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مهني��ًا: يبداأ مركور بالرتاجع يف برج احلوت 
م��ا يحم��ل بع���ض احلل��ول ويرّط��ب االجواء 

وي�سري اىل ال�سالم
عاطفي��ًا: يكون التناغم وا�سح��ًا يّولد اجواء 
م�سّوق��ة وحدث��ًا  ولق��اءات  عاطفي��ة جي��دة 

ا�ستثنائّيًا يخّبئ مفاجاأة

مهني��ًا: ت�ستع��د ملواجه��ة الكثري م��ن امل�ساكل 
الي��وم لكنها لن تقف عائقًا يف طريقك اأو متنع 
تقدمك ، عاطفيًا: تفكر جديًا يف اإنهاء ارتباطك 
باحلبي��ب بعد ت�رصفات من قبله غريت نظرتك 

اإليه كليًا 

يف  وعقالني��ة  واقعي��ة  ع��ن  تربه��ن  مهني��ًا: 
قرارات��ك وتوجهاتك، حتى لو و�سفك االآخرون 

بالعناد 
جدي��دة  بعالق��ة  اجلمي��ع  تفاج��ئ  عاطفي��ًا: 
وتخو���ض مغام��رة تكون هذه امل��رة خامتتها 

�سعيدة لك وللجميع

مهني��ًا: تقطف قريب��ًا ثمار ما زرعت��ه مهنيًا 
منذ مدة، وهذا ما يعّزز موقعك يف العمل على 
نحو اأكرب  ، عاطفي��ًا: اإمنح ال�رصيك م�ساحات 
كب��رية للتعب��ري ع��ن حقيق��ة م�ساع��ره، وهذا 

يريحه كثرياً

مهني��ًا: ت�رصفاتك تب��دو م�ستفزه لبع�ض زم��الء العمل. 
اإحذر خيبة ما وال�سياع يف التفا�سيل 

عاطفي��ًا: يتح��دث ه��ذا الي��وم ع��ن رابط عاطف��ي متني 
للجمي��ع مهما يكن عم��رك وو�سعك اأو ع��ن عر�ض مهم 

ورحلة �سفر. ال حتزن على حب قدمي وابداأ 

مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��ر ديبلوما�سي��ة يف 
النج��اح  ي�سم��ن  وه��ذا  الزم��الء،  م��ع  العالق��ة 

للمجموعة عمومًا
عاطفي��ًا: ق��د ال جت��د اأف�س��ل م��ن ال�رصي��ك ل�رصح 
الظروف التي متر بها، ومن املوؤكد اأنه �سي�ساعدك 

على تخطي العقبات كلها

هني��ًا: ل��ن تبقى وحي��داً لك��ي تواج��ه عرقلة 
م�رصوع كبري لك، فاأحد الزمالء ي�ساندك بقوة 

ولن تتعّر خطواتك مهما تكن الظروف 
عاطفي��ًا: ال تتطرف يف مواقف��ك مع ال�رصيك، 
توف��ق يف اإعادة بناء ما تهّدم، وتفتح �سفحة 
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لم ال يتصل؟! هكذا أجاب الخبراء عن السؤال الذي يراود كل النساء
فقد ترتبط املراأة برجل لطيف، وذكي، وريا�سي، 
ولدي��ه جميع املوا�سفات التي حتبه��ا، اإال اأنه ال 
يهت��م مب�ساأل��ة االت�ساالت وال يلب��ي رغبة املراأة 

يف ذلك.
ويعد االت�سال ع��رب الهاتف تعبرياً عن االهتمام 
بامل��راأة ولي�ض جمرد ات�سال هاتفي ب�سيط، حيث 
اإن عك���ض ذل��ك ي��وؤدي اإىل ظه��ور ال�سك��وك وبدء 

التخمينات.
�سحيفة Vash Modni Journal الرو�سية 
تقدم اإجابات منطقية للخرباء حول اأكر االأ�سئلة 

ال�سائعة لدى الن�ساء.
مرور القليل من الوقت على اللقاء الأخري

يف حال التقيته اأم�ض اأو بعد الغداء، اأي اإنه مل مير 
عل��ى اآخر لقاء بينكما 24 �ساع��ة، فمن الطبيعي 

اأال يت�سل الرجل بك.
وهن��ا، يكم��ن االخت��الف ب��ني الرج��ل وامل��راأة، 
فاملراأة ت�سعر بالوقت بطريقة خمتلفة عن الرجل 
و�رصعان ما متل وت�سعر مبرور الكثري من الوقت.
لذلك، فهي حتتاج اإىل ات�سال يبني لها مدى حبه 
حتى لو كان اآخر لقاء بينهما قبل �ساعات قليلة.

وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن��ه عل��ى الرغم م��ن اأن ما 
تظن��ه امل��راأة غ��ري �سائ��ب، فاإنه��ا ترتج��م عدم 

ات�سال الرجل بها باأنه غري منجذب لها.
م�شغول

عك���ض الرجال، م��ن ال�سهل على الن�س��اء التعامل 
اأي  واح��د،  وق��ت  يف  امله��ام  م��ن  العدي��د  م��ع 
باإم��كان املراأة الدرد�سة عل��ى الهاتف مع اإحدى 
اإىل  اال�ستم��اع  اأو  الع�س��اء  واإع��داد  �سديقاته��ا 
املو�سيق��ى اأو حتى تنفيذ بع���ض املهام املنزلية 

دون اال�ستغناء عن الهاتف!
وم��ن ث��م، فامل��راأة غالب��ًا ال ت��ربر ع��دم ات�سال 
الرجل بها بان�سغاله، عك�ض ذلك اأثبت اخلرباء اأن 
الرجال عن��د ان�سغالهم ببع�ض امله��ام الرئي�سية 
واملهم��ة، ل��ن يتمكن��وا م��ن االت�س��ال اإال عن��د 
اإنهائها؛ الأن الرجل يحتاج للرتكيز خالل قيامه  
مهام��ه. وهذا من االأ�سب��اب التي جتعله ال يت�سل 
بزوجت��ه اأو حبيبت��ه اأو ال ي��رد عل��ى ات�ساالتها، 

ويف بع�ض االأحيان قد ينزعج من اإحلاحها.
وجوده مع رفاقه

ال تع��د ه��ذه الفر�سية منطقي��ة جداً عل��ى الرغم 
م��ن اأنها ال تقنع الن�س��اء كثرياً. ويف هذا ال�سياق، 
�رصح العديد من العلماء باأن املراأة عندما تكون 

رفقة بع�ض االأ�سدقاء تن�سى االت�سال بالزوج اأو 
باحلبيب، وهو ما يحدث اأي�سًا مع الرجل.

ووفق��ًا لذلك، ميكن الق��ول باأن الرج��ل ال يت�سل 
اإال عندم��ا يك��ون يف حاجة اإىل امل��راأة، ما يدفع 
���رصورة  اإىل  امل��راأة  انتب��اه  لف��ت  اإىل  اخل��رباء 
اهتمامه��ا مبظهره��ا؛ اإذ يج��ب اأن تك��ون دائم��ًا 
م�رصق��ة ومتاألق��ة؛ حت��ى ي�ست��اق له��ا با�ستمرار 

وي�سعر باأنه ال ي�ستطيع اال�ستغناء عنها.
وم��ن جهتهم، بنّي املخت�سون يف علم اجلن�ض اأن 
رائح��ة املراأة العطرة تذكر الرج��ل بها حتى واإن 
كان��ت غائبة. عالوة عل��ى ذل��ك، ال ي�سعر الرجل 
باملل��ل برفقة امل��راأة املرحة، االأم��ر الذي يدفعه 
اإىل اال�ستم��رار يف االت�س��ال به��ا وال يتجاهلها، 
م��ا يعني اأن عدم ات�سال زوجك اأو حبيبك بك هو 
عالمة على �سعوره باملل��ل برفقتك، واأنه يق�سي 

وقتًا جيداً مع بع�ض اأ�سدقائه بعيداً عنك.
م�شغول باأخرى

تعت��رب هذه الفر�سية هي االأكر تداواًل يف اأذهان 
الن�س��اء عن��د اإهم��ال الرج��ل االت�س��ال بهن. يف 
الواق��ع، ميكن اأن تتوقع��ي وجود امراأة اأخرى يف 
حيات��ه، ويف هذه احلالة يعمد الرجل لتربير عدم 
ات�ساله ببع�ض احلجج الكاذبة، على غرار "يوجد 

عطل يف ال�سي��ارة"، "هناك زحمة على الطريق"، 
اأ�سمع الهاتف". "مل 

اأم��ا احلقيقة فتتمث��ل يف اأن الرجل مل يت�سل؛ اإما 
الأنه كان يقيم عالقة م��ع امراأة اأخرى فلم ينتبه 
ومل يتذكر االت�سال بك، واإما الأنه موجود يف اأحد 
االأماك��ن العامة مع ام��راأة اأخ��رى مل يف�سح لها 
عن ارتباطه. وبالطبع يف هذه احلالة، لن يت�سل 
باملراأة االأوىل؛ حتى ال ُيف�سح اأمره لدى كليهما.

