
Mon. 24 Oct. 2016 issue no 213نواعم10
االثنين 24 تشرين االول 2016 العدد 213

يف  باال�س��تقرار  تنع��م  اأن  حت��اول  مهني��ًا: 
املهنة، فال توؤّزم الو�س��ع، ب��ل عاجله بهدوء 

وبروؤية، فحكمتك م�سهود لك بها
عاطفيًا: يعتذر اإليك ال�رصيك عن �سوء ت�رّصفه 

معك، اإقبل اعتذاره وافتح �سفحة جديدة

مهنيًا: على الرغم من الرتاجع احلا�س��ل يف العمل، 
ح��اول اأن تك��ون اأك��ر ابت��كاراً لتحتف��ظ مبوقع��ك 
املتقّدم يف جمالك املهني عاطفيًا: عليك اأن ت�ساعد 
ال�رصي��ك ليتمّك��ن من التعبري عن حقيقة م�س��اعره، 

وخ�سو�سًا بعد يوم من الرتّقب بينكما

مهني��ًا: ت��دور االأحداث ب�س��ورة ممت��ازة يف 
م�س��لحتك على ال�س��عيد املهني، وت�س��ادف 

دعمًا من املحيطني واملحبني
عاطفيًا: اإحذر اأحد املقربني جداً فهو م�س��مم 
على اإف�س��اد عالقت��ك القوية بال�رصيك ح�س��داً 

وغرية وانتقامًا

مهنيًا: تتغ��ري املخططات هذا الي��وم، ما يجعلك 
ترزح حتت ثقل ال�س��غوط املتنوعة وت�س��طر اإىل 
اأن تتكيف مع العراقيل عاطفيًا: مهما بلغت حّدة 
اخلالف م��ع ال�رصيك، ف��اإن التفاه��م يكون احلل 

الوحيد لتقريب امل�سافة بينكما

مهني��ًا: يجع��ل ه��ذا الي��وم مزاج��ك متقلب��ًا 
و�س��عبًا وم�ساك�س��ًا، اأن�س��حك بع��دم اإظه��ار 

�سعفك وترددك اأمام االآخرين
عاطفي��ًا: يجتاحك ركود عاطف��ي، لكن االأمر 

لن يطول حتى يعاود الربكان ثورته جمدداً

مهني��ًا: يدعوك ه��ذا اليوم اإىل جتن��ب اجلدال 
والنزاع واحلروب م��ع الزمالء اأو مع الزبائن 

الذين ال ت�سعر بارتياح جتاههم
عاطفيًا: كل الظروف تدفعك اإىل ح�سم االأمور 
م��ع ال�رصي��ك، فهذا اأف�س��ل للجمي��ع ونتيجته 

م�سمونة

مهنيًا: قد تكون لهذا اليوم انعكا�س��ات �سلبية 
غ��ري م�س��مونة النتائج، فكن اأك��ر جّدية يف 

التعاطي مع االأمور امل�ستجدة والطارئة
عاطفي��ًا: كرة اال�س��تهزاء بال�رصيك قد توؤّدي 
اإىل عواق��ب غري حم�س��وبة، وهذا لن يكون يف 

م�سلحتكما
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أغذية وعادات يومية تدمر صحتك وحياتك تجنبيها

ت�رصفات غذائية اأ�س��بحت ع��ادات يومية نقوم 
به��ا من غري اأن ندرك م��دى خطورتها وتاأثريها 
على �س��حتنا، من�س��اقني وراء رغباتنا ولكل ما 
ن�س��تهيه م��ن طع��ام و ���رصاب ، لذلك نق��دم لكم 
بع���ض العادات الغذائية اليومية التي منار�س��ها 

وال نعلم مدى �رصرها على اأج�سادنا:
-1 �رصب ال�ساي بعد الطعام:

املعروف اأن ال�ساي يحتوي على مادة تعمل على 
منع امت�س��ا�ض احلدي��د من قبل االأمع��اء، االأمر 
ال��ذي ي��وؤدي اإىل حرمان اجل�س��م من��ه وبالتايل 
ميك��ن ان يعر���ض لالإ�س��ابة بفقر الدم. وال �س��ك 
اأن ال�س��اي مفيد على اأكر من �سعيد ولكن يجب 
احل��ذر م��ن املبالغة يف �رصب��ه، فعنده��ا تتغلب 

�سيئاته على ح�سناته. 

