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مهني��ًا: تتف��وق عل��ى زمالئ��ك بفك��رة مذهل��ة 
تقدمه��ا ما يث��ر �إعج��اب رب عمل��ك بكفاءتك 

�لعالية جد�ً و�ملميزة
عاطفي��ًا: كرثة �ل�ضغوط من �ل�رشيك قد توّلد ما 
مل يك��ن يف �حل�ضبان، لكن علي��ك تد�رك �لو�ضع 

حتى ل ت�ضل �إىل �لأ�ضو�أ

مهني��ًا: تتحم���س لإطالق م���رشوع جدي��د وتبدو 
جاه��ز�ً حل�ض��م �لأم��ور و�دخ��ال تغي��ر�ت عل��ى 
حياتك �ليومية عاطفيًا: مفاجاآت ولقاء�ت حاّرة 
ومب��ادلت عاطفية منا�ضب��ة، �إّل �أّن �لوهج يخف 

قلياًل وتتحول �لأجو�ء �إىل �أقل ت�ضويقًا

مهني��ًا: مطل��وب من��ك �لدق��ة يف ت�ضوي��ة �لأمور 
وعدم �ل�ضتخفاف، ول ترتبك �أمام �ل�ضغوط ول 

ت�ضدق �لكالم �ملع�ضول
�مل�ضتقبلي��ة،  بالق��ر�ر�ت  تتف��رد  ل  عاطفي��ًا: 
فال�رشي��ك ل��ن يقبل بذل��ك و�ضيطالب��ك مبا يعده 

حقًا له

مهني��ًا: خط��و�ت �إيجابية تعزز و�ضع��ك �لعملي، 
فك��ن م�ضتع��د�ً لالأيام �ملقبلة، فه��ي �أكرث �إ�رش�قًا 
مم��ا تتوق��ع عاطفي��ًا: ل رغبة ل��ك يف م�ضايقة 
�ل�رشيك، �إمنا لكل �ض��يء حدود �إذ� طالتك �لأمور 

مبا�رشة

مهني��ًا: ل تت��ورط يف م�ضاريع ل�ض��ت متاأكد�ً من 
نتائجها، قد ينهار و�ضعك �ملايل يف حال ف�ضلت
عاطفيًا: ينتظر �حلبيب منك لفتة حب ليعود �إليك 
وت�ضتاأنف��ان معًا عالقتكم��ا �لعميقة وت�ضتعيد�ن 

�أجمل �أيام �ملا�ضي

مهني��ًا: تتح�ض��ن �أحو�ل��ك تدريج��ًا، وخ�ضو�ض��ًا 
بعد �لق��ر�ر�ت �حلا�ضمة �لت��ي �تخذتها لتو�ضيح 

موقعك على �ل�ضعيد �لعملي
�أم��ام  عاطفي��ًا: ح�ض��ورك ب�ضخ�ضيت��ك �لقوي��ة 
�ل�رشيك مهم جد�ً يف �لفرتة �ملقبلة، 

لكن �لتو��ضع و�جب �أحيانًا

مهنيًا: ل تت�رّشع لتحقيق �لأهد�ف �لتي ر�ضمتها 
مل�ضتقبل��ك، فالت���رشع قد ي�ضبب ل��ك متاعب غر 

متوقعة
عاطفي��ًا: مي��ر هذ� �لي��وم ب�ضيء م��ن �لقلق، لكن 
ل ت��رتك �لأمور توؤثر يف عالقت��ك بال�رشيك لأنه 

يحاول م�ضاعدتك
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فوائد زبدة الشيا للشعر والبشرة

 ُتعد زبدة �ل�ضيا من �لدهون �لتي ت�ضتخرج من 
�ضج��رة �ل�ضي��ا �لأفريقّية )�جل��وزة فقط( و�لتي 
تك��ون بلون عاجّي، وت�ضتخرج من خالل ك�رش 
�جلوزة، ث��ّم غليه��ا وخلطه��ا، وُت�ضتعمل زبدة 
�ل�ض��ا يف �لكث��ر م��ن م�ضتح���رش�ت �لتجميل، 
و�لكرمي��ات، و�ملرّطب��ات؛ لفو�ئده��ا �لعظيمة 
على �لب���رشة و�ل�ضعر، وي�ضتخدمها �لأفريقّيون 
يف طه��ي �لطع��ام لأّنها من �لده��ون �لنباتّية 

�ملفيدة.
 طريق��ة ��ضتخ��د�م زب��دة �ل�ضي��ا لل�ضع��ر: تكون 
طريق��ة ��ضتخد�مه��ا باإجر�ء عملّي��ات �لتدليك 
لف��روة �لر�أ���س و�ل�ضع��ر، ث��ّم ُترتك عل��ى �ل�ضعر 

