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 مهني��ًا: ل ت��رك خيال��ك ي�س��يطر عل��ى عقل��ك، لأن 
الأم��ور على اأر�ض الواقع تختل��ف كثرياً، فكن واقعيًا 
واط��رد الأفكار ال�س��ود من راأ�س��ك. عاطفي��ًا: تعاطف 
ال�رشي��ك معك يفر�ض علي��ك مزيداً من ال�س��فافية يف 
التعامل معه، واحلر�ض على مراعاة �س��عوره املرهف 

با�ستمرار.

 مهنيًا: تتوق للعمل ول �س��ّيما العمل ال�رشيع، ومتيل 
اإىل اتخ��اذ ق��رارات جريئة ومت�رّشع��ة اأحيانًا، فاأنت 
ق��ادر دائمًا عل��ى تنظيم جدول اأعمال��ك بنجاح تام. 
عاطفيًا: ل تقحم نف�س��ك يف خالف مع ال�رشيك ل�سبب 

غري جّدي، لأنك، يف النهاية، 

 مهني��ًا: تنظ��ر اإىل الأم��ور م��ن منظ��ار اإيجاب��ي 
وخمتلف رّبا عن نظرتك اإليها �س��ابًقا، متيل اىل 
حتدي��د املوقع وتعتم��د على املنط��ق والرباهني. 
عاطفيًا: كن م�س��تعداً ملا �س��يطرحه ال�رشيك، فهو 
ق��د يفاجئ��ك ب��ا يج��ول يف خاط��ره م��ن اأفكار 

وم�ساريع للم�ستقبل.

 مهني��ًا: يخي��م على ج��و هذه اليوم من��اخ جميل من 
التفاهم وترتاح اإىل الأجواء وتخطط مل�رشوع جديد.

عاطفي��ًا: علي��ك اأن تعتمد مع ال�رشيك مب��داأ املعاملة 
باملثل، وهذا اأف�س��ل للطرفني، لك��ن ل بد يف اأحيانًا 

من تقدمي بع�ض التنازلت.

 مهني��ًا: علي��ك اأن تك��ون اأك��ر ثقة بقدرات��ك، على 
الرغ��م من اأن بع�س��هم يحاول الني��ل منك واإحباط 
عزميت��ك. عاطفي��ًا: تقابل ال�س��خ�ض املنا�س��ب هذا 
الي��وم، وقد ي�س��عرك ذل��ك بارتياح كب��ري بعد فرة 

�سعبة اأم�سيتها وحيداً بعيداً عن كل حميطك.

 مهني��ًا: يحم��ل ه��ذا الي��وم وع��وداً كث��رية وحظوظ��ًا 
ا�ستثنائية يف �ستى املجالت ال�سخ�سية واملهنية. 

عاطفي��ًا: يكلف��ك ال�رشي��ك بهمة جديدة جتد �س��عوبة 
كبرية يف اإجنازه��ا وتخطيها، فال تقّدم له مرّبرات اإذا 

عجزت.

 مهنيًا: خ�سائر مادية حمدودة �سببها التهّور، لكّن 
الأي��ام املقبلة �س��تفتح لك عدة جم��الت من اأجل 

التعوي�ض وحتقيق مكا�سب جديدة وكبرية.
عاطفيًا: حاول اأن تبتعد عن العدائية غري املرّبرة 
م��ع ال�رشي��ك، فاملرحل��ة املقبلة �س��تفر�ض عليك 

التعامل معه بجدية. 
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نحو نظام سهل لجسم رشيق