يعاين م�شكلة
وفق��ًا للعلماء، تتمثل الفر�سية االأخرية، املتعلقة 
بع��دم ات�سال��ه بامل��راأة، يف اأن الرج��ل اإم��ا وقع 
يف م�سكل��ة، واإما اأ�سيب باملر���ض، واإما تعر�ض 
حل��ادث، واإما ذه��ب الأحد اأقارب��ه مل�ساعدته يف 

اإيجاد حل مل�سكلة ما.
وهن��ا، قد تع��ذر املراأة للرج��ل ع��دم ات�ساله، اإال 
اأنه��ا يف الوق��ت نف�س��ه �ستلوم��ه عل��ى االإره��اق 
الع�سبي الذي اأ�سابه��ا نتيجة انتظار مكاملاته. 
وم��ن ثم، اأفاد اخلرباء ب��اأن املكاملة الهاتفية لن 
ت�سب��ب �رصراً حتى يف اأكر املواقف �سعوبة؛ بل 
عل��ى العك�ض، قد ت�ساعد املراأة الرجل على جتاوز 
م�ساكل��ه، خا�سة اأن جمرد االت�سال باملراأة التي 

يحبها من املمكن اأن يريحه.

بغداد - متابعة 

خاص

يف الع�شر احلديث، 
تعد م�شاألة املكاملات 
الهاتفية والتوا�شل 

بني النا�س، وخا�شة 
املرتبطني، اأحد اأهم 

الأمور لتقوية العالقة.

طريقة عمل قوزي الشام

غيري روتينك للعناية بالشعر كل عشر سنوات

هل تعرفين أن ألوان حمرتك تحمل أسماء رجال!

املكونات:
2 كوب رز ب�سمتي

½ كغم حلم مفروم خ�سنًا
½ كوب لوز مق�رص

½ كوب)ك�سم�ض( زبيب
1 كوب بازيالء م�سلوقة

ملح وفلفل
5 حبة هيل

3 عود كب�ض قرنفل
¼ ملعقة �سغرية)دار�سني( قرفة

زيت نباتي
1 ب�سل مربو�ض

1 عجينة باف با�سرتي
2 ملعقة كبرية دقيق

2 كوب مرق حلم اأو ماء
الطريقة:

1- نغ�س��ل ال��رز جيداً ون�سع��ه يف وعاء 
ون�سي��ف م��رق اللح��م واملل��ح والفلف��ل 
والهي��ل والقرنفل والقرف��ة ونرتكه على 
ن��ار متو�سطة حتى يغلي ثم نخفف النار 

ون�ستمر بالطهي حتى ين�سج االأرز.
2- ن�س��ع القلي��ل م��ن الزي��ت يف مقالة 
ون�سيف اللحم والب�س��ل وامللح والفلفل 

ونطهو حتى ين�سج اللحم.

3- ن�سع الل��وز يف مقالة ال تل�سق دون 
اإ�ساف��ة اأي زيوت ليتحم���ض ثم ن�سيفه 
اإىل خلي��ط الرز ون�سي��ف الزبيب واللحم 

والبازيالء ونخلط جيداً.
4- نده��ن �سينية ال تل�سق مبلعقة زيت 
ونر���ض الدقيق ث��م ن�سع عجين��ة الباف 
با�س��رتي لتغطي ق��اع وجوانب ال�سينية 

جيداً.
5- ن�سكب خليط الرز ثم نغطي ال�سينية 
ب��ورق ح��راري ون�سعه��ا بالف��رن حتى 
ت�سب��ح العجين��ة ذهبية الل��ون ثم نقلب 

