
Tue. 17 Apr. 2017 issue no 330نواعم10
الثالثاء 18 نيسان 2017 العدد 330

مهني��ًا: ال ت��ردد يف راأب ال�صدع بين��ك وبني الزمالء 
يف العمل، الأنه ال ميكنك العمل وحيداً، وكن على حذر 
من بع���ض اأ�صحاب النّيات املبّيت��ة   عاطفيًا: يت�صّلط 
ال�ص��وء عل��ى قدرات��ك االإن�صاني��ة وم��دى ا�صتع��دادك 
للت�صام��ن م��ع احلبي��ب الذي ب��دوره يتج��اوب معك 

مقّدمًا الدعم واالهتمام والرعاية

مهني��ًا: اح��ذر االأخط��اء واملغالط��ات، ال تنفع��ل اإذا 
كن��ت ترغ��ب يف احلفاظ على ال�ص��ورة التي اأظهرتها 
لالآخري��ن  عاطفي��ًا: ال�رشيك لي�ض م�صط��راً اإىل حتمل 
ردود اأفعال��ك، فه��و قدم الكثري لك وعلي��ك اأن تبادله 

باملثل �رشيعًا لئال ي�صعر باأنك تخذله 

مهني��ًا: رمبا تتو�صل اإىل ت�صوي��ات كنت تعتقد اأن من 
ال�صع��ب التو�صل اإليه��ا، وتلتقي اأ�صخا�ص��ًا متعددين 
وتطل��ع عل��ى معلومات ق��د تذهلك  عاطفي��ًا: تختفي 
الهواج�ض واأ�صب��اب الغرية ويطمئن بالك ل�صري االأمور 
وتغ���ضّ النظر عن بع���ض ال�صوائب الت��ي يتم�ّصك بها 

حبيبك

مهني��ًا: اأج��واء مريح��ة لط��رح اأفكار متط��ورة اأم��ام اأرباب 
العمل، حاول اال�صتفادة من ذلك وال تفّوت الفر�صة الذهبية 
املتاحة اأمامك اليوم عاطفيًا: قد يكون تغا�صي ال�رشيك عن 
ته��ّورك، هو املرحل��ة الهادئة قبل االنفج��ار، وهنا يفر�ض 

احلذر نف�صه والتفكري مليًا يف قد ي�صتجد ويوؤدي اإىل االأ�صواأ

مهني��ًا: متّر بيوم غري جي��د وقد ت�صمع بع���ض االأخبار 
الت��ي ت�صبب لك االإزعاج، م��ع اأنك كنت تتوقع اأن يكون 
ه��ذا اليوم خاليًا م��ن املتاعب والهم��وم  عاطفيًا: كن 
اأك��رث جدي��ة جتاه عالقت��ك العاطفي��ة، وك��ن اأكرث ثقة 
مب�صاع��ر احلبيب وال ت�صكك فيها، فهي �صادقة حتى لو 

�صعرت باأنه يتجاهلك بع�ض ال�صيء

مهني��ًا: تق��وم ب�صف��ر اأو مت�ص��ي منا�صب��ة مهمة مع 
االأ�صدقاء، ويخّف ال�صغط هذا اليوم وتكون االأعمال 
ناجح��ة ويف اأوجه��ا  عاطفيًا: تبدو ل��ك احلياة اأكرث 
انق�صاعًا وتف��اوؤاًل، با�صتطاعتك التحّكم يف عواطفك 

وال�صيطرة على اأحا�صي�صك ومزاجيتك
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8 أسباب ستقنعك باختيار المغرب لقضاء شهر العسل
 

  ُيعد املغرب اأحد اأكرث البلدان االأفريقية جذبًا لل�صّياح، 
اإذ يحيط به �صاحل رائع من ناحية، و�صحراء ذهبية من 
ناحية اأخ��رى، كما ي�صم جبل توبقال اأعلى قمم جبال 
االأطل�ض ال�صاحرة واأعل��ى قمم جبال �صمال اأفريقيا. اإن 
مل جتدي كل م��ا �صبق كافيًا جلعل��ك تختارين املغرب 
وجه��ًة ل�صهر ع�صلك، يقّدم لك خرباء ال�صفر من هوليداي 