-2 حياة اخلمول والك�سل:
احلي��اة الهادئ��ة ال�س��اكنة الت��ي ال يتخلله��ا اأي 
ن�س��اط ريا�س��ي تعت��رب مبثاب��ة دع��وة مفتوحة 
ال�س��تيطان العدي��د م��ن امل�س��اكل ال�س��حية يف 
اجل�سم التي ال ترحم. لي�ض بال�رصورة اأن ميار�ض 
ال�س��خ�ض ريا�س��ة عنيفة، بل ان الريا�سة مهما 
كانت ب�س��يطة )تنع�ض( اجل�س��د وتبعد عنه �س��بح 
االأمرا�ض. وال يوجد اأ�س��هل من ريا�س��ة امل�س��ي 

فعليك بها.
  -3 ا�ستعمال زيت القلي مرات ومرات:

القلي بالزيت ملرات عديدة ي�س��اهم يف اأك�س��دته 
وبالتايل اإطالق فعال ملركبات �س��ارة باجل�سم، 
خ�سو�س��ًا لل�رصاي��ني، وهن��اك اأبح��اث اأ�س��ارت 
اإىل هنال��ك دور كب��ري لتلك املركب��ات يف اإثارة 
ال�رصط��ان، واإن اأف�س��ل �س��يء ميك��ن فعل��ه ه��و 
التخل�ض من الزي��ت بعد القلي فيه للمرة االأوىل. 
هن��اك م��ن يح��اول اإ�س��افة زي��ت جدي��د للزيت 

الق��دمي وه��ذا ت�رصف خاطئ يج��ب التوقف عنه 
فوراً.

  -4 اإ�سافة امللح اإىل اللحم قبل �سوائه:
هذا ال�س��لوك �س��يء للغاية الإن املل��ح يعمل على 
امت�س��ا�ض امل��اء م��ن اللح��م وه��ذا يق��ود اإىل 
ا�س��تنزاف املعادن والفيتامينات املوجودة فيه 
خ�سو�س��ًا مع��دن احلديد. يجب اأن ي�س��وى اللحم 

اأوال، وبعد ذلك ي�ساف اإليه امللح.
  -5 املبالغة يف اإ�سافة البهارات على الطعام:

فهذا �س��يوؤدي عاجاًل اأم اآجاًل اإىل اإثارة وتخري�ض 
واالأمع��اء  للمع��دة  املبط��ن  املخاط��ي  الغ�س��اء 
في�س��بح اأك��ر عر�س��ة لاللتهاب��ات والتقرحات 
التي ترتك وراءها ا�سطرابات ع�سوية ووظيفية.

  -6 اأكل البي�ض نيئًا:
اأو  الربوتين��ات  م��ن  يتاأل��ف  البي���ض  بيا���ض 
باالأح��رى من بروت��ني االلبومني ال��ذي يحتوي 
على اأحما�ض امينية �رصورية واأ�سا�سية للج�سم. 

ولكن امل�س��كلة الرئي�س��ية هي اأن بيا�ض البي�ض 
هو مادة �س��عبة اله�سم ال ي�س��تفيد منها اجل�سم 
كليًا اإذا اأكلت نيئة ب�س��بب احت��واء البيا�ض على 
م��ادة مثبطة تقف عقبة اأمام امت�س��ا�ض بع�ض 
االأحما�ض االمينية، ولكن حل�سن احلظ فاأن طهي 
البي�ض ي�س��مح بالق�س��اء عل��ى امل��ادة املثبطة 
املذكورة �سابقًا فيتحول البي�ض من غذاء �سعب 

اله�سم اإىل وجبة غذائية �سهلة اله�سم.
  -7 كرة اإدخال واإخراج الطعام من الرباد:

هذا الت�رصف يفتح الباب اأمام اجلراثيم ال�سارة 
الت��ي ت�س��تيقظ م��ن غفوته��ا م�س��تغلة الثغ��رات 
يف الفروق��ات احلراري��ة ب��ني ج��و ال��رباد واجلو 
اخلارجي ل��ه، فتتكاث��ر وتنمو وتطلق �س��مومها 
الالذع��ة. اإن االأطعم��ة املحفوظ��ة واملعلب��ة هي 
االأكر تاأثراً، من هنا يجب ا�س��تهالكها باأق�س��ى 

