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مهني��ًا: اإيجابيات كبرية يف حياتك العملية، 
واإجن��ازات تده���ش املقّرب��ن من��ك، وتر�سم 

عالمات ا�ستفهام حول قدراتك
عاطفي��ًا: حاول اأن تعي���ش الواقع مهما تكن 
ظروف��ه، وال �سّيم��ا اأّن اأّي تاأخ��ري ق��د يلح��ق 

بعالقتك بال�رضيك بع�ش ال�رضر

مهني��ًا: م�ساري��ع جديدة باجلملة، لك��ّن املطلوب 
خط��وات مدرو�س��ة وموؤك��دة تعي��دك اىل دائ��رة 
ال�سوء جم��دداً عاطفي��ًا: ا�ستقرار و�سع��ادة الفتة 
يف العالقة مع ال�رضيك، وهذا ما يرتك انعكا�سات 

ايجابية اإ�سافية، ويوّلد ارتياحًا

اإىل  ت�س��يء  م�ستهجن��ة  ت�رّضف��ات  مهني��ًا: 
�سورت��ك احلقيقية وحت��اول ت�سوي�سها، لكّنك 

قادر على تو�سيح االأمور ب�رضعة
عاطفيًا: قدرتك الفائقة على االإقناع ت�ساعدك 
ال�رضي��ك،  يف تربي��ر بع���ش مواقف��ك جت��اه 

فيتفهم ذلك

مهني��ًا: بع�ش االأمور اللوج�ستية توؤخر تقدمك يف 
العمل، لكنك بقدرتك الكبرية تتخطى كل العقبات 
مهم��ا بل��غ حجمها عاطفي��ًا: ك��رة املراوغة يف 
ح�س��م االأمور الدقيقة تب�رّض باأن العالقة بال�رضيك 

لن تدوم طوياًل

مهنيًا: ا�ستثمر طاقتك اخلالقة لتطوير قدراتك 
العملي��ة، وه��ذا ما �ستجعل��ه يف اأولوياتك يف 

املرحلة املقبلة
عاطفي��ًا: ال تق���ُش عل��ى ال�رضي��ك كث��رياً، فهو 
يع��اين بع���ش امل�س��اكل وق��د يتخذ ق��رارات 

تفاجئك

مهني��ًا: ي�سادفك يوم مريح فال يتاأثر مزاجك 
ببع���ش االأ�سخا�ش الذي��ن يعّرونك خطواتك 

امل�ستقبلية
عاطفي��ًا: ال�سلبيات من جان��ب ال�رضيك ترتك 
اآث��اراً �سلبية عل��ى العالقة، فح��اول اأن تاأخذ 

املبادرة اإذا كنت مهتمًا

مهني��ًا: يلّوح ه��ذا الي��وم ببع���ش االلتبا�ش، 
ورمب��ا ي�س��ري اإىل ف�سخ عقد مع اأح��د ال�رضكاء 

خالل االأ�سابيع الثالثة املقبلة
عاطفي��ًا: يك��ون للحوار ال�رضي��ح بينك وبن 
ال�رضي��ك مفع��ول اإيجابي يف اإجن��اح العالقة 

بينكما

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

أطعمة صحية لبشرة مثالية وجمال ال يقاوم

ن�سع��ى جميًعا للح�سول على تلك الب�رضة النقية 
والن�رضة التي تخلو من ال�سوائب والتجاعيد مع 
اإ�رضاقة مميزة وجمال ال يقاوم. لكن هل تعلمن 
اأن حتقي��ق ذل��ك ال يعتم��د فق��ط عل��ى ا�ستخدام 
اأن��واع م�ستح���رضات التجميل باهظ��ة الثمن اأو 
الذه��اب ل�سالون��ات التجمي��ل ب�س��كل متك��رر، 
ولك��ن يحت��اج التب��اع نظ��ام غذائ��ي مت��وازن 
وغن��ي بالعنا���رض الغذائي��ة االأ�سا�سية للحفاظ 

على ن�سارة وحيوية الب�رضة.
تن��اول االأطعمة اجلاه��زة والوجب��ات ال�رضيعة 
م��ن امل�سبب��ات االأ�سا�سي��ة لظه��ور العدي��د من 
البث��ور  ال�سب��اب،  كح��ب  اجللدي��ة  امل�س��كالت 
والتجاعي��د املبكرة نظ��ًرا الحتواءها على ن�سب 

هائلة من الدهون امل�سبعة وال�سكريات.

