
Wed. 25 Jan. 2017 issue no 272نواعم10
االربعاء 25 كانون الثاني 2017 العدد 272

مهنيًا: قد تكون التطورات كلها مل�صلحتك يف 
االأي��ام املقبلة، لكن ذل��ك ال يعني التفريط يف 

املكت�صبات التي حققتها اأخرياً
عاطفيًا: حاول اأن تك��ون من�صفًا مع ال�رشيك، 
فه��ذا اأف�صل للجميع ويخلق الكثري من االأجواء 

االإيجابية بينكما 

مهنيًا: الثقة مطلوبة يف املرحلة املقبلة، وهي 
�صتفتح اأمامك جم��االت متعددة واآفاقًا مل تكن 
تتوقعه��ا وخ�صو�صًا يف اإطار العم��ل عاطفيًا: 
ا�صتع��دادك للدف��اع عن ال�رشيك حت��ى النهاية، 
ي�ص��كل عالمة فارق��ة يف حياتك ويعزز موقعك 

عنده 

مهني��ًا: ال حتك��م عل��ى االأم��ور قب��ل التاأكد من 
�صّحته��ا، وتعام��ل م��ع ال�صغ��وط به��دوء لئال 
تنعك���س علي��ك �صلب��ًا عاطفي��ًا: ال تته��ور يف 
احلك��م على ال�رشي��ك، الأنك قد جت��ده بريئًا بعد 
فوات االأوان، ولن تتمّكن من اإ�صالح ما دّمرته 

باأفكارك اخلاطئة

مهنيًا: ثق بنف�صك اأكرث مما تت�صور، فما حققته 
عل��ى ال�صعي��د املهني كاٍف جلعل��ك ت�صعر بهذا 

الو�صع 
عاطفيًا: خط��وات اإيجابة مت�صارعة تطرق باب 
العالق��ة بال�رشيك، ما يوؤ�ص���س ملرحلة ا�صتقرار 

جديدة

مهنيًا: تتبادل زيارات العم��ل تاأ�صي�صًا ملرحلة 
جدي��دة، وتك��ون م�صجع��ة لتحقي��ق خطوات��ك 
امل�صتقبلية  عاطفيًا: ال ت�رشع وال�رشيك بابكما 
اأم��ام التدخ��الت التي ق��د تزيد االأم��ور تعقيداً 

بينكما، وهذا انذار للم�صتقبل 

مهني��ًا: اأن��ت الوحيد م��ن عيه اتخ��اذ القرارات 
املنا�صب��ة اخلي��ارات الت��ي جتده��ا �رشوري��ة 

لتاليف امل�صاكل يف العمل
يف  كب��رياُ  دوراً  ت��وؤدي  امل�صادف��ة  عاطفي��ًا: 
اختي��ار ال�رشي��ك املنا�ص��ب، ول��ن 

يخيب اأملك على هذا ال�صعيد

مهني��ًا: الطموح الكبري يوّلد عن��دك حافزاً اأكرب 
للعمل بجدية، وه��ذا يولد مناف�صة �صديدة بينك 

وبني اأحج الزمالء لتقدمي االأف�صل
عاطفيًا: خالف ب�صي��ط وعابر مع ال�رشيك يوّلد 
بع���س االختالف يف وجه��ات النظر، لكن حله 
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بأي عطر ستأسرين قلبه يوم الحب؟.. إليِك هذه المجموعة
ه��ذه  اىل  تع��ّريف  اإذاً؟  �صتختارينه��ا  نفح��اٍت  اأّي 

املجموعة املختارة خ�صي�صًا لِك من "نواعم".
    Modern Muse Le Rouge Gloss من 
اإي�صتيه لودر:  يتمتع العطر برائحة فاكهّية خ�صبية 
مفعمة باالأحا�صي�س، تركيب��ة العطر املبتكرة ذات 
"االنطباع املزدوج" تتيح للمراأة اأن تخترب العطر 
من خ��الل توليفتني متباينت��ني. الفاكهة احلمراء 
اللذي��ذة مت تركيزها من اأجل تاأثري "متاألق" بينما 
اجلوه��ر مت تعميق��ه بانطب��اع ملح��ي م��ن اجلل��د 