مي 88 اأ�صباب اإ�صافية  �صوف تغريك من دون �صك.
ا�صتك�ص��اف مراك���ض: اأجم��ل م��دن املغ��رب واأكرث مدن 
العامل العرب��ي فتنة و�صحراً، وهي اأكرث مناطق املغرب  
جذب��ًا لل�صّي��اح باأزقتها ال�صغ��رية واأ�صواقه��ا املحلية 
الت��ي تاأ�رشك بجمالها وتنّوع م��ا فيها من �صلع، وهما 
ميزت��ان تكفيان ل�صغ��ل وقتك باملتعة الأي��ام متعددة. 
ويع��رف القا�صي والداين ممن زار تلك املدينة الن�صيطة 
اأنه��ا م��كان ال يكاد ين��ام اأو تخفت اأ�ص��واوؤه حتى يف 

الليل.

غ��ري مكلف��ة: اإن كن��ت مّم��ن ي�صغل��ون باله��م باإع��داد 
امليزاني��ات ويخ�صون التكاليف املرتفعة التي تتطّلبها 
رحلة�صه��ر الع�صل، ف��ال تقلقي اأبداً! فاملغ��رب من اأكرث 
املقا�ص��د ال�صياحي��ة توف��رياً واإ�صعاداً لل��روح والنف�ض 

حتى خالل مو�صم ال�صتاء. 
فر���ض جت��وال ال تتك��ّرر: متث��ل املغ��رب جّن��ة له��واة 
التج��وال، فمن جمموعة جب��ال االأطل�ض الكب��ري مروراً 
بجب��ال االأطل�ض املتو�ّص��ط اإىل جب��ال االأطل�ض ال�صغري 
وانته��اًء بجب��ال الريف، لن ُيحرم عا�ص��ق التجوال من 
اكت�ص��اف وجه��ات مثرية جدي��دة يق�صدها كل يوم يف 
ه��ذه الب��الد الرائعة، ه��ذا طبعًا دون احلاج��ة اإىل ذكر 

جبل توبقال  اأعلى جبل يف �صمال اأفريقيا.
االإقامة يف الريا�ض املغربية: حتّولت يف الوقت احلايل 
العديد من الريا�ض املغربية )وهي املنازل اأو الق�صور 
املغربي��ة االأثرية القدمي��ة التي ت�صم حدائ��ق داخلية( 
اإىل فن��ادق يق�صده��ا ال�صّياح االأجان��ب الباحثون عن 
ق�صاء وقت متمّيز يف مكان كال�صيكي الطابع. �صتكون 

جتربت��ك لالإقامة يف تلك الريا���ض متميزة، لي�ض فقط 
جلمالها املعماري ال��ذي يفوق غريها من املباين، وال 
الأنها اأقل تكلفة من غريها من الفنادق، بل الأن االإقامة 
فيها تكفل لك اأن تعي�صي جتربة لن تن�صيها، خا�صة اإن 
ذكرنا م�صتوى الطعام الرائع واخلدمات املتوافرة على 
مدار ال�صاعة، واجلّو امللكي اخلا�ض الذي لن جتديه يف 

غريها من االأماكن.
 املطب��خ املغربي: هل تبحث��ني عن تذّوق جمموعة من 
اأف�ص��ل االأطعم��ة واأ�صهاه��ا عل��ى م�صت��وى العامل؟ بني 
يدي��ِك املطعم املغربي الذي ال يختل��ف اثنان على اأنه 

ي�صم اأطباقًا من اأ�صهى واألذ االأطباق يف العامل.
 الت�ص��ّوق: يف االأ�ص��واق هنا ماليني االأ�صن��اف وال�صلع 
التي ميكن��ك اأن حتمليها معك ت��ذكاراً من هذه الرحلة  
الرائعة، كاالأحذية اخلفيف��ة امللونة واالآنية الفخارية، 
املط��ّرزة،  احلريري��ة  واالأقم�ص��ة  واحلل��ّي  والتواب��ل 
واحلقائ��ب اجللدي��ة وال�صجاجي��د الرببري��ة.   ال�ص��اي 
املغرب��ي بالنعن��اع: ل��ن ت�صتطيع��ي اأن تقاومي �صحر 

