� و�س��ع لوحة للكتاب��ة اأو اأوراق مثبتة على 
الثاج��ة م��ع قلم م��ن م�س��اكل حت�س��ري الأكل 
اليوم��ي هو فقدانك لبع���ص العنا�رش املطلوبة 
ب�سبب اأنِك ن�سيت تطلبي من زوجك اأن ي�سريها 
وعدم مقدرتك على النزول يف الوقت احلايل اأو 

اإر�س��ال �سخ�ص. ه��ذا الأمر ميك��ن التغلب عليه 
ب�سهول��ة حني تكتبني م��ا اأ�ستنفذ من خمزونك 
يف ورق��ة وهذه الورقة هي م��ا �سوف تعطينها 
لزوج��ك عند ���رشاء احتياجات البي��ت. واأف�سل 
م��كان لو�سع تل��ك الورقة ه��و الثاجة. ميكنك 
���رشاء اأوراق تثب��ت عل��ى الثاج��ة مبغناطي�ص 
و�ستجديه��ا يف اأي حم��ل اأدوات مكتبي��ة م��ع 
قل��م اأي�سًا بنف���ص الفكرة اأو لوح��ة كتابة تعلق 
با�س��ق مث��ل تل��ك الت��ي يلع��ب به��ا الأطفال، 
وكلم��ا فتح��ت ثاجت��ك لتاأخ��ذي منه��ا اأخ��ر 
حمتويات نوع معني تكتبني �رشيعًا النوع على 
الثاج��ة، فلن تن�سي اأبداً م��ا تريدين جلبه بعد 
الآن ل�سهولة وراحة اأكر يف التفكري يف جتهيز 
الأكل اليوم��ي، لأن عندها تك��ون كل العنا�رش 
متاح��ة بدون قي��ود وتفكري �سع��ب يف اختيار 
�سفرت��ك لليوم.  3�� �سوؤال زوج��ك واأطفالك قبل 

حت�سري الأكل اليومي الأطراف الآخرين بالبيت 
والذي��ن هم م��ن يقدم لهم الوجب��ات بالأ�سا�ص 
ق��د يكون��وا عونًا ل��ِك يف م�سقة حت�س��ري الأكل 
اليومي على الأقل يف فكرة اختيار الأطعمة، ل 
ت�ستخفي بتعليق��ات اأطفالك وطلباتهم واطلبي 
م��ن زوجك اقراح �سنف يحبه يريد منِك عمله 
بق��ى فقط  الي��وم، وبذل��ك تريح��ي اأع�ساب��ك وتمُ
اجل��زء العمل��ي. كم��ا اأن ا�سراك اأط��راف البيت 
يف اختي��ار ن��وع الطع��ام يح�سن م��ن رغبتهم 
يف الأكل وحب الطعام املنزيل، ويجعل زوجك 
را�سي عن��ِك ويحب م�ساركتك لأنك تريدين يف 
الأخري اإ�سع��اده بتقدمي ما يحب، وهو اأمر كبري 
ج��داً عند الرجال عزيزت��ي القارئة ل ت�ستهيني 
به��ذا الأم��ر، فاأن��ِت بذل��ك جتعلي م��ن املائدة 
مكان عائلي حمبب قبل اأن يكون جمرد طاولة 

للطعام. 

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل شوربة الفطر بالكريمة 
قَط��ع، وميكن  املكون��ات رب��ع كيلوغ��رام م��ن الفطر املمُ
عل��ب. حب��ة من الب�س��ل �سغرية  اأن ن�ستخ��دم الفط��ر املمُ
احلجم. ب�سع عروق م��ن البقدون�ص. كوبان من احلليب 
ال�سائل. كوب من املاء. ملعقتان كبريتان من الطحني. 
ملعقت��ان كبريتان من الكرمية. ثاث ماعق كبرية من 

الزب��دة. ث��اث ماعق كب��رية من ع�س��ري الليمون. ملح 
ح�سب الرغبة. فلفل اأ�سود ح�سب الرغبة. بهارات م�سكلة 
ح�سب الرغبة. طريقة التح�سري نفرم كًا من البقدون�ص 
والب�س��ل فرم��ًا ناعمًا. نمُح�رش ِقدراً ون�س��ع فيه الزبدة، 
قَط��ع اإىل قطع  �سيف اإليه��ا الفطر املمُ وبع��د اأن ت��ذوب نمُ