الفاخر من اأجل تاأثري اإ�صايف وتباين داكن.
Rosa Absolute من مولتون براون: نفحات 
عنب الثعل��ب، وتوت العلي��ق، والفراولة ت�صتح�رش 
اإىل االأذه��ان لون��ًا اأرجواني��ًا غنّي��ًا ت�صف��ي عليه 
احليوي��ة روائ��ح الت��وت االأحم��ر، القرف��ة، وكب�س 
القرنف��ل. كم��ا يك�ص��ف عبري ال��ورد املرّك��ز االآ�رش 
وورق البنف�ص��ج عن اأريج خ�ص��ب االأرز، البات�صويل، 
وخ�صب ال�صندل. فقّوة رائحة البات�صويل والقري�صة 
الالذني��ة ترتك اأث��راً عطريًا طويل االأم��د. اإّنه عطر 

�صاحر للغاية ومفعم بالرتف.
 Atelier م��ن   Camélia Intrépide
امل��رتف ه��ي  العط��ر  Cologne: مقدم��ة ه��ذا 

الليم��ون م��ن �صقلي��ة، الربغم��وت م��ن  كاالبريا 
وج��وزة الطي��ب م��ن ج��اوة. اأّم��ا القل��ب ف��اأوراق 
الكاميلي��ا م��ن ال�صني، زب��دة الزنبق م��ن املغرب 
واأوراق البنف�ص��ج من غرا���س. قاعدته هي خال�صة 

الورد الرتكي، اجللد االأبي�س والعنرب.
ف��ورد:  ت��وم  م��ن   VERT D’ENCENS
ال�صاح��ل  الطبيع��ة اجلاحم��ة يف  م�صتوح��ى م��ن 
املعط��رة"،  ب�"اجلزي��رة  ُيع��رف  الكور�صيك��ي، 
 PRIVATE BLEND VERT
ومتمّي��ز.  ف��واح  عط��ر  ه��و   D’ENCENSS
البخ��ور املدخن وراتينج ال�صنوب��ر وبل�صم التنوب 
ت�صتح���رش الغابات الكثيف��ة والقمم الوعرة، بينما 
زه��رة دّوار ال�صم���س اللذيذة واالأخ�ص��اب تعزز من 
ج��ّو البح��ر والظ��الل. يتك�ص��ف العطر م��ع نفحات 
راتينج ال�صنوب��ر واخلزامى والريحان مع نفحات 
ة  �صفلى من الليم��ون والربغموت تعطي مل�صة غ�صّ
وتعك���س الطبيعي��ة بكام��ل قّوتها. جوه��ر توليفة 
ن�ص��غ ال�صجر اخلالب يخمل مزيجا اأّخاذاً من الهال 
التابل��ي واليا�صم��ني، بينم��ا توليف��ة البوك�صرتي، 

فاإنها تاأ�رش جوهر اجللود والدخان. 
 :TFK م��ن WAR OF THE ROSES     

يتمّي��ز عط��ر War of the Roses بتوليفت��ه 
النقّي��ة اإذ تتناغ��م في��ه نفح��ات الع��ود  اخلال�س 
وال��ورد اخلال�س، وتفي���س منه رائح��ة الزعفران 
احل��ادة قب��ل اأن تك�ص��ف ع��ن �صميم تهيم��ن عليه 
ال��ورود ونفح��ات اأ�صا�صي��ة يغنيها امل�ص��ك. ُت�صهم 
م��ن   War of the Roses عط��ر  تركيب��ة 
 The Exclusive Line الت�صكيل��ة احل�رشي��ة
يف حت�صني م��زاج املرء وحتفيزه وم��ّده باالإلهام. 
اأ�صط��ورة  ت��روي  ب��ارزة  �صخ�صي��ة  العط��ر  له��ذا 
التحال��ف امل�صريي م��ع قدرة ال��ورود. ي�صتح�رش 
عط��ر War of the Roses ذكري��ات املا�صي 
ومغام��رات الع�صق والتجارب ال�صخ�صية برتكيبته 
املعّق��دة، فيحي��ط �صاحب��ه بق��ّوة دافئ��ة يتف��ّرد 
به��ا، اإذ يوّف��ق ب��ني النعومة والق��ّوة يف عنا�رشه 

