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مهنيييًا: تتيياح فر�ص كبييرة �أمامك ولكن 
�نتبييه ميين �أن تكييون م�ستغييًا ميين قبييل 
�لزميياء عاطفيييًا: طموحييك ي�سهييل عليك 
�الأمييور �لعاطفية ويفتييح �مامك جماالت 

كثرة لك�سب قلب �ل�رسيك ب�رسعة

مهنيييًا: ال حتاول �أن ت�ستفييز �الآخرين، فهذ� لن يكون 
يف م�سلحتك، بل �سيوؤدي �ىل خلق متاعب �أنت بغنى 
عنها  عاطفيًا: تعاون مع �حلبيب وحاول �أن تتخطى 
م�ساكلييك معييه. ال تف�سييح يف �ملجال �أمييام �الآخرين 

للتدخل

مهنيًا: حتفظ قليًا وحاول �أن ت�سّوب بع�ص �الأعمال 
بهييدوء. كيين متفهمييًا للمحيييط وجتنب �لنز�عييات. قد 
ت�سييع حييد�ً لبع�ييص �لذبذبييات و�خلافييات عاطفيًا: 
تقّرب قدر �مل�ستطاع من �ل�رسيك، فهذ� �سريح �جلميع 

ومينحك مزيد�ً من �لتفاوؤل للم�ستقبل

مهنيييًا: �أخبييار �سيياّرة و�نفر�جييات مهّميية تطييال 
�لو�سييع �ملهنييي يف �لدرجيية �الأوىل. كمييا ت�سهييد 
حياتييك �الجتماعييية تقدمييًا و�رتياجييًا كبرين. 
تتحّم�ص لكل مييا هوجديد وجريء عاطفيًا: ت�سعر 
باجلاذبييية �لز�ئدة وترتك �أثر�ً لدى �جلن�ص �الآخر. 

تتاأجج �لعو�طف وتفجر م�ساعرك بقوة

مهنيييًا: قييد تتمكيين قريبييًا من تو�سيييع د�ئييرة ن�ساطك 
�لعملييي، وهذ� �ستكييون له �لكثر ميين �لفو�ئد على غر 
�سعيد عاطفيًا: تبدو مرتاحًا �ليوم وتعرف كيف تتخذ 

�لقر�ر �ملنا�سب، وتهدئ من روعك بع�ص �ل�سيء 

مهنيًا: تنهمك بجدول �أعمال مكثف وعليك �أن تنجز 
�لق�سييم �الأكيير منه �رسيعييًا، لكنك قييادر على �إجناز 
�ملهميية على �أكمل وجه عاطفيييًا: �أجو�ء ممتازة مع 
�ل�رسيييك خال هذه �لفرتة، ولعل �ل�سدق ي�ساهم يف 

خلق هذه �الأجو�ء 

مهنيًا: لديييك �لكثر من �للقيياء�ت �لتى تتخذ 
خالهييا قر�ر�ت حا�سمة، يف �جلو جدل ب�سبب 
وجهة نظر جديدة ُتطرح عليك عاطفيًا: تزد�د 
قّوتييك �ل�ساحرة وتكييون متلّهفًا جييد�ً للمحّبة 

والأن حتّب. تعاون وتفاعل مع �حلبيب 
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21 مارس ليس عيدًا لألم فقط.. مناسبات أخرى ال تعرفينها في هذا اليوم
هذ� مييا يعرفييه معظمنا عيين هذ� �ليييوم، لكن 
�لي21 ميين مار�ص تاريخ الأحييد�ٍث ومنا�سباٍت 
عديييدة، ال حتظييى بال�سهرة نف�سهييا لاحتفال 

بيوم �الأم، على �الأقل يف منطقتنا �لعربية.
�ليوم �لدويل للق�ساء على �لتمييز �لعن�رسي

يف �لي21 من مار�ص/�آذ�ر عام 1960، فتحت 
قييو�ٌت �رسطية �لنار علييى متظاهرين �سلميني 
يف مدينة "�ساربڤيل" بجنوب �إفريقيا، فاأردت 

