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مهنيًا: حد�س��ك ممت��از ويدّلك على الطري��ق الواجب 
�سلوكه��ا تفادي��ًا لبع���ض الأخط��اء وق���ر النظ��ر، 

وحتا�سي الفخاخ التي قد تن�سب لك
عاطفي��ًا: لديك الكثري من املزاي��ا التي جتعلك مميزاً 
يف جمال��ك العاطف��ي، ح��اول اأن ت�س��تغل ذل��ك اإىل 

اأق�سى احلدود ولن تكون اإل رابحًا

مهني��ًا: ترتاج��ع اأ�س��هم �س��عبيتك بع���ض ال�س��يء، لك��ن تلوح 
اإيجابي��ات ويواكب��ك من��اخ ممت��از وتلتح��ق مبجموع��ة من 
الناجح��ني واملنا�س��لني والرواد، عاطفيًا: ل��ن تتعرث ظروفك 
احلالي��ة ول��ن توؤثر يف خططك امل�س��تقبلية م��ع ال�ريك، ولن 

ترتاجع املعنويات بع�ض ال�سيء

مهنيًا: يوم جّيد حت�س��د خالله جهودك املهنية الأموال 
والأرب��اح، ويك��ون بانتظ��ارك فرحة على هذا ال�س��عيد 

حمليًا وخارجيًا
عاطفي��ًا: تت�س��لح بال�راحة وبالثقة وب��الإرادة الطيبة 
لتقري��ب وجهات النظر بينك وب��ني ال�ريك، وتنجح يف 

ذلك وت�ستعيد مكانتك لديه

مهني��ًا: اإب��ق ح��ذراً وافتح قلب��ك وذهنك للجدي��د ل تورط 
نف�س��ك يف ماآزق وجتنب ال�راع��ات واملواقف املحرجة� 
عاطفيًا: ت�سعى ب�س��تى الو�سائل لطّي �سفحة من املا�سي 
بع��د اختب��ار جت��ارب قا�س��ية مع ال�ري��ك عاني��ت منها 

الأمرين ول ترغب يف اأن تتجدد 

مهنيًا: تبدو ات�سالتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما 
ي�سعرك بالقوة، وتطلق م�روعًا اأو حتتفل بجديد اأو تلتقي 
من يهمك اأمرهم� عاطفيًا: ت�سطدم ب�ريك يحاول �سحقك 
ويطرح التحديات، وجتد نف�س��ك و�س��ط اأزمة طارئة، لكنك 

بحنكتك تتخل�ض منها كما ال�سعرة من العجني 

مهني��ًا: يخف عليك ال�س��غط نوع��ًا ما ه��ذا اليوم، وقد 
تعي�ض خماوف ل اأ�سا�ض لها ورمبا تختلق لنف�سك ازمة 
ل�سدة توترك، عاطفيًا: قد تبداأ تطوراً جديداً يف عالقتك 
الرومن�س��ية اأو تتعرف اإىل حبي��ب حمتمل يبدل حياتك 

راأ�سًا على عقب ويحولك اإىل �سخ�ض اآخر

مهنيًا: يبداأ احلظ ال�س��يئ ببالرتاجع وحلول الأمل 
الكب��ري، ما قد يولد جواً نف�س��يًا مريح��ًا جداً، وهذا 

ما ي�ساعدك على تنفيذ ما يطلب منك براحة بال
عاطفي��ًا: تفهمك لو�س��ع ال�ريك ه��ذا اليوم يرتك 
انطباعًا جيداً لديه وح�سًا بامل�سوؤولية جتاهك يف 

حال مواجهتك اأمراً ما
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بدائل صحية عن الحلويات في شهر رمضان

