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مهني��ًا: يثري هذا اليوم موا�ضيع مهنية مهمة 
ويجعل��ك �ضديد االنفعال جت��اه اأي اقرتاح اأو 

فكرة
عاطفي��ًا: اإذا كنت ُمقدم��ًا على جديد عاطفي 
فقد تتحّم�س له جّداً يف هذا الوقت، وينعك�س 

اإيجابًا على و�ضعك

مهنيًا: تن�ضط االت�ضاالت املثمرة وتنفرج االأو�ضاع 
االإداري��ة  ا�ضتثم��ر طاقات��ك  عل��ى نح��و ملح��وظ، 
ومواهبك يف �ضبي��ل ا�ضتغالل الفر�س عاطفيًا: يبداأ 
فينو�س باالنتق��ال اإىل موقع جديد فيتبدل مزاجك 

العاطفي وت�ضبح اأ�ضد تطلبًا من اآخر

مهنيًا: تكّون روؤية وا�ضحة للم�ضتقبل، وتاأتي 
ردات فعل��ك ممي��زة وجتعل��ك تخو�س جتربة 

م�ضّوقة جداً
عاطفي��ًا: ي��زداد حب��ك لل�رشي��ك م��ع االأي��ام، 
حاف��ظ عليه ق��در ا�ضتطاعت��ك وامنحه كل ما 

متلك من عاطفة �ضادقة

مهنيًا: قد يثري هذا اليوم رّد فعل على حدث يطراأ 
يف م��كان عمل��ك، ويتحدث عن تغي��ري يف اجواء 
العم��ل عاطفي��ًا: ال ت��رتك فق��دان الثق��ة يوؤثر يف 
عالقت��ك بال�رشيك، فهو ق��د يو�ضلكما اإىل اأماكن 

ال ترغبان يف الو�ضول اإليها

مهني��ًا: حل�ضن احلظ يكون ه��ذا اليوم منا�ضبًا 
جداً مل�ضاريعك ويوّلد طاقة اإيجابية

ع��دم  ب�ضب��ب  باالرتب��اك  ت�ضع��ر  عاطفي��ًا: 
�رشاحتك مع احلبيب وتفاجئك رّدة فعله غري 

املتوقعة وت�ضعك يف موقف حمرج

مهني��ًا: ي�ضّل��ط هذا اليوم ال�ض��وء على ق�ضايا 
مالي��ة ملّحة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا 
اأو �ضلف��ة اأو ما �ضابه عاطفي��ًا: ينتقل فينو�س 
اإىل ب��رج القو���س ليج��اور كوك��ب �ضات��ورن، 
م��ا يخفف م��ن الوهج العاطفي ال��ذي عرفته 

�ضابقًا ويهدد ببع�س اخلالفات

مهنيًا: تثار اليوم اأزمة لها عالقة باملا�ضي، 
حاف��ظ على م�ضاع��رك واآرائك �رشّي��ة، واعمل 

بعيًدا عن العيون
عاطفي��ًا: ال تنتظ��ر مب��ادرة ال�رشي��ك لتع��ّ� 
ل��ه عن م�ضاع��رك، فه��ذا مينحكما مزي��داً من 
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اليِك بعض الوصفات الطبيعية لعالج الشعر الخفيف من األمام

�ضع��رك هو �رش جمالك ال��ذي تتزينني به، ولكن 
تع��اين العديد م��ن ال�ضي��دات من م�ضكل��ة ال�ضعر 
اخلفي��ف وخا�ض��ة م��ن االأم��ام، م��ا يقل��ل من 
جم��ال �ضعره��ا ويزعجه��ا، فت�ضع��ى اإىل البحث 
ع��ن و�ضائ��ل ت�ضاعدها على عالج��ه ومتنع من 
ت�ضاقط��ه وتخل�ضه��ا م��ن ه��ذا املظه��ر املزعج 
وتعيد اإىل �ضعره��ا كثافته ومظهره اجلذاب من 
جديد. ولذلك اليك هذه الو�ضفات الطبيعية التي 