�رصعة وعدم حفظها طوياًل.
  -8 اإحتواء وجبة الطعام على اأغذية تنتمي اإىل 

جمموعة واحدة:
فمث��اًل الوجب��ة الت��ي ت�س��مل عل��ى اخلب��ز والرز 
والبطاط���ض واملعكرونة وغريها. هي وجبة غري 
متوازنة، ال بل ناق�سة. اإن اإعداد الوجبة الغذائية 
وجعله��ا حتت��وي عل��ى جمموع��ة خمتلف��ة م��ن 
الغ��ذاء اأمر ���رصوري لتاأمني اإحتياجات اجل�س��م 
مب��ا يلزمه من فيتامينات ومع��ادن وبروتينات 

ودهون و�سكريات.
  -9 و�سع اللحم املجمد يف املاء احلار فوراً:

ه��ذا من �س��اأنه اأن يدمر الفيتامين��ات.و لتفادي 
هذا االأمر يجب فك التجليد عن اللحم تدريجيًا.

  -10 االإكث��ار من تناول املخلالت قبل الطعام 
واأثن��اءه: املبالغ��ة يف تناول املخلالت ت�س��حن 
اجل�سم باأ�سعاف اأ�سعاف ما يحتاجه من امللح. 
وغن��ي عن التعريف ان امللح متهم باأنه يت�س��بب 
باأمرا���ض ع��دة لع��ل اأهمه��ا واأ�س��هرها ارتف��اع 

ال�سغط ال�رصياين.

بغداد – هيفاء القره غولي

طريقة عمل كيك الليمون
املقادير

الزبدة: 100 غرامًا 
�سكر: كوب

البي�ض: 3 حبات
الفانيليا: ملعقة �سغرية

طحني: كوبان
بيكنج بودر: ملعقتان �سغريتان

ملح: ربع ملعقة �سغرية
بر�ض ليمون: ملعقتان كبريتان

ع�سري الليمون: ن�سف كوب
طريقة التح�سري

تخفق الزبدة مع ال�سكر حتى ت�سبح كرميية.
. ن�س��يف البي���ض واح��دة تل��و االأخ��رى ونخفق ثم 
ن�س��يف الفانيال.. ننخل الطحني مع البيكنج باودر 

واملل��ح وي��رتك جانبا.ن�س��بيف ع�س��ري الليم��ون 
اإىل خلي��ط البي���ض ونخفق.ن�س��يف مزيج الطحني 
بالتدري��ج حت��ى تتم��ازج وتتجان���ض املكون��ات.. 
ن�س��يف بر���ض الليم��ون ونحرك. ن�س��ع اخلليط يف 
قالب مدهون بالزيت ومر�س��و�ض بالطحني ويدخل 
اإىل ف��رن حمم��ى مل��دة 40 اإىل 45 دقيق��ة اأو حتى 

ين�سج الكيك.

تبيي���ض  عل��ى  ال�س��يدات  م��ن  العدي��د  حتر���ض 
اأج�س��امهن وخ�سو�س��ًا املناطق التي تعاين من 
اال�س��مرار ، حي��ث يعمل��ن عل��ى جتهي��ز خلطات 
طبيعية غنية بالفتيامينات ومن اأهمها اخللطات 
املحتوي��ة عل��ى عن�رص احللي��ب،  ويتميز احلليب 
 )lactic acid( باحتوائه على حم�ض الالكتيك
ال��ذي يعم��ل عل��ى تخلي�ض اجل�س��م م��ن اخلاليا 
امليتة، مما يرتك ب�رصة اجل�سم ن�رصة وبراقة بعد 
ا�س��تعمال خلطة التبيي�ض. ومن اأف�سل اخللطات 

الطبيعية لتبيي�ض اجل�سم باحلليب ما يلي:-: 
1( خلطة احلليب والربتقال لتبيي�ض اجل�سم

املكون��ات: مق��دار م��ن احللي��ب، وق���رص برتقالة 
جاف، وملعقة ع�سل

الطريقة: ُيطحن ق�رص الربتقال حتى ي�س��بح على 
هياأة م�س��حوق، ثم ُي�س��اف اإليه احلليب والع�سل 
تدريجيًا اإىل اأن حت�س��لي على خليط مثل الكرمي. 
توؤخذ كمية من خليط احلليب والربتقال والع�س��ل 
وتفرد على املنطقة املراد تبيي�س��ها يف اجل�سم، 