ال�ص��اي املغرب��ي بالنعن��اع ال��ذي ُيق��دم م��ع احللوى  
واملخب��وزات املغربي��ة ال�صعبية، الت��ي �صتجدينها يف 
كل م��كان تذهبني اإليه، فيما يظ��ل ال�صاي يحمل نف�ض 

الطعم والنكهة العطرة اأينما حَللِت.
 ال�صواطئ: ُيزّين دولة املغرب �صاحٌل ميتد مل�صافة تزيد 
ع��ن 1.200 مي��ل يطل عل��ى البحر االأبي���ض املتو�صط  
واملحيط االأطل�ص��ي. وكاأنها تتهّياأ بتلك الهبة لكل زائر 
يق�صدها مهما كانت ميوله، اإذ فيها مّت�صع للجميع من 
حمب��ي الت�صّم�ض اأو راكب��ي االأمواج اأو ع�ص��اق الطبيعة 
ومناظرها اخلالبة. اأماكن مثل اأغادير والدار البي�صاء 
تنا�ص��ب االأُ���رَش الباحثة عن ق�صاء وق��ت هادئ يغمره 
احل��ب وال��دفء، واأماكن اأخرى مث��ل ال�صويرة و�صيدي 
كاوك��ي متتل��ئ مبا يث��ري حما�ص��ة حمّب��ي الريا�صات 
املائي��ة. اأم��ا حمّب��و الطبيع��ة ف�صيج��دون بغيته��م يف 
منطق��ة ال�صاطئ االأبي���ض الواقع يف منطق��ة لل�صياحة 
البيئي��ة، حيث ميكنهم ا�صتك�ص��اف معامل احلياة الرّبية 

املغربية واالبتعاد عن مناطق الزحام.

بغداد ــ متابعة

خاص

طريقة عمل الكيك 

6 عادات يجب أن تضيفيها إلى حياتك قبل الزواج

استخدامات مدهشة لزيت جوز الهند في روتينِك الجمالي

 املقادير :
300 غ �صكر بودرة 500 غ دقيق 

8 بي�صات 300 غ زبدة 
بايكين��ج  2 ملعق��ة  فانيلي��ا  1 ملعق��ة 

باودر 500 غ فواكه  1 كوب حليب
طريقة العمل  :

1 - اخلط��ي ال�صك��ر، الزب��دة والفانيليا 
ثم اأ�صيف��ي البي�ض تدريجي��ًا مع اخلفق 

بامل�رشب الكهربائي.
اأ�صيف��ي الدقي��ق، الفواكه، احلليب   - 2
والبايكين��ج ب��اودر اإىل اخللي��ط ال�صابق 
مع ا�صتمرار اخلفق حت��ى تتكون عجينة 
متجان�ص��ة. 3 - ادهن��ي قال��ب بالزب��دة 
ث��م ا�صكب��ي فيه العج��ني وادخليه الفرن 

ملدة45 دقيقة حتى الن�صج.
4 - قدميه �صاخنًا.

 ه��ل بداأت التح�صري لالرتباط اجلّدي واختيار �رشيك 
حيات��ك؟ جيد جداً، ولكن، اأواًل، عليك اأن تاأخذي نف�صًا 
عميق��ًا وابدئي رحلتك بال�صعور باأنك يف اأف�صل حال 

قبل اأن تاأخذي اخلطوة االأوىل.
حتّدثي بانفتاح

اإن التخطي��ط لاللتزام بعالقة طويل��ة االأمد ت�صل اإىل 
االرتب��اط، يتطل��ب اأن يك��ون التوا�ص��ل بين��ك وب��ني 
ال�رشي��ك جيداً جداً ويف مرحلة الن�صوج. هناك الكثري 
م��ن االأمور التي ميك��ن اأن ت�صبب م�صاكل كثرية اإن مل 
حُتّل قبل الزواج، حتى اإنها قد ت�صّبب نوعًا من النفور 
الحقًا. عندم��ا تنّمني وزوجك ع��ادات توا�صل متينة 
ومتط��ّورة، �صتتمكن��ني من ح��ّل اأّي م�ص��اكل بطريقة 