�أكرث من 69 قتيًا، بينهم ن�ساء و�أطفال.
كانييت �لتظاهر�ت قييد �ندلعييت �عرت��سًا على 
قو�نييني �ملييرور، �لتي تفر�سهييا �سلطة �لف�سل 
هييذه  حتتييم  كانييت  �لبيياد،  يف  �لعن�ييرسي 
�لقو�نييني على �ل�سييود وحدهم حمييل جو�ز�ت 
مييروٍر لانتقييال بييني مييدن جنييوب �إفريقيا؛ 
بهييدف ت�سييق �خلنيياق على حرييية حركتهم 
�ييرس�رة  �ساربڤيييل  مذبحيية  و�نتقالهم.كانييت 
ملظاهيير�ٍت عييدة �ندلعت �سييد �لتمييييز، حتى 
�أعلنييت �جلمعييية �لعاميية لاأمم �ملتحييدة عام 
1966 يييوم �لي211 من مار�ييص يومًا دوليًا 
و�لعن�رسييية،  �لتمييييز  �أ�سييكال  كل  ملحاربيية 
وحتتفييل جنييوب �إفريقيا بهذ� �ليييوم كل عام، 

تخليد�ً لن�سالها �لطويل �سد متييز �لبي�ص.
وُيذكيير �أن هييذ� �ليييوم �سُتطلييق فعالياتييه هذ� 
�لعن�ييرسي  "�لتنميييط  �سعييار  حتييت  �لعييام 
و�لتحري�ييص علييى �لكر�هييية"، و�سط خماوف 
ميين تز�يييد وتييرة �لتمييييز و�لتحري�ييص �سييد 
�مل�سلمييني و�ل�سييود و�ملهاجرين، يف �لواليات 

�ملتحدة و�أوروبا.
�ليوم �لعاملي لل�سعر

كان ُيحتفييى بهييذ� �ليييوم عييادة يف بد�يييات 
ويف  عييام،  كل  ميين  �الأول  �أكتوبر/ت�رسييين 
مايو/�أيار عييام 1997، �نعقد مهرجان ربيع 
�لثقافة �لفل�سطينية ملدة �أ�سبوعني يف فرن�سا.

�ل�سعيير�ء  �ملهرجييان  هييذ�  يف  �سييارك 
وحممييود  طوقييان،  فييدوى  �لفل�سطينيييون: 
دروي�ييص، وعييز �لدييين �ملنا�ييرسة، ويف ختام 
�أعمييال �ملهرجييان، وجهييو� نييد�ًء لليون�سكييو 
ب�ييرسورة ت�سمية يييوٍم عاملي لل�سعيير، يحتفل 
فيييه �لعييامل بال�سعيير قيير�ءًة وكتابة.ثييم تابع 
مثقفييون و�سعر�ء مغاربة يف "�للجنة �لوطنية 
�ملغربية" تنفيذ �لفكييرة �لفل�سطينية، فاأعادو� 
تقدمي �لطلب لليون�سكو، حتى �سدر �لقر�ر عام 
1999 باعتبار �لي21 من مار�ص يومًا عامليًا 
لل�سعيير، تنظم فيه �الحتفيياالت و�ملهرجانات 

و�مل�سابقييات �ل�سعرييية؛ للت�سجيع على �لقر�ءة 
عيين  و�لتعبيير  �الأبيييات،  ونظييم  و�لكتابيية، 

�لثقافات و�الأفكار �ملختلفة.
يوم "نوروز" �لدويل

�لنوروز، كلمة فار�سية مكونة من مقطعني، نو 
�أي جديييد، وروز �أي يوم، وتعني �ليوم �جلديد. 
يحتفل بالنييوروز يف �لي21 ميين مار�ص، وهو 
�أول �ل�سنيية �لفار�سية، وي�سادف يوم �العتد�ل 
�لربيعي.وُيعد �أكر �الأعياد �لقومية �لفار�سية، 
حتتفل بييه �إير�ن وبع�ص مناطييق �جلو�ر، مثل 
�أفغان�ستان وباك�ستييان وتركيا، ويعود تاريخ 
�الحتفييال بهذ� �لعيييد �إىل �ملجو�ييص، �إذ يروى 
�أن �مللييك �ملجو�سييي "جم�سيييد" كان يرحتييل 
يف �لعييامل، وحييني و�سييل �إىل �أذربيجييان �أمر 
بن�سب عر�ٍص له، وعنييد جلو�سه عليه، �سادف 
ذلييك �سطوع �ل�سم�ص، �لتي �نعك�ست على �لتاج 
و�لعر�ص؛ فا�ستب�ييرس �لنا�ص و�أعدو� ذلك �إ�سارة 
لاحتفال وتخليد �ليوم.وبعد �لفتح �الإ�سامي، 
ظلييت عادة �الحتفال بهذ� �ليوم مازمة لباد 
فار�ص، و�إن كان �لعرب �أطلقو� على �ليوم ��سم 