اإلي��ِك اأه��م االأطعم��ة ال�سحية الت��ي ين�سح بها 
خ��رباء العناي��ة لتح�سن مظه��ر ب�رضتك وعالج 

م�سكالتها.
-1 الطماطم

الطماطم م��ن امل�سادر الغذائية الهامة والغنية 
م��ادة  عل��ى  فتحت��وي  االأك�س��دة،  مب�س��ادات 
الليكوب��ن، والت��ي تعم��ل على حماي��ة ب�رضتك 
م��ن االأ�سعة ف��وق البنف�سجية ال�س��ارة. اإن كنِت 
ترغب��ن حًقا يف حماية ب�رضتك م��ن اآثار اأ�سعة 
اأو  املبك��رة  والتجاعي��د  كاال�سم��رار  ال�سم���ش 
الت�سبغات، احر�سي على اإدراج الطماطم خالل 
وجباتك اليومي��ة. كما حتتوي كذلك على ن�سبة 
هائل��ة م��ن فيتام��ن C، والذي مينح��ك ب�رضة 

ن�رضة وم�رضقة طبيعًيا.
-2 التوت الربي

الت��وت ال��ربي م��ن االأطعم��ة املفي��دة ل�سح��ة 
الب���رضة نظًرا الحتواءه عل��ى املغذيات النباتية 

التي تعمل عل��ى مكافحة ال�سوارد احلرة، والتي 
ق��د ت�سيب ب�رضت��ك بالتلف وتت�سب��ب يف ظهور 
التجاعي��د املبكرة. بتناول الت��وت الربي ب�سكل 
منتظم، ت�سمن��ن احل�سول عل��ى ب�رضة �سحية 
خالي��ة م��ن الت�سبغ��ات والبق��ع الداكن��ة م��ع 
مظهر حيوي اأ�سغر �سًن��ا. اأ�سيفي بع�ش حبات 
التوت الربي اإىل كوب من الزبادي اأو ال�سموذي 
ال�سحي وتناوليه �سباًحا لتقوية مناعة اجل�سم 

ا. اأي�سً
-3 الربوكلي

يحتوي الربوكلي على ن�سبة كبرية من فيتامن 
اأ�سا�سيان  C وحم�ش الفوليك، وهما عن�رضان 
ال�ستع��ادة ن�س��ارة الب�رضة وحيويته��ا. تناويل 
الربوكلي خالل وجباتك الغذائية ب�سكل منتظم 

ليمنحك ب�رضة م�رضقة.
-4 ال�سلمون

ال�سلم��ون م��ن اأن��واع االأ�سم��اك الزيتي��ة الغنية 

باالأحما���ش الدهني��ة م��ن االأوميج��ا 3، والتي 
ال��دورة  لتن�سي��ط  والب���رضة  اجل�س��م  يحتاجه��ا 
الدموية والتغل��ب على االإلتهابات. كما يحتوي 
على عن�رض ال�سلينيوم، والذي مينع تلف اخلاليا 

وي�ساعد على مقاومة اآثار التجاعيد املبكرة.
-5 ال�سوفان

�س��واء بتناول��ه خالل وجب��ة االإفط��ار، ك�سناك 
�سح��ي، اأو مع وجب��ة الغداء، يع��د ال�سوفان من 
اأف�س��ل االأطعمة املتنوعة الت��ي ميكنِك تناولها 
لتح�س��ن مظه��ر الب���رضة واحلفاظ عل��ى �سحة 
االألي��اف،  بالربوتين��ات،  غن��ي  فه��و  اجل�س��م. 
املغن�سي��وم، البوتا�سي��وم والعديد من العنا�رض 
ميكن��ِك  ذل��ك،  جان��ب  اإىل  االأخ��رى.  الغذائي��ة 
ا�ستخدامه لتح�سري ما�س��كات العناية بالب�رضة 
لتنظي��ف امل�سام وتعزيز اإنت��اج الكوالجن ل�سد 