ت�ضاعدك على عالج هذه امل�ضكلة 
اجلرجري

ثب��ت جن��اح اجلرج��ري يف ع��الج ه��ذه امل�ضكلة 
�رشيًع��ا، فقط اأح���رشي حزمتني م��ن اجلرجري 
واغ�ضليهم��ا جي��ًدا بامل��اء، ث��م ا�رشبيهم��ا يف 
اخلالط حت��ى ت�ضبح��ان كالعج��ني و�ضعيهما 
عل��ى �ضع��رك، خا�ض��ًة ف��روة راأ�ض��ك واملنطق��ة 

امل�ضاب��ة وغط��ي �ضع��رك بغط��اء بال�ضتيك��ي، 
واتركيه��ا مل��دة 3 �ضاع��ات، ثم اغ�ضل��ي �ضعرك 
جي��ًدا بامل��اء. ك��رري ا�ضتخ��دام ه��ذه الو�ضفة 

مرتني اأ�ضبوعًيا و�ضتالحظني الفارق.
البي�س

اخفق��ي بي�ضت��ني يف وع��اء و�ضع��ي اخللي��ط 
عل��ى ف��روة �ضع��رك واتركي��ه مل��دة 30 دقيقة، 
ثم اغ�ضلي��ه باملاء الفاتر وال�ضامبو، كرري هذه 
الو�ضف��ة مرتني يف االأ�ضب��وع، حيث اإن البي�س 
غن��ي بال�وتني الطبيع��ي، الذي يغ��ذي ال�ضعر 

ويعيد اإليه كثافته مرة اأخرى.
زيت حبة ال�كة

ا�ضرتي زيت حبة ال�ك��ة النقي، و�ضعي القليل 
من��ه يومًي��ا عل��ى ف��روة الراأ���س م��كان ال�ضعر 
خلفيف مع التدليك اخلفيف باأطراف االأ�ضابع، 
حت��ى تن�ضطي ال��دورة الدموي��ة وميت�س اجللد 
الزي��ت متاًم��ا. يعرف عن زيت حب��ة ال�كة اإنه 
يحت��وي عل��ي كل العنا���رش الالزم��ة للحفاظ 

علي �ضح��ة ال�ضعر ويلع��ب دوًرا قوًيا يف تغذية 
ف��روة الراأ���س ومن��ع م�ضكل��ة ال�ضل��ع وت�ضاق��ط 
ال�ضعر واحل�ض��ول على �ضعر اأكرث كثافة و�ُضمًكا. 
ا خلط زيت حب��ة ال�كة مع ع�ضري  ميكن��ك اأي�ضً
الليمون وترك��ه 20 دقيقة على ال�ضعر ثم غ�ضله 
بال�ضامبو، وانتظمي عل��ى هذه الو�ضفة ملدة 5 

اأ�ضابيع مينع ت�ضاقط ال�ضعر.
الب�ضل

قطع��ي الب�ض��ل اإىل �رشائ��ح وانقعي��ه يف امل��اء 
قلي��اًل، ث��م خذي هذا امل��اء و�ضعي��ه على فروة 
الراأ���س، ودلكي االأماكن اخلفيفة ال�ضعر ومقدمة 
الراأ���س به��ا، ث��م اتركيه م��دة طويل��ة �ضاعة اأو 
�ضاعت��ني حتى ين�ض��ف، ثم اغ�ضلي �ضع��رك جيًدا 
لتتخل�ضي م��ن رائحة الب�ضل، يع��د الب�ضل اأحد 
اخلفي��ف  لل�ضع��ر  املنزلي��ة  العالج��ات  اأف�ض��ل 
واملت�ضاق��ط، الأنه يحت��وي عل��ى الك�يت الذي 
يح�ض��ن الدورة الدموية ويحف��ز ب�ضيالت ال�ضعر 

ويعزز منوه.

