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مهني��ًا: يحدثك هذ� �ليوم عن �ملا�ض��ي �أو يعيد 
طرح��ه جمدد�ً لك��ي تاأخذ �لعرب مما ح�ض��ل يف 

�ل�ضابق، فتكون و�عيًا كثري�ً
عاطفيًا: كن م�ضتعد�ً ملا �ضيطرحه �ل�رشيك، فهو 
ق��د يفاجئك مب��ا يج��ول يف خاطره م��ن �أفكار 

ر�ئعة

مهنيًا: يخبئ لك هذ� �ليوم مفاجاأة �ضارة ويجعلك 
تتفهم بع�ض �لتفا�ض��يل �ملا�ض��ية، وي�ضاعدك يف 
جم��ال �إعالين �أو ترويج��ي عاطفيًا: قل��ق �ل�رشيك 
و��ض��طر�به �ض��ببهما تعامل��ك معه، علي��ك �إيجاد 

�لطريقة �لناجحة لتخلي�ضه مما يعانيه

مهني��ًا: ي�ض��ع ه��ذ� �لي��وم ح��د�ً لالإ�ض��كاالت، 
وي�ض��كل طالعًا جيد�ً ويتح��دث عن �رش�كة قد 

تنمو
عاطفيًا: �لرومان�ض��ية هي �لطريق �الأ�ضهل �ىل 
قلب �ل�رشيك، فهي تذلل �مل�ض��اعب مهما بلغ 

حجمها

مهني��ًا: ي��وم مالئم ج��د�ً ويفت��ح �أمام��ك �أبو�بًا 
مغلقة �أو ي�ضهل �لطريق، �نتبه الأو�ضاعك �ملالية 
فق��د تتعقد �الأمور عاطفي��ًا: ال ترت�جع �أمام �أول 
ف�ضل، يف �حلياة مطبات وعر�قيل كثرية و�لبقاء 

فيها ل�ضاحب �الإر�دة �ل�ضلبة

مهنيًا: ترتف��ع �ملعنويات ويهد�أ �ملز�ج فتعو�ض 
عن �لوقت �ل�ضائع وتنجز م�رشوعًا لتبد�أ باآخر

عاطفي��ًا: �ذ� �ض��عرت باأن و�ض��عك �لعاطفي غري 
مريح، عليك �أن تبادر �إىل �إجر�ء تعديالت جذرية 

لتخطي ذلك

مهنيًا: يركز هذ� �ليوم على �رشورة �النتباه �إىل 
عملك وقد يزف �إليك خرب�ً �ضار�ً

عاطفي��ًا: مهم��ا �ض��معت م��ن �نتق��اد�ت ب�ض��اأن 
ت���رشف �ل�رشيك مع��ك ال تعرها �آذ�نًا �ض��اغية، 

�أنت وحدك �الأدرى مبعاجلة �الأمور

مهني��ًا: يرط��ب ه��ذ� �لي��وم �الأجو�ء قلي��اًل وجتد 
مالذك بالقرب م��ن بع�ض �لزمالء، ومن �ملمكن 

�أن حتقق �أمنية 
عاطفيًا: يبادلك �ل�رشيك �ليوم �ملزيد من �لعطف 
و�حلن��ان، و�أن��ت ب��دورك ال ت�ض��تغل طيبته الأنك 
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اليِك خلطات تبييض األسنان في المنزل دون اللجوء لألطباء

يبح��ث �لكث��ري م��ن �لنا���ض ع��ن ط��رٍق د�ئم��ة 
لتبيي�ض �أ�ض��نانهم؛ فالقيام بتنظيف �الأ�ض��نان 
عن طري��ق �لفر�ض��اة و�ملعج��ون ب�ض��كٍل يومي 
قد يوؤم��ن �حلماية �لكاملة لالأ�ض��نان، ولكنه ال 
يقوم بتبيي�ضها و�إعطائها �للون �لنا�ضع؛ لذلك 
يذه��ب �لكثري من �لنا���ض �إىل �لطبيب لتبيي�ض 
�أ�ض��نانهم، وتاأخذ عملية �لتبيي�ض وقتًا وجهد�ً 
كبريي��ن، ولذل��ك �ض��نذكر لكم بع���ض �خللطات 
لتبيي���ض  ��ض��تعمالها  ميك��ن  �لت��ي  �ملنزلي��ة 