الب�رضة واحلفاظ على مرونتها.
-6 اجلوز

اجل��وز م��ن اأن��واع املك���رضات ال�سحي��ة الت��ي 
حتت��وي على االأحما�ش الدهني��ة من االأوميجا 
3 م��ع ن�سبة هائلة م��ن فيتامن E، وهي من 
العنا���رض االأ�سا�سية لن�سارة الب���رضة واإ�سالح 
تلفه��ا. حي��ث يعم��ل فيتام��ن  E عل��ى تنعي��م 
الب�رضة والتخل�ش من البقع الداكنة، باالإ�سافة 
اإىل خوا�سه امل�سادة لل�سيخوخة. اأما االأوميجا 
3، فتتمي��ز بخوا���ش م�س��ادة لالأك�س��دة، مم��ا 
يحم��ي الب�رضة م��ن اآث��ار التل��ف واالأ�سعة فوق 

البنف�سجية ال�سارة.
-7 الكيوي

الكيوي من اأن��واع الفواكه اللذيذة التي يع�سقها 
اجلمي��ع. واإىل جان��ب مذاق��ه اللذي��ذ، فهو غني 
بفيتام��ن C وم�س��ادات االأك�س��دة، التي تعمل 
م��ن  ب�رضت��ك  وحيوي��ة  ن�س��ارة  تعزي��ز  عل��ى 
خالل مقاوم��ة اآثار التجاعي��د املبكرة وتاأخري 

ظهورها.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل برياني اللحم 
املقادير :

2 كيلو حلم .
. اأرز  اأكواب   6

. 4 طماطم 
. 3 ب�سالت 
. 3 بطاط�ش 

�سل�سة طماطم - زبادي .
زعفران 
بهارات 

الطريقة : 
يقط��ع اللحم اإىل قطع �سغرية ويغ�سل ويو�سع على 

الن��ار حتى يغلي ملدة 45 دقيق��ة ، وي�ساف امللح 
والفلف��ل والليم��ون ، وتاأك��دي من اإزال��ة الفقاعات 
الت��ي تتجمع يف االأعلى- بينم��ا يغلي اللحم تقطع 
اخل���رضوات اإىل قطع �سغ��رية يغ�س��ل االأرز ويرتك 
جانب��ًا يف ه��ذه االأثناء يك��ون اللحم ن�س��ج يحمر 
الب�س��ل حت��ى ي�سب��ح لونه ذهبي��ا ي�س��اف اللحم 
ويخل��ط مع الب�س��ل- ت�س��اف اإىل الب�س��ل واللحم 
كل م��ن : 4 مالع��ق �سغرية به��ارات ، 2 ملعقة من 
الكرك��م وملعق��ة واحدة �سغرية م��ن الفلفل االأحمر 
وملعق��ة واح��دة �سغ��رية كزب��رة ي�س��اف الزبادي 
ويخلط ث��م ي�ساف البطاط�ش ث��م ت�ساف الطماطم 

املقطع��ة .ت�س��اف بقية اخل���رضوات وتخل��ط بهذا 
ال�سكل يغطى اخلليط يف القدر ويرتك ملدة 5 دقائق 
- ي�ساف معجون الطماطم ويخلط ثم يرتك مغطى 
ملدة 10 دقائق خالل هذه الفرتة ي�سلق االأرز حتى 
يكون ن�سف ن�سج �سعي ن�سف االأرز يف وعاء اأكرب
ث��م �سعي خلي��ط اللح��م ف��وق االأرز �سع��ي ن�سف 
االأرز االأخر ف��وق اخلليط وهكذا �سيكون لديك ثالث 
طبق��ات ف��وق بع���ش االأرز ث��م اللح��م ث��م االأرز ثم 
اأ�سيف��ي الزعفران املنقوع عل��ى �سطح االأرز يغطى 
الق��در باالأملني��وم ويطبخ مل��دة ) 10 - 20 دقيقة 

( على نار هادئة

اختاري االلوان واالطالالت املنا�سبة على 
طريقة الفا�سين�ستا ومدونات املو�سة 
1 - الكاك��ي الل��ون الر�سمي خلريف 

2016
اللبناني��ة  الفا�سيني�ست��ا  اأختارت��ه 
ريف زين ليكون لون التوب االأنيق 
ال��ذي ن�سقت��ه مع بنط��ال منقو�ش 
و�سنط��ة بالل��ون االأحم��ر وح��ذاء 
مبوديل رجايل وجلد ملاع، وهي 
اإطالل��ة نن�سح��ك باإعتمادها يف 

