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اإع��ادة النظ��ر يف بع���ض  اأدع��وك اىل  مهني��ًا: 
الق��رارات ال�ضابق��ة اإذا كن��ت جتد ق��راراً اأف�ضل 
واأ���رشع حالّي��ًا. عاطفيًا: تتقبل اأف��كار ال�رشيك 
ومالحظاته حتى لو كانت هذه الأخرية قا�ضية 

اأحيانًا وتاأخذ بها.

به��ا  يزده��ر  الواع��دة  الن�ضاط��ات  م��ن  الكث��ري  مهني��ًا:   
م�ضتقبل��ك املهن��ي، وتتلقى عرو�ض��ًا مغري��ة ت�ضتطيع من 
خالله��ا حت�ض��ن و�ضع��ك املهن��ي. عاطفي��ًا: اأم��ورك يف 
ال�ضاأن العاطفي الي��وم ت�ضري كما حتب، حاول اأن ت�ضتغلها 

مل�ضلحة العالقة.

مهني��ًا: القم��ر اجلديد يف برج الأ�ض��د يثري نقا�ضات 
�ضدي��دة تتعلق باأعمال��ك وم�ضاريع��ك، وقد يتحدث 
ع��ن اأ�ضف��ار ورحالت وحت��ركات كث��رية.  عاطفيًا: 
اإذا اأردت الن�ضيح��ة يج��ب اأن تتعام��ل مع ال�رشيك 
به��دوء، واأن تتجّن��ب النزاعات العقيم��ة باحثًا عن 

حلول مقبولة من الطرفن.

اأو  مهني��ًا: ق��د تنقل��ب الأو�ض��اع وجتعل��ك م�ضت��اء 
حزين��ًا، اأترك اأف��كارك لنف�ضك ول تع��ّ  عنها منتقداً 
اأو حما�ضب��ًا. عاطفي��ًا: جت��د حلوًل م�ضرتك��ة تر�ضيك 
وتر�ض��ي احلبي��ب وتنتقالن معه��ا اإىل بداية �ضحفة 

جديدة من العالقة.

 مهني��ًا: يك�ضب��ك اإحداث بع���ض التغيري يف حميط 
عمل��ك حما�ض��ة اأك��  لإجن��از مهمات��ك. عاطفيًا: 
تتجّن��ب مناق�ض��ة بع���ض الأم��ور احل�ضا�ض��ة م��ع 

احلبيب ما ي�ضعره بغ�ضب كبري.

 مهني��ًا: ل ب��ّد م��ن اأن��ه ي��وم غن��ي وحاف��ل بالتق��ّدم 
والنجاح، خطوات��ك وجهودك تاأخذك اىل مواقع عالية 
م��ن امله��ارة وال�ضه��رة. عاطفي��ًا: ت�ضمح ل��ك الظروف 
بالتوا�ض��ل البّن��اء م��ن خ��الل تب��ادل الآراء واحل��وار 

وامل�ضارحة من دون الإ�ضاءة اىل ال�رشيك. 

 مهني��ًا: ت�ض��ع برناجمًا وخط��ة جديدة للعمل 
عل��ى اأم��ل اأن يتح�ض��ن الو�ض��ع املهن��ي ق��در 
الإم��كان. عاطفي��ًا: ل تك��ن متك�� اً وتوا�ض��ع 
اأمام احلبيب، قد ت�ضع��ر بالتعب ب�ضبب تقلبات 

مزاجك.
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هذه طرق المحافظة على األسنان من التسوس
مل��ا للعناي��ة بالأ�ضن��ان م��ن خ�ضو�ضي��ة و 
جم��ال ينعك���ض على كام��ل الوج��ه و تتميز 
الإبت�ضام��ة اجلميل��ة بجم��ال الأ�ضنان، حيث 
اأنه��ا ترتبط بها اإرتباطًا وثيقًا و تعك�ض هذه 
الإبت�ضام��ة اخلف��ة و اجلم��ال و الأناق��ة . اإن 
العناية بالأ�ضنان من الأ�ضا�ضيات التي يجب 
على كل فرد الإهتم��ام بها و اإعطائها القدر 
الكايف م��ن الوقت ، تكون العناية بالأ�ضنان 
من��ذ ال�ضنن الأوىل من عمر الف��رد حيث اأنه 
يتعلم بتلك اللحظة الأهمية و املوا�ضبة على 
العناي��ة بالأ�ضنان و ت�ضتمر ه��ذه العادة مع 
الطف��ل اإىل اأن ي�ضب��ح كبرياً را�ض��داً . تختلف 
الأ�ضن��ان ع��ن بع�ضه��ا البع�ض م��ن �ضخ�ض 
لأخ��ر منه��ا ما يع��رف بالأ�ضن��ان احل�ضا�ضة 

