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يف  ملخيلت��ك  العن��ان  تطل��ق  ال  مهني��ًا: 
معاجل��ة االأم��ور، ب��ل حّكم عقل��ك حتى ال 
تندم م�ستقباًل  عاطفيًا: تتخل�ص من �سوء 
تفاه��م عابر مع ال�رشي��ك، وتعالج االأمور 

�رشيعًا قبل تفاقمها 

مهني��ًا: ال تناق�ص يف م�ساري��ع ترى اأنك غري معني 
به��ا اأو ال متل��ك الق��درة عل��ى الدخول فيه��ا كي ال 
ت�سبب لنف�سك االإحراج عاطفيًا: ال تت�رشف بطريقة 
ع�سوائي��ة، وفك��ر يف م�سلح��ة احلبي��ب ويف ق�ساء 

امل�ستقبل معًا  

مهنيًا: فّكر يف م�ستقبل��ك بجدية اأكرب، م�سوؤولياتك 
ت��زداد وم�ساعب احلي��اة تكرب وه��ذا ال يحتمل اأي 
مغامرة ع�سوائية  عاطفيًا: تعرف بع�ص الرتّدد يف 
العالقة بال�رشيك، وال�سبب هو غياب الثقة ر بينكما

مهني��ًا: ك��ن متقّب��اًل الأو�ساعك م��ن دون �سغط 
و�ساي��ر النمط الذي يدع��وك اإىل التمّهل والتاأّمل، 
يف ح��ن متي��ل اأن��ت اإىل احلركة عاطفي��ًا: اإ�سداء 
الن�سائ��ح قد يك��ون مفيداً، لك��ّن العمل مبوجبها 

يفر�ص عليك قيوداً مل تكن تتوقعها 

مهني��ًا: انتبه جي��داً الأن��ك متي��ل اإىل املواجهة وطرح 
الزم��الء  م��ع  حت��ى  املج��االت  كل  يف  التحدي��ات 
والعامل��ن مع��ك  عاطفي��ًا: قد تلج��اأ اىل اإخفاء مكان 
اإقامت��ك اأو ت��رك منزل��ك اأو تعتم��د التنق��ل الدائم بن 

مكان ومكان لتخترب مدى حب ال�رشيك لك 

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��ر ثقة بقدرات��ك، على 
الرغم م��ن اأن بع�سهم يحاول الني��ل منك واإحباط 
عزميت��ك عاطفي��ًا: تقاب��ل ال�سخ���ص املنا�سب هذا 
الي��وم، وق��د ي�سعرك ذل��ك بارتياح كب��ري بعد فرتة 

�سعبة اأم�سيتها اأخريا

مهني��ًا: خي��ارات متع��ددة وجناح��ات كثرية 
عل��ى الرغم من بع�ص التاأخ��ري واملماطلة اأو 

ت�ساعف امل�سوؤوليات
عاطفي��ًا: قل��ق وانزع��اج، ال عالق��ة للحبي��ب 
بهما، ب��ل ب�سبب هواج�ص �ساغط��ة اأو م�ساألة 
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اختاري عطرك المثالي وفقًا لبرجك
عددن��ا لِك اليوم قائم��ة مبكّونات العطور التي 

تنا�سب متامًا كّل برج.
برج احلمل

امل��راأة احلم��ل ه��ي عموم��ًا مغام��رة، حيوية، 
واثق��ة، �رشيعة البديه��ة، مت�رشع��ة وعاطفية. 
اأف�س��ل العط��ور الت��ي تتطاب��ق مع ه��ذا الربج 
هي التي حتت��وي على نفحات الورد، اجنليكا، 
القرف��ة، خ�س��ب ال�سن��دل، اخلزام��ى الناعم��ة 
التواب��ل  فيه��ا  الت��ي  العط��ور  م��ن  وغريه��ا 