الطبيعية.
 Mademoiselle Azzaro l’Eau Très
Azzaro: ُيع��ّد ه��ذا العط��ر عط��راً  Belle م��ن 
بدوام��ة  يغّلفه��ا   ورومن�صّي��ًا  واأنثوّي��ًا  ناعم��ًا 
لذي��ذة وتراجعّي��ة من احلي��اة واحل��ب. ال ت�صتطيع 
اإخف��اء بهجتها، فرتت��دي العطر بفخ��ر وهي تعرب 
�ص��وارع باري���س لتزي��ني ف�صاتينه��ا اجلميل��ة. اإّن 

 Mademoiselle Azzaro l’Eau Très
اأو دو توالي��ت ي�صي��د بالفت��اة  Belle ه��و عط��ر 
الباري�صّي��ة ومدينته��ا، وذل��ك متام��ًا مث��ل م�صدر 
فه��و   .Mademoiselle Azzaro وحي��ه 
يتالع��ب ويدور ويلعب بظّله وميرح على مراأى من 
ل. ويّتخذ اإع��الن حّبه لباري�س �صكل  ملعب��ه املف�صّ
�ص��ور بطاق��ة بريدّية ين�رشه��ا ع��رب ح�صابه على 
 Paris Je“ موق��ع اإن�صتغ��رام ويوّقعه��ا بالو�ص��م

.”t’aime
 ALAÏA من Eau de parfum blanche
: بالن�صب��ة اإىل ال�صّي��د عاليا، يبقى الل��ون االأبي�س 
قب��ل كّل �صيء مفهومًا ي�ص��ري اإىل ال�صوء والهند�صة 
وال�رشام��ة. ويتجّل��ى ذل��ك يف قم�صان��ه البي�صاء 
ة مع�صومة حيث تلفت انتباَهنا  القطني��ة ذات ق�صّ
حرفّيُته العلمّي��ة. وال تولد ب�صاطتها �صدفًة. ي�صّكل 
القمي���س االأبي���س لل�صّي��د عاليا احللق��ة الوا�صلة 
بني �صربه الالمتناه��ي و�رشامته اجلريئة، وهما 
�ُصعاع��ان ُمدجم��ان �صم��ن ابت��كار ع��ايل التاأّنق. 
باملجم��ل، يفر���س قمي�ص��ه االأبي�س متام��ًا مثل 
�ص��وء اأبي���س �صبي��ه بلون اأبي���س اأ�صا�ص��ي را�صخ. 

تعّطري له!

الإطاللة اجلّذابة 
الكاملة يف يوم احلّب 

هي عبارة عن جمموعة 
مقّومات. تبداأ من 

ف�ستانِك اىل حذائك 
مرورًا بت�سريحة 
�سعرِك، مكياجِك، 

لون املناكري وبالطبع 
عطرِك. هذا العطر هو 
الذي �سيرتك اأثرًا يف 

قلب حبيبِك اأو �سريكِك 
وهو ما �سيجعل من 

هذه الليلة ممّيزة ومن 
ال�سعب ن�سيانها.

املقادير :
كيلو حلم بالعظم

4 ك��وب رز ب�صمت��ي ينق��ع بامل��اء مل��دة �صاعة قبل 
الطهي

معلقة كبرية خل
معلقة كبرية بهارات م�صكلة

كوب ماء
ملعقة كبرية ملح

4 حب هال
4 اعواد قرفة

4 كب�س قرنفل
3 ب�صل كبري مقطع حلقات

200 غ لنب
ملعقة �صغرية زعفران منقوعى فى قليل من املاء

معلقة كبرية زجنبيل

طريقة العمل :
1. ف��ى وع��اء ال�صغط عل��ى النار �صع��ى كل املقدير 

با�صتثناء االرز و الزعفران.
2. قوم��ى بالتقلي��ب ثم غطى الوع��اء و اتركيه على 

النار حتى متام ن�صج اللحم.
3. فى هذه االثناء ا�صلقى االرز ن�صف �صلق.