الثوم
الث��وم هو احل��ل املثايل لع��الج م�ضكل��ة ال�ضعر 
اخلفي��ف، حي��ث اأثبت��ت الدرا�ضات اأن��ه يحتوي 
عل��ى العديد من الفيتامين��ات ون�ضبة عالية من 
مادة الك�يت والكال�ضيوم والف�ضفور التي تعمل 
جميعه��ا على تغذية ج��ذور ال�ضعر وزيادة منوه 
وكثافت��ه ومنع ت�ضاق��ط ال�ضع��ر وا�ضتعادته يف 

فرتة وجيزة.
 �ضع��ي ف�ضو���س الث��وم يف قلي��ل م��ن زي��ت 
الزيت��ون واتركيه مل��دة اأ�ضبوع، ث��م ا�ضتخدميه 
لياًل على ف��روة الراأ�س مع التدليك برفق وغطي 
راأ�ض��ك باإح��كام واتركي��ه حت��ى ال�ضب��اح ث��م 
ا تدليك فروة الراأ�س  اغ�ضلي��ه جيًدا. وميكنك اأي�ضً
بف�ضو���س الث��وم مبا���رشًة لتفتي��ح الب�ضيالت 

وامل�ضام التي ت�ضاقط ال�ضعر منها.
ال�ضدر

ال�ض��در فائ��دة كب��رية يف ح��ل جمي��ع  الأوراق 
م�ضكالت ال�ضع��ر وخا�ضة اإنباته جمدًدا، فمجرد 

خلطه مع ماء غ�ضل ال�ضعر اأو و�ضعه كما�ضك مع 
الزي��وت يعطي نتائ��ج مبهرة ب�ضه��ادة اجلميع. 
ا خلط  ثالث مالعق �ضدر مع كوب  وميكنك اأي�ضً
م��اء وذوبيها اىل اأن تظهر له��ا رغوة واتركيها 
ن�ض��ف �ضاع��ة حت��ى تتخمر، ث��م �ضعيه��ا على 
ال�ضع��ر ودلكي ف��روة الراأ�س به برف��ق واتركيها  
10 دقائق اأو اأكرث واحر�ضي على املداومة على 

هذه الو�ضفة و�ضتح�ضلني على نتيجة رائعة.
خلطة الزيوت

ميكن��ك خل��ط قلي��ل م��ن زي��ت اخل��روع وزي��ت 
الل��وز وزي��ت الزيتون وزيت احللب��ة وزيت حبة 
ال�ك��ة وزي��ت جوز الهن��د، �ضع��ي اخلليط على 
ف��روة الراأ���س يومًيا يف مناط��ق ال�ضعر اخلفيف 
واحر�ضي على التدليك برفق باأطراف االأ�ضابع 
حتى يتخلل فروة الراأ�س و�ضعي من�ضفة �ضاخنة 
عل��ى راأ�ضك مل��دة �ضاعة على االأق��ل، تعمل هذه 
الزي��وت عل��ى اإنبات ال�ضع��ر من جدي��د وزيادة 

كثافته.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل كفتة الدجاج 
املقادير

الدجاج: ن�ضف كيلو مفروم ناعم
جبنة بارميزان: ربع كوب 

بي�ضة خمفوق
بق�ضماط: ن�ضف كوب 
ان الثوم مهرو�س ف�ضّ

طحني: ربع كوب

ن�ضف ملعقة �ضغرية بهارات م�ضكلة
ملعقة �ضغرية بر�س ليمون

ملح: ربع ملعقة �ضغرية
3 مالعق كبرية زبد

طريقة التح�ضري
اخلط��ي الدج��اج املف��روم م��ع البي���س والث��وم 
واملل��ح  الليم��ون  وبر���س  والنعن��ع  والبق�ضم��اط 

والبهارات واجلينة حتى تتمازج املكونات.�ضكلي 
م��ن اخلليط اأقرا�س متو�ضطة احلج��م ثم اغم�ضيها 
بالطح��ني حتى تتغلف و �ضعيها يف طبق وغطيه 
ب��ورق النايل��ون وادخلي��ه الثالج��ة مل��دة 1/2 
�ضاعة.�ضخن��ي الزب��دة عل��ى الن��ار واقل��ي ك��رات 
الدج��اج حت��ى تتحمر.قدميها �ضاخن��ة اإىل جانب 

طبق من ال�ضلطة.