�الأ�ضنان.
 ط��رق تبيي���ض �الأ�ض��نان هن��اك �لعدي��د م��ن 
�ملو�د �ملنزلية �لتي ت�ض��اعدنا يف �حلفاظ على 

�الأ�ضنان من �ال�ضفر�ر، ومن هذه �خللطات:
 )1( ع�ض��ري �لليم��ون و�مللح: وذل��ك من خالل 
ع���رش ليمونة و�إ�ض��افة �لقليل م��ن �مللح �إليه، 
وثم �مل�ضم�ض��ة ب�ض��كٍل م�ض��تمر بهذ� �ملحلول، 
وترك��ه ف��رتًة عل��ى �الأ�ض��نان قبل ب�ض��قها كي 

ي�ضاعد على تبيي�ضها.
  )2(ق���رش �لليم��ون �أو �لربتق��ال: وذل��ك بف��رك 
�الأ�ض��نان من �لد�خل ب��ه؛ فهو مفيد يف تبيي�ض 

�الأ�ضنان.
)3( بيكربون��ات �ل�ض��ود� و�مل��اء: حي��ث يت��م 
خلطهم��ا مع بع�ض��هما �لبع�ض، و�لتم�ض��م�ض 
به��ذ� �ملحل��ول؛ فهو ي�ض��اعد عل��ى �إز�ل��ة �لبقع 
�ل�ض��فر�ء وغريها عن �ض��طح �الأ�ض��نان، وي�ضهم 

يف تبيي�ضها. 
 )4(�لع�ض��ل: يك��ون بو�ض��ع ع�ض��ل طبيعي على 
فر�ض��اة �الأ�ض��نان ومزج��ه مبعج��ون �الأ�ض��نان 
من ف��رتٍة �إىل �أخرى؛ وذلك ملا يحتويه �لع�ض��ل 
م��ن فو�ئد تع��ود على �ض��حة �الأ�ض��نان، وتقوم 

بتبيي�ضها.
  )5(غ�ض��ل �لفم �أ�ضبوعيا مباء �الأوك�ضجني: فهو 
غري مكل��ف ومتوفر يف جمي��ع �ملناطق، ولكن 
يج��ب عدم �الإكث��ار م��ن ��ض��تعماله الأنه م�رش 

باالأ�ضنان عند �الإفر�ط به.
)6( �ملريمي��ة و�ملل��ح: ويت��م ذل��ك ع��ن طريق 
و�ضع �أور�ق �ملريمية و�مللح يف وعاء، ومن ثم 

طحن �الأور�ق حتى ت�ضبح كالعجينة، ثم و�ضع 
�لعجين��ة يف ف��رن د�فئ حتى ت�ض��بح �ض��لبة، 
وبعد ذلك فرمها جيد�ً �إىل �أن ت�ض��بح كالبودرة 
�لت��ي يت��م ف��رك �الأ�ض��نان به��ا يومي��ًا، وميكن 
��ضتعمالها �أ�ضبوعيًا؛ فهي فعالة يف عالج �للثة 

�مللتهبة وت�ضهم يف تبيي�ض �الأ�ضنان.
 )7( �لنعن��اع: طح��ن �أور�ق و�إ�ض��افة بع���ض 
�لزي��ت علي��ه، و��ض��تخد�م هذ� �ملزي��ج يف دهن 

�الأ�ضنان يوميًا..
)8( زي��ت �لزيت��ون: يتم ف��رك �الأ�ض��نان بقطنة 
مغمو�ض��ة يف زيت �لزيتون �أو و�ض��ع �لفر�ض��اة 
يف زيت �لزيتون وغ�ض��ل �الأ�ضنان بعدها. يعمل 
هذ� �لزيت على �ملحافظة على نظافة �الأ�ضنان، 
باالإ�ض��افة �إىل تقوية �للثة ومن��ع نزيفها.. �ما 
�الأطعم��ة �لت��ي حتاف��ظ عل��ى �الأ�ض��نان هن��اك 
�لكث��ري من �الأطعمة �لتي مبجرد تناولها فاإنها 