اتبعي هذه األمور للحمية والرشاقة والريجيم والس��منة
 - الغ��ي م��ن قامو���ض حيات��ك كلم��ة رجي��م 
وحرم��ان واعق��د العزم على تخفي��ف وزنك.- 
اإن الأج�س��ام تختل��ف م��ن �س��خ�ض لآخ��ر وما 
ينا�س��ب غريك قد ل ينا�س��ب لك وما يوؤثر على 
وزن��ك ق��د ل يوؤث��ر عل��ى غ��ريك.- م��ا جمعته 
خالل اأ�س��هر و�س��نوات من �س��حوم ي�ستحيل اأن 
يختف��ي يف غ�س��ون اأي��ام.- اتب��ع طريقت��ان 
ملعرف��ة وزنك:*القيا���ض بامل��ر اإذا كنت ممن 
ميار�س��ون الريا�س��ة لأن��ه ق��د يثب��ت ال��وزن 
وتتحول ال�س��حوم لع�س��الت ب�س��بب ممار�س��ة 

الريا�س��ة. *واملي��زان وليكون قيا�س��ك لوزنك 
كل نهاي��ة ا�س��بوع يف ال�س��باح قب��ل تن��اول 
الإفطار. - تناول 3 وجبات يف اليوم بكميات 
قليلة واحذر التجويع اأوالكتفاء بوجبة واحدة 
فهي م��ن اقوى ال�س��باب لالحتف��اظ بالوزن.  
- يف كل م��رة ح��اول اأن تقل��ل الكمي��ة بحيث 
تخ�س���ض لك طبق وحتدد في��ه الكمية، فتقليل 
الكمية مهم حتى تت�س��كل املع��دة بحجم كمية 
الطعام.- جم��رد ما ينتهي طبقك ان�رشف عن 
ال�س��فرة حتى ل تتهور وتتناول كمية ا�سافية 
م��ن الطع��ام.- لتك��ن اآخ��ر وجب��ة يف الي��وم 
ال�س��اعة 7 م�س��اء ولو كنت يف منا�س��بة ميكن 

تن��اول كمي��ة قليلة ج��دا من الطع��ام.- اجعل 
طبق م��ن الفاكه��ة الطازجة قريب��ة من مكان 
جلو�س��ك ونوع فيها -حاول بقدر ال�س��تطاعة 
الإبتع��اد ع��ن ال�س��هر. - اح��ذر احللويات فهي 
من اأقوى امل�س��ببات لل�س��منة وه��ي تعادل يف 
خطرها وحج��م �رشره��ا الدهون.-ليكون لك 
ا�س��بوعيا يوم تكافئ به نف�س��ك وليكن يف اآخر 
ال�س��بوع وق��ت الجتماعات العائلي��ة بتناول 
اأي ن��وع م��ن احللويات بكمي��ة معتدلة.- اأكر 
م��ن ���رشب املاء وليك��ن على الري��ق 3 اأكواب. 
- �رشب كوب ماء دافئ على الريق م�س��اف له 
1 ملعقة �سغرية ع�سل طبيعي وع�سري ن�سف 

ليمون��ة م�س��اعد لعملية اإن��زال ال��وزن.- مهم 
تخ�س��ي�ض وقت يوميا ملمار�سة اأ�سهل ريا�سة 
وهي امل�س��ي واإذا ارت��دت نتائج �رشيعة ليكون 
م�سيك �سباحا قبل تناول اأي طعام فهو عامل 
قوي حل��رق الدهون ابتداأ ب��� 15 دقيقة ثم كل 
يوم��ني زد الوق��ت.- ليك��ون للزبادي ن�س��يب 
من وجباتك فهو عامل م�س��اعد حلرق الدهون 
عل��ى اخل�رش. -ب��دون جمامالت ج�س��مك اأهم 
م��ن اأن جتامل يف منا�س��بة اأو اإجتماع بتناول 
كمي��ة كب��رية اأو نوعيات ذات �س��عرات حرارية 
عالية.-غري من طريقة اإعدادك للطعام ا�ستبدل 
القل��ي بال�س��وي يف الف��رن حت��ى البطاط���ض 

املقلي��ة ميكن��ك اإعدادها بالفرن م��ع 1 ملعقة 
زيت.- احذر مكعبات مرق الدجاج وال�سو�ض 
اجلاهز لل�س��لطات وا�س��تبدلها بزبادي م�ساف 
ثوم و�س��ماق وع�س��ري ليمون.-ادخل منكهات 