قر�ب��ة ن�ض��ف �ضاع��ة، وُت�ضتخدم م��ّرة و�حدة 
يف �لإ�ضب��وع، وهذه �لطريقة تعمل على زيادة 
�ل�ضع��ر، و�ضهول��ة ت�ضفيف��ه، و�إعطائ��ه  ط��ول 

�لّلمعان و�لنعومة. 
طريقة ��ضتخد�مها للوجه: ُت�ضتخدم زبدة �ل�ضيا 
عل��ى �لوجه من خالل �لقي��ام بتنظيف �لوجه 
جّيد�ً، ثم جتفيفه، وبعد ذلك تو�ضع مقد�ر حّبة 
�حلم�س من �لزب��دة على ر�حة �ليّد ويدلك بها 
�لوج��ه و�لرقبة بلطف ب�ض��كل د�ئرّي مّدة ع�رش 
دقائق مع مر�عاة عدم �لقرت�ب من �لعني، ثّم 
مت�ضح �لزو�ئد منها بو��ضطة قطعة قطن نظيفة، 
وُترتك ل�ضاعة وُت�ضتخدم مّرة يف �ليوم، بحيث 
تزود �لب�رشة بالفيتامين��ات، وتعطيها ملم�ضًا 
ناعم��ًا و�إ�رش�ق��ة ر�ئعة وملع��ان، وتوّحد لون 

�لب���رشة، وُتخف��ي خط��وط �لوج��ه و�لتجاعيد 
و�لبقع و�لكلف و�لنم�س �إن وجد، وت�ضّد �لب�رشة.

 طريق��ة ��ضتخد�مها لإز�لة �آثار ح��ّب �ل�ضباب: 
زي��ت  م��ع  �ل�ضي��ا  بزب��دة  �لآث��ار  ده��ن  يت��ّم 
ها �لب�رشة،  �لزيتون وتدّلك وُت��رتك حّتى متت�ضّ
وُت�ضتخ��دم ملّدة �أ�ضبوعني ب�ض��كل يومّي، حيث 
�إّنه��ا فّعال��ة يف قت��ل �لبكتري��ا �مل�ضّببة حلّب 

�ل�ضباب و�لتخّل�س من �جللد �مليت.
طريق��ة ��ضتخد�مها لإز�ل��ة �ل�ضو�د حتت �لعني: 
يف �لبد�ية ل بّد م��ن �لقيام بعمل كّماد�ت من 
�لباب��وجن �لد�فئ حي��ث يو�ض��ع �لبابوجن على 
قطع��ة �ضا���س، وتو�ض��ع �لكّم��ادة عل��ى �لعني 
وما حوله��ا وذلك لفتح �مل�ضام��ات، ولت�ضهيل 
�مت�ضا���س زبدة �ل�ضيا، ث��ّم يوؤخذ مقد�ر ب�ضيط 

م��ن �لزبدة وُيذّوب بني �لأ�ضابع، ثّم تدّلك بها 
منطقة �ل�ضو�د بالطبطبة عليها لتجّنب ح�ضول 
�لتجاعي��د وُت��رتك ملّدة ربع �ضاعة، ث��ّم ُتغ�ضل. 
و�ي�ض��ا من فو�ئد زبدة �ل�ضي��ا ُتزيل �لت�ضّققات 
و�خلطوط �حلم��ر�ء و�لبي�ضاء عن �جل�ضم ككّل. 
ُتعال��ج �أّي ح��روق يف �جلل��د و�لب���رشة. ُترّطب 
وتنّع��م �لب�رشة؛ لأّنها حتت��وي على �لأحما�س 
�لدهنّي��ة. جُت��ّدد خالي��ا �لب���رشة، وتزيل �جللد 
�ملي��ت. ُتخف��ي �لتجاعي��د وتعاجله��ا. ُتعال��ج 
�جلل��د.  يف  �لتهاب��ات  و�أّي  �لأكزمي��ا  مر���س 
حتم��ي �لب�رشة من �لتغ��ّر�ت �جلّوّية. ت�ضتخدم 
�ل�ضم���س  ُتعال��ج ح��روق  �إز�ل��ة �ملكي��اج.  يف 
�لت��ي تتعّر���س له��ا �لب���رشة. ُتعال��ج �جلروح 
و�خلدو�س يف �لب�رشة. تقاوم زبدة �ل�ضيا تهّيج 