ال�رشقية. امل�سك والفلفل واملر تلفتِك جداً.
برج الثور

امل��راأة الث��ور معروف��ة بوالئه��ا واإخال�سه��ا، 
اإ�ساف��ًة اىل ال�س��رب واحلب والت�سام��ح الذاتي. 
انه��ا حت��ّب العطور الرتابي��ة، روائ��ح االأزهار، 
ال��ورد، العن��رب، اليا�سم��ن، خ�س��ب ال�سن��دل، 
الهن��د،  ف��روت، جني��ل  الغري��ب  والربغم��وت. 
البل��وط، الطحلب، اجلريانيوم وزه��ر الربتقال 

هي الروائح االإيجابية بالن�سبة لها.
برج اجلوزاء

الن�س��اء اجلوزاء متنّوع��ات، بارعات، مفكرات، 

حيوي��ات، غريبات، ويحبنب لف��ت النظر. وفقًا 
لذل��ك زه��رة البنف�س��ج، اجنلي��كا، الغرديني��ا، 
العن��رب، اجللود، م�س��ك الروم، خ�س��ب ال�سندل، 
ه��ي  الطي��ب  وج��وزة  الكزب��رة  اليا�سم��ن، 

روائحهّن الفنية املف�سلة.
برج ال�رشطان

الن�ساء من برج ال�رشطان عاطفيات، خياليات، 
حذرات، مزاجيات وخالقات. العطور املعتدلة 
م��ع مل�س��ة اأنثوي��ة كال�سيكي��ة ه��ي النفح��ات 
الت��ي تغريهّن.  اليا�سم��ن، الع�سل، املاغنوليا، 
الفانيليا مع جرعة من العنرب اأو اجللد والزنبق 
االأبي���ص هي بع�ص من العط��ور االأكر �سعبية 

لدى هوؤالء الن�ساء.
برج االأ�سد

امل��راأة االأ�سد �سخية، خالقة، موؤمنة، متحم�سة، 
قيادية، هاج�سها ذاتها ومتغطر�سة. ظالل زهر 
الربتق��ال، الليم��ون، الورد، الهي��ل، اليا�سمن، 
الربغم��وت، وب��ذور العنرب ه��ي النفحات التي 

تلقي ال�سوء على �سخ�سيتها.
برج العذراء

ن�س��اء ه��ذا ال��ربج خج��والت ج��داً، دقيق��ات 
وحمط��ات ثق��ة وي�سع��ن اإىل الكم��ال. العطور 

الت��ي تتطابق م��ع �سماتهّن هي ظ��الل الورد، 
زه��ر الربتق��ال، الزنب��ق واليو�سف��ي. اأي نفحة 

معتدلة وكال�سيكية منا�سبة ومثالية للعذراء.
برج امليزان

ج��داً،  دبلوما�سي��ات  املي��زان  ب��رج  ن�س��اء 
رومان�سيات، �ساح��رات، مت�ساحمات، مفكرات 
وغي��ورات. ُتعّد الظ��الل الفرحة مث��ل الفاكهة 
واالأزه��ار، ومزي��ج الغري��ب ف��روت والقزحية 
وال��ورود واأّي ظل من العط��ور املرحة االأخرى 

منا�سبة للميزان.
برج العقرب

حُت��دَّد ن�ساء برج العقرب عل��ى اأنهّن عاطفيات 
و�رشي��ات يف الطبيعة. نفحات العطور احل�ّسية 
والوردي��ة وامل�سك واخل�سب، اإ�سافًة اىل الفلفل 
االأ�س��ود احلار وال�سوكوالته هي االأكر اختياراً 

ل�ساحبات هذا الربج.
برج القو�ص

متفائل��ة، طيب��ة، �سادق��ة، حكيم��ة، ن�سيط��ة، 
وجريئة. هذه هي اخل�سائ�ص التي حتدد ن�ساء 
ب��رج القو���ص. مزيج جميل م��ن الع�سل وخ�سب 
ال�رشو ه��و العط��ر املنا�سب للقو���ص الطموحة 

والنارية.

