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 مهني��ًا: ي�ش��ر ه��ذ� �لي��وم �إىل ربح م��ايل وحظ يف 
�أعم��ال �لبور�شة وغره��ا، وتفّكر جي��د�ً قبل �تخاذ 
�أي ق��ر�ر. عاطفي��ًا: ال تتخذ قر�ر�ت��ك ب�شكل ع�شو�ئي 
قب��ل �أن ت�شت�شر �أ�شخا�شًا ذوي خربة مرو� بتجارب 

مماثلة عاطفيًا. 

 مهني��ًا: نّظ��م �ل�شوؤون �ملالي��ة وقّيم �حل�شاب��ات و�متنع 
ع��ن �ملخالف��ات �لقانوني��ة وال تهمل و�جبات��ك حتى لو 
�شعرت بالتعب و�لتوتر. عاطفيًا: �أمامك طريق �شالك نحو 
�ال�شتقر�ر يف �لعالقة �لعاطفية وجتّنب �خلالفات و�بتعد 

عن كل ما قد ي�شيء �إليك.

مهني��ًا: تتلقى �ت�شاالت متع��ددة لدعمك و�لوقوف 
�إىل جانب��ك، فح��اول �ال�شتف��ادة م��ن ذل��ك لفت��ح 
�أن  �شفح��ة جدي��دة يف حيات��ك. عاطفي��ًا: علي��ك 
تبع��ث بر�شالة و��شحة وحا�شمة �إىل �ل�رشيك ب�شاأن 

ت�رشفاته معك قبل فو�ت �الأو�ن.

 مهني��ًا: مو�جه��ة �ل�شعوبات �ليوم توّف��ر لك ظروفًا 
�أف�ش��ل و�أك��ر ��شتق��ر�ر�ً للغد وللتفك��ر يف �خلطو�ت 
�مل�شتقبلي��ة �لو�ع��دة. عاطفي��ًا: تر�ك��م �خل��الف مع 
�ل�رشي��ك يزيد تعقيد �الأم��ور وت�شب��ح �ملعاجلة �شبه 
م�شتحيل��ة �إال �إذ� تد�ركتما �لو�ش��ع قبل �لو�شول �إىل 

طريق 

 مهني��ًا: ت�شط��ر �إىل ب��ذل جه��ود م�شاعف��ة الإيج��اد 
ة مع  �لتفاه��م، لكن هذ� ال يحول دون بدء عالقة خا�شّ
�شخ���ض ت�شاطره بع���ض �الأهد�ف. عاطفي��ًا: ال حتاول 
�أن تبق��ي �لعالقة �شطحي��ة �أو عابرة وت�شطدم بلقاء�ت 
�أخرى و�رتباط��ات ثابتة، فتعي���ض ��شطر�بًا و�رش�عًا 

د�خليًا.

 مهنيًا: يوم و�عد يب�رّش بالنجاح على غر �شعيد، وتك�شب 
�لزم��الء �إىل جانبك يف نقط��ة مهمة تطرحها على �أرباب 
�لعم��ل. عاطفيًا: عليك بذل كل ما يف و�شعك للوقوف �ىل 
جان��ب �حلبي��ب، حتلو �للق��اء�ت و�جلل�ش��ات �لرومان�شية 

بينكما بعد غ�شل �لقلوب ومناق�شة 

 مهني��ًا: تبت�ش��م ل��ك �حلظ��وظ، لك��ن علي��ك �له��دوء 
و�ل��رّوي وع��دم �ملو�جهة، ق��د تبوح ب���رّش �إىل �أحد 
�ملقّرب��ن، �أو تخطو خطوة تر�شي طموحك. عاطفيًا: 
متلك �لكث��ر من �ملوؤهالت يف �حلب، ولكن عليك �أن 
تعرف كيف ت�شتغلها جيد�ً وال تدخل يف دو�مة �ل�شك 

وتاأكد �أن �حلبيب 
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فواكه الصيف تتحدي الكريمات وتمنحك بشرة نضرة في رمضان 

هن��اك �لعديد من �لفو�كه و�خل�رشو�ت �ل�شيفية 
�لت��ي تلع��ب دور� كب��ًر� يف حماي��ة �لب�رشة من 

�لت�شقق و�جلفاف، ومنها:
�لتوت:

 بغ���ض �لنظر عن �أي ن��وع، وذلك الأن �لتوت هو 
�لغذ�ء �ملف�شل للجلد، الأن عند �لتعر�ض لالأ�شعة 
فوق �لبنف�شجية ميك��ن �أن يوؤدي �إىل تلف �جللد، 
و�لتجاعيد و�ل�شيخوخة �ملبك��رة، و�لتوت، غني 
باملو�د �مل�شادة لالأك�شدة �لتي ميكن �أن ت�شاعد 

�لب�رشة.