حتافظ على لون �الأ�ضنان �الأبي�ض، �أهمها: 
�لتفاح: ُي�ضمى �لتفاح بفر�ضاة �الأ�ضنان �لطبيعة 
ب�ض��بب ن�ض��يجه �لليفي، عل��ى �لرغم م��ن �أنه ال 
ي�ض��كل بدياًل عن تنظيف �الأ�ض��نان بالفر�ضاة �أو 

�خليط �لطبي، �إال �أنه من �ملمكن �أن يكون خيار�ً 
منا�ض��بًا ُم�ض��اند�ً للتنظيف �ليوم��ي. من �ملهم 
معرف��ة �أن تن��اول �لتفاح ُين�ض��ط �للث��ة، وُيقلل 
م��ن كمي��ة �لبكترييا �لفموي��ة، ويزيد من تدفق 
�للع��اب، وهو ب��دوره ُيقل��ل من �حلمو�ض��ة يف 
�لفم، ويغ�ضل �لطعام �لعالق ومينع �جلفاف، �إال 
�أن ع�ضري �لتفاح قد يوؤدي �إىل ت�ضو�ض �الأ�ضنان. 
�حلم�ض��يات: حتت��وي عل��ى كمي��ات عالية من 
فيتامني �ض��ي، و�الأ�ض��خا�ض �لذين يعانون من 
نق�ضه يتعر�ضون لنزيف �للثة مما ي�رش بثبات 
�الأ�ضنان. ُيف�ضل �إ�ضافة �حلم�ضيات �ىل �لنظام 
ف��روت،  و�جلري��ب  �لربتق��ال،  مث��ل  �لغذ�ئ��ي، 
و�خلي��ار؛  و�لطماط��م  و�لبطي��خ،  و�الأنانا���ض، 

لغناها بفيتامني �ضي.
 �ملوز: يحت��وي على �لفيتامين��ات، و�ملعادن، 
وخا�ض��ة �لبوتا�ض��يوم و�حلدي��د، �لتي ت�ض��اعد 
يف �ملحافظ��ة عل��ى قوة �الأ�ض��نان و�ض��حتها، 
كم��ا �أنه ال يلت�ض��ق باالأ�ض��نان وي�ض��هل �إز�لته. 
ي�ضاهم �لق�ضم �لد�خلي لق�رش �ملوز على تبيي�ض 

�الأ�ضنان �إذ� مت فركه بها.

�لطازج��ة عل��ى  �لفر�ول��ة  �لفر�ول��ة: حتت��وي   
طبق��ة  الإز�ل��ة  �مل�ض��تخدم  �ملالي��ك  حم���ض 
�لط��الء �لق��ذرة عن �الأ�ض��نان وتطه��ري �لفم من 
�لبكترييا. �إذ� ُخلطت �لفر�ولة مع �ل�ضود� ميكن 
��ضتخد�مها كاإ�ضافة ملعجون �الأ�ضنان، وتكون 
ب�ض��حق �لفر�ول��ة ومزجه��ا م��ع �ل�ض��ود� حتى 
�حل�ض��ول على خليط متجان�ض ثم �لقيام بدهن 
�خلليط على فر�ض��اة �الأ�ضنان. بعد حو�يل خم�ض 
دقائق نغ�ضل �لفم من هذ� �خلليط كما نفعل بعد 

�لتنظيف �لعادي بالفر�ضاة و�ملعجون.
 �خل�ض��ار �جلذري��ة: م�ض��غ �جل��زر، و�لكرف���ض 
و�خل�رشو�ت �جلذرية ُيحفز ن�ضاط �للثة، وتعترب 
�للثة مهمة الأنها �إن كانت قوية و�ض��ليمة فاإنها 
حتاف��ظ عل��ى �ض��حة �الأ�ض��نان. ويعت��رب �جلزر 
و�لكرف���ض م��ن �مل�ض��ادر �جلي��دة مل��ادة بيت��ا 
 ،A كاروتني �ل��ذي ُينِتج منه �جل�ض��م فيتامني
ويجعل �الأ�ض��نان �أكرث بيا�ضًا و�ضالبة. يتو�جد 
و�لفج��ل،  �حلل��وة،  �لبطاط��ا  يف   A فيتام��ني 
و�لبنجر، �لذي ي�ض��اعد ن�ض��بة �ملاء �لعالية فيه 
يف �ملحافظة على �الأ�ضنان و�للثة �أكرث نظافًة. 