الفاكهة املجففة:
تع��دُّ الفاكه��ة املجفف��ة، الت��ي تقدَّم يف �س��هر 
رم�سان املبارك اإىل جانب التمر عند الإفطار 
بدي��ال �س��حيًا للحلوي��ات فه��ي متنح اجل�س��م 
ا فقده  العديد من الفوائد ال�سحيَّة وتعو�سه عمَّ
��ة ومع��ادن وفيتامين��ات  م��ن عنا���ر غذائيَّ
اأثناء �س��اعات ال�س��يام، مثل املاجنا والتفاح 
وامل�س��م�ض والت��ني والبابايا والك��رز والزبيب 
الن�س��ح  م��ع  ج��داً،  مفي��دة  كونه��ا  واخل��وخ 
مبحاولة حت�سري هذه احللويات ب�سكل �سحي، 
مثل �س��ويها ب��دل قليها لتقلي��ل حمتواها من 
الدهون، واإ�س��افة اأقل كمية ممكنة من ال�س��كر 

والقطر اإليها. ومن فوائدها:

ال�س��عور بالإم�س��اك واحلف��اظ على  • تقلي��ل 
ن�س��اط الأمعاء لحتوائه��ا على كميات وفرية 

من الألياف.
• من��ح اجل�س��م العديد من العنا���ر الغذائيَّة 
مثل الفو�س��فات، والبوتا�س��يوم والكال�س��يوم، 
»اأ«،  وفيتام��ني  واحلدي��د،  واملاغني�س��يوم، 

و»ب«.
• حتافظ على �س��حة القلب وتقي اجل�سم من 
��ة مث��ل ال�س��كتات  التعرُّ���ض لالأمرا���ض القلبيَّ

والأزمات القلبيَّة.
ع�صري التفاح:

اإ�س��افة قط��ع التف��اح يف اأك��واب الل��ن ملدة 
�ساعة، تزود اللن بطعم رائع، وميكن ا�ستخدام 
ع�سري التفاح الطبيعي لعمل �راب للحلويات، 
بدل من ال�س��كر، كما ي�س��تخدم ع�س��ري التفاح 

حلرق الدهون دون اإ�سافة �سكر.

�صكر التمر: 
حتتوي التمور على ال�س��كر بن�س��بة ت�س��ل 70 
% من تكوين التمرة الواحدة. ميكن اأن يكون 
بدياًل �س��حيًا، عن طري��ق جتفيف التمر طحنه 
حت��ى ي�س��بح ناعم��ًا كالب��ودرة، وي�س��تخدم 
بنف�ض ا�س��تخدامات ال�س��كر، ويعال��ج النحافة 

ونق�ض احلديد يف الدم.
�صكر جوز الهند: 

% �س��كروز، كم��ا   75 ي�س��تمل عل��ى ح��وايل 
يتفاعل ب�س��كٍل اأبطاأ من ال�سكر العادي، وبذلك 
يحاف��ظ عل��ى ن�س��بة ال�س��كر يف الدم، خا�س��ة 
ملر�سى ال�س��كر. وميكن ا�ستخدامه يف اأغرا�ض 
الطه��ي وحت�س��ري احللوي��ات، ويك��ون بدي��اًل 
رائعًا لل�س��كر الأبي�ض يف تزين )الكيك( ب�سكل 

خمتلف.
زبدة الفول ال�صوداين:

تعت��ر زب��دة الف��ول ال�س��وداين غني��ة وعالي��ة 
بال�س��عرات احلرارية. ومع ذلك، باملقارنة مع 
الكعك واحللوى وال�س��وكولتة فاإّن زبدة الفول 
ال�س��وداين حتتوي على الروت��ني. ولذلك فهي 

وجبة خفيفة مثالية.
رقائق احلبوب:

ميك��ن اأن ت��وؤكل رقائ��ق احلب��وب يف اأي وقت 
م��ن اليوم. فهي وجبة كاملة وم�س��بعة وميكن 
م��زج الرقائق مع الل��ن اأو احلليب اخلايل من 
الدهون اأو قليل الد�س��م، الأم��ر الذي يوؤدي اإىل 

انخفا�ض موؤ�ر ن�سبة ال�سكر يف الدم.
التوت:

التوت بجميع اأنواعه مفيد و�سحي اأكرث بكثري 
م��ن اأي م��ن احللويات التي تب��اع يف حمالت 
ال�سوبر ماركت اأو املطاعم. ي�ساعد على ن�سيان 
احللوى، وهو مليئ باملواد امل�سادة لالأك�سدة.