يج��ف  اخللي��ط حت��ى  وي��رتك 
متامًا. ُيغ�سل اجل�سم باملاء 

اآث��ار  الإزال��ة  الداف��ئ 
هذا  وٌي�ستعمل  الكرمي. 
اخللي��ط يومي��ًا ملدة 
�سهر، وميكن و�سعه 
قب��ل اأخ��ذ حمام��ك 

اليومي. 
تتمي��ز ه��ذه اخللطة 

عل��ى  باحتوائه��ا 
الغن��ي  الربتق��ال 

بفيتام��ني ج الذي يعمل 
اأي�س��ًا على حماية اجللد من 

التجاعيد. 
املكون��ات: ق���رص 3 موزات، ون�س��ف فنجان من 

احلليب، وثمرة ليمون
الطريق��ة: تو�س��ع ق�س��ور امل��وز وثم��رة الليمون 
يف اخل��الط ومي��زج اجلمي��ع جي��داً، ثم ي�س��اف 

يت��م  حت��ى  تدريجي��ًا  احللي��ب  اإليه��م 
احل�س��ول على خليط �سبه متما�سك 
مث��ل الك��رمي. ُيف��رد ك��رمي املوز 
والليم��ون عل��ى اجل�س��م عل��ى 
تبيي�س��ها،  امل��راد  املنطق��ة 
ويرتك حتى يجف متامًا، ثم 
ُيغ�سل اجل�سم باملاء الدافئ. 

الو�س��فة  ه��ذه  تتمي��ز 
باحتوائه��ا عل��ى م�س��درين 
V - )اأ�سا�س��يني لفيتامني ج 
الليم��ون  وهم��ا   ،)tamin C
وامل��وز، كما اأن ق���رص املوز يعمل 
اأي�س��ًا عل��ى جتديد خالي��ا اجللد الأنه 

غني مب�سادات االأك�سدة والبوتا�سيوم. 
ميكنك اال�س��تفادة من اخللطات الطبيعية لتغذية 
ب�رصتك بالفيتامينات املغذية ، فاحر�س��ي على 
جتهيز اخللطة التي تنا�س��بك وحتقق لك النتائج 

املرجوة.

مهني��ًا: قد يخّيب ظّنك هذا اليوم، ولن يجعلك 
اأكر ا�س��تقطابًا من االآخري��ن، ومع ذلك فاإنك 
ال تف�سح يف املجال اأمام الياأ�ض ليت�سلل اإليك

عاطفي��ًا: تتطل��ب مواق��ف معين��ة مرونة مع 
احلبيب من دون بذل جهد كبري بال�رصورة

مهني��ًا: قد تواجه��ك هذا الي��وم حتديات غري 
منتظ��رة وتتذّمر م��ن كرة امل�س��وؤوليات، لذا 

نّظم وقتك وابداأ باالأولويات
عاطفي��ًا: ال ت��دع اخلالف��ات املا�س��ية ت��ربز 

جمدداً، وعالج االأمور مع ال�رصيك 
بهدوء وتفاهما على االأولويات

مهني��ًا: تنهمك بجدول اأعم��ال مكثف وتنجز 
الق�س��م االأك��رب منه �رصيع��ًا، لك��ن �رصعان ما 

جتد نف�سك اأمام ملفات جديدة
عاطفي��ًا: اأج��واء متوت��رة مع ال�رصي��ك اليوم، 
ولع��ّل اخلجل ي�س��اهم يف خلق ه��ذه االأجواء 

ب�سبب الرتدد غري املربر

مهنيًا: ميكنك اأن تتح�س��ب لط��ارئ، فال تقدم 
على خطوة غري حم�س��وبة النتائج واإال دفعت 

الثمن غاليًا
عاطفي��ًا: اأن�س��ت جيداً اإىل م��ا يقوله احلبيب، 
فه��و بحاج��ة اإىل تو�س��يح االأمور الغام�س��ة 