بغداد – هيفاء القره غولي

عجينة الفطائر

إزالة أحمر الشفاه الملتصق في المالبس 

 �ملكون��ات: �أربع��ة �أك��و�ب من �لدقي��ق. كوبان من 
�مل��اء �لد�ف��ئ. ن�ض��ف كوب حلي��ب بودرة. ن�ض��ف 
كوب زيت دو�ر �ل�ض��م�ض. ربع كوب من �ل�ضكر ناعم 
)ب��ودرة(. ملعقة كبرية من �خلم��رية فورية. ملعقة 
�ض��غرية م��ن �لبيكن��ج ب��اودر. ملعقة �ض��غرية من 

�مللح.
 طريقة �لتح�ض��ري: ن�ض��ع �ملاء و�حللي��ب فى وعاء 

ونحركهما جيد�ً. ن�ض��يف �ل�ض��كر و�لزيت و�خلمرية 
و�لبيكنج باودر و�ملل��ح على �ملاء و�حلليب ونقلب 
�ملزيج جيد�ً ونرتكه جانبًا مدة خم�ض دقائق حتى 
ترتفع �خلمرية. ن�ض��يف كوبني من �لدقيق ونعجنه 
جي��د�ً م��ع �خلليط، ث��م ن�ض��يف �لكوب��ني �لباقيني 
ونعجن �خلليط ملدة ربع �ضاعة حتى تلني �لعجينة. 
ننقل �لعجين��ة �إىل وعاء، ندهن �لوعاء بالزيت قبل 

و�ض��ع �لعجينة فيه، ونغط��ي �لعجينة ونرتكها يف 
م��كاٍن د�ف��ئ حتى تختم��ر مدة �ل�ض��اعة و�ل�ض��اعة 
و�لرب��ع. نف��رد �لعجين��ة ون�ض��كلها ونح�ض��يها مب��ا 
نف�ض��ل من ح�ضو�ت ون�ض��عها فى �ل�ضو�ين، وندهن 
وجهه��ا باحللي��ب ونر�ض��ها بال�ضم�ض��م، ونرتكه��ا 
لتختم��ر مدة ربع �ض��اعة وهي مغطاة. ن�ض��عها يف 
ف��رٍن متو�ض��ط �حل��ر�رة، ث��م نحمرها حتى ت�ض��بح 

 ميكن ��ضتعمال بع�ض منتجات �إز�لة �لبقع ثم غ�ضل 
قطع��ة �ملالب���ض �مللوثة بال��روج مبا���رشة باملاء 
�لد�ف��ئ. يج��ب جتن��ب �لفرك �أثن��اء عملي��ة تنظيف 
بقع �ل��روج حتى ال تتمزق �أن�ض��جة �ملالب�ض. ميكن 
��ض��تعمال بع�ض �لكحول على قطعة قما�ض وم�ض��ح 
بقع��ة �لروج بهم��ا. ميكن ��ض��تعمال غ��از �الأمونيا 
م��ع �لقلي��ل من �لن�ض��ادر، ثم غ�ض��ل �لقطع��ة باملاء 
و�ل�ض��ابون. كم��ا �أن ملثبتات �ل�ض��عر دور يف �إز�لة 
بقع �لروج ع��ن �ملالب�ض، فيمكن ر���ض �لقليل منها 
على �لبقعة ثم تركها لعدة دقائق، ثم ت�ضمح بقطعة 
قما�ض بي�ضاء، ليغ�ضل بعدها باملاء �لد�فئ. يف�ضل 
تنظي��ف قطع��ة �ملالب���ض �مللوثة ببع���ض من بقع 
�لروج عند �ملحالت �خلا�ض��ة بالتنظيف خا�ضة �إذ� 