مبا�رشة ومنفتحة.
عززي ثقتك بج�صدك وطلتك اخلارجية

اإن ال�ص��ورة االإيجابية للمراأة ع��ن ج�صمها وعنايتها 
بر�صاقته��ا ميكنه��ا اأن تغني��ك عن اأي حمي��ة غذائية 

�رشوري��ة قبل الزفاف وميك��ن اأن توؤذيك على املدى 
الطوي��ل. م��ن هنا، اإن كن��ت تريدي��ن اأن ت�صعي خطة 
للر�صاق��ة تتطاب��ق واأهداف��ك  ال�صخ�صي��ة، احر�ص��ي 
عل��ى اأن ت�صعيه��ا ب��ذكاء. يج��ب اأال تنظ��ري اإىل يوم 
زفافك على اأنه كان �صببًا لتجّوعي نف�صك اأو متار�صي 
يف  ور�صاقت��ك  �صحت��ك  �صع��ي  ال�صاق��ة.  الريا�ص��ة 

االأولوية قبل الزفاف حتى.
خّزين قدراً من النوم

�ص��واء كن��ت تنام��ني باك��راً اأو تتاأخري��ن يف ال�صه��ر، 
يبق��ى االأهم هو الوقت الذي ت�صتيقظني فيه. ين�صحك 
اخلرباء باأن ت�صتيقظي كل يوم يف التوقيت نف�صه، الأن 
هذا الثب��ات ي�صاعدك على النوم ب�صهولة لياًل. غري اأن 
اال�صتيقاظ املبكر يجعل��ك اأكرث تنّبهًا وي�صاعدك على 
اإدارة م�صوؤوليات��ك املتعلق��ة باحل��ب والزف��اف واأنت 

واعية.
اأحّبي �صعرك

قب��ل اأن تلتقي بامل�صفف ال��ذي �صتختارينه لزفافك، 
��ة ب�صعرك فقط، كي ت�صمني  �صع��ي خطة جيدة خا�صّ

اأن يبدو كما تريدين متامًا يف يوم زفافك، اإذ اإن اآخر 
م��ا تري��ده العرو�ض ه��و اأال حتظ��ى بالت�رشيحة التي 
��ف  تريده��ا يف ي��وم زفافه��ا ب�صب��ب بهت��ان اأو تق�صّ

�صعرها، اأو الأنها مل تخر له اللون ال�صحيح.
ب�رشتك اأي�صًا مهّمة

يج��ب اأن تع��رثي عل��ى امل�صتح���رشات الت��ي متنحك 
تاأل��ق الب���رشة الذي حتلم��ني به يف ي��وم زفافك قبل 
اأن يق��رب ه��ذا  اليوم املوع��ود. حّددي موع��داً لدى 
خبري جلدي قبل �صتة اأ�صهر على االقل، واأزيلي جميع 
ال�صوائب التي قد تقف عائقًا اأمام متّيزك يوم تكونني 

عرو�صًا. 
ال ترّددي يف طلب امل�صاعدة

�ص��واء كن��ت قد ب��داأت بالتخطي��ط للزف��اف اأم ال، من 
ال�رشوري جداً اأن تعريف اأنه ال باأ�ض بطلب امل�صاعدة 
حت��ى ت�صلي  ب�صالمة اإىل يوم زفافك. قد تكونني من 
االأ�صخا���ض الذين يرف�ص��ون االعتماد عل��ى اأحدهم، 
ولك��ن العائلة واالأ�صدقاء ميك��ن اأن يجعلوا مو�صوع 

التح�صري حلفل الزفاف ذا معنى اأكرب.