م��ا  دائم��ًا  اخل���رش  منطق��ة 
الده��ون  فيه��ا  تتجم��ع 
وكث��رياً م��ا حتت��ار الن�ضاء 
حول خ�ض��ارة دهون هذه 
اخل���رش  الأن  املنطق��ة 
املم�ضوق  والقوام  الرفيع 
دليل على جم��ال املراأة، 
الهدف  له��ذا  وللو�ضول 
بع���س  اإتب��اع  يج��ب 
اخلطوات لتح�ضلي على 

خ�رش نحيف.
-اأكرثي م��ن تناول الزبادي 
�ضم��ن نظام��ِك الغذائ��ي خ�ضو�ض��ًا قلي��ل 
الد�ض��م، وراع��ي التقليل من تن��اول اجلنب 
م��ن اأج��ل تقلي��ل ده��ون منطق��ة البطن 

واخل�رش.
امل�رشوب��ات  تن��اول  ع��ن  -توقف��ي 
الغازي��ة، ف��اإن ه��ذا ���رشوري ملن��ع 
منطق��ة  وتنحي��ف  البط��ن  اإنتف��اخ 
ه��ذه  مث��ل  اأن  وتذك��ري  اخل���رش، 
�ضع��رات  اإال  ه��ي  م��ا  امل�رشوب��ات 

حرارية زائدة ت�ضبب اإمتالء البطن.

-اإحر�ض��ي على تق�ضي��م غذائِك اليوم��ي اإىل �ضت 
وجب��ات �ضغ��رية بداًل م��ن ثالث وجب��ات كبرية 
للي��وم الواح��د وين�ض��ح ب��اأن ت�ض��م كل وجب��ة 
كمي��ة معقولة من اخل���رشوات والفاكهة على اأن 

تت�ضمن اأقل كمية ممكنة من ال�ضعرات احلرارية.
-اإلتزم��ي ب��اأداء متاري��ن نح��ت منطق��ة اخل�رش 
الت��ي  للتماري��ن  ب�ض��كل منتظ��م، �ضع��ي خط��ة 
�ضتقوم��ني بتاأديتها، دونيه��ا يف ورقة و�ضعيها 
على الثالجة اأو يف مكان ترينه طوال اليوم حتى 

تّذكري نف�ضِك بها.
-مترين العجلة اأو حتريك قدميِك يف �ضكل البدال 
م��ن اأ�ضه��ل التماري��ن الت��ي ميكن��ِك القي��ام بها 
باملن��زل لتنحيف اخل���رش، اإ�ضتلقي عل��ى الظهر 
و�ضعي يدِك خلف راأ�ضِك ثم اإرفعي خ�رشِك قلياًل 
ع��ن االأر�س وم��دى ذراعِك االأمي��ن لالأمام حتى 

يالم�س الركبة الي�رشى ثم العك�س.
-اإحر�ض��ي على �ض��د ع�ضلة منطق��ة البطن دومًا 
اأثناء امل�ضي اأو اجللو�س على كر�ضي العمل اأو اأثناء 
القيادة، �ضيحتاج منِك االأمر قدراً من الرتكيز يف 
البداية لكن��ِك �ضتعتادين علي��ه و�ضتجدين نف�ضِك 
تتخذي��ن هذا الو�ض��ع تلقائيًا، وه��ذه احليلة من 

اأف�ضل الطرق للح�ضول على خ�رش رفيع.

مهني��ًا: تفّوق��ك يف العم��ل يزعج بع���س الزمالء 
لكن��ه يف��رح بع�ضهم االآخ��ر، وه��ذا طبيعي حني 
حم��اوالت  عاطفي��ًا:  ال�ض��وء  دائ��رة  يف  تك��ون 
م�ضاعدة ال�رشيك يجب اأن تتوا�ضل حتى النهاية، 

وال ت�ضت�ضلم للعراقيل مهما تكن �ضعبة

مهني��ًا: ح��اول اأن تتجّن��ب االإره��اق وك��رثة 
املجه��ود غري امل��ّ�ر، الأنك ق��د تواجه بع�س 
التعب يف االأيام املقبلة، وي�ضتح�ضن اأن ترتاح
عاطفي��ًا: ت�رّشفات غ��ري مّ�رة م��ن ال�رشيك 

ب�ضبب ردود الفعل التي ظهرت
 اأخرياً منك

مهنيًا: يوم منا�ضب لك وُيك�ضبك نقاطًا كبرية 
واأهمية، وتوؤدي دوراً كبرياً يف العمل تهّناأ به 

من قبل اأرباب العمل
عاطفيًا: قد ي�ضعب عليك التفاهم مع ال�رشيك، 
ورمبا تظهر عن تاأفف وتذمر وتوجه االنتقاد 

