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مهني��ًا: قد يخ��ف الوهج عل��ى ال�صعيد املهن��ي قلياًل، 
وت��راوح الأح��الم مكانه��ا، لكن ه��ذه الأم��ور موقتة، 

فا�صتعد ملفاجاآت جديدة
عاطفي��ًا: حم��اولت ال�رشي��ك للتاأث��ر يف قراراتك لن 

جتدي نفعًا، يجب اأن تتعامل مع الأمر بوعي كبر

مهني��ًا: تك��ون الأج��واء يف العم��ل هادئ��ة وتقوم 
بواجباتك على اأكمل وجه ما يده�ش الزمالء

عاطفيًا: تعاود الت�صال ب�صخ�ش كنت على عالقة 
به �صابقًا بعدما �صعرت باحلنني جتاهه

مهنيًا: يتحدث ه��ذا اليوم عن ربح حمتمل حترزه 
اأو جن��اح تكافاأ عليه، وتنق��ذك �رشعة البديهة من 

املواقف املحرجة
عاطفي��ًا: املواجه��ة باحلقيق��ة �ص��عبة، لكنها يف 
النهاي��ة حت��دد طبيع��ة العالقة بال�رشي��ك وت�صع 

النقاط على احلروف

مهنيًا: جتنب اجلديد واملغامرة، اإحذر الرتاجع والفو�صى 
والغ���ش، ل تو�ص��ع دائرة التح��رك قبل در���ش املعطيات 
بدقة، فقد تواجه معاك�صات �صعبة عاطفيًا: الت�رشع غر 
املربر يودي بك اإىل مواقف بعيدة عن قناعاتك، ويجعل 

ال�رشيك حذراً منك با�صتمرار

مهني��ًا: تدخ��ل مرحل��ة اأكرث دق��ة، ويح��ذرك الفلك من 
�صج��ار عقي��م يط��راأ وجت��د نف�ص��ك يف موق��ف �صعيف 

وترتبك
عاطفي��ًا : اإذا رغبت يف املحافظة على موقعك يف قلب 

ال�رشيك، عليك اأن تكون اأكرث جدية من ال�صابق

مهني��ًا: مهني��ًا: ُتطرح اأمامك الي��وم ق�صية مهنية 
ت��دور حوله��ا نقا�صات كث��رة وقد تتخ��ذ قرارات 

�صادمة
عاطفي��ًا: �صغوط روتينية يف العالق��ة العاطفية، 
لكن��ك متلك القدرة على ت�صير الأمور 

يف الوجهة ال�صحيحة

مهنيًا: اأنت متفائل ول حدود لطاقتك ولن يردعك اأحد 
من الو�صول اإىل النجاح

عاطفي��ًا: لديك الكثر م��ن املعجبني هذا اليوم، لذا كن 
مرح��ًا لتنعم به��ذا الو�صع، لكن علي��ك اختيار �صخ�ش 
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لأنك تريدي��ن اأن تخ�رشي تلك الكيلوغرامات 
الزائدة املزعجة، تلجئ��ني اإىل تناول ال�صلطة 
اخل���رشاء يف ال�صب��اح ويف ف��رتة الظه��رة 
عل��ى  تركزي��ن  كم��ا  اأي�ص��ًا،  امل�ص��اء  ويف 
اأو ُتكرثي��ن م��ن ���رشب  الوجب��ات اخلفيف��ة 
ع�ص��ر الفاكه��ة اأو م�رشوبات احلمي��ة. فاإن 
كان��ت ه��ذه هي حال��ك، اعلم��ي اأن��ك وقعت 
يف الف��خ. هذه اخلطوات قد ت��وؤدي اإىل زيادة 

وزنك، فانتبهي!
 الكثري من ال�ضلطة اخل�ضراء

قد يب��دو هذا الأم��ر م�صتغرب��ًا بالن�صبة اإليك. 
لك��ن، بالفعل، ق��د تكت�صبني ال��وزن يف حال 

اخل���رشاء.  ال�صلط��ة  م��ن  الكث��ر  تناول��ت 
وال�صبب؟ ل ي�صع��ك اأن تتناويل مكونات هذه 
ال�صلطة من دون اأن ت�صيفي اإليها ال�صل�صات 
الت��ي متنحه��ا نكهة لذي��ذة. كم��ا اأن الزيوت 
املفي��دة �صحي��ًا، مثل زي��ت الزيت��ون وزيت 
الكول��زا، ت�صبب زيادة وزن��ك يف حال بالغت 
احت��واء  ع��دم  ف��اإن  ا�صتهالكه��ا. كذل��ك  يف 
ال�صلط��ة عل��ى الربوت��ني ل يع��ود بالفائ��دة 
على ر�صاقت��ك، بل يوؤدي اإىل خ�صارتك كتلتك 
الع�صلي��ة. ويف ه��ذه احلال��ة، يق��وم ج�صم��ك 
بالدفاع عن نف�صه من خالل تخزين الدهون.  