  بالطب��ع، اأ�صبح��ِت عل��ى عل��م ب��اأّن زيت ج��وز الهند هو 
اإك�ص��ري �صح��ري. فجميع الن�ص��اء يف جميع اأنح��اء العامل 
يكت�ص��ن فوائده  ال�صفائية وال �صّيم��ا اجلمالية منها. هذا 
االأم��ر تخّط��ى احل��دود وو�ص��ل اإىل النجم��ات العامليات 
اللوات��ي يع��رّبن يف كّل فر�ص��ة ع��ن ع��دم قدرته��ّن على 
التخّلي عنه يف روتينهّن اليومّي اأثناء العناية بب�رشتهن.
 ا�صُتخ��دم ج��وز الهند يف الط��ب والعالج��ات القدمية يف 
اآ�صي��ا وجزر املحي��ط الهادئ لع��دة قرون بف�ص��ل العديد 
م��ن خ�صائ�ض ال�صف��اء املوج��ودة فيه. زيت ج��وز الهند 
ه��و حقًا مادة عجيب��ة يجب اأن تتوّف��ر يف مطبخِك و يف 
حقيبت��ِك اجلمالي��ة. �صن�ص��اركِك بع���ض الط��رق املده�صة 

وغري املتوقعة عند ا�صتخدام هذا الزيت.
 جّربيه ككرمي مرطب

دّلل��ي نف�ص��ك وادهن��ي زيت ج��وز الهند عل��ى ج�صمِك بعد 
اال�صتحم��ام اأو قب��ل التوّجه اإىل ال�رشي��ر. �صحيح اأّن زيت 
ج��وز الهن��د دهن��ّي قلياًل عن��د تطبيق��ه الأول م��رة ولكن 
��ه ب�رشتِك  مبج��ّرد فرك��ه عل��ى ج�صم��ِك اأو يدي��ِك �صتمت�صّ

بالكام��ل. �صّدقين��ا، لن جت��دي مرطبًا اأف�ص��ل منه. االأمر 
اجلدي��ر بالذكر اأّن العديد من الن�ص��اء يجدنه مرطبًا جيداً 
للوج��ه، لكننا نف�صل ا�صتخدامه فقط على اجل�صم واليدين. 

فالوجوه املعّر�صة حلّب ال�صباب قد تتاأثر �صلبًا به.
 بل�صم عميق لل�صعر

املفهوم اخلاط��ئ لغ�صل ال�صعر ه��و التخّل�ض من الزيوت. 
ولك��ن �صع��رِك يحتاج اإىل هذه الزي��وت الطبيعّية من اأجل 
احلف��اظ عل��ى �صّحته. وهن��ا، ميك��ن ل�صع��رِك اأن ي�صتفيد 
ج��داً م��ن زيت ج��وز الهند. �صّخن��ي هذا الزي��ت يف وعاء، 
�صعيه عل��ى �صعرِك وافركي��ه جيداً. غّطيه مل��ّدة �صاعة اأو 
نامي به حت��ى �صباح اليوم التايل. اغ�صلي �صعرِك بعدها 
بامل��اء الدافئ و�صتالحظني نعومة �صع��رِك وملعانه. هذه 
اخلطوة هي اأي�صًا مبثابة حماية من التك�رّش ال �صّيما عند 

االأطراف.
 منّظف للوجه

تنظيف الوجه بالزيوت هو ال�صيحة االأكرث انت�صاراً اليوم 
ل. هذا الزيت  للعديد من الن�صاء، زيت جوز الهند هو املف�صّ

يزي��ل املكياج بكل �صهولة م��ن دون اأن يحرق عينيك. اإن 
كن��ت تريدين تنظيف وجهك بعم��ق، ابدئي عن طريق 

ف��رك زيت جوز الهند على وجه��ك الإزالة املكياج 
وافعلي ذلك مّرات عديدة.

 ا�صتبديل مزيل التعّرق
�صّدقي.. زيت ج��وز الهند حتت اإبطيِك! زيت جوز الهند له 
خ�صائ�ض طبيعية م�صادة للبكترييا التي ميكن اأن متنع 
رائح��ة اجل�صم. ميكن��ك ا�صتخ��دام القليل منه مبف��رده، اأو 
ميكنك اإعداد مرّكب طبيعي الإزالة التعّرق عن طريق خلط 
زيت ج��وز الهند، ب��ودرة االأروروت، �ص��ودا اخلبز، وزيت 