برج اجلدي
اجل��دي �سي��دة عملية ج��داً، حكيم��ة، من�سبطة 
الب��اردة  النفح��ات  الطبيع��ة.  يف  وواقعي��ة 
ال��وردي، الطحل��ب،  واملنع�س��ة مث��ل اخل�س��ب 
الدافئ��ة  االأخ�س��اب  االأع�س��اب،  اليا�سم��ن، 
والفانيلي��ا ه��ي العط��ور االأك��ر �سعبي��ة لدى 

اجلدي.
برج الدلو

ال�س��دق  العفوي��ة،  االإن�ساني��ة،  الودي��ة، 
ال�سف��ات  واال�ستق��الل ه��ي ع��دد قلي��ل م��ن 
االأنيق��ة  النفح��ات  الدل��و.  ب��رج  الت��ي حت��دد 
والب�سيط��ة والكال�سيكية مث��ل الفانيليا احللوة 
واحلم�سي��ات واأوراق اللوت���ص، زهر الربتقال، 
والروزماري تثبت اأن لديها تاأثرياً مهدئًا على 

�سيدة هذا الربج.
برج احلوت

هي ح�ّسا�سة، متعاطفة، فنية، خيالية و مولعة 
بالعط��ور احلي��ة. براع��م الفريزي��ا، اليا�سمن، 
زنبق امل��اء الوردي، خ�سب ال�سن��دل االأبي�ص، 
الفانيلي��ا، الغرديني��ا اجلنوبي��ة، وخ�سب االأرز 
ه��ي العط��ور االأكر �سه��رة واالأثم��ن على قلب 

امراأة احلوت.

بغداد - متابعة 

خاص

�صمات ال�صخ�صية التي 
تقوم على عالماتك 

اخلا�صة بك باإمكانها 
اأن تو�صلِك اىل عطرِك 

املثايل مع جمموعة 
متنوعة من النفحات 

املنا�صبة حلالتك 
املزاجية

طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه والكمثرى

معاناتِك مع الهاالت السوداء انتهت! اليِك الحلول..

هكذا تتغير عالقتك بوالدتك نحو األفضل مع الوقت

 املقادي��ر: 125 غ��رام ب�سكويت ال�س��اي، اأو علبة 200 
غ��رام زب��دة، لورب��اك 180 غ��رام جبنة ك��ريي، اأو 10 
حبات 125 مللي ق�سطة 170 غرام حليب مكثف حملى
70 غ��رام كرمي كرامي��ل 1 ملعقة كبرية كاكاو بودرة 
1 ملعقة كبرية ن�سكافيه 1 كوب حليب �سائل كومبوت 
كم��رى للزين��ة طريق��ة العم��ل : 1 - لتح�س��ري الطبقة 
االأوىل، اطحن��ي الب�سكوي��ت باملطحن��ة دون اأن ينع��م 

كث��رياً. امزج��ي الب�سكوي��ت م��ع الزبدة ث��م �سعيهم يف 
�سينية

بايرك�ص. 2 - لتح�سري الطبقة الثانية، اخلطي الق�سطة 
مع احلليب املكثف املحلى واجلنب حتى ميتزجوا جيداً.
3 - ا�سكب��ي اخللي��ط عل��ى الطبق��ة االأوىل يف �سينية 
البايرك���ص و�سع��ي ال�سيني��ة داخ��ل الف��رن مل��دة ربع 
�ساعة فقط. اأخرجي ال�سينية من الفرن، اتركيها لتربد.

4 - لتح�س��ري الطبقة الثالث��ة، اخلطي الكرمي كراميل 
مع الكاكاو، الن�سكافي��ه واحلليب يف قدر، امزجي جيداً 

و�سعي القدر على النار
حتى يبداأ املزيج بالغليان ثم ارفعيه عن النار.