كانت هذه �ملالب�ض م�ض��نوعة م��ن �جللد �أو �لفرو 
وغريها م��ن �الأقم�ض��ة �حل�ضا�ض��ة. ميكن ��ض��تخد�م 
�لفازل��ني بو�ض��ع �لقلي��ل منه على �لبقع، ثم غ�ض��ل 
قطع��ة �لقما�ض بالقليل من �مل��اء وتركها بعد ذلك 
ك��ي جتف. �أم��ا �إذ� كانت قطعة �ملالب�ض م�ض��نوعة 
م��ن �حلرير، فيمك��ن ��ض��تعمال قطعة م��ن �ل�رشيط 
�لال�ض��ق �ل�ضفاف و�ل�ض��غط به على منطقة �لبقعة، 
ث��م �إز�لتها ب�رشع��ة وبقوة وعلى �لف��ور. ميكن ر�ض 
�لقليل من بودرة �لتلك �أو �لطبا�ض��ري وفركها بلطف 
ليزول بعدها �أثر �لروج عن �ملالب�ض. و�ض��ع �لقليل 
م��ن معج��ون �الأ�ض��نان على بقع��ة �لروج ث��م فرك 
�ملكان جيد�ً بها، �ضي�ض��اعد يف �إز�لة بقع �لروج عن 

�ملالب�ض.

 يحت��وي �ل�ض��اي �الأخ���رش عل��ى مفعول �ض��حري 
يف �إنقا���ض �لوزن، وتخلي�ض �جل�ض��م من �لدهون 
�ملرت�كمة فيه، و�لق�ض��اء على �ل�ض��منة، فاإذ� كنت 
تعانني من زي��ادة يف �لوزن فاإن كل ما عليك هو 
�لقيام بتقليل ب�ض��يط لكميات �لطعام و��ض��تبد�لها 
بال�ضاي �الأخ�رش. دور �ل�ضاي �الأخ�رش يف مكافحة 
�ل�ضحوم تو�ضل �لعلماء خالل �الأبحاث و�لدر��ضات 
�ملتو��ضلة �إىل �أن �رشب كمياٍت منا�ضبة من �ل�ضاي 
�الأخ�رش يكافح �لد�ض��م و�ل�ض��حوم و�لدهون، فقد 

تبني �أن �الأ�ضخا�ض �لذين ي�رشبون زجاجًة 
م��ن �ل�ض��اي �الأخ���رش ب�ض��كٍل يوم��ي، 

وملدة ثالثة �ض��هور، ينق�ض مقد�ر 
�ل�ضحوم يف �أج�ضامهم �أكرث من 

�أولئك �لذين ي�رشبون �ل�ضاي 
�لعادي �أو �الأحمر. ويعتقد 

�لعديد من �لباحثني �أن 
�ملوج��ودة  �مل��ادة 
�الأخ�رش  �ل�ض��اي  يف 
و�لتي تعرف با�ض��م 
م��ن  كات�ض��ني"   "
�أن تنق�ض  �ض��اأنها 
�ل��وزن، وذل��ك من 

خالل حتفيز �جل�ض��م على حرق �ل�ضعر�ت �حلر�رية 
و�لتخفي��ف م��ن �ض��حومه. وتع��ود فائ��دة �ل�ض��اي 
ب�ض��كل عام �إىل �حتو�ء معظ��م �أنو�عه على كمياٍت 
كبرية من مادة �لب��ويل فينول، وهي مادة نباتية 
لها تاأثري م�ضاد لالأك�ض��دة و�ل�رشطانات، وم�ضاد 
�أي�ض��ًا للحمات �لر��ض��حة، كما ثب��ت �أن لها تاأثري� 
م�ض��اد�ً لاللتهاب. وحتدث �لكثري من �الأ�ض��خا�ض 
جتاربهم  ع��ن 
حول 