�جلزر:
 نعل��م جميعا �أن تناول �جلزر يفيد �لنظر، ولكنه 
ميك��ن �أن ي�شاعد �أي�شا يف �حلف��اظ على �لب�رشة 
�ملتوهج��ة، حيث يحول �جل�ش��م �لبيتا كاروتن 
يف �جل��زر �إىل فيتام��ن A، �ل��ذي يعت��رب �أه��م 
عن���رش يف �حلف��اظ عل��ى جلد رط��ب، كم��ا �أنه 
م�ش��در جي��د لفيتامن C، وي�شاع��د فى ت�شكيل 
�لكوالج��ن باجلل��د، مم��ا يحاف��ظ عل��ى ليونته 

وملم�شه.
�ملاجنو:

 ه��ذه �لفاكهة �ال�شتو�ئية لذي��ذة، وحتتوي على 
�أك��ر م��ن 20 نوعا من �لفيتامين��ات و�ملعادن 
�ملختلف��ة، كما هو �حلال م��ع �جلزر، �أي حتتوي 

�أي�شا على بيت��ا كاروتن، �لذي يتم حتويله �إىل 
فيتام��ن A ف��ى �جل�ش��م، مما ي�شاع��د يف عالج 
حب �ل�شب��اب، كما �أن �ملاجنو غني بحم�ض �ألفا 
�لهيدروك�شي��ل، �لذي يق�رش �لب���رشة ويعمل على 

ت�رشيع معدل دور�ن �خللية.
�خليار:

 يحت��وي �خلي��ار عل��ى م��ا يق��رب م��ن 95% 
م��ن �ملي��اه، وي��و�زي ���رشب كوبن منه��ا، و�إذ� 
ميكن��ك  �خلي��ار،  تن��اول  حمب��ي  م��ن  تك��ن  مل 
��شتخد�مه خارجيا عل��ى �جللد جلني �ملزيد من 
�لفو�ئ��د، وذلك الأن �خليار يحت��وي على حم�ض 
�الأ�شكوربي��ك، و�ل�شلي��كا وم�ش��اد�ت �الأك�ش��دة، 
و�لت��ى ميك��ن �أن ت�شاع��د ف��ى �حل��د م��ن �إنتفاخ 

�لعي��ون وتال�ش��ي �لهاالت �ل�ش��ود�ء حتت �لعن، 
كم��ا �أن لدي��ه تاأث��ر يف �لرطي��ب لتربي��د وهو 
و�شيل��ة ر�ئع��ة لتهدئة ح��روق �ل�شم���ض وت�رشيع 

عملية �ل�شفاء.
�حلم�شيات:

 �جلري��ب ف��روت و�لربتقال و�لليم��ون و�لليمون 
�جلل��د،  ل�شح��ة  ر�ئع��ة  �أ�شي��اء  ه��ي  �حلام���ض 
 C الإحتو�ئه��ا عل��ى ن�ش��ب عالية م��ن فيتامن
�للي�ش��ن  مث��ل  �لهام��ة  �الأميني��ة  و�الأحما���ض 
و�لربول��ن، و�لتي تلع��ب دور� هاما ف��ى �إنتاج 
�لكوالجن، مما ي�شاعد على �إبقاء �لب�رشة ناعمة 
ون���رشة. وكث��ر� م��ا ي�شتخ��دم فيتامن C يف 

منتجات �لوجه للحد من �لتجاعيد و�لرهالت.

�الأطعمة �ملخمرة:
تخل��ق  �أن  ميك��ن  �الأطعم��ة  تخم��ر  عملي��ة   
�لربوبيوتي��ك �لقوية �لتي ميك��ن �أن ت�شاعد على 
تنظي��م عملية �له�شم، و�لت��ي بدورها قد ت�شاعد 
عل��ى منع ح��ب �ل�شباب و�لق�ش��اء عليه، وهناك 
نباتات �شحية مثل �خل�رشو�ت �ملخللة، وخملل 
�مللف��وف و�لكيمت�شي و�لتى قد تلعب دور� كبر� 
ف��ى �شحة �جللد، كما �أنه��ا طريقة �شهلة ولذيذة 
للح�شول على �جلرعة �ليومية من �لربوبيوتيك. 
�الإ�شتف��ادة  ميكن��ك  �ل�شابق��ة  �خلي��ار�ت  وكل 
منها عل��ى مائدة �الإفط��ار ويف وجبات �لطعام 
�خلا�ش��ة بك يف ف�ش��ل �ل�شي��ف للح�شول على 

ب�رشة ن�رشة وجذ�بة د�ئما.