5 - ا�سكب��ي ال�سو���ص به��دوء فوق ال�سيني��ة بعد اأن 
ت��ربد كي ال ميت��زج م��ع الطبق��ة الثانية. زّين��ي الوجه 

بالكمرى وقدميه بارداً.

تظه��ر الهاالت ال�سوداء من حي��ث ال ندري، لكننا يف 
احلقيق��ة نعل��م جي��داً اأّن �سببه��ا الرئي�سّي ه��و التعب 
واالإرهاق اإ�سافًة اىل قّلة النوم وت�سارع منط حياتنا. 
لن نع��دِك باأ�رشار تعيد ب�رشتِك اىل ما كانت عليه يف 
�س��ّن املراهقة وال مب�ستح���رشات تقوم بعمل �سحرّي. 
ولكننا نثق متام��ًا اأّن عالجها اإن من ناحية طبيعية 
اأو م��ن ناحية الطّب ي�ستطي��ع اأن يح�ّسن من مظهرها 

بن�سبٍة كبرية جداً. احللول الطبيعّية
*كمادات ال�ساي الب��ارد وكمادات اخليار هي اإحدى 
الط��رق ال�رشيعة للتخّل�ص من ه��ذه امل�سكلة الأن هذه 

الكم��ادات تعمل على تقليل مت��ّدد االأوعية الدموية 
وتلّونه��ا يف منطق��ة اأ�سف��ل الع��ن.   *جّرب��ي 

و�سع املزيد م��ن الو�سائد اأ�سف��ل راأ�سك اأثناء 
النوم ملنع ظه��ور االنتفاخات التي تتكون 

نتيج��ة جتمع ال�سوائ��ل يف اجلفن ال�سفلي 
للع��ن. *اجعل��ي ج�سم��ك يح�س��ل على 
حاجت��ه من النوم والراح��ة يوميًا، الأن 
قل��ة الن��وم جتع��ل مظهر الب���رشة يبدو 

�ساحب��ًا، وجتعل العينن تب��دوان غائرتن، ما يوؤدي 
اإىل ظه��ور الهاالت ال�سوداء.    *احر�سي على حماية 
وجه��ك من اأ�سع��ة ال�سم�ص، وذلك م��ن  خالل النظارة 
ال�سم�سي��ة وو�س��ع الكرمي الواق��ي من اأ�سع��ة ال�سم�ص 
قبل اخل��روج من املنزل �سباح��ًا، الأن ال�سم�ص تعمل 
على اإك�س��اب الب�رشة لونًا داكنًا م��ا يزيد من و�سوح 

لة لدينا الهاالت ال�سوداء.   امل�ستح�رشات املف�سّ
    Optim-Eyes Patch ما�س��ك ح��ول الع��ن 
م��ن  :Filorga  ق��د تعانن ظهور اله��االت ال�سوداء 

خ��ًا  نتفا ا �سي��ًا و قا

ح��ول عيني��ك! وتت�ساءل��ن ع��ن ط��رق ب�سيط��ة دون 
امل��واّد  وا�ستخ��دام  اجلراحي��ة  للعملي��ات  اللج��وء 
الكيميائي��ة القا�سي��ة. اإلي��ِك ما�س��ك العي��ون الثالثي 
املفع��ول Optim-Eyes Patch  ال��ذي يحق��ق 
نتائج رائعة يف خالل 15 دقيقة ويعيد اإليك مظهرك 
A -  وترطي��ب ب�رشت��ك ويخّل�س��ك م��ن التوت��ر.      
 vanced Night Repair Concentrated
Recovery Eye Mask من اإي�ستيه لودر: ما�سك 
 Advanced العي��ون اجلدي��د ه��ذا م�سب��ع بتقني��ة
Night Repair  اإ�ساف��ة اإىل موجة من الرتطيب 
املرّك��ز وم�ساّدات تهّيج مهدئ��ة لتجديد مظهر ب�رشة 
منطق��ة العين��ن وملم�سه��ا بع��د كل التوت��رات التي 
ت�سّببه��ا احلي��اة الع�رشي��ة. نظام تو�سي��ل مبتكر 
ذو ث��الث طبق��ات يوفر لب��ادات عالي��ة االأداء 
للعينن، لت�سبح اخلط��وط الرفيعة واجلاّفة 
ممتلئ��ة، حي��ث تغم��ر الب���رشة بالرتطيب 
ال��ذي ي��دوم �ساع��ات. يف غ�س��ون 10 
دقائ��ق فق��ط، ت�سب��ح منطق��ة العينن 
م�رشق��ة ومرتاحة ومتج��ّددة باإ�رشاق 