4. بع��د ن�صج اللحم انقل��ى كل ما بوعاء ال�صغط فى 
وعاء عادى عميق.

5. �صيفى االأرز بالوعا فوق خليط اللحم.
6. ارفعى الوعاء على النار.

7. �صيفى الزعفران على الوجه.
8. غطى الوعاء واتركيه حتى متام ن�صج االأرز.

9. ارفعى الوعاء من على النار.
10. قدمي الكب�صة �صاخنة.

يتحّت��م عليِك اتب��اع اأ�ص��ول االإتيكيت عن��د ارتياد 
�صالون��ات التجمي��ل؛ ذل��ك اأن اجلم��ال واالأناق��ة 
ال ينف�ص��الن البت��ة ع��ن اللياق��ة يف التعام��ل م��ع 

االآخرين. 
ارتي��اد  عن��د  االإتيكي��ت  اأ�ص��ول  بع���س  اإلي��ِك 

�صالونات التجميل:  
 - ح��اويل دوم��ًا اأخ��ذ موع��د م�صب��ق م��ن 

خب��رية التجمي��ل اأو م�صففة ال�صعر. ك��وين حري�صة 
على اأخذ موعد وا�صح وكوين على الوقت. اإن و�صلِت 
ووجدته��ا مل تفرغ متام��ًا من الزبونة 
الت��ي قبلِك، حاويل الت�رشف بذوق 

و�صرب.  
 - اكتفي باالبت�صامة واملجاملة 
العام��ة م��ع خب��رية التجميل 

وزبون��ات ال�صال��ون، وال حت��اويل خل��ق عالق��ات 
�صخ�صي��ة يف ه��ذا الف�ص��اء اأو االنخ��راط يف اأجواء 

القيل والقال والنميمة االجتماعية.  
 - حاويل تقدمي اإكرامية منا�صبة خلبرية التجميل 

الت��ي تعتن��ي ب��ِك بطريق��ة �صخ�صي��ة. ق��ّدري 
اإكرامي��ة تنا�صب املجهود ال��ذي منحتِك اإياه 

ب�ص��كل خا���س، وال تغفل��ي معي��ار اإن كان��ت 
خب��رية التجميل ه��ي ذاتها �صاحب��ة ال�صالون اأم 

موظفة.
 - اإن مل جت��دي املبل��غ الذي يطلب��ه ال�صالون منِك 
منطقي��ًا، بو�صعِك مناق�صة االأمر لك��ن بهدوء وروّية 
وم��ن دون اأن ترفعي �صوت��ِك اأو تكيلي االتهامات. 
اإن كان بو�صعِك �صوؤال خبرية التجميل قبل البدء عن 

ال�صعر الذي ترغب به، فلعّل هذا اأف�صل.  
 - ال تبوحي باأي خ�صو�صيات عائلية للمتواجدات 
يف �صالون التجميل وخلبرية التجميل كذلك االأمر، 
وعن��د رغبتِك بنزع ال�صعر اأو احل�صول على امل�صاج، 

فاطلبي اأال يكون هذا على مراأى اأخريات.