�جلل��د و�حل�ضا�ضّية. ت�ضتخ��دم يف م�ضتح�رش�ت 
�لتجمي��ل و�لرتطي��ب. ُتعت��ر ملّطف��ًا لل�ضع��ر، 
وتعم��ل عل��ى تطويل��ه وتنعيمه ب�ض��كل فّعال. 
ي�ضتخدمه��ا �لرج��ال بع��د �حلالق��ة كمرّط��ب 

للب�رشة �حل�ّضا�ضة.
وكذل��ك تع��ر عالج��ا فع��ال لالأكزمي��ا �لت��ي 
هي �لته��اب جلدي، يت�ضّب��ب يف �ضعف جهاز 
�ملناع��ة �ض��ّد �أي مر�س، ومن �أه��م �لأعر��س 
�لتي ت�ضاح��ب �لإ�ضابة: كرثة �حلك، تقرحات 
يف �جلل��د ت�ضل حلد �لنزي��ف، �حمر�ر وجفاف 
يف �جلل��د، ظه��ور فقاع��ات ممل��وءة بال�ضائل 
و�ملد�وم��ة عل��ى ��ضتخ��د�م زبدة �ل�ضي��ا ب�ضكل 
ب�ض��كل  منه��ا  �ل�ضخا���س  يخل���س  منتظ��م 

تدريجي.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل الكوكيز 

7 طرق لتختاري العطر المناسب لك

طرق تساعدك على شرب كميات أكبر من الماء يوميًا

�لدقي��ق  م��ن  كاأ�ض��ان  �ملكّون��ات:   
م��ن  كاأ�ض��ان  للحلوّي��ات،  ���س  �ملخ�ضّ
رقاق��ات �ل�ضكولتة، كاأ���س زبدة مذ�بة، 
�أرب��اع كاأ���س �ضك��ر، بي�ضت��ان،  ثالث��ة 
ملعق��ة �ضغ��رة م��ن �لبيكن��ج ب��اودر، 
ملعق��ة �ضغ��رة فانيال، ملعق��ة �ضغرة 
ملح.  طريقة �لتح�ضر : نف�ضل �لبيا�س 
ع��ن �ل�ضفار، ونعمل على خفق �لبيا�س 
ُن�ضي��ف  ه�ض��ة،  كرمي��ة  ي�ضب��ح  حت��ى 
�ل�ضكر �ىل �لبيا���س �ملخفوق، ثّم نخفق 
�ملزي��ج ب�رشع��ة عالي��ة حّت��ى يتك��ّون 

لدين��ا خليط كرمي��ّي، ُن�ضي��ف �لفانيليا 
�إىل �خللي��ط ونخف��ق م��ّرة �أخ��رى. نرتك 
�خلليط يف �لثالجة مل��ّدة ع�رشة دقائق، 
ثّم نكمل حت�ضر باقي �ملكّونات، ن�ضع 
�لزب��دة يف وعاء مّرد قلي��اًل بالثالجة، 
ونخفقها ملّدة خم�س دقائق حّتى يتغّر 
لونه��ا وي�ضب��ح فاحت��ًا. ن�ضّخ��ن �لف��رن 
يحت��اج  �لكوكي��ز  لأّن  �لوق��ت  ه��ذ�  يف 
لفرن درج��ة حر�رته عالي��ة قبل �خلبز، 
ونرتك��ه ونكمل �لتح�ضر. نح�رش خليط 
�لبي�س من �لثالجة، وُن�ضيف له �لزبدة، 

وبو��ضط��ة �خلّفاق��ة �لكهربائّي��ة نخفق 
�خللي��ط  ب�رشع��ة عالية حّت��ى تتجان�س 
�لبع���س.  بع�ضه��ا  م��ع  �ملكّون��ات  كّل 
نح���رشّ �لدقي��ق، ون�ضي��ف �لي��ه �ملل��ح 
و�لبيكن��ج ب��اودر، وُن�ضي��ف بع��د ذل��ك 
للخليط ب�ض��كل تدريجي م��ع ��ضتمر�رية 
�خلف��ق حتى ُننهي كام��ل كمية �لدقيق، 
و�ضوف يتكون لدينا عجينة طرية ي�ضهل 
تق�ضيمه��ا ول تلت�ض��ق بالي��د. ن�ضي��ف 
رقاق��ات �ل�ضكولت��ة لعجين��ة �لكوكيز، 
ونعمل على خلطه��ا جيد�ً باليد. نح�رش 

�ل�ضيني��ة �خلا�ض��ة بالف��رن، وندهنه��ا 
بالقلي��ل م��ن �لزب��دة نح���رش �لعجين��ة 
ونق�ضمه��ا �إىل ك��ر�ت د�ئري��ة متو�ضط��ة 
�حلجم، من ثم ن�ضغط عليها باليد قلياًل 
ور�ضه��ا يف �ل�ضينية بطريقة مرتبة مع 
تباعد يف �مل�ضافات ب�ضكل ب�ضيط. ن�ضع 
�ل�ضيني��ة بالف��رن عل��ى درج��ة ح��ر�رة 
متو�ضط��ة، يف �ل��رف �ملتو�ض��ط كذل��ك، 
ونرتكه��ا ملدة ع���رش دقائ��ق �إىل خم�س 
ع���رشة دقيقة حتى حتمر وي�ضبح لونها 

ذهبيًا. 