�سبابي.

م��ع تق��ّدم امل��رء يف ال�س��ن، تتغ��رّي عالقت��ه بوالدي��ه جذرّي��ًا 
فتتح��ّول اإىل عالق��ة رائع��ة وموؤمل��ة يف الوق��ت نف�سه. فحن 
يتعام��ل االإن�س��ان م��ع والديه كاب��ن را�سد، فذلك ن��وع جديد 
وجمي��ل من العالقات، اإال اأن ت��رك ب�سمة طفولته واالحتفاظ 
بالنظ��رة ال�سلبّية التي كانت لديه جت��اه والديه هو اأمر موؤمل. 
العالق��ة اجلميلة مع االأم حتديداً لي�ست فر�سة متاحة للجميع 
لالأ�س��ف. ميك��ن يف بع���ص االأحي��ان اأن تك��ون ه��ذه العالقة 
متوّت��رة يف ال�سغ��ر. ولك��ن ال تقلقي بع��د اأن ت�سبح��ي امراأًة 
را�س��دة، يكف��ي اأن جتل�سي ووالدت��ك لتتحاورا وحت��اّل االأمور. 
كم��ا يجب اأن تع��ريف اأن عالقتك بوالدت��ك �ست�سهد الكثري من 

املتغرّيات مع تقّدم كليكما يف ال�سن، اإليك اأهّمها فيما يلي.
�ستكت�سفن اأن والدتك هي فعاًل اإن�سان لديه عيوب اأي�سًا

"اإن�سان لديه عيوب"، قد تبدو لِك هذه العبارة �سلبية ولكنها 
لي�س��ت كذل��ك. مع التق��ّدم يف ال�س��ن، �ست�سبحن ق��ادرة على 
روؤي��ة والدتك من اأبع��اد خمتلفة وك�سخ���ص حقيقي، �سخ�ص 

غري كامل ولديه م�ساكله اخلا�سة ليتعامل معها. 
�ستعرف��ن اأخ��رياً اأنكم��ا ت�سبهان بع�سكم��ا كث��رياً واأنه لي�ص 

باالأمر ال�سّيئ
اإن �سع��ورك باأنك ت�سبه��ن والدتك يعتمد كث��رياً على العالقة 
الت��ي جتمعكما. مع التق��ّدم يف ال�سن، وعندما ت�سبحن امراأة 
نا�سج��ة، �ستجدي��ن اأن االأمور الت��ي كنِت رمب��ا تنتقدينها اأو 
ال حتّبينه��ا يف والدت��ك، هي الي��وم اأمور م�سرتك��ة جتمعكما 

وت�سعرين كذلك بالفخر بها.
�ست�سبحان �سديقتن

الراب��ط الذي يجمع بن الوال��دة واأوالدها جميل جداً وال ُيقدَّر 
بثم��ن، ولك��ن االأم��ور بع��د التق��ّدم يف ال�سن وحت��ّول العالقة 
اإىل �سداق��ة تتغ��رّي كثرياً. اإذ اأنكما �ستب��داآن بتم�سية االأوقات 
امل�سرتكة مع��ًا، و�ست�سعرين بنوع جديد من الديناميكية يولد 