"�لنروز"، مثلما جنده يف ل�سان �لعرب.
وبح�سييب �ليون�سكييو، فاإن ما يقييرب من 300 
مليييون �سخ�ييص حييول �لعييامل يحتفلييون بهذ� 

�ليييوم، بارتييد�ء �ملاب�ييص �مللونيية �ملبهجيية، 
وتناول �لعديد من �الأطعميية �ملميزة، و�لقيام 
ببع�ييص �لطقو�ص �ملميزة، �لتييي يعود بع�سها 

�إىل �لديانة �ملجو�سية.
�ليوم �لعاملي ملتازمة د�ون

فيهييم  مبيين  �الإعاقيية،  ذوو  "و�الأ�سخا�ييص 
�أكييرث ميين  �مل�سابييون مبتازميية د�ون، هييم 
جمرد كونهم �أ�سخا�سًا بحاجة �إىل �مل�ساعدة؛ 
�إنهييم �سانعو تغييير ي�ستطيعييون دفع م�سرة 
�لتقييدم يف �ملجتمييع باأكملييه، وال بييد ميين �أن 
ن�ستمييع �إىل �أ�سو�تهم، ونحيين ن�سعى جاهدين 

�إىل حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة".
كان هييذ� جزء�ً من ر�ساليية �الأمني �لعام لاأمم 
�ملتحدة يف 21 مار�ص عام 2016، مبنا�سبة 

�الحتفال باليوم �لعاملي ملتازمة د�ون.
�عتمدت �جلمعييية �لعامة ليياأمم �ملتحدة، يف 
الأول   ،2011 عييام  �الأول  دي�سمر/كانييون 
مييرة، ت�سمييية �لي21 ميين مار�ص يومييًا عامليًا 
ملتازمة د�ون، �بتد�ًء من عام 2012، ودعت 
ميين خييال هييذ� �الإعييان �لييدول و�ملنظمات 
�إىل �الحتفييال بهييذ� �ليوم، لتوعييية �جلماهر 
بهييذه �ملتازمة، و�رسورة دمج �أ�سحابها يف 

�حلياة �لعامة و�الأن�سطة كافة.

بغداد - متابعة 

خاص

يعرف النا�س هذا 
التاريخ، يف املنطقة 
العربية، باأنه اليوم 

الذي نحتفل فيه بعيد 
الأم، ي�صدح املذياع 
باأغنياٍت رقيقة عن 

الأم، وُت�صرتى الهدايا 
والورود واحللوى 
للأمهات تعبريًا عن 

التقدير والمتنان 
لدورهن العظيم.

طريقة عمل حلى بقالوة عش البلبل بالفستق الحلبي

عيد األم فرصة لتعيشي أمومتك وأنت حامل للمرة األولى

هل تعانين من البشرة الدهنية؟ هكذا تطبقين كريم األساس

�ملقادير :
1كيلو بقاوة )رقاقات �جلا�ص(

1كوب من �لزبدة �ملذوبة
2 ملعقة كبرة �سمنة مذوبة

2كوب ف�ستق مفروم
للقطر: 2 كوب �سكر – 1كوب ماء

1ملعقة كبرة من ع�سر �لليمون
طريقة �لعمل : 

1 - �ح�ييرسي وعيياء و�سعييي �ل�سكيير و�مليياء و�سعيها 

علييى �لنييار حتى يغلي و�زيلي �لرغييوة كلما ظهرت على 
�ل�سطح، ثم ��سيفي ع�سر

�لليمييون و�تركيه يغلي ملييدة 3 دقائق و�رفعيه من على 
�لنار و�تركيه يرد.