�سيف الب�س��ل والبقدون�ص واملل��ح والفلفل  �سغ��رية ونمُ
حرك املكونات جيداً،  ��َم نمُ الأ�س��ود والبهارات امل�سكلة، ثمُ
غطي الِق��در ونركه على ن��ار خفيفة حلوايل  وبعده��ا نمُ
�سي��ف الطحني  رب��ع �ساع��ة حت��ى تن�سج املكون��ات. نمُ
حرك  ��َم املاء واحلليب ونمُ ب�س��كل تدريجي مع التحريك ثمُ

عل��ى الأرجح اأننا  جميع��ا نغ�سل �سعرنا بالطريقة 
ذاته��ا، ولك��ن ه��ل ت�ساءل��ت يوم��ًا اإن كان��ت هذه 
الطريق��ة �سحيح��ة اأم ل؟ يف احلقيقة تعتمد حالة 
�سع��رك م��ن بني اأم��ور كثرية عل��ى الطريق��ة التي 
تغ�سليه بها، تعلمي الطريقة الأف�سل لغ�سل �سعرك.

توقفي عن غ�سل �سعرك بهذه الطريقة اخلاطئة! 
1. التبليل

قب��ل و�س��ع ال�سامب��و على �سع��رك احر�س��ي على 
تبليل �سعرك كامًا، اإذ اإن املياه ت�ساعد على متديد 

امل�سامات وفتحها.  
2. كرمي ما بعد ال�سامبو 

ن�سح با�ستخدام كرمي  ل�ساحب��ات ال�سعر الطويل، يمُ
ف�س��ل دائمَا اأن  م��ا بعد ال�سامبو قب��ل ال�سامبو، ويمُ
ت�سري هذا امل�ستح�رش من متجر للمواد الع�سوية 
عل��ى اأن تختاريه غنيًا باملكونات الطبيعية 100 

باملئة.

 يف ح��ال مل تتمكني من احل�سول على م�ستح�رش 
ماثل، �سعي زيت جوز الهند على �سعرك ملدة 30 
دقيق��ة قبل ال�ستحمام، اإذ �سي�ساعدك على ترطيب 

�سعرك وجتنب التجعد. 
3. قللي من كمية ال�سامبو 

�ستح�س��ن جتن��ب اأن��واع ال�سامب��و الرائج��ة لأنها  يمُ
حتت��وي عل��ى م��واد كيميائي��ة ت�سكل خط��راً على 

ال�سحة.  
كذل��ك ميكن��ك حت�س��ري ال�سامب��و اخلا���ص بك يف 

املنزل، وهذه هي الو�سفة: 
املكونات: 

750 مل من �سامبو ع�سوي من نبات ال�سبار 
 100 م��ل من البانتين��ول )بروفيتامني ب5 وهو 

متوفر يف ال�سيدليات)
 30 مل من زيت نبات ال�سبار الأ�سا�سي 

 50 مل من زيت اخلروع 

   4. طريقة التنظيف 
ل تفركي �سعرك كثرياً ب��ل دلكيه بحركات دائرية 
ناعمة كاأنك مت�سدين جل��دة الراأ�ص لتحفيز الدورة 

الدموية. 
5. ل ت�ستخدمي ال�سامبو مرتني 

ن�سح با�ستخدام  اإن مل يكن �سعرك مت�سخًا جداً، ل يمُ
ال�سامب��و اإل مرة واحدة، فك��رة ا�ستخدام ال�سامبو 

ترك ال�سعر جافًا. 
 5�سعي كرمي ما بعد ال�سامبو على طول ال�سعر 

ن�س��ح بو�س��ع كرمي ما بع��د ال�سامب��و على طول  يمُ
ال�سعر ولي�ص على فروة الراأ�ص. 

6. اغ�سلي �سعرك باملاء البارد 
 اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك ين�س��ح با�ستخدام امل��اء البارد 
لغ�سل ال�سعر وتفويحه، فاملاء البارد ي�رشع الدورة 
الدموي��ة يف فروة الراأ���ص ويحفز ال�سعر على النمو 

ومينحه بريقًا وملعانًا.  

مهني��ًا: التح��دي يولد عن��دك حاف��زاً اأكرب للعمل 
بجدية، وهذا يخلق جواً من التناف�ص بينك وبني 
زمائك لتقدمي الأف�سل عاطفيًا: �سوء تفاهم مع 
ال�رشيك ي��وؤدي اإىل بع�ص الختاف يف وجهات 

النظر، لكن يتم حله بعد تدخل �سديق م�سرك

مهني��ًا: ت�ست��اء ب�سب��ب ف�س��ل مهن��ي ب�سيط اأو 
غ��ريه اأو رمب��ا ب�س��اأن �سفق��ة مهم��ة، جتنب 
امل�سحون��ة بالنفع��الت عاطفي��ًا:  الأج��واء 
تركز الأ�س��واء عليك وعلى ال�رشيك، فتجدان 