اأ�صا�صي من اختيارك.
 مرّطب لل�صفاه

جّربته واختربته فاأ�صب��ح االأمر موثوقًا: زيت جوز الهند 
ه��و اأف�صل بل�صم �صف��اه يف العامل. فه��و ال يرّطب فقط بل 
يعال��ج ال�صفاه املت�صققة واجلاف��ة. امزجيه مع القليل من 
اأحم��ر ال�صفاه و�صتح�صلني عل��ى م�صتح�رش جديد �صيكون 

ل لديِك! املف�صّ

مهني��ًا: ي�ص��ود ج��و م��ن الف��رح حميط عمل��ك، بعد 
النجاح الذي حققته يف اأحد امل�صاريع، تابع عملك 
 x بن�ص��اط، وا�ص��ع وراء االفكار اخلالق��ة واملبدعة
عاطفي��ًا: تكون الهواج�ض املهنية ال�صاغطة مثقلة 
علي��ك فتظهر بالتايل ال �صعوريًا بعداً اأو غيابًا عن 

احلبيب يجعله يغري نظرته اإليك اأو عالقته بك

مهني��ًا: ق��د ت�صط��دم باملحي��ط لكن��ك ل��ن تعي���ض 
انفع��االت �صديدة وجت��ارب قا�صية، وتق��دم على ما 
مل تفعل��ه يف ال�صابق  عاطفي��ًا: اإذا اأردت اتخاذ قرار 
مه��م فليك��ن اليوم ث��م ات��رك االأيام املقبل��ة للحياة 

الروتينية واهتم بال�رشيك كما يجب .

مهني��ًا: يحم��ل اإلي��ك ه��ذا الي��وم اأخب��اراً طيب��ة، 
ويتح��ّدث عن جن��اح وتو�ص��ع وحظ ونف��وذ يثري 
غ��رية الزم��الء للت�صب��ه ب��ك ال الإيذائ��ك  عاطفيًا: 
اإمنح نف�صك واحلبيب فر�صة اأخرى بغية التو�صل 
اإىل احلل��ول الناجع��ة ب�صاأن العالق��ة امل�صطربة 

بع�ض ال�صيء

مهني��ًا: تخو���ض مغام��رة �صيق��ة ت�صعر خالله��ا باأنك 
حققت حلم��ًا يراودك منذ الطفول��ة، وتركك يف حالة 
�صحي��ة ممت��ازة  عاطفي��ًا: تتع��ّرف اإىل �صخ���ض يثري 
اهتمام��ك وتبداأ مع��ه عالقة �صداقة ق��د تتطور الحقًا 

اىل عالقة ودّية وتكون ن�صبة النجاح عالية جّداً

مهني��ًا: ال يج��وز اأن تبع��رث الطاقة يف اأم��ور اأو م�صاريع 
�صخيف��ة، بل علي��ك التق��ّدم مهنّيًا حت��ى تالقي جهودك 
تقدي��راً  عاطفيًا: حتا�َض النزاع واجلدال مع احلبيب، فقد 
يتط��ّور الو�صع �صلبيًا ودراماتيكي��ًا فيتاأّزم من دون اأي 

�صبب وجيه ويتهدم �صقف البيت الذي يجمعكما

يقّدم املغرب وجهة فريدة 
لق�ساء �سهر ع�سل بنكهة 

خمتلفة، �سواء عرب �سخب 
و�سجيج ورائحة التوابل 

التي تفوح من اأ�سواقها، 
اأو عرب اأ�سوات الأمواج 

التي  تتك�ّسر على �سواحله، 
اأو تذّوق املاأكولت املغربية 
التقليدية، اأو زيارة العمارة 

التاريخية يف البالد، 
والعرو�سان اللذان يهويان 

املغامرة ميكن اأن ي�سهدا 
العديد منها. 

مهني��ًا: تبداأ اليوم العمل باأج��واء جديدة وحتاول اأن 
تن�صج��م مع الزمالء الإجناز مهم��ة دقيقة وتنجح يف 
ذل��ك وتربز وتتقدم خطوة مهمة اإىل االأمام  عاطفيًا: 
تك��ون اإيجابيًا يف ت�رشفك م��ع احلبيب وال تكرث من 
االنتق��اد، وتخف��ف من مالحظات��ك ال�صطحي��ة التي 

تزعجه وتثري ا�صمئزازه اأحيانًا