ال�صوكوالتة الداكنة:
ال�سوكولتة باحلليب غنية بال�سعرات والدهون 
فليك��ن  احلراري��ة،  وال�س��عرات  وال�س��كريات 
خيارك ال�سوكولتة الداكنة، فهي حتتوي على 
كمية قليلة جداً من ال�س��كر ولن ت�س��بب ارتفاع 

ن�سبة ال�سكر يف الدم.
املهلبية:

حل��وى البودن��غ اأو املهلبي��ة م�س��بعة ومفيدة 
وغنية بالروتني وهي اأف�سل بكثري من قطعة 

كيك اأو معجنات مليئة بالزبدة والكرمية.
الع�صائر املخفوقة:

الع�س��ائر املخفوق��ة لذي��ذة و�س��حية وتوف��ر 
الروت��ني عن��د اإعداده��ا با�س��تخدام احللي��ب. 
ونن�س��حك با�س��تعمال احللي��ب قلي��ل الد�س��م، 
وم�سحوق الروتني اأو اللن الرائب قليل الد�سم 
جلعلها مغذية ومنخف�سة بال�سعرات احلرارية.

بغداد –هيفاء خضير 

ين�صح الكثري من املخت�صني 
واالأطباء واال�صت�صاريني يف 

التغذية وال�صحة ب�صرورة اأن 
يكون اأكلنا �صحيًا باالبتعاد 

عن ال�صكريات واحللويات 
وامل�صروبات املت�صمنة لل�صكر 

االأبي�ض اأو التقليل منها لتجنب 
زيادة الوزن اأو االإ�صابة مبر�ض 

ال�صكر، خ�صو�صًا يف �صهر رم�صان 
املبارك حيث ترغب النف�ض 

للأكل املحلى ب�صكل اأكرب. فاإليكم 
بع�ض البدائل الطبيعية لتحلية 
احللويات والع�صائر بقليل من 
ال�صعرات احلرارية، مع بع�ض 

الن�صائح:

بريق العينين.. 
وصفات لزيادة لمعان العيون

طريقة عمل شوربة الفطر 

الطريقة الصحيحة لوضع العطر

        تطمح كثريات 
عل��ى  للح�س��ول 
عين��ني بري��ق ل 
ُين�س��ى، م��ا ل يعّد 
جمالي��ة  و�س��فة 
م��ا يحف��ل  بق��در 
بن�س��ائح نف�س��ية 
مب�س��اعرِك  تتعّل��ق 
عل��ى  تنعك���ض  الت��ي 
جان��ب  اإىل  عيني��ِك، 
املمار�س��ات  بع���ض 
اجلمالي��ة الت��ي ل ب��د من 
اأخذها بعني العتبار كذلك 

الأمر. 
الو�س��فات  بع���ض  يل��ي  فيم��ا 

لزيادة ملعان العيون:
منطق��ة  تدلي��ك  عل��ى  احر�س��ي   -
ظه��ور  لتاأخ��ري  با�س��تمرار؛  العين��ني 
التجاعيد يف هذه املنطقة ولتن�سيط الدورة 
الدموي��ة فيه��ا، ما �س��ينعك�ض بالت��ايل على 

�سالمة عينيِك وبريقهما.
اخت�سا�س��ي  مراجع��ة  عل��ى  احر�س��ي   -
العيون با�ستمرار؛ حلل اأي م�ساكل قد ت�ستجّد 

لديِك من قبي��ل جفاف العينني اأو التهابهما 
اأو وجود بع�ض الإفرازات الزائدة والكل�س��ية 
يف جفن العني الداخلي، ما ي�س��ّبب احلكة اأو 

ذبول العينني.
- اأعّدي كّمادات باردة من ال�س��اي الأخ�ر 
و�سعيها على منطقة عينيِك وما يحيط بها؛ 
ذلك اأنها ت�ساعدِك على التخل�ض من الهالت 

ال�سوداء، كما تك�سبِك ملعانًا يف العينني.
- اأع��ّدي كوب��ًا م��ن امل��اء الب��ارد املمزوج 
حتى ربعه مباء الورد البارد ون�س��ف ملعقة 

�س��غرية من خل التفاح، وام�س��حي منطقة 
العين��ني والرمو���ض واحلاجب��ني به��ا. 