لطعامك مثل الريحان والزعر الربي 
- ابتعد طهي الطعام برق اللحم اأو الدجاج 

- ا�س��تخدم زي��ت الزيت��ون يف طعامك - حدد 
يف الي��وم 3 مت��رات وميكن��ك مكافاأت نف�س��ك 
عند النزول بزيادة العدد ل� 5.- احذر الع�سائر 
املعلب��ة فه��ي عب��ارة ع��ن األ��وان ومنكه��ات 
و�س��كريات وا�س��تبدلها بع�س��ري ط��ازج مع��د 

منزليا.

بغداد ــ هيفاء القره غولي 

خاص

 كّل منا يبحث عن 
الر�ساقة واجل�سم 

املتنا�سق لكن �سهيتنا 
واغراءت الأطعمة 

جتعلنا نتقاع�س يف 
تنفيذ رغبتنا ما راأيك 

يف اإنقا�س %20 من 
وزنك دون اأن حترمي 

نف�سك اأو تعي�سي هو�س 
الرجيم واحلرمان.

إحصلي على أظافر المعة وجميلة دون استعمال الطالء 

طريقة عمل الفسنجون 

إليك كيفية استخدام ماء الورد كعالج للبشرة الجافة

الأظاف��ر من اأه��م العنا���رش التي تظهر 
اأناقت��ك وت��دل عل��ى اإهتمامك بنف�س��ك. 
كم��ا اأنه��ا تك�س��ف الكث��ري عن �س��حتك 
الداخلي��ة، اإذ اأن النق���ض لبع�ض املعادن 
اإىل  ت��وؤدي  اجل�س��م  يف  والفيتامين��ات 
�س��عف الأظاف��ر وتق�رشه��ا وتك�رشها 
ب�س��هولة. ف��اإىل جان��ب احلف��اظ عل��ى 
نظام غذائ��ي متوازن، ميكن��ك الإعتناء 
باأظافرك برفق حت��ى تلمع وتتميز بلون 
وردي طبيع��ي وب��دون اللجوء لإ�س��تعمال 

طالء الأظافر.
*تاأكدي من تناول كمي��ات كافية من الربوتني 
ب�س��كل يومي، فالربوتين��ات احليوانية حتديداً مثل 
البي�ض والدجاج وال�سمك ت�ساعد على تقوية الأربطة 
بني طبقات الكرياتني التي ت�س��كل الأظافر وجتعلها 

اأكر �سماكة وقوة.
اإختاري ال�س��كل الق�سري بجوانب م�ستديرة لأظافرك 

حت��ى ل تتك���رش ب�س��هولة وتنم��و ب�س��كل اأ���رشع. 
ق�س��يها بق�سا�س��ة الأظاف��ر ث��م اأبرديه��ا من 

اجلن��ب باإجتاه و�س��ط الظفر فق��ط ولي�ض مع 
حتري��ك امل��ربد ميين��ا وي�س��ارا، فه��ذه احلركة 

ت�سعف الظفر وجتعله يتق�رش ب�سهولة.
 four sided buffer ا�س��تخدمي املربد الرباعي
لتنعيم �س��طح الأظافر وتلميعها مرتني يف الأ�سبوع 

فقط حتى ل ت�سبح رقيقة و�سعيفة.
*جتنب��ي تعر���ض اأظاف��رك اإىل امل��اء ال��ذي ي�س��بب 
اجلف��اف والإ�س��فرار. *اإرت��دي القفازات عند غ�س��ل 
وتاأك��دي  املنزلي��ة  بالأعم��ال  والقي��ام  ال�س��حون 
م��ن و�س��ع الك��رمي املرطب بعد غ�س��ل يدي��ك. وقبل 
اخللود اإىل النوم �س��عي الكرميات املعززة بكونات 
يديك.*انقع��ي  ب���رشة  عل��ى  لل�س��يخوخة  حمارب��ة 
اأ�س��ابعك يف زيت الزيت��ون اأو اللوز ملدة 10 دقائق 
مرت��ني اإىل ثالث م��رات يف الأ�س��بوع. فهذه الزيوت 
غنية بالفيتامني E وم�سادات الأك�سدة والأحما�ض 
الدهنية الأ�سا�سية التي تغذي الأظافر وب�رشة اليدين 

لكي تبدو �سبابية وتنمو اأظافرك ب�سكل �سحي.