بينكما

مهني��ًا: يك��ون ه��ذا الي��وم جي��داً يف خمتلف 
املج��االت املهني��ة، م��ا يعني ع��دم مواجهة 
بع�ض اال�س��تفزازات واالإ�س��كاالت عاطفيًا: ال 
تدع ال�رصيك ي�س��عك اأمام االأم��ر الواقع، فهو 

قد ي�ستغل ذلك مل�سلحته

وت�س��قق  جف��اف  يعت��رب 
الب�رصة من امل�س��اكل التي 
تعاين منها الكثريات نظراً 
احل��رارة  درج��ات  لتغ��ري 
وا�ستعمال املياه ال�ساخنة 

وع��دم  الوج��ه،  غ�س��ل  يف 
ال�س��حية  االأغذي��ة  تن��اول 
املفي��دة للب�رصة، مم��ا يوؤدي 
وظه��ور  اجلل��د  جف��اف  اإىل 

الق�سور البي�ساء اأحيانًا.
وم��ن املع��روف اأن جفاف وت�س��قق 

الب���رصة م��ن االأمور الت��ي ت�رصع من 
ظه��ور عالم��ات �س��يخوخة الب�رصة 

عل��ى اجللد يف �س��ن مبك��رة، لذا 
ميكن��ك احلفاظ عل��ى ب�رصتك 

من اجلف��اف والت�س��قق من 
الرتطي��ب  توف��ري  خ��الل 
الالزم للب�رصة، خ�سو�سًا 

يف ف�سل ال�ستاء.
ومن اأف�س��ل املا�س��كات الطبيعي��ة للحفاظ على 

الب�رصة  
ما�سك املوز والع�سل

املكون��ات: ملعقت��ني م��ن امل��وز املهرو���ض، 
وملعقة كبرية من الع�سل.

الطريق��ة: يخل��ط امل��وز املهرو���ض والع�س��ل 
حت��ى ميتزج��ا جي��داً، ثم يف��رد اخلليط على 
الوجه ويرتك ملدة ربع �س��اعة. يغ�سل الوجه 
بامل��اء الفاتر جيداً، ثم يرط��ب الوجه بكرمي 

الرتطيب املعتاد.
وتتمي��ز ه��ذه الو�س��فة باحتوائها على الع�س��ل 
ال��ذي يعمل عل��ى تفتيح وتنظيف م�س��ام الب�رصة 
اأي�س��ًا، كما اأن املوز يعمل على ترطيب الب�رصة 

ومقاومة ظهور التجاعيد.
ما�سك احلليب وزيت اللوز

املكونات: ملعق��ة كبرية من احلليب 
البودرة، ن�سف ملعقة من زيت اللوز 

املر، ون�سف ملعقة من اللوز املطحون.
الطريقة: تخلط جميع املكونات حتى يتم احل�س��ول 

عل��ى خلي��ط متجان���ض، ثم تو�س��ع عل��ى ب�رصة 
نظيفة، وُتدل��ك الب�رصة برفق يف حركات دائرية 

الإزالة اخلاليا امليتة. يرتك اخلليط على الب�رصة ملدة 
ربع �ساعة، ثم يغ�سل الوجه باملاء جيداً، ويرطب بكرمي 
الرتطي��ب، واإذا كان��ت الب�رصة دهنية فيف�س��ل اإ�س��افة 
نقطتني من ع�سري الليمون لتنظيف الب�رصة من الدهون 
الزائدة. وتتميز هذه الو�سفة باحتوائها على زيت اللوز 
امل��ر الذي يعمل عل��ى توحيد لون الب���رصة واإزالة البقع 

واخلاليا امليتة.
ما�سك االأفوكادو

املكونات: ملعقة كب��رية من مهرو�ض ثمرة االأفوكادو ، 
وملعقة �سغرية من الع�سل املذوب يف ملعقة من املاء.  
الطريق��ة: يخل��ط الع�س��ل وامل��اء والأف��وكادو املهرو�ض 
جي��داً، ثم يفرد اخللي��ط على ب�رصة نظيف��ة ويرتك ملدة 
رب��ع �س��اعة، ثم تغ�س��ل الب���رصة باملاء الفات��ر وترطب 

بكرمي الرتطيب.

أفضل الماسكات الطبيعية للحفاظ على البشرة 

خلطات تبييض الجسم الغنية بالحليب!!