مهني��ًا: ال تظه��ر تذم��رك م��ن �صع��ي بع�صه��م 
لل�صغط عليك، فاأنت قادر على تخطي االزمات
عاطفي��ًا: تعام��ل م��ع ال�رشي��ك بقل��ب مفت��وح 
و�صم��ري مرتاح، فه��و متفهم اأكرث مم��ا تتوقع، 

لكّنه لي�س �صهاًل

مهني��ًا: ح��ني تعم��ل بجهد كب��ري ف��اإّن اجلميع 
ي�صعى اىل اأن تنال حقك، وهذا ي�صعرك بارتياح 

كبري و�صعادة بالغة
ح بع�س النقاط العالقة،  عاطفيًا: عليك اأن تو�صّ
واإال فاإّن��ك تبقى ره��ن ال�صكوك، وذلك لن يكون 

يف م�صلحتك

مهني��ًا: اأجواء العمل م�صعج��ة، وتتيح لك اإجناز 
االأعم��ال املطلوبة منك بجدارة وجناح وتفوف 

مميز
عاطفي��ًا: ال تعامل ال�رشيك بق�ص��اوة وكن مرنُا 
ج��داً معه، تط��ورات كث��رية يف العالق��ة تكون 

مل�صلحتكما

مهني��ًا: ال تقحم نف�ص��ك يف �صوؤون االآخرين، 
فذل��ك �صي�صب��ب ل��ك بع���س اخلالف��ات م��ع 

الزمالء
عاطفيًا: ك��ن م�صتعداً ملا �صيطرحه ال�رشيك، 

فهو قد يفاجئك مبا يجول يف خاطره

مهنيًا: ق��د يطالك بع�س الظلم غري املرّبر، لكن 
الرتكيز �رشوري لتمرير املرحلة

عاطفي��ًا: اال�صتقرار العاطفي مهدَّد ب�صكل كبري، 
والعالقة بال�رشيك على �صفري الهاوية

م��ن ال���رشوري اأن تتب��ع كل ام��راأة نظ��ام غذائي 
�صح��ي يحافظ عل��ى ر�صاقته��ا وجم��ال قوامها. 
ومع كرثة االأنظمة الغذائية والرجيمات املنت�رشة 
بات اختي��ار نظام غذائي اأم��ر يف غاية ال�صهولة. 

ولك��ن ال ب��د اأن تك��وين عزيزت��ي حري�صة على 
اختي��ار نظام متوازن ينا�ص��ب ج�صمك يف 

توازن��ه  االأول ويحاف��ظ عل��ى  املق��ام 
وميده بكل ما يحتاجه من العنا�رش 

اخرتن��ا  وق��د  الالزم��ة.  الغذائي��ة 
لك اأح��د اأ�صهر االأنظم��ة الغذائية 

العاملية وهو الرجيم الفرن�صي 
ال��ذي يع��د ال���رش وراء ر�صاقة 
الن�ص��اء الفرن�صي��ات وتنا�صق 
اأج�صاده��ن. حيث  ميكن لهذا 
الرجي��م اأن يخل�صك من 10 

كيل��و جرام م��ن وزنك يف غ�ص��ون اأ�صبوعني فقط. 
الرجيم  يف ويعتمد  الفرن�ص��ي 

العنا���رش  كاأح��د  اخلي��ار  عل��ى  االأول  املق��ام 
االأ�صا�صية به

خطوات الريجيم الفرن�صي: 
وجب��ة االإفط��ار: ميكن��ك تن��اول اخليار م��ع اللنب 
بي�صت��ان  م��ع  ترغب��ني  كمي��ة  ب��اأي  الرائ��ب 
م�صلوقتن��ان و قطع��ة تو�ص��ت اأ�صم��ر وك��وب 

�صاي بدون �صكر وتفاحتني.
وجب��ة الغ��داء : �ص��در دج��اج م�ص��وي 

�صلطة خيار. 
وجب��ة الع�ص��اء : زب��ادي اأو �صلطة 
تطبي��ق  ���رشوط  بالل��نب.  خي��ار 
الرجي��م الفرن�ص��ي: تن��اول م��ا 
ال يق��ل ع��ن 2 لرت م��اء يوميًا. 
ن�ص��ف  مل��دة  يومي��ًا  امل�ص��ي 

�صاعة على االأقل. 

طريقة عمل الكبسة اليمنية

ريجيم الخيار الفرنسي لخسارة وزن هائلة في وقت مثالي 

إتيكيت الذهاب إلى الصالون ومراكز التجميل 