املقادير:
دجاجة واحدة 1300 غم 

جوز مطحون خ�سن ن�سف كيلو
�رشاب رمان 3كوؤو�ض 

اأو بدله دب�ض الرمان 5 مالعق كبرية 
�ُسكر ملعقة كبرية واحدة 

القليل من امللح والفلفل
ملعقة �س��غرية زعفران )منقوع��ة يف ملعقتني 

كبرية ماء حار(
الطريقة:   تغ�س��ل الدجاجة وتفرك جيدا تو�س��ع 
يف ق��در عل��ى الن��ار وت�س��لق ن�س��ف �س��لقة مع 
الهي��ل والبهارات )ال�س��لق العتيادي(. ثم ترفع 
الدجاج��ة من ماء ال�س��لق وتو�س��ع يف قدر اخر 
م��ع اجل��وز املطح��ون واملل��ح والفلف��ل ح�س��ب 
الرغبة. وي�س��اف لها ماء الدجاج )املتبقي من 
ال�س��لق( ثم ي�س��اف ���رشاب الرم��ان املخفف اأو 

دب���ض الرمان وي��رك املزيج على الن��ار اىل اأن 
يغل��ي ونتذوق��ه اإذا كان حام���ض جدا ن�س��يف 
ل��ه ال�س��كر واإذا كانت حالوته عادية ل ن�س��يف 

ال�سكر )معلومة مهمة(
ويرك على نار هادئة اىل اأن يثخن قوام املرق 
وتهر���ض الدجاج��ة وتنزع من العظ��ام وميكننا 
اي�س��ا ا�س��افة ملعق��ة �س��غرية م��ن الزعف��ران 

لتعزيز النكهة ح�سب الرغبة.

 يوفر ماء الورد الكثري من الرطوبة واملاء لب�رشتك. 
خا�س��ًة اإذا ما مت ا�س��تخدامه م��ع بع�ض املنتجات 
الأخرى و�س��نعرفك اليوم على طريقتني ل�ستخدام 

ماء الورد لب�رشتك:
الطريقة الأوىل:

هي با�ستخدام ماء الورد مع كرمي الرطيب اخلا�ض 
بك يوميًا. كل ما عليك القيام به هو اإ�س��افة ب�سع 
قط��رات منه اإىل الك��رمي املرطب اخلا���ض بك قبل 

تطبيق��ه عل��ى الب���رشة كاملعت��اد. يف كل مرة 
ت�س��تخدمني فيها هذا اخلليط، �س��تالحظني 

فرقًا كبريا يف ن�سارة وجمال ب�رشتك.
فعن��د مزجه م��ع املرطبات، �س��يجعل 

نعوم��ة  اأك��ر  ب�رشت��ك  ال��ورد  م��اء 
وليونة و�سيخل�س��ها من الحمرار، 
واحلكة و�ست�س��عرين باأن ب�رشتك 
ندي��ة ومفعم��ة بالرطوب��ة. كما 
�س��تبداأ عالمات التقدم يف ال�سن 

بالتال�سي.
كم��ا ميكن��ك �س��ناعة مرط��ب طبيعي بنف�س��ك يف 
املنزل عن طريق خلط ملعقة �سغرية من الأفوكادو 
اأو زي��ت ج��وز الهند، م��ع ملعقتني �س��غريتني من 
ماء ال��ورد وملعقتني �س��غريتني من الع�س��ل. هذه 
املكون��ات الث��الث لديه��ا تاأث��ريات ممت��ازة على 