طلعات االأ�سدقاء.
2 - التونيك االأ�سود املطرز

الراق��ي  االأ�س��ود  الل��ون  يرتب��ط 
امل�س��اء،  بطلع��ات  دوم��ًا 

هن��ا  جنح��ت  وق��د 
دالل  الفا�سيني�ست��ا 
تن�سيق��ه  ال��دوب يف 
مع البنطال االأ�سود، 

وال�سكارف الوردي، وملزيد من االأناقة 
حمل��ت �سنط��ة �سغ��رية بطبعات 
ممي��زة، واختارت ح��ذاء وردي 

بالكعب العايل
3 - ال�سيل��ة املنقو�س��ة لطل��ة 

�رضقية اأنيقة
الفا�سيني�ست��ا  به��ا  تاألق��ت 
ون�سقته��ا  ح�س��ام  فاطم��ة 
اأني��ق  وردي  جمب�س��وت  م��ع 
و�سكارف اأ�سود نا�سب ب�رضتها 
وميكن��ك  اجلميل��ة،  احلنطي��ة 
التنق��ل به��ذة الطل��ة م��ن جتمع 
اإىل  العائل��ة  م��ع  االإفط��ار 
اأح��د  اأو  الن��ادي 
الكافيه��ات، 
اأن  وميك��ن 
�س��ب  تنا
ي�س��ًا  اأ

حفل ع�ساء باإ�سافة بع�ش االأك�س�سوارات الرباقة 
ونن�سحك باللون الف�سي

4 - العباية الوردي املطرزة للم�ساء
بحديثن��ا ع��ن عي��د االأ�سح��ى املب��ارك ال ميكن 
اأن نتجاه��ل دور العباي��ة ال�رضقي��ة مبوديالتها 
املحت�سم��ة وتطريزته��ا الفاخ��رة، وندع��وك هنا 
اإىل اإ�ستله��ام طلتك بها من الفا�سيني�ستا ال�سهرية 
مرم��ر والت��ي وفق��ت يف تزي��ن طلته��ا ب�سنط��ة 

وحذاء بدرجة اأغمق من لون عباءتها.
5 - الف�ست��ان القطن��ي الطوي��ل لطل��ة كاجوال 

حمت�سمة
ه��و يعترب من اأبرز �سيح��ات 2016 حيث طغى 
ب�س��كل كب��ري عل��ى جمموع��ات اأ�سهر امل��اركات 
العاملي��ة، وقدم بخامات �سادة، ومقلمة، نتحدث 
هنا ع��ن الف�ستان القطني الطوي��ل والذي تاألقت 
ب��ه الفا�سيني�ست��ا امل�رضي��ة �سحر ف��وؤاد ون�سقته 
م��ع بنطال و�سندال باللون االأ�سود و�سنطة كتف 

وردية.

مهنيًا: عليك اأن ت�ستمع اإىل ن�سائح الزمالء، فهم 
اأكر خربة من��ك يف كيفية اإدارة االأمور للخروج 
بنتائ��ج اإيجابي��ة عاطفي��ًا: يبدو االرتي��اح �سّيد 
املوقف يف العالق��ة بال�رضيك، وهذا جّيد قيا�سًا 

مبا كانت متر به عالقتكما يف ال�سابق

مهني��ًا: احلل الو�س��ط هو االأف�س��ل يف العمل، 
وي�ستح�س��ن اأن تبق��ى يف ه��ذا االإطار حتى ال 
تدف��ع ثمن اندفاع��ك الحقًا عاطفي��ًا: طلبات 
ال�رضي��ك مل تعد حتتمل، وهي قد تنعك�ش �سلبًا 

على العالقة، وتوقع االأ�سواأ

مهنيًا: اأجواء العم��ل اجليدة �رضورية، بهدف 
التمك��ن م��ن اإجن��از االأعم��ال املطلوب��ة منك 
بج��دارة وجناح عاطفي��ًا: ال تعام��ل ال�رضيك 
بجف��اء وك��ن اأك��ر مرون��ة، تط��ّورات كثرية 
يف العالق��ة بينكم��ا وخ�سو�سًا بع��د االأجواء 

االإيجابية ال�سائدة حاليًا

مهني��ًا: ق��د ت�سع��ر بالقل��ق جت��اه زمالئك يف 
العمل ما يدفعك اإىل م�ساعدتهم بكل الو�سائل 

املتاحة اأمامك
عاطفي��ًا: ال ت��دع الذكري��ات احلزين��ة ت�سيطر 
عل��ى اأف��كارك، انطل��ق وا�ستفد م��ن التجارب 