بغداد ــ هيفاء خضير 

خاص

 ت�صعى كل �مر�أة للح�صول على 
ب�صرة جميلة ون�صرة د�ئما، 

وحتاول �لن�صاء �حلفاظ على 
هذه �مليزة وعدم فقد�نها خالل 
فرتة �ل�صيام يف �صهر رم�صان، 

فاجللد هو �أكرب ع�صو فى 
�جل�صم، وغالبا ما يكون �أول من 
يعاين من �جلفاف �إذ� مل يح�صل 

على �لتغذية �ل�صليمة، وحل�صن 
�حلظ يجلب �ل�صيف �أي�صا معه 

�لكثري من �لفو�كه و�خل�صرو�ت 
�ملرطبة للب�صرة، و�لتي حتتوي 
على فيتامينات ميكنها �حلفاظ 

على ب�صرة ر�ئعة طو�ل �صهر 
رم�صان وجميع �صهور �ل�صيف 

�أي�صًا.

كيف ترتبين غرفة أطفالك؟

طريقة عمل الدولمة العراقية

7 أخطاء آيشادو عليك تجنبها

 تع��اين �الأمه��ات كث��ر� م��ن عملي��ة ترتي��ب غ��رف 
�الأطف��ال، الأنه��م ال يحافظ��ون عل��ى �لنظ��ام �أم��ام 
رغبته��م �لد�ئم��ة يف �كت�ش��اف �الأ�شي��اء. لذلك يجب 
عل��ى �الأم �أن تتفه��م هذه �لفو�شى �لت��ي ت�شكل عامل 
�الأطف��ال الأن �ل���رش�خ و�لعق��اب �مل�شتم��ر ل��ن يحل 
�مل�شكلة مطلقا. لكن �حلل �حلقيقي مل�شكلة �لفو�شى، 

ه��و �لبح��ث عن طرق جلع��ل �لنظام ج��زء� من 
�للع��ب، وجلع��ل �لديك��ور�ت تتما�ش��ى مع 

نف�شي��ة �لطف��ل وتخف��ف م��ن �شعوب��ة 
عملي��ة �لرتي��ب بالن�شبة ل��ه، ولهذ� 

ين�ش��ح باتب��اع بع���ض �لن�شائح 
�لتالية:

1. ��شتعيني بالعلب �مللونة:
�مللون��ة  �لعل��ب  متن��ح   
�لكب��رة منظ��ر� جمي��ال يف 
�لغرف��ة، غ��ر �أنه��ا يف ذ�ت 
�لوق��ت ت�شهل كث��ر� عملية 

�لرتي��ب، الأن��ه ميك��ن و�ش��ع كل �للع��ب و�لفو�شى 
بد�خلها ب�شهولة وب�رشعة، وي�شتطيع �لطفل �أن يقوم 

بذلك بنف�شه دون �ال�شتعانة باأمه.  
2. ��شتخدمي �الألو�ن:

3. ��شتخدمي �ل�شخ�شيات �لكرتونية:
��شتخدم��ي  طريقة �ملكافاأة:4. 

ميك��ن  

ل��الأم �لتي ترغب يف جعل �الإبن يرتب غرفته بنف�شه 
�أن تع��ده مبكافاأة عن��د �نتهاءه من ذل��ك، فغالبا ما 
يك��ون ذلك حاف��ز� كب��ر� لقيامه باملهم��ة ب�شعادة 
و�رشع��ة، خا�شة �إن كانت ه��ذه �ملكافاأة عبارة عن 

حلوى �أو نزهة للخارج.
5. �لب�شاطة مهمة يف غرفة �لطفل:

 ق��د تعتق��د ن�ش��اء كث��ر�ت �أن تهيئ��ة غرف��ة �لطفل 
حتتاج �إىل �ملال ل�رش�ء �أثاث فاخر، وهذ� لي�ض د�ئما 
�شحيح��ا، فالب�شاط��ة مهمة جد� يف ع��امل �الأطفال، 
وح�شن �ختيار �مل��و�د و�لديكور�ت هو ما ي�شنع 

�لفرق ولي�ض �ملال.
6. حّملي �لطفل م�شوؤولية �ملكان:

 عل��ى �الأم �أنه عند و�شول �لطفل 
�إدر�ك م��ا  �إىل �ش��ن ميكن��ه م��ن 

حول��ه، فاإنه م��ن �مله��م �أن ت�شعره 
مب�شوؤولية غرفته كمكان خا�ض به، 
فهذ� �شيجعله �أكر قدرة على �د�رة 
�ملكان و�أكر رغبة يف �العتناء به 

و�حلفاظ عليه. 