االعتماد على الوجبات اخلفيفة
يف حال كنت تتبعني حمية قا�صية وتغادرين 
املائ��دة واأنت ت�صعرين باجل��وع، فال �صك يف 

اأن��ك تعتمدي��ن عل��ى الوجب��ات اخلفيف��ة من 
اأج��ل تهدئة ه��ذا ال�صعور على امت��داد النهار. 
ويف ه��ذه احلالة، عادة م��ا تتناولني اأطعمة 
مث��ل اجلبن��ة اخلفيف��ة، الب�صكوي��ت اململ��ح، 
الداكن��ة،... واحل��ل؟ ل ترتك��ي  ال�صوكولت��ه 
املائ��دة قب��ل اأن ت�صعري بالكتف��اء. اأما يف 
ح��ال رغب��ت يف تن��اول الطع��ام يف الف��رتة 
الفا�صل��ة بني الوجب��ات، فاختاري حبة من 

الفاكهة الطازجة.
 اللجوء اإىل ع�ضري الفواكه

الع�صائر الطبيعية غني��ة بالفيتامينات. هذا 
�صحي��ح. لكنها لي�صت حليف��ة ر�صاقتك. فهي 
)وخ�صو�ص��ًا ع�ص��ر العن��ب( حتت��وي عل��ى 
عدد كبر من ال�صع��رات احلرارية، متامًا كما 

هي ح��ال م�رشوبات الطاق��ة املحالة. كذلك 
ل ُي�صع��رك تن��اول ه��ذه الع�صائ��ر الطبيعية 
بال�صب��ع. والن�صيح��ة؟ اإذا اأردت اأن تخ���رشي 

الوزن، ُكلي الفواكه الطازجة فقط.
اختيار م�ضروبات احلمية

ه��ذه امل�رشوب��ات ه��ي الف��خ الذي يق��ع فيه 
معظم الأ�صخا���ش الذين يرغبون يف خ�صارة 
اأوزانهم الزائدة. فهل اأنت من هوؤلء؟ اإذاً، كفي 
ع��ن اتباع ه��ذه العادة ال�صيئ��ة وتذكري هذا 
جي��داً: يف ح��ال تناولت اأكرث م��ن كوبني من 
هذه امل�رشوبات، فاإن ه��ذا يدفع البنكريا�ش 
اإىل اإف��راز كمي��ة اإ�صافية م��ن الأن�صولني، اأو 
الهرم��ون الذي يحفز عملي��ة تخزين الدهون 
ويبط��ئ حرقها. وه��ذا يعني اأن��ك �صت�صعرين 

باجل��وع خ��الل ال�صاع��ات القليل��ة املقبل��ة. 
واحلل؟ اإ�رشبي املاء باأنواعه كافة لتحافظي 

على ر�صاقتك.    
�ضوربات اخل�ضار

اخلط��اأ ال�صائد اي�ص��ا ان �صوربة اخل�صار بكل 
انواعها تخفف الوزن وهذا خطا لن الكثار 
منه��ا ي��وؤدي اىل زيادة مفرط��ة للوزن لنها 
حتت��وي عل��ى ن�صبة عالي��ة م��ن الربوتينات 
والكاربوهي��درات الت��ي تك��ون مرتك��زة يف 
اخل�ص��ار مم��ا ت��وؤدي اىل فتح ال�صهي��ة وبعد 
ف��رتة وجي��زة ي�صع��ر الن�ص��ان باجل��وع مما 
ي�صط��ره اىل تن��اول الطعام  م��رة اخرى مما 
ي��وؤدي به��ذه احلال��ة اىل زيادة ال��وزن على 

خالف من تخفيف الوزن .