2 - خييذي ورقة من �جلا�ص و�دهنيها بخليط �ل�سمنة 
و�لزبييدة ثييم �ح�رسي عمود ميين �خل�سييب و�سعيها على 

ورقة �جلا�ص بعر�ص �لورقة
ولفييي عليه �جلا�ص �إىل ¾ �لورقة و�تركي �جلزء �الأخر 

بدون لف وكرري �خلطو�ت يف كل ورق �جلا�ص.

3 - زّمييي كل قطعيية باليدييين و�نزعي �لعييود �خل�سبي 
بعناييية ثم �برميها على �سكل د�ئرة على �أن يكون �جلزء 

غر �مللفوف قاعدة للقطعة.
4 - �ح�ييرسي �سينييية مدهونة بال�سميين و�سعي قطع 

�لبقاوة.
5 - �دخليهييا �لفييرن علييى درجيية حيير�رة 180 حتى 
ي�سبييح ذهبييي �للييون ثييم �خرجيه ميين �لفييرن و�تركيه 
حتييى يرد. 6 - ��سكبي �لقطر �لبييارد فوق كل قطعة ثم 

�ح�سي و�سط كل قطعة بالف�ستق �ملجرو�ص.

يحييق للحامل �أن حتتفل بعيييد �الأمهات حتى �إن مل ياأِت 
بعييد �ملاك �ل�سغيير �لذي حتملييه بني يديهييا وتد�عبه 
وي�سعرهييا فعًا باأنهييا �أ�سبحت �أّمًا. هييذ� �ل�سغر �لذي 
ينمييو بقييوة وجمييال يف د�خلهييا هييو طفلهييا، �أي �أنهييا 
مرتبطة به ب�سدة رغم �أنه مل يَر �لعامل ومل يره �أحد حتى 
هييذ� �ليييوم.  ال بد �أنييك �أم�سيييت �أ�سابيع بل رمبييا �أ�سهر 
تقلقييني حيال كل حركيية �إ�سافية �أو ناق�سة، وال بد �أنك 
ت�ساءلييت كثيير�ً عن �سكله، حتلمييني �أن يكون عما قريب 
�بنييًا �أو �بنة يف ح�سنك. ال بييد �أي�سًا �أنك بحثت عن ��سم 
لييه بييني �أ�سماء ال ُتعييد وال حت�سى، و�سّحيييت كثر�ً كي 

ت�سمني �سّحته و�سامته قدر ��ستطاعتك.
كل مييا ورد �أعيياه يعني �أنييك �أ�سبحت �أمييًا! ولكن 

كيييف حتتفلني بعيد �الأم وهو مل يولد بعد؟ �إليك 
�لن�سائح �لتالية:

�أعلني حملك
ليين جتدي تاريخييًا �أو منا�سبة �أكييرث متّيز�ً 
ميين عيييد �الأم لتعلنييي حملييك �إن كنت ال 
تز�لييني يف �أوىل مر�حله. يف هييذ� �ليوم،  

قويل جلميييع �أفر�د �لعائلة و�الأ�سدقيياء �أنك حامل. كما 
ميكنييك �أن تلتقطييي بع�ص �ل�سييور �لتذكارييية �ملتميزة 
لتخّلدي ذكييرى هذ� �ليوم. �سعي �إن �أردِت �ل�سورة على 
�سفحييات �لتو��سل و�أرفقيها باإعييان �حلمل. �أو ميكنك 
�أي�سييًا �أن تنّظمييي فطييور�ً �أو حفييل غد�ء الأفيير�د �لعائلة 

لاحتفال بهذ� �لنباأ �ل�سعيد.
��سرتيحي، ��سرتخي، ودللي نف�سك

�أعطييي لنف�سك فر�سيية لن�ساطات جميليية متنحك �لر�حة 
و�ال�سرتخيياء. ميكنييك مثييًا �أن ت�ستغّلييي بعييد �لظهر يف 