املا�سية

مهني��ًا: لدي��ك رغب��ة �سادق��ة بالعم��ل م��ع 
االآخرين، لكن بع�سهم مل يتعود يومًا ال�سدق

عاطفي��ًا: االحرتام واجب بينك وبن ال�رضيك، 
وهو يحدد م�سار االأمور بينكما

تع��اين الكثري م��ن ال�سيدات م��ن م�سكلة ال�سع��ر الق�سري 
والناجت��ة ع��ن ع��دم من��و ال�سع��ر يف وق��ت ق�س��ري مما 
ي�ستعدي �سهور كثرية لنمو بع�ش ال�سنتيمرتات، ويرجع 

ذلك يف االأغلب لطرق العناية بال�سعر واالهتمام به.
وه��ذه قائم��ة بالن�سائح الت��ي ت�ساع��دِك يف احل�سول 
عل��ى �سعر طويل يف وقت ق�سري وبدون االنتظار الأ�سهر 
متع��ددة لينم��و بع�ش ال�سنتيم��رتات لت�ستمتع��ي ب�سعر 
طوي��ل و�سحي مينحك ثقة اأف�س��ل بالنف�ش وجاذبية ال 

تقاوم.
التغذية

طوي��ل  �سع��ر  عل��ى  احل�س��ول  يف  مه��م  دور  للتغذي��ة 
و�سح��ي، حيث ي�ستمتع ال�سع��ر بالعنا�رض التي تقدمها 
االأغذية التي يتم تناولها ومنها الربوتن، حيث ي�ساعد 
تن��اول كمي��ات منا�سبة من االأغذية الت��ي حتتوي على 

ن�سب��ة عالية من الربوتن كاالأ�سم��اك واللحوم احلمراء 
والدواج��ن يف ح�س��ول ال�سعر على الربوت��ن االأ�سا�سي 
ل�سح��ة ال�سع��ر، لذلك ين�س��ح ب�رضورة تن��اول االأغذية 
الت��ي حتت��وي عل��ى ن�سبة عالي��ة من الربوت��ن لتغذية 
ال�سعر به واال�ستمتاع ب��ه طوياًل وخالًيا من امل�سكالت 

اجلمالية التي ت�سيب ال�سعر.
الفيتامينات

يحت��اج ال�سع��ر للفيتامين��ات كم��ا حتتاجه��ا اأع�سائه 
الداخلي��ه، حيث اإن الفيتامينات متن��ح ال�سعر اجلاذبية 
نتيج��ة ترطيبه��ا لل�سع��ر وم�ساعدت��ه على النم��و، لذلك 
ين�س��ح ب���رضورة تن��اول االأغذي��ة الت��ي حتت��وي على 
ن�سب��ة كبرية من الفيتامينات كفيتامن ب و�سي اللذان 

ي�ساعدان على دعم ال�سعر ومنوه.
املاء البارد

اال�ستعان��ة باملي��اه الب��اردة لغ�سل ال�سعر به��ا بداًل من 
الدافئة يعت��رب حل اأف�سل وذلك الإن املياه ال�ساخنة 

تعم��ل على اإزال��ة الزيوت الطبيعي��ة التي تعمل 
عل��ى تغذية ال�سعر وملعان��ه، لذلك ين�سح خرباء 

العناي��ة بال�سعر ب���رضورة ا�ستخدام املي��اه الباردة 
لغ�س��ل ال�سع��ر ب��داًل من ال�ساخن��ة ل�سم��ان �سعر �سحي 

وطويل.
ت�سفيف ال�سعر

القي��ام بت�سفي��ف ال�سع��ر عن طري��ق ا�ستخ��دام فر�ساة 
خ�سبي��ة وا�سع��ة االأ�سن��ان حتى ول��و ملرة واح��دة قبل 
النوم ي�ساعد عل��ى تن�سيط الدورة الدموية بفروة الراأ�ش 
مم��ا يعمل على تن�سيط ال�سعر على النمو ب�سورة اأ�رضع، 
لذلك ين�سح ب�رضورة القيام بتم�سيط ال�سعر مرة واحدة 

للح�سول على �سعر طويل و�سحي.

اليك هذه الحيل لنمو الشعر بشكل أسرع

للمحجبات.. 6 أفكار إلطاللة أنيقة ومحتشمة 