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة عمل باستا بالخضار

ما الذي يعنيه ظهور البقع البيضاء على أظافرك؟

 املكونات: ث��الث مئة غرام من املعكرونة 
ال�صباغيت��ي. كوب م��ن �صل�ص��ة الطماطم. 
حبت��ان من الطماطم مقطع��ة اإىل اأن�صاف. 
كوبان م��ن الربوكل��ي مف�ص��ول الزهرات. 
جزرتان مب�صورتان. ملعقة كبرة من زيت 
الزيت��ون. ف�ش م��ن الث��وم املهرو�ش. ر�صة 

من امللح.
 طريقة التح�صر: ن�صلق املعكرونة يف قدر 

ماء مملح بح�صب التعليمات املوجودة على 
العبوة ثم ن�صفيه. ن�صخن زيت الزيتون يف 
قدر، ونقلي الثوم. ن�صكب �صل�صة الطماطم 
ث��م ن�صيف الربوكل��ي، والطماطم الكرزية، 
واجل��زر املب�ص��ور. ننك��ه باملل��ح ون��رتك 
املزي��ج على نار هادئة حت��ى يغلي. ن�صع 
املعكرون��ة يف القدر ونخل��ط املزيج حتى 

تتجان�ش مع املكونات.

ه��ل تظهر البق��ع البي�ص��اء ال�صغرة عل��ى اأظافرك؟ 
اأنظ��ري اإليه��ا جي��داً وتفح�صيه��ا ملي��ًا لأن ه��ذا ل 
يعن��ي، كما تعتقدين، اأنك تعانني من نق�ش يف مادة 

الكال�صيوم... بل ي�صر اإىل اأمور اأخرى ل تعرفينها.
 تظهر البقع البي�صاء ال�صغرة على اأظافرك يف حال 
اإ�صابته��ا بالتهاب م��ا اأو تعر�صها ل�صدمة ما، الأمر 
الذي ي�صب��ب خلاًل يف عملية منوه��ا. فاأظافرك تنمو 

مبعدل ميلليمرت واحد كل 10 اأيام. 
ويف حال لحظت ظهور البقع البي�صاء عليها، 

فه��ذا يعني اأنه��ا تعر�صت ل��الأذى قبل ذلك 
بنحو �صهرين اإىل 3 اأ�صهر. 

وه��ذا الأذى ينت��ج ع��ن ال���رشر ال��ذي 
تلحقه به��ا بع�ش اأنواع طالء الأظافر 
غ��ر ال�صحي��ة اأو ق���ش اجلل��د الزائد 

بطريقة خاطئة اأو غر ذلك...     
 احلل

لي���ش ح��ل ه��ذه امل�صكلة �صعب��ًا. يكف��ي اأن تنتظري 
من��و الظفر جمدداً لك��ي تتمكني من ق�ش اجلزء الذي 
يحت��وي عل��ى البقعة البي�ص��اء منه. كم��ا ميكنك اأن 

تغطيها بوا�صطة طالء اأظافر ذي نوعية جيدة. 

ويف هذه احلالة، ل داعي لأن ت�صعري بالقلق. لكن 
اإذا ظه��ر عل��ى امتداد عر�ش ظف��رك خط اأبي�ش، 
فم��ن الأف�ص��ل اأن ت�صت�صري طبي��ب اجللد. ومن 

ال���رشوري اأن تفعل��ي ذل��ك اأي�ص��ًا عندم��ا ي�صبح 
�صمي��كًا وبلون اأكرث �صفافي��ة مما هو عليه يف احلالة 
الطبيعي��ة. فقد يعن��ي هذا اأن منطقة م��ا حتت الظفر 

م�صابة مبر�ش ما.   
طرق العناية

اأظاف��رك �رش من اأ���رشار جمالك. ل��ذا، ل ميكنك اأن 
تهمليه��ا. ولك��ي متنعي ظه��ور البق��ع البي�صاء 

عليها، قومي بهذه اخلطوات:
-طبقي كرمي الأ�صا�ش عليها ب�صكل منتظم.

-نظفيها بوا�صطة فر�صاة ناعمة.
-اعتمدي نظامًا غذائيًا متوازنًا.

-قوم��ي بربدها بلطف. لك��ن ل تكرري 
هذه العملية كثراً. 