ليية   ، قيلو حيية � للر
و  ن �أ �أ

ع  مت�سي يومك يف منتجع �سحي جمايل. �ليوغا و�لتب�سّ
لييك ولل�سغر فكرة جميلة جد�ً و�ست�سعدك �أي�سًا. �أهم ما 
يف هييذ� �ليوم، هو �أن تنّفذي �الأمور �لتي تفكرين بها 
وتتمنينها لت�سعري �أنك مل حترمي نف�سك من �الأ�سياء 
�لتييي حتّبينها. �عتري �أن هذ� �ليوم هو �لعيد �الأخر 
قبييل �أن حتملي �ل�سغر بني يديك وهو منا�سبة مهمة 

ك وحدك. بالن�سبة �إليك لتحظي بعيد هادئ يخ�سّ
خططي للطفل

�إم�سييي يومييك يف �لتخطيييط بكّل ما يتعّلييق بالطفل، 
غرفته وماب�سه، وحددي بع�ص �ملهام �لتي يجب �أن 
تنّفذيهييا  �أنييت وزوجك معًا. بب�ساطيية، �أحيطي نف�سك 

بجّو �الأمومة و�حتفلي به يف عيد �الأمهات.
�كتبي ر�سالة لطفلك �ملنتظر

�كتبي لطفلك ما تتمنني يف هذ� �ليوم �ملتمّيز، 
�كتبييي �سعييورك و�أحا�سي�سييك جتاهييه علييى 
ورقيية تكييون مبثابيية ر�ساليية ميين �أم �إىل 
طفلها. �ختاري �أور�قًا �أو بطاقات الفتة 
و�كتبييي عليهييا �أمانيييك لييه والأمومتك 
و�سّجلييي فيهييا خططييك �لتييي تنوييين 

تنفيذها له.

�إن كانييت ب�رستييِك من �لنييوع �لدهني، يييرت�ءى لييِك �أنه مهما 
حاولييِت فعلييه فمكياجييِك يلعييب �سييّدِك د�ئمييًا. يف كثر من 
�الأحيييان، ينزلييق كييرمي �الأ�سا�ييص متامًا عيين وجهييِك �أو يبدو 
مّلاعًا ب�سييكٍل كثيف بحلول منت�سف �ليييوم. فيما �أّن حماولة 
تثبيييت كييرمي �الأ�سا�ص طييو�ل �ليوم على وجهِك هييو بالتاأكيد 
حتييدٍّ و��سح، لكن �الأمر لي�ص م�ستحيًا �أبد�ً. من خال خر�تنا 
ومقاباتنا مع خر�ء �لتجميل، ناأتيِك بهذه �لن�سائح لتطبيق 

كرمي �الأ�سا�ص �إن كنِت من �ساحبات �لب�رسة �لدهنية.
�ختاري �مل�ستح�رس �ل�سحيح

�خلطيياأ رقييم و�حد �لييذي ترتكبييه �لن�سيياء �ساحبييات �لب�رسة 
�لدهنييية حني ي�سرتين كييرمي �الأ�سا�ص هييو �ختيارهن �ل�سيغ 
�سيية للب�ييرسة �جلافة �أو تلييك �لتي فيها مل�سيية نهائية  �ملخ�سّ
مّلاعة. بداًل من ذلك، �ختاري �الأ�سا�ص ذ� �لنهاية غر �لامعة 

�أو �ملطفيياأة حيييث يكون �الأ�سا�ص خاليًا ميين �لزيت. �ملاتي �أو 
�لنا�سف ال يعني �أبييد�ً �أّن �لفاوندي�سن �سيبدو جافًا خا�سًة �أّن 
زيوت وجهِك �لطبيعية �ستخرج بطبيعة �حلال. نن�سحِك �أي�سًا 
باختيييار �لبييودرة �خلفيفة الأنها حتتوي علييى زيوت �أقّل من 

�مل�ستح�رس�ت �لكرميية.
خذي وقتِك يف �لتح�سر

�إن تاأخرِت يف �ال�ستيقاظ من �لنوم وتريدين �أن ت�ستثني �سيئًا 
من روتينك �ل�سباحييي، ال تتخّلي عن �لوقت لتح�سر و�إعد�د 
ب�رستييِك قبل �ملكياج خا�سًة �إن كنِت �سرتتدين كرمي �الأ�سا�ص 
طييو�ل �ليييوم. ن�سييّدد هنا على �أهمييية ترطيب ب�رستييك. �خلطاأ 
�لييذي ترتكبه �لن�سيياء هو �أنهّن يعتقييدن �أّن �لب�رسة �لدهنية ال 
حتتيياج �إىل ترطيييب. ولكيين ما يحدث هييو �أّن �لب�ييرسة ت�سبح 

جافة جد�ً وتفرز �ملزيد من �لزيوت للتعوي�ص.