نف�سيكما اأمام ا�ستحقاقات مهمة
 قد تغري حياتكما العاطفية

مهني��ًا: ت�سيط��ر عليك الأج��واء الإيجابية من 
كل ح��دب و�س��وب، وه��ذا م��ا يريح��ك ب�سكل 
مل ي�سب��ق ل��ه مثيل من��ذ مدة طويل��ة عاطفيًا: 
مهم��ا بلغت ح��دة النقا�ص مع ال�رشي��ك، فاإن 
التفاه��م يكون �سيد املوقف وي�سهم يف تبديد 

الختاف بينكما

مهنيًا: نيات بع���ص الزماء ال�سيئة لن تكون 
يف م�سلحتك، وعليك تبيان وجهة نظرك من 

خال ر�سائل وا�سحة
عاطفي��ًا: �سعي م��ن ال�رشيك يعي��د الأمور اإىل 
ن�سابه��ا، وي�س��ع العاقة بينكم��ا على اخلط 

امل�ستقيم

مهني��ًا: اأنظر اإىل ال�س��وؤون املهنية باإيجابية، 
وح��اول اأن تتعلم كي��ف حتول اخل�س��ارة اإىل 
رب��ح اأكي��د مل�سلحت��ك عاطفي��ًا: تري��ث قب��ل 
املوافق��ة عل��ى قرار مه��م قد يح��دد م�سريك 

العاطفي، لأن الندم قد ل يفيدك لحقًا

5 نصائح ستغير نظرتك إلى المكياج وتسهل حياتك!

توقفي عن غسل شعرك بهذه الطريقة الخاطئة!

قد ي�سكل و�سع املاكي��اج اأحيانًا حتديًا حقيقيًا، 
اإل اأن ه��ذه ال�سعوبة ت�سب��ح من املا�سي بعد 

قراءة هذه الن�سائح التي قد تغري نظرتك 
متامَا اإىل املاكياج.

اإىل  نظرت��ك  �ستغ��ري  ن�سائ��ح   5
املاكياج وت�سهل حياتك! 

1. ي��دوم اأحمر ال�سفاه لفرة 
ل  طو عن��د اأ

ا�ستخدام منديل 
اأو م�سح��وق �سبه 

�سفاف.
و�س��ع  بع��د 
اأحم��ر ال�سفاه، 
يل  و تن��ا

مندي��ًا و�سعي��ه ف��وق �سفتي��ك بعد و�س��ع اأحمر 
ال�سف��اه ثم �سعي بوا�سط��ة فر�ساة القليل من 
م�سحوق �سب��ه �سف��اف وان�رشيه على 

كامل �سفتيك بوا�سطة املنديل. 
2. �سع��ي الفازلني على رمو�سك 
اأي  لتف��ادي  املا�س��كارا  قب��ل 

تكتل. 
متلكني  ل  قد 
ن��ًا  حيا اأ
ق��ت  لو ا
ة  د ع��ا لإ
تي��ب  تر

ماكياج��ك بعد العم��ل اأو املدر�سة للخ��روج ليًا، 
ا�ستفي��دي م��ن ه��ذه اخلدع��ة لو�س��ع املا�س��كارا 

ولتجن��ب اأي تكتل، اإذ باإمكانك ا�ستخدام بع�ص 
الفازلني فقط قوم��ي بو�سعه على رمو�سك 

قبل املا�سكارا!
3. ا�ستخدم��ي اأياي��ر اأبي���ص كظال عيون 

اأ�سا�ص. 
ق��د يبدو ظ��ال العي��ون اأحيان��ًا باهت��ًا اأكر من 
املتوقع، لذل��ك ا�ستخدمي اأياير اأبي�ص كاأ�سا�ص 

ليبدو ظل العيون اأكر بروزاً. 
4. حافظي على جودة املا�سكارا باإ�سافة بع�ص 

نقاط من قطرة العيون. 
متكتل��ة،  وبات��ت  املا�س��كارا  جف��ت  ح��ال  يف 
اأ�سيف��ي ب�سع قطرات من قط��رة العيون يف علبة 
املا�س��كارا ولحظي كي��ف �سالت جم��دداً وباتت 

جاهزة لا�ستخدام. 
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قد ي�سع��ب ر�سم الأياير عل��ى العينني، وللتاأكد 
من ر�سم الأياي��ر بطريقة م�سابهة على العينني 
�سعي نقاطًا حيث تريدين ر�سمه ومن ثم حدديه!