�ملقادير:
�أور�ق �شلق ح�شب كمية �حل�شوة

ب�شل وفلفل وباذجنان 
�حل�شوة:

2 كوب رز
1 كوب حلم مروم ناعم

علبة معجون
 2 ب�شل حجم كبر مفروم ناعم

2 طماطم حجم متو�شط مفروم ناعم
1 فلفل �خ�رش بارد

1 كوب كرف�ض مروم ناعم
كوب زيت نباتي

م ك )بهار م�شكل + �شطة حارة +دب�ض �لرمان(

طريقة �لتح�شر:
 نخل��ط �لطماطم و�لب�شل و�لبقدون���ض و�لفلفل �ملروم 

م��ع بع���ض، نخل��ط �ل��رز و�للح��م م��ع بع���ض، نخل��ط 
�ملكونات يف �خلطوت��ن �ل�شابقتن مع بع�ض، ن�شيف 
�لفلف��ل و�لقرف��ة و�ملل��ح و�ل�شكر ث��م نظي��ف �لبهار�ت 
�مل�شكل��ة و�ل�شط��ة، نظيف علبة �ملعج��ون، ميكن تغير 
�لت�شل�ش��ل باالإ�شاف��ة ولك��ن �لطريق��ة �ملذك��ورة جتعل 

جتان�شها �أ�شهل
�الن ن�ش��ع زي��ت يف ق��اع �لوعاء ون�شع فوق��ه �شيقان 

ورق �ل�شلق ونر�شها بالقليل من �مللح
نح�شو �لب�شل باحل�شوه ونرتبه يف �لقاع ثم نح�شو ورق 

�ل�شلق
بع��د �النته��اء ن�شعه��ا عل��ى �لن��ار ون�شيف �مل��اء مع 
)ن�شف ع�شر ليمون ون�شف ملعقة كبرة ملح( مبقد�ر 

ن�شف �لوعاء
جنعله��ا على ن��ار متو�شطة ملدة ن�ش��ف �شاعة ثم على 

نار هادئة ملدة ن�ض �شاعة �خرى
نطف��ئ �لن��ار ون�ش��ع عليها ع�ش��ر ن�ش��ف ليمونة مع 
�لقلي��ل من زيت �لزيت��ون ودب�ض �لرم��ان ح�شب �لرغبة 

�و للتزين.

 لع��ّل �الآي�ش��ادو و�حد م��ن م�شتح�رش�ت �لتجمي��ل �لتي ال 
خ��الف حول جمالياته��ا و�أهميتها الإمت��ام �إطاللتك، لكن 
ثم��ة �أخط��اء تع�شف به��ذه �جلماليات، م��ا ي�شتدعي منك 

جتنبها.
فيما يلي 7 �أخطاء �آي�شادو عليِك جتنبها:

 - �ختي��ار درجات خاطئ��ة: لذ�، يجدر بك �أخ��ذ �أمور عدة   
يف عن �العتبار من قبيل لون عينيك ولون ب�رشتك، ولون 
�لعد�شات �لت��ي ت�شعن ولون �الآيالي��ر �لذي �خرت. من 
�شاأن ه��ذه �لعو�مل كلها م�شاعدتك عل��ى �ختيار �الآي�شادو 

�الأمثل.
- ��شتخد�م �الإ�شفنجة بدل �لفر�شاة: ما يحول دون �لتوزيع 
�لدقي��ق لالآي�ش��ادو يف منطق��ة �جلفن �ل�شيق��ة. ��شتخدمي 
�لفر��ش��ي �خلا�ش��ة باالآي�ش��ادو؛ ذلك �نها م�شمم��ة لتو�ئم 