ام�س��حي جيداً ومن ثم ا�سطفي الوجه 
بامل��اء البارد لوحده. كّرري الأمر يومًا 

تلو يوم، و�ستلحظني النتيجة بنف�سِك.
- احر�س��ي عل��ى ع��دم الغ�س��ب اأو متك��ني 
امل�ساعر ال�سلبية من قلبِك؛ ذلك اأن الو�سفات 
جميعها ل تفلح يف اإك�س��اب عينيِك بريقًا اإن 

كنِت ت�سعرين باحلزن داخليًا.
- جتنب��ي م�س��اعر النقم��ة اأو الك��ره حي��ال 
الآخري��ن؛ ذل��ك اأنه��ا تب��ث عدائي��ة �س��ديدة 
تنعك���ض على مالمح الوج��ه وملعة العينني. 
امل�س��اعر  تكري���ض  عل��ى  احر�س��ي  ل��ذا، 
الإيجابية داخلِك؛ لأج��ل اأن حتظي باإطاللة 

جميلة وم�رقة وعينني ل ين�سى بريقهما.

"امل���روم"  الفط��ر  اأك��واب م��ن  املكّون��ات خم�س��ة 
الطازج، 

كوب ون�سف من املاء.
 حّبة ب�سل �سغرية. 

ر�ّسة من اأوراق الزعرت املجّففة واملطحونة.
 ث��الث مالعق كبرية م��ن الزبدة. ملعقت��ان كبريتان 

من دقيق القمح )الطحني(.
 ر�ّس��ة من امللح. ر�ّس��ة م��ن الفلفل الأ�س��ود املطحون. 

كوب من الكرمية ال�سائلة، 
اأو ميكن��ك ال�ستعا�س��ة عنه��ا بك��وب م��ن احللي��ب 

ال�سائل الكامل الد�س��م.  طريقة التح�سري ابداأ بتجهيز 
املكّون��ات قب��ل البدء بالتح�س��ري وذلك حّتى ت�س��هل 
عملّي��ة الطه��و، فقّط��ع حّب��ة الب�س��ل وافرمه��ا فرمًا 
ناعما، وتاأّكد من غ�س��ل حّبات الفطر جّيداً وتخّل�سها 
م��ن الأترب��ة الت��ي عادة م��ا تك��ون عالقة فيه��ا، ثم 
قّطعه��ا اإىل �رائح رقيق��ة، واأخرج الكرمية ال�س��ائلة 
من الثالجة حّتى تكون فاترة وبدرجة حرارة الغرفة 
عند اإ�س��افتها اإىل �سوربة الفطر. �سع املاء، والب�سل، 
و�رائ��ح الفطر، ور�ّس��ة من امللح، ور�ّس��ة م��ن الفلفل 
الأ�س��ود يف قدر كبري، ثّم �س��عه على نار عالية حّتى 
يب��داأ بالغليان، ثّم غّط القدر واترك��ه على نار هادئة 
مل��ّدة ع�ر اإىل خم���ض ع�رة دقيقة حّتى ت�س��بح كٌلّ 

من قطع الفطر والب�سل طرّية. اأبعد القدر عن النار ثّم 
ا�س��كب جزءاً من ال�سوربة يف خالط كهربائّي، واخلط 
املكّون��ات حّتى ي�س��بح ق��وام ال�س��وربة في��ه ناعمًا 
ودون كت��ل، ث��ّم اأع��ده اإىل الق��در. يف قدر اآخر اأ�س��ف 
الزب��دة والطح��ني وقّلب على نار متو�ّس��طة لدقيقة اأو 
دقيقت��ني حّتى ت�س��ّكل عجينة رخوة وطرّية، واأ�س��ف 
ر�ّس��ة من املل��ح، والفلفل الأ�س��ود املطح��ون، وكوب 
الكرمي��ة ال�س��ائلة، وح��ّرك املكّونات جّيداً ثّم ا�س��كب 
فيه ال�س��وربة التي ح�رتها يف الق��در الأول، وحّرك 
املكّونات جّيداً. حّرك با�س��تمرار ملدة ثالثة اأو اأربعة 
دقائق ثم اأبعد القدر عن النار واأ�سف ر�سة من الزعرت 

املجفف املطحون وحّرك ملدة اأخرية 

   ن�سع العطر ب�سكل يومي تقريبًا، لكن قلة 
منا يعرفن اأنهن ي�سعنه بطريقة خاطئة.