واملالحظات اجلارحة من دون حدود

مهني��ًا: ال تذهب يف تفك��ريك نحو اأعمال غري 
اآمنة، فواقع و�ضعك املهني غري مريح

عاطفيا: يحمل اإليك هذا اليوم و�ضعًا عاطفيًا 
مر�ضّيًا، وت�ضيطر على انفعاالتك وتبدو واثقًا 

بنف�ضك

مهنيًا: تعيد اليوم بع�س الق�ضايا القدمية اإىل 
الواجهة، وتنتظر حدثًا اأو تطّوراً يجعلك تقوم 

ببع�س االت�ضاالت الطارئة
عاطفي��ًا: قد ت�ض��وء العالقة بال�رشي��ك قريبًا، 

لكن االأمر لن يطول �ضوى الأيام معدودة

واح��دة من اأ�ضواأ امل�ضكالت املزعجة التي قد تواجهنا 
هي االأرق وعدم القدرة على النوم ب�ضكل �ضحي. عدم 
احل�ض��ول على الق��در الكايف م��ن النوم خ��الل الليل 
يوؤثر �ضلًبا على العديد من وظائف اجل�ضم، كما ي�ضيب 

االإن�ضان بالتعب واالإجهاد وفقدان الرتكيز
 الن�ضائح واخلدع التي �ضتفيدِك.

- اأقنعة العني
اأو  ب��داًل م��ن االإ���رشاع لتن��اول االأقرا���س املنوم��ة 
املهدئات، فقط ا�ضتعين��ي باأقنعة العني الداكنة. فمع 
حج��ب االإ�ضاءة ع��ن العني، ي�ضبح اخلل��ود اإىل النوم 

اأ�ضهل.
- تناول الع�ضاء مبكًرا

م��ن اأف�ض��ل الن�ضائح الت��ي عليِك اتباعه��ا للح�ضول 

على نوم هادئ بدون اأرق، هي بتناول الع�ضاء مبكًرا. 
فيف�ضل تن��اول وجبة الع�ضاء قبل النوم بفرتة ال تقل 
ع��ن 3 �ضاع��ات لل�ضم��اح للجه��از اله�ضم��ي بالقيام 

بوظيفته ب�ضكل �ضل�س.
النوم ال�ضحي والنظام الغذائي ال�ضليم

 -
- جتنب ممار�ضة الريا�ضة قبل النوم

التمرين��ات الريا�ضي��ة ت�ضاعد على زي��ادة م�ضتويات 
الطاقة، لذلك ال بد من جتنبها قبل الذهاب اإىل النوم. 
م��ن املف�ض��ل اأن ال منار�س اأي مترين��ات بعد ال�ضاعة 

اخلام�ضة م�ضاًءا للح�ضول على نوم هادئ.
- زيت البابوجن

زيت البابوجن من الزيوت العطرية املميزة بخوا�ضها 

ال�ضرتخ��اء الذه��ن واخلل��ود اإىل الن��وم �رشيًع��ا. فقط 
اأ�ضيف��ي ب�ض��ع قطرات من زيت الباب��وجن اإىل حو�س 

اال�ضتحمام ومتتعي بنوم �ضحي هادئ.
- قراءة الكتب

ب��داًل م��ن ت�ضف��ح االنرتنت م��ن خ��الل الكمبيوتر اأو 
هاتف��ك النق��ال، قومي بقراءة اأي م��ن الكتب ال�ضيقة، 
املج��الت اأو حت��ى اجلرائ��د، فالق��راءة ت�ضاع��د عل��ى 

احل�ضول على نوم �رشيع بعيًدا عن االأرق.
- جتنب االأطعمة احلارة قبل النوم

تناول االأطعمة احلارة والغنية بالتوابل اأو ال�ضكريات 
ال ي�ضاع��د على الن��وم. لذا، فمن االأف�ض��ل اأن تتناويل 
بع���س االأطعم��ة اخلفيف��ة والوجب��ات املتوازنة قبل 

النوم.

هذه ابرز الطرق الذكية للتغلب على األرق

سبع  خطوات للحصول على خصر نحيف وقوام ممشوق