لكّل �م��ر�أة �ضخ�ضّية خمتلف��ة و�أ�ضلوٌب 
خا���سٌّ يف �ختيار �لعطور، ل��ذ� �إليك 7 
طرق من �خل��ر�ء لتعريف كيف تختارين 

عطرك و�أّي تركيبة منا�ضبة لك �أكرث.
- �لأزه��ار: �إذ� كن��ت فت��اة رقيق��ة وناعمة 
فمن �لطبيعي �أّن ق��ارورة عطرك �ضتكون من 
تركيبات �لأزهار وخال�ضاتها؛ فاأنت ترغبني 
يف �لر�ئحة �جلميلة و�ملنع�ضة ، فاختاري عطر 
�لأزه��ار وتعّطري بب�ضع قط��ر�ت. - �لفاكهة: 
��ل؟ هل  ه��ل عط��ر �لفاكهة ه��و عط��رك �ملف�ضّ
تع�ضق��ني نفح��ات �حلام���س و�ليا�ضمني فاأنت 
�إذ�ً م��ن �للو�تي يرغ��ن برو�ئح �لر�حة و�لهدوء 
و�ل�ضرتخ��اء و�لنتعا�س، مع ه��ذ� تعتر عطور 
�لفاكهة �أّخف من عطر �لأزهار. - �مل�ضك: تعتر 
رو�ئ��ح �مل�ض��ك و�لفانيلي��ا من �لرو�ئ��ح �لأنثوّية 
�لقوّية، �لتي تعّر عن �لرومان�ضّية؛ لهذ� �ختاري 

ه��ذه �لرتكيبات، �إذ� كن��ت �مر�أة ح�ّضا�ض��ة ورومان�ضّية. 
- �لنتعا���س: هن��اك ن�ض��اء يرغ��ن بالتعّط��ر بر�ئح��ة 
�لّنظاف��ة و�لنتعا���س كر�ئح��ة �ل�ضابون، ل��ذ� �ختاري 
عطرك برتكيبة خفيفة ومنع�ضة جّد�ً. - �ضكل �لزجاجة: 

�إذ� وج��دت �لعط��ر �ملنا�ض��ب لك، ومل تك��وين ر��ضّية 
ع��ن �ضكل �لزجاج��ة، فال ت��رتّددي يف �ختيارك 
للعطر، فالّزجاجة مل متنح��ك �لعطر �جلّذ�ب بل 

�ملحت��وى؛ و�إذ� كان �ضكل �لزجاجة يوؤّدي دور�ً يف 
حياتك فيمكنك تزيني �لزجاجة.

- �أ�ضل��وب �لعط��ر: ل تخجلي من عط��رك لأّنك تعتقدين 
�أّنه قوّي جّد�ً؛ فاإذ� �نزعج �لآخرون من �لر�ئحة فيمكنك 
�ختي��ار عطر من نف�س �ملاركة برتكيب��ة �أقّل تركيز�ً، �أو 
ميكن��ك ��ضتعمال كرمي للب���رشة معّط��ر برتكيبة عطّرك 
ل. - طريقة و�ضعه: ميكنك ر�ّس �لعطر يف �أماكن  �ملف�ضّ
معّين��ة من �جل�ضم حّتى ي��دوم عطرك طوي��اًل، وحتديد�ً 

على �ملع�ضم، وور�ء �لركبة، وخلف �لأذنني.

ل ي��كاد �ثن��ان يختلف��ان ح��ول 
�أهمية �رشب �ملاء بوفرة طو�ل 
�ضاعات �لنهار، لكن م�ضاغل 

كثرة قد تن�ضيِك �لأمر.
فيما يلي  ط��رق ت�ضاعدِك 
على ���رشب كمي��ات �أكر 

من �ملاء يوميًا:
- �أ�ضيفي نكهة للماء من 
قبي��ل �رش�ئح �لرتق��ال �أو 
�لليمون �أو �أور�ق �لنعناع �أو 

قليل من ماء �لزهر.
وجب��ة  تن��اويل   -
�أو  ح��ارة 

مبه��رة؛ ذل��ك �أن من �ضاأنه��ا دفعِك ل�رشب 
�ملزيد من �ملاء.