الرز يف �سحن التقدمي

متام��ًا مث��ل ب�رصت��ِك، �سع��رِك يتاأثر �سلب��ًا مع تق��ّدم العمر. 
�سيخوخ��ة ال�سع��ر ال تعني حتّول لونه اىل رم��ادّي فقط، بل 
يفقد اأي�سًا ن�سيجه، ملم�س��ه و�سباغه. بح�سب خرباء ال�سعر، 
عليِك تغيري روتين��ِك للعناية ب�سعرِك متامًا كما تفعلني مع 

ب�رصتِك وذلك وفقًا للعمر.
قارئ��ات "نواعم" من خمتلف االأعم��ار ونحن نحر�ض على 
تق��دمي الن�سائ��ح للجمي��ع. لذل��ك، جتدين يف مقالن��ا اليوم 
دليل��ِك للعناية ب�سعرِك واحل�س��ول على خ�سل �سحّية مهما 

كان عمرِك.
عمر املراهقة

يف ه��ذا العمر، يك��ون �سعرِك مثل �سخ�سّيت��ِك متامًا؛ مفعمًا 
باحلي��اة واحليوية. �ستالحظ��ني اأّن خ�سلِك كثيفة و�سحّية. 
ويف ه��ذا العمر، متي��ل الفتي��ات اىل اكت�س��اف الت�رصيحات 

الع�رصية اأو االألوان ويب��داأن با�ستخدام امل�ستح�رصات. هذا 
بالطبع ميكنه اأن يوؤثر �سلبًا على �سعرهّن. من املهّم جداً اأن 
حت�سني االختيار؛ اختاري امل�ستح�رصات التي تنا�سب نوع 

�سعرِك وابدئي من هذه اللحظة باّتباع منط حياة �سحّي. 
�شّن الـ20 والـ30

ت�رصيح��ة ال�سعر التي تبّث الفرح وال�ستايل نختارها يف هذا 
العم��ر. هنا، احر�سي عل��ى اختيار ما ينا�س��ب �سكل وجهِك 
واأي�س��ًا منط حيات��ِك. ولكن تذك��ري دائم��ًا، �ستالحظني اأّن 
�سع��رِك ب��داأ ي�سب��ح اأخّف مم��ا كان عليه يف �س��ّن املراهقة 
��ًة عن��د منطقة خ��ّط ال�سعر نظ��راً لتقّل���ض الب�سيالت.  خا�سّ
لذلك، اأ�سيفي املكمالت الغذائية الغنية باحلديد والزنك يف 

نظامِك الغذائي.
�شّن الـ40 والـ50

يف ه��ذا العم��ر، تبداأ اأ�سب��اغ ال�سعر بالنق�س��ان واخلاليا ال 
ميكنه��ا جتديد نف�سها كما كانت من قبل. لذلك، �ستالحظني 

انت�س��ار ال�سيب اأكر مم��ا كان يف �سّن ال�ثالثني اأو االأربعني. 
اإن كنت تخططني ل�سبغ �سعرك، اختاري ماركات جيدة من 

االألوان، تلك التي لن ت�رّص �سعرك بل تعززه وتغذيه.
�شّن الـ60 وما فوق

يف ه��ذا العمر، ال ي�سب��ح �سعرِك رمادي��ًا بالكامل بل اأي�سًا 
خفيف��ًا ج��داً. ح��اويل حمايت��ه ق��در امل�ستط��اع م��ن خالل 
ترطيب��ه واإبقائه بعيداً عن درجات احلرارة الق�سوى. اتبعي 
نظامًا غذائيًا �سحّيًا وجتّنبي ا�ستخدام م�ستح�رصات ال�سعر 

القا�سية.
النظام اأ�شا�شي للعناية بال�شعر

بغ���ضّ النظ��ر ع��ن عمرك، ال ب��ّد م��ن اتباع روت��ني خا�ّض 
للعناية بال�سعر ملنع �سعرك من التك�رّص مع تقدمِك يف ال�سن.

العناية الليلية
قب��ل الن��وم، تاأكدي من اأن��ِك تربطني �سع��رِك يف �سفرية اأو 

كعكة. هذا �سيجّنب �سعرِك التك�رّص.