�إىل جانييب كرمي �لرتطيب، �لر�مييير هو �سديق كرمي 
�أ�سا�سِك. نن�سحييِك �أي�سًا بر�مير مطفي وماتي. �الأف�سل 

  The POREfessional Face Primerهييو لدينييا 
ميينBenefit Cosmetics. طبقيييه علييى �الأماكيين �لتي 
متيييل �إىل �للمعييان مثييل منطقيية T. �خلدعة �الأخييرى هي �أن 
متييّرري قطعة ميين �لثلييج على وجهييِك قبل تطبيييق �ملكياج. 
هييذ� �سي�ساعد على �سّد �مل�سام �لو��سعيية بحيث يدوم مكياجِك 

لفرتة �أطول.
�لتطبيق �ل�سحيح

عندمييا يتعّلق �الأمر بتطبيق �مل�ستح�رس على وجهِك، �لطريقة 
�الأف�سييل هييي �أن ت�سغطي عليه بييداًل من �أن تدهنيييه وكاأنِك 
تدّلكينييه. ميكنِك هنييا ��ستبييد�ل �لفر�ساة �خلا�سيية باالأ�سا�ص 

.BeautyBlender باإ�سفنجة

مهنيييًا: �إر�دتييك قوييية و�سلبيية لتخطييي �لعقبات 
و�خييرت�ق �حلو�جز �ل�سابقة، وُتفتح �أمامك �لطريق 
و��سعة لعاقات مهنية جتذب �لنا�ص �إليك عاطفيًا: 
�لرغبة يف م�سارحة �ل�رسيييك مهّمة، لكّنها توؤدي 

�إىل ك�سف �الأور�ق كلها، فكن م�ستعد�ً لذلك

مهنيًا: تعي�ص جتربة ح�سا�سيية ودقيقة، فاإذ� كان 
عملك يتطلب منك جمازفة �و ي�سعك �أمام �أخطار 
معينيية فمييا عليييك �إال �حلر�ييص �ل�سديييد عاطفيًا: 
عليييك �أن تتعامل مييع �حلبيييب بدبلوما�سية �أكرث 

كي تك�سب قلبه. ال باأ�ص يف تدليله بع�ص �ل�سيء

مهنيييًا: �لوقت غيير مائم للقيييام مبغامرة جديدة، 
حييذ�ر �لفو�سييى و�لغ�ييص، ال تو�ّسييع د�ئييرة �لتحّرك 
قبييل در�ييص �ملعطيات بدقيية عاطفيًا: �أن�سييد �لهدوء 
و�ل�ساميية و�لتناغم مع �ل�رسيك. ثابر على ما بد�أت 

به، فهو وحده �لقادر على تغير منط حياتك

مهنيييًا: حتيياول �أن حت�سن من دخلييك �ملادي من 
خييال �لقيييام مب�ساريييع جديييدة. ال تقييم �ليييوم 
بيياأي جمازفييات و�أنت تييدرك �أنها ليين تكون يف 
م�سلحتك عاطفيًا: ي�سود جّو من �لرومان�سية مع 
�حلبيييب، ولن ت�سيياب باخليبة علييى �أثر ت�رّسف 

بدر منه 

مهنيييًا: تتح�سيين وترة عملك وتبييد�أ ور�سة عمل تهدف 
�ىل ترميييم بع�ييص �لعاقييات. لكّنييك ليين حت�سييل على 
�لفر�سيية �ملنا�سبة للمبا�رسة بتنفيذ م�رسوع يف �لوقت 
�حلا�ييرس عاطفيييًا: تنجييح عاقتك باحلبيييب وتناق�ص 

�ليوم �لكثر من �لق�سايا �ملهمة حول م�ستقبلها.