يف عالقتكما.
�سرتين االأمور مبنظوٍر اأبعد

حن تكونن �سغ��رية ال�سن، �سرتين اأنه من الطبيعي 
اأن تنج��ح والدت��ك يف ح��ّل جمي��ع االأم��ور وامل�س��اكل 

وب�سهولة. اإال اأنك بع��د اأن ت�سبحي امراأًة نا�سجة، �ستدركن 
كم عانت والدتك م��ن ال�سعاب وكم ا�سطّرت اإىل التعامل مع 
اأمور معّق��دة لتتمّكن من حّل الكثري من هذه امل�ساكل. مبعنى 

اآخر �ستعرفن اأخرياً اأن والدتك امراأة متعدِّدة املهام.
 �ستطلبن ن�سيحتها و�ست�ستمعن اإليها بالفعل

 يف مرحل��ة املراهق��ة، ق��د مت�س��ي الفت��اة الكثري م��ن الوقت 
وه��ي تتح��ّدث اإىل والدتها، ولكن دون اأن تن�س��ت فعاًل اأو اأن 
تاأخ��ذ ن�سائحها بعن االعتب��ار. ولكن بعد اأن ت�سبحي امراأة 
نا�سج��ة، ورمبا زوج��ة واأم، �ست�سل��ن بالتاأكي��د اإىل نتيجة 
مفاده��ا اأن والدت��ك تع��رف اأكر من��ك خا�سة واأنه��ا متّكنت 
م��ن معاجلة كثري م��ن االأمور بنجاح، له��ذا ال�سبب، �سرتغبن 

بالفعل باال�ستماع اإليها.
كيف �سرتين اأمك مع الوقت؟ 

مهني��ًا: رغبت��ك يف التطوي��ر ق��د تواج��ه ببع�ص 
االآراء املغاي��رة، لك��ّن اإ���رشارك يعي��د ت�سوي��ب 
االأمور مل�سلحتك  عاطفيًا: لن يعكر �سفو العالقة 
بينك وبن ال�رشيك املغر�سون وامل�سطادون يف 

املاء العكر 

مهنيًا: م�رشوع جديد يطرح عليك متهل ب�ساأنه، ال 
تركن اإىل كل االآراء واخرت ال�سائب منها عاطفيًا: 
اأه��اًل بالرومان�سية، اإذا مل يكن لديك موعد �ساخن 
الي��وم فاب��داأ بالبح��ث عن��ه االآن. فّك��ر بطريق��ة 

اخلروج عن املاألوف

مهنيًا: ترتفع املعنويات وحترز تقّدمًا كبرياً وتكون 
الظروف موؤاتية الإحداث تغيري يف حياتك، قد تتلقى 
خرباً اأو تفرح النفراج، وحتقق املرجتى عاطفيًا: اأمل 
كبري بعد �سل�سلة من اخليبات �سببها العناد والت�سّلط، 
فك��ن ح��ذراً يف امل��رات املقبل��ة لئال تق��ع يف اخلطاأ 

نف�سه

مهنيًا: تواجه بع���ص املتاعب اليوم يف تنفيذك 
مل�ساريع��ك، لكن��ك ق��د حتق��ق اأرباح��ًا لطامل��ا 
متنيتها  عاطفيًا: اأج��واء رومان�سية تعي�سها مع 
احلبي��ب الي��وم وتقربك من��ه اأكر. ا�ست���رش اأحداً 

ب�ساأن ما يتعلق مب�ساكلك معه

مهني��ًا: مواجه��ات �سعب��ة يف جم��ال العم��ل، لكّن 
التاري��خ اجلّي��د ي�ساع��دك لتتخط��ى كل امل�ساع��ب  
عاطفي��ًا: كن اأك��ر جدية م��ع ال�رشيك، وق��د بع�ص 
التن��ازالت ال�رشوري��ة مل�سلح��ة العالق��ة، فهذا ال 