ل ُين�ص��ح با�صتعمال ال�صاب��ون املعطر لتنظيف الب�رشة لأنه م�رش ب�صحتها ون�صارتها 
��ا ملعاجلة م�صاكل معين��ة يف الب�رشة كَحب  اإل اإذا كان ه��ذا ال�صاب��ون طبًي��ا وخم�ص�صً
ال�صباب. فالعطور واملواد الكيماوية التي تدخل يف توليفة ال�صابون املعطر تتفاعل مع 
الب���رشة وتوؤدي اإىل ت�صبغ اجللد عن��د تعر�ش الوجه لأ�صعة ال�صم�ش. كما اأن ال�صابون ل 
يزيل املاكياج يف �صكل مثايل، ما يعني اأنه ل ينظف الب�رشة بعمق. لهذا ال�صبب، اأن�صحك 
با�صتعمال غ�صول للوجه يالئم تركيبة ب�رشتك، واإذا كنت ت�صعني املاكياج يومًيا، 
ا كرمي الأ�صا�ش Foundation، عليك تنظيف ب�رشتك با�صتعمال  خ�صو�صً
الك��رمي اأو ال�صائل املزيل للماكياج، واتباع��ه بقطنة مبللة ب�صائل التونيك 
املنع�ش للتاأكد من نظافة الب�رشة كلًيا وحت�صرها ل�صتقبال كرمي العناية 
ب�ص��كل اأف�صل. هناك خيارات وا�صعة من امل�صتح���رشات املنظفة، لكن عليك 
اختي��ار م��ا يالئم تركيب��ة ب�رشتك ويريح��ك يف الوقت نف�صه، اخت��اري مثاًل النوع 
الكرمي��ي اإذا كانت ب�رشتك جافة، والنوع ال�صائل اأو الهالمي اإذا كنت تتمتعني بب�رشة 
ا املناديل املبللة املزيل��ة للماكياج، وهي رائعة عندما  خمتلط��ة اأو دهني��ة. هناك اأي�صً
تكون��ني عل��ى عجلة من اأم��رك، اأو ال�صائل املائ��ي املتعدد ال�صتعم��ال والذي يالئم كل 

اأنواع الب�رشة مبا فيها تلك احل�صا�صة، وميكن ا�صتعماله للوجه والعينني.

مهني��ًا: الدخ��ول يف نقا�صات غر جمدي��ة، لن يكون 
عام��اًل اإيجابيًا لتبديل بع���ش املعطيات التي تلوح 

يف الأفق، فكن حذراً
عاطفيًا: ل تفرط يف ال�رشيك، فهو الأقرب اليك واأكرث 

من يفهم اأو�صاعك احلياتية

مهنيًا: جتنب اجلدال والنزاع واحلروب هذا اليوم قدر 
امل�صتطاع، تنازل وكن متفهمًا ول تذهب بعيداً، قد ل 
تتحقق اأحالم��ك بال�رشعة التي تتوخاها عاطفيًا: قد 
تكون تغا�صيت عن بع�ش املوا�صيع، لكن املجال ما 

زال متاحًا لتاليف الأ�صواأ

مهني��ًا: يوم �صعيف ل يعد باأي تط��ور اأو نتيجة، 
عل��ى ال�صعيد املهني، وق��د يعرت�ش بع�صهم على 

مواقفك، فال توؤزم الو�صع
عاطفي��ًا: ت�رشفات��ك ال�صتفزازي��ة قد ت��وؤدي اىل 

خالف مع ال�رشيك وتكون العواقب وخيمة جداً

مهنيًا: تدخل مرحلة اأكرث دقة، ويحذرك الفلك من 
�صجار عقيم يطراأ وجت��د نف�صك يف موقف �صعيف 

وترتبك
عاطفي��ًا : اإذا رغب��ت يف املحافظ��ة عل��ى موقعك 
يف قل��ب ال�رشيك، علي��ك اأن تكون اأك��رث جدية من 

ال�صابق

مهني��ًا: يخ��ف ال�صغ��ط وتب��داأ احلواج��ز بال�صقوط 
الواح��د تل��و الآخ��ر، وت�ص��ارك يف م�صاري��ع مهمة 

تتطلب خميلة وا�صعة
عاطفي��ًا: التخطي��ط للم�صاري��ع امل�صتقبلي��ة ق��د ل 

يجدي نفعًا اإذا مل يكن مقرتنًا بالنيات ال�صافية

أيهما أفضل لتنظيف البشرة
 الصابون أم المستحضرات المزيلة للمكياج؟

السلطة والعصائر الطبيعية 
تسبب زيادة وزنك.. إكتشفي السبب 