ه��ل فك��رِت يومًا يف ارت��داء ثي��اب رجالية 
اأو ا�ستخدام عطر ق��وّي خا�ّض بالرجال؟ 

ت��وم ف��ورد يح��ّب اأن يرى امل��راأة وهي 
ترت��دي البدل��ة الرجالي��ة. فت�ساءل مَل 
ال ت�س��ع اأحمر �سفاه بل��ون يحمل ا�سم 

رجل؟
 ،Lips & Boys لذل��ك، قّدم توم فورد

الن�سخ��ة الثالث��ة املعّدل��ة م��ن جمموع��ة 
اأحم��ر ال�سف��اه االأ�سلي��ة، باأل��وان حتم��ل 
اأ�سم��اء رج��ال مّم��ن يلهمون ت��وم فورد و 

ي�ستح��وذون على اإعجاب��ه. جمموعة اأحمر 
ال�سف��اه التي ت�ستمل عل��ى 500 لونًا، تك�سف 

ع��ن 25 لونًا جديداً وت�ستمل، للمرة االأوىل، على 
األوان ع�رصية بلم�سة نهائية مات.    100

Alexa Bradley و -  من درجات النيود مثل
der اإىل األوان االأحمر اجلريء Nicholas و
Dominic، كل لون منها يعزز تفّرد املراأة 

ويحف��ز رغبته��ا يف احل�س��ول عل��ى مزي��د 
م��ن االألوان الت��ي تتنا�س��ب مع خمتلف 
حاالته��ا املزاجي��ة. مزيج م��ن ال�سباغ 

الغني��ة واملعاجل��ة باأ�سل��وب خا���ض، توف��ر 
لونًا نقّي��ًا بثالث مل�سات فائق��ة اجلاذبية: مات، 

كرميية وميتاليك. 
تتوف��ر ب�سكل ف��ردي داخل حقائب �سغ��رية اأنيقة. 
اأّم��ا املنتجات ال�سغرية احلجم م��ن هذه املجموعة 
الفاخرة، فاإنها تتوفر ب�سكل فردي كطقم ح�رصي من 
50 قطع��ة داخل حقيبة توم ف��ورد ال�سوداء، اأو علبة 

�سة حتتوي على 3 منتجات.  خم�سّ

مهني��ًا: اأن��ت كث��ري الت�سام��ح، لك��ّن الو�س��ع مل يع��د 
يحتمل، وم��ن �ساأن ذلك اأّن ي��رتك انعكا�سات تطالك 
اأك��ر م��ن االآخري��ن  ، عاطفي��ًا: مل يف��ت الوق��ت بعد 
ملعاجل��ة بع�ض امل�س��كالت مع ال�رصي��ك، املجال ما 

زال مفتوحًا لتاليف االأ�سواأ يف املقبل من االأيام

مهنيًا: تعيد النظر يف بع�ض االرتباطات املهنية، 
وتلقى جتاوبًا من امل�سوؤولني اأو من مراكز القوى 

او ال�سلطات
عاطفي��ًا: جل�ستك يف موعدك جيدة ولكن لي�ض اإذا 
كن��ت �ست�س��ع حواجز من التك��رب والغطر�سة. وّفر 

هذه اخلطط لتك�سب قلب احلبيب

مهني��ًا: ي��وم جيد لتبّن��ي اأف��كار جديدة، وتف��رح اإىل 
جان��ب الزم��الء، وتتلقى م�ساع��دة مالي��ة اأو معنوية 
وت�سوي��ة اإداري��ة ، عاطفي��ًا: يبادل��ك ال�رصي��ك اأجم��ل 
كلم��ات احل��ب وامل�ساع��ر ال�سادقة، واأن��ت بدورك ال 

تق�رّص يف هذا اجلانب اأي�سًا

مهنيًا: عليك القيام باأعمال متاأخرة لئال يدهمك 
الوقت وال �سيما اأن اأمامك م�رصوعًا مهمًا

عاطفيًا: ال ترتّدد يف الوقوف اإىل جانب ال�رصيك، 
وحاول معرف��ة ما يزعجه لت�ساع��ده على اإيجاد 

احللول املنا�سبة.

ت�رصفات��ك،  يف  ح��ذراً  تك��ون  اأن  علي��ك  مهني��ًا: 
فالكث��ريون يرتقبون اأخط��اءك، وينتظرون الفر�سة 
املنا�سب��ة للني��ل منك،  عاطفي��ًا: ت�سع��ر باال�ستقرار 
يف عالقت��ك بال�رصي��ك، وتعرف اإىل اأي��ن �ستقودكما 

وخ�سو�سا اأن اأفقها وا�سح

ّ