- �ضعي �ملاء يف قارورة جميلة و�أبقيها 
مع��ِك دومًا، وبّرديها كلم��ا �ضعرِت باملاء 
قد �أ�ضبح �ضاخنًا. حّددي لذ�تِك قارورتني 
يوميًا، على �أن تكون �لو�حدة ب�ضعة ل تقل 

عن لرت.
- مار�ض��ي �لن�ض��اط �جل�ض��دي و�لذهن��ي، 
فتجدي��ن �أن��ِك بحاج��ة ل���رشب �ملزيد من 

�ملاء جّر�ء �لتعّرق و�لتوتر.
- ��ضتبديل �مل�رشوبات �لتي تطلبينها يف 
�ملطع��م باملاء؛ ذلك �أنه �أوفر ماديًا و�أكرث 

فائدة �ضحيًا.
 �جعلي �ملاء كما لو كان مقبالت قبل بدء 

�لوجب��ة �أو كما ل��و كان وجبة خفيفة بني 
�لوجبات. 

- تن��اويل �ملك���رش�ت و�لأطعمة �ململحة؛ 
ذلك �أنها من �أكرث ما يدفعك ل�رشب �ملزيد 
م��ن �مل��اء. - �أبقي �مل��اء بدرج��ة برودة 
معقول��ة؛ ذل��ك �أن �مل��اء �ل�ضاخ��ن وكذلك 
�لب��ارد جد�ً ل��ن ي�ضّكال عامل ج��ذب لديِك 

ل�رشب �ملزيد.
- تن��اويل �لكثر م��ن �لع�ضائ��ر و�ل�ضاي 
و�مل�رشوبات �لتي يكون قو�مها �لأ�ضا�ضي 
هو �ملاء؛ ذلك �أنها متّد ج�ضمك بال�ضو�ئل.

- تناويل �لكثر من �خل�رشو�ت و�لفو�كه 
�لت��ي يحت��وي قو�مها �لرئي���س على كثر 

من �ملاء مثل �لرتقال و�لبطيخ و�لعنب.

مهني��ًا: تك��ون جريئ��ًا يف ط��رح �ملو�ضوع��ات 
و�لدفاع عن حقك، لكن �رشط �لتحرك يف �لإطار 
�ل�ضحيح عاطفيًا: قد ت�ضلك �أخبار جيدة وتكون 
مفيدة لك على �ل�ضعيد �لعاطفي وتبدو متحم�ضًا 

ملغامرة جديدة

مهني��ًا: ت�ضم��ع �أخبار�ً جدي��دة تتعلق مب���رشوع مهم، 
�ضدق��ك و��ضتقامتك ق��د يوؤث��ر�ن يف �لآخرين، حاول 
�أن حت��ول �ضيئ��ًا ما يف غ��ر م�ضلحت��ك �إىل ما يفيدك 
عاطفي��ًا: من��ح �ل�رشي��ك �ملزيد م��ن �لر�ح��ة و�لتفكر 

ي�ضاعد جديًا يف حل �مل�ضاكل.

مهنيًا: ظروف م�ضاعدة جد�ً لبلورة �أفكار جديدة 
�أمام �أرباب �لعمل، حاول �ل�ضتفادة من �لفر�ضة
عاطفي��ًا: يعدك �حلظ باأف��ر�ح عاطفية ما يجعل 
�حلي��اة ت��دب في��ك، كم��ا يتح��دث ع��ن �ن�ضجام 

وتناغم �أو وقوع يف �لغر�م من �لنظرة �لأوىل

مهني��ًا: ير�فق��ك �حلظ عل��ى �ل�ضع��دة كافة، 
تت��زود �أف��كار�ً جدي��دة وقناعات م����ن ن��وع 

�آخ��ر.
عاطفي��ًا: قد تعرف �جنذ�ب��ًا عاطفيًا ما، رمبا 
يك��ون لإح��دى �لعالقات تاأث��ر�ت كبرة يف 

�أو�ضاعك

مهنيًا: �لوق��ت لي�س منا�ضبًا ل��ك للتحرك �لفعال 
�أو �لتنفي��ذي، و�أح��ذرك م��ن ظه��ور م�ضاحن��ات 
وخالف��ات �أو �ضغوط ملناف�ض��ني عاطفيًا: وعود 
باجلملة يف �ملج��ال �لعاطفي وهذ� يخلق مزيد�ً 

من �لديناميكية فتزيد ثقتك بنف�ضك