جتعله��ا الب�رشة وميكنها اأن 
مذهل��ة 

بالفعل الطريقة الثانية: هي با�س��تخدام ماء الورد 
كتون��ر يومي لع��الج اجللد اجلاف. حي��ث مينحها 
الن�س��ارة والرطوبة خا�س��ًة واأن معظ��م منتجات 
التون��ر للوجه املوجودة يف الأ�س��واق حتتوي على 
كميات كبرية من الكحول واملواد الكيميائية التي 
ت�س��بب اجلفاف للب�رشة يف نهاي��ة املطاف. كل ما 
علي��ك القيام به هو غم�ض قطعة من القطن يف ماء 
الورد وتطبيقه على ب�رشتك بعد اأن تقومي بغ�سلها. 
و�س��وف يكون اأي�س��ًا بثابة مطه��ر عن طريق 
اإزال��ة اأي ماكي��اج زائد والأو�س��اخ واجللد 

امليت املراكم على الب�رشة.
ب��اء  اجلاف��ة  ب�رشت��ك  ع��الج  اإن 
الورد هو اأف�س��ل ع��الج طبيعي 
مينع جميع امل�ساكل اجللدية 
عالم��ات  ذل��ك  يف  ب��ا 
والحم��رار،  ال�س��يخوخة، 
والتق���رش، ولذل��ك علي��ك 
كروت��ني  ا�س��تخدامه 

جلمالك اليومي.

بغداد ــ خاص

 مهني��ًا: جتربة قا�س��ية متر بها قد تف�س��ح اأمراً 
اأو جت��د نف�س��ك متورط��ًا يف ق�س��ية قانونية اأو 
غريه��ا. عاطفي��ًا: يحدث ما يرب��كك يف جمالك 
يف  جت��ازف  األ  علي��ك  العائل��ي،  اأو  العاطف��ي 

جمالت خطرة.

املهني��ة،  حيات��ك  يف  جدي��دة  حمط��ة  مهني��ًا:   
وم�س��تقبل واعد ينتظرك اإذا حافظت على املبادئ 
الت��ي انطلق��ت منه��ا. عاطفيًا: كن اأك��ر لباقة يف 
طريقة كالمك مع احلبي��ب، وخذه باللني وحالوة 
الل�س��ان، فهو اإن�س��ان طيب القلب ويحبك اأكر مما 

تت�سور.

 مهني��ًا: متار���ض جاذبي��ة كب��رية وتف��رح بوج��ود 
الأ�س��دقاء والزمالء حولك، تغني مفكرتك باملواعيد 
اجلميلة املنا�س��بة والأخاذة. عاطفيًا: ل رغبة لك يف 
م�س��ايقة ال�رشي��ك، اإمنا لكل �س��يء ح��دود اإذا طالتك 
الأم��ور مبا�رشة و�س��عرت معها باأنك مهان واأ�س��بت 

يف كرامتك.

 مهني��ًا: وج��وه جديدة يف حياتك وربا حت�س��ل 
تطّورات مهنية مفرحة، فكن جاهزاً ل�ستقبال كل 
ما يحمله لك القدر من فر�ض للم�ساحلة والتقّدم.
عاطفي��ًا: تتفق م��ع ال�رشيك على بع���ض النقاط، 
لك��ن هّوة اخل��الف على نقاط اأخرى وا�س��عة جداً 

انتبه لذلك.

 مهنيًا: قد توقع عقداً جديداً اأو تبا�رش عماًل اآخر وت�سمع 
كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها اأو ملوهبة 
متار�س��ها يف العمل. عاطفيًا: قد تت�سبب �سداقة بنزاع 
م��ع احلبي��ب اأو تعي���ض اأزم��ة عائلي��ة وخالف��ات بني 

املقربني، لكنك �رشعان ما تتخل�ض منها.