ه��ذ� �ملو�ض��وع، فبع��د م�ض��ي ثالث��ة �أ�ض��هر على 
�رشب �ل�ض��اي �الأخ�رش ح�ض��ب ما قال��و� تبني �أنهم 
ق��د ��ض��تطاعو� �أن يخ���رشو� وزنًا �أك��رث من غريهم 
�لذي��ن مل ي�رشبو� �ل�ض��اي �الأخ���رش، وقد حدث لهم 
نق���ض و��ض��ح يف حجم كتلة �جل�ض��م، وقيا�ض��ات 
�خل�رش، و�ملقد�ر �لكلي لل�ض��حوم يف �جل�ض��م، ومن 
�جلدي��ر ذك��ره �أن �لكمي��ة �ملثالي��ة لتحقي��ق تل��ك 
�لفائ��دة هي �أربعة فناج��ني يف �ليوم �لو�حد. دور 
�ل�ض��اي �الأخ���رش يف �أك�ض��دة �لده��ون �أك��د خرب�ء 
�لتغذي��ة و�ملخت�ض��ون �أن �ل�ض��اي �الأخ���رش يلعب 
دور�ً كبري�ً يف تخفيف �لوزن ب�ضكٍل فعال؛ حيث 
�إنه يحتوي على مكوناٍت طبيعية ت�ضاعد يف 
زيادة حرق �لدهون و�ل�ض��عر�ت �حلر�رية 
يف ج�ض��م �الإن�ض��ان �أن خال�ضة �ل�ضاي 
�الأخ�رش قد تلعب دور�ً يف �ل�ضيطرة 
على بنية �جل�ض��م من خالل عملية 
�أك�ض��دة �لده��ون، وبين��ت نتائج 
�لدر��ض��ات �أي�ض��ًا �أن ما يقارب 
266 م��ن �ل�ض��عر�ت �حلر�رية 
�لز�ئ��دة يت��م حرقه��ا يومي��ًا 
عن��د تناول منتجات �ل�ض��اي 

�الأخ�رش.

مهنيًا: ال ت�ضمح �أو�ضاعك �ملادية باملجازفة، 
فكن حذر�ً وال تتخذ �لقر�ر�ت �لطائ�ضة

عاطفي��ًا: تتغ��ري مقايي�ض كث��رية عرب جتربة 
مررت بها وتعلمت منها در�ضًا يف �حلياة

مهني��ًا: يه��دد ه��ذ� �لي��وم ببع���ض �لقطيع��ة و�جلفاء، 
�إح��ذر �النتق��اد�ت و�ل�ض��كاوى �ملتكررة عن��ك، وو�جه 
�ملنتقدي��ن و�مل�ض��ككني باحلقائ��ق �لد�مغ��ة عاطفيًا: 
حتقق �ليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة، �ل�رشيك 

ي�ضارحك برغبته يف م�ضاعدتك

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �لي��وم ع��ن �أخب��ار مربكة 
تتعلق مب�ضد�قية �أحدهم �أو بحياته �ملهنية

عاطفي��ًا: متغري�ت متو��ض��لة تدفع��ك �إىل �إعادة 
�لنظ��ر يف �أمور مهمة، وهذ� ي�ض��اعدك ملزيد من 

�لتطور و�لتقدم

مهني��ًا: تو�جه��ك حتديات �ض��تى غري �أن��ك و�ثق 
بقدر�تك وباأنك على م�ضتوى �مل�ضوؤولية

عاطفيًا: على �لرغم من �مل�ض��اكل �لتي تو�جهها 
مع �حلبيب فاإنك ال ت�ض��تطيع �البتعاد عنه يومًا 

و�حد�ً

مهنيًا: تنتظرك �ملكافاآت و�ملفاجاآت �ل�ضارة، وتزد�د 
�الأرب��اح و�لت�ض��ويات و�النفر�جات، فما عليك �ض��وى 
�قتنا���ض �لفر���ض حلظ��ة و�ض��ولها عاطفي��ًا: تبادل 
�لر�أي مع �ل�رشيك قد ي�ض��اهم يف تغيري �لوقائع، وذلك 

يكون مل�ضلحتكما من دون �أدنى �ضك

هل الشاي األخضر ينقص الوزن؟