�جلفن وتعمل على توزيع �للون بكفاءة.
- �ختي��ار ظالل �شارخة دومًا: ما يعد خط��اأ بارز�ً؛ �إذ �إن 
�إطالل��ة �لليل خمتلفة عن �لنه��ار، باالإ�شافة لكون �لظالل 
�ملقبول��ة يف �شهرة �أو منا�شب��ة �جتماعية خمتلفة عن تلك 

�لتي تو�شع لبيئة �لعمل، وهكذ�.
- عدم �مل��زج: تخطئ �ملر�ة حن ت�ش��ع �الآي�شادو بدرجة 
مرك��زة و�ح��دة عل��ى كام��ل منطق��ة �جلف��ن وم��ا حت��ت 

�حلاجب��ن، م��ن دون حت��ى �أن تعمل على م��زج �لدرجات 
و�إحد�ث ثيمة �لتدرج �للوين.

- �إهم��ال زو�يا �لع��ن: على �لرغ��م من �أهميته��ا �لفائقة 
عن��د ر�شم مكياج �لعينن. ال تغفلي �أهمية �لزو�يا ور�شمها 

باالآيالير و�الآي�شادو.
- �إهم��ال عظمة �حلاجب: �أي تلك �لعظمة �لتي تاأتي �أدنى 
�حلاجب، و�لت��ي تتطّلب �آي�شادو م�شيئًا؛ الإ�شفاء مزيد من 

�الت�شاع و�جلمال على منطقة �جلفن.
- �لن��وم مبكياج �لعينن: ما يعد خماطرة �شحية فوق ما 
تتخيلن؛ �إذ �إن �لعين��ن منطقة ح�شا�شة للغاية، ما يجعل 

من بقاء �ملكياج �مللطخ حولهما خماطرة �شحية كبرة.

بغداد ــ خاص

خاص

 مهني��ًا: علي��ك �أن تتح��ّرر م��ن �لقي��ود �ملفرو�ش��ة 
علي��ك، وبذلك ميكنك �أن تقدم عم��اًل �أف�شل لتمويل 
م�رشوع��ك �جلديد. عاطفيًا: بع���ض �النفعاالت غر 
م��رّبرة، وهي ت��وؤدي �ىل تاأزمي �لعالق��ة بال�رشيك، 
ل��ذ� علي��ك �أن تكون ذكيًا و�ن تع��رف كيف تتخطى 

�لعقبات معه.

 مهني��ًا: تتمت��ع ب�رشع��ة بديه��ة وباأف��كار ذكي��ة، 
كّث��ف �ت�شاالتك، وكّرر �ملح��اوالت ومار�ض جميع 
�شالحيات��ك. عاطفي��ًا: ي��وم خاِل م��ن �مل�شاحنات 
و�لظ��روف �ل�شاغطة، وت�شود �شم��اءك �أجو�ء لطيفة 

وم�شّجعة على �لتعبر عن عو�طفك 

 مهني��ًا: تظهر قدرة كبرة عل��ى �لتاأقلم مع �الأو�شاع 
كل  م��ن  برب�ع��ة  وتتخل���ض  و�مل�شتج��دة،  �لطارئ��ة 
�لعقب��ات �لتي تقف يف وجه تقدمك. عاطفيًا: �شخ�ض 
م��ا يحاول �لتقرب من��ك �أعطه فر�ش��ه، و�ندفاعك قد 

يوؤثر �شلبًا يف عالقتك باملقربن منك، فكن حذر�ً.

 مهني��ًا: يحدث ما مل تكن تتوقعه، ويربك �شوؤونك 
�ملهنية، فاملرء ال يع��رف ما يخبئه له �لقدر، وال 
يك��ون على ��شتعد�د ملو�جهة كل طارئ. عاطفيًا: 
تتط��ور �لعالق��ة �لزوجي��ة ومت�ش��ي وقت��ًا ر�ئعًا 
برفق��ة �ل�رشي��ك وتب��دو �مل�شاعر قوي��ة وحتركها 

بع�ض �لظروف �لطارئة.

 مهني��ًا: �أمام��ك فر�ش��ة ثمين��ة لتح�شن و�شع��ك، فحاول 
�أن ت�شتفي��د ق��در �مل�شتطاع، ق��د يطر�أ تغي��ر �أو ت�شطر �إىل 
ت�شحيح يف حياتك �ملهنية. عاطفيًا: ال تكن ��شتفز�زيًا يف 
قر�ر�ت��ك، الأن ذل��ك قد يبع��د عنك �ل�رشيك ول��ن يقّرب منك 

�الأعد�ء، فتكون خا�رش�ً يف �حلالتن.