فيم��ا يل��ي الطريق��ة ال�س��حيحة لو�س��ع 
العطر:

- ل ت�س��عي العط��ر عل��ى باط��ن الر�س��غ، 
ومن ثم تفركي ر�س��غًا باآخ��ر؛ ذلك اأن هذا 

الحتكاك بني الب�رة يغري من الرائحة.

- ل ت�س��عي العط��ر عل��ى مالب�س��ِك، ب��ل 
مبا�رة على ج�سدِك قبل ارتداء املالب�ض

- ل ت�س��عي العط��ر باإفراط كم��ا لو كنِت 
ت�س��تحمني ب��ه؛ لأن��ِك بب�س��اطة ل ترغبني 
لأحدهم اأن يبداأ بالعطا�ض والكحة مبجرد 

اأن يدخل الغرفة التي جتل�سني فيها.
- ل ت�س��رتي العطر مبا���رة، بل انتظري 

م��ا ل يقل عن ع�رين دقيقة بعد و�س��عه 
على ج�سدِك ومن ثم قّرري.

- اخت��اري عط��وراً متنوع��ة لأوقات عدة 
خ��الل �س��اعات النه��ار واللي��ل. ل جتعلي 
من عط��ر واحد خياراً نهاري��ًا وليليًا ويف 
املنا�س��بات كلها؛ لأن ه��ذا يتنافى وثيمة 

العطر.
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مهني��ًا: تخو�ض اليوم نقا�س��ًا مهمًا حول �س��فقة تخرج 
منها ناجح��ًا ومنت�راً، لكن ظروف��ًا خارجية توؤثر يف 
اأدائ��ك الي��وم، عاطفي��ًا: غيوم ب�س��يطة وغ��ري موؤثرة يف 
العالقة بال�ري��ك، لكنها تدفع��ك اىل التفكري بايجابية 

اأكر يف امل�ستقبل

مهني��ًا: يرتاج��ع ال�س��غط ال��ذي تواجهه، م��ا يجعل جو 
العم��ل مريحًا جداً، وقد تتوق��ع رداً ل ياأتي اأو تتخل�ض 

من معاك�سة ما ومن احتجاج
عاطفيًا: ل جتد ال�ستقرار يف حياتك العاطفية احلالية، 
ول ت��وؤِذ م�س��اعر احلبيب بكالمك احل��اد واجلارح الذي 

يخد�ض م�ساعره الرقيقة

مهنيًا: ترتاجع احلظوظ وت�س��طر اإىل اأن تتكيف مع ظروف 
جدي��دة، انتبه لتط��ورات يف حياتك املهني��ة تتطلب الكثري 
م��ن احلر���ض، عاطفي��ًا: تب��ادل الآراء م��ع ال�ري��ك ي��رتك 
ارتياح��ًا عندكم��ا، وه��ذا م��ا مينحكما راح��ة فكرية مهمة 

تنعك�ض اإيجابًا على م�ستقبل العالقة، فهنيئًا لكما

مهنيًا: ت�ستعيد م�روعًا قدميًا هذا اليوم وتخف وطاأة 
ال�س��غوط ومن امل�ستح�سن اأن تتجّنب ال�رعة والتهور 

كليًا
عاطفيًا: قد جتد ال�ريك مبتعداً اأو ل يبايل، وقد تكون 
اأن��ت قا�س��يًا يف حكم��ك، فتخفي غ��رية اأو توحي بها، 

وهذا دليل حب

مهنيًا: ل ينق�س��ك اأي �س��يء من املقّومات لإحداث تغيريات 
جذرية ومفي��دة يف جمالك، ويحالفك احلظ لتخطي العقبات 
والتو�س��ل اىل املرجتى� عاطفيًا: تهتم ب�س��اأن عاطفي طارئ 
وتوليه اأهمية كرى وي�ستحوذ على كامل تفكريك، ما يفقدك 

ال�سيطرة على الأمور يف املجالت الأخرى