الت��ي تتاأث��ر بال�� ودة و  و ه��ي الأ�ضن��ان 
ال�ضخون��ة ، و هن��اك الأ�ضن��ان الطبيعي��ة و 
ه��ي الت��ي ميتلكه��ا معظ��م النا���ض ، هناك 

الذي��ن  الأ�ضخا���ض  بع���ض 
الت�ضو���ض  م��ن  يعان��ون 
الق��وي  الأمل  و  احل��اد 
وخ�ضو�ض��ًا  لالأ�ضن��ان 
بفرتة امل�ضاء و عند النوم 
لالإلته��اب  يع��ود  ذل��ك  و 
بالع�ض��ب الداخل��ي لل�ض��ن 
. يعت��  ال د م��ن الأ�ضباب 
الت��ي ت��وؤدي لل�ضع��ور بالأمل 
ال�ضديد لالأ�ضنان ، لذلك ين�ضح 
ال�ضاخنة  امل�رشوب��ات  بتن��اول 
الت��ي تعط��ي الطاق��ة للج�ض��م ، و 

الن��وم بطريقة هادئة لع��دم ال�ضد على 

الأ�ضن��ان و ه��ذه ع��ادة ل��دى بع���ض النا�ض 
تع��رف ب�ض��ك الأ�ضنان خ��الل الن��وم و هي 
تعمل على ت��اأكل اأطراف الأ�ضن��ان و ي�ضبح 
�ضكله��ا غ��ري مرت��ب . حتت��اج 
الأ�ضن��ان للعناي��ة الك ى 
و  ال�ضخ���ض  ك��   كلم��ا 
اأ�ضب��ح يتناول العديد من 
املاك��ولت و امل�رشوبات 
الت��ي من �ضاأنه��ا اأن ت�رش 
بال�ضنان و اللثة معًا طرق 
العناي��ة بالأ�ضنان اإ�ضتخدام 
الفر�ضاة و املعجون اخلا�ض 
تغي��ري   . الأ�ضن��ان  لطبيع��ة 
ثالث��ة  كل  الأ�ضن��ان  فر�ض��اة 
�ضه��ور . اإ�ضتعم��ال غ�ض��ول الف��م 
للق�ضاء عل��ى البكترييا التي توجد 

على الل�ضان . املحافظة على تنظيف الأ�ضنان 
ثالث م��رات يوميًا و خ�ضو�ض��ًا قبل النوم . 
التخفيف من تن��اول ال�ضكريات و احللويات 
، الت��ي توؤدي اإىل ت�ضو���ض الأ�ضنان . الإبتعاد 
ع��ن التدخن بكل اأ�ضكاله الذي ي�ضعف مينا 
الأ�ضن��ان و ي�ضب��ب الإلتهاب��ات للث��ة الت��ي 
ت�ضع��ف بني��ة ال�ض��ن ، و ت��وؤدي اإىل اإ�ضفرار 
الأ�ضنان مع الوقت . الإبتعاد عن امل�رشوبات 
الغازية ، التي ت�ضبب تاآكل الأ�ضنان مع مرور 
الوقت . معاجلة الأ�ضنان املتعر�ضة للت�ضو�ض 
حلماية الع�ضب من الإلتهاب احلاد . احلفاظ 
على غذاء مت��وازن ، مع احلر�ض على تناول 
الأغذي��ة الغني��ة بالكال�ضيوم مث��ل الألبان و 
الأجبان و احلليب . تنظيف الأ�ضنان باخليط 
لإزال��ة البقاي��ا العالقة من الطع��ام من بن 

الأ�ضنان .

بغداد -هيفاء القره غولي 

خاص

يعترب جمال 
الأ�سنان لدى جميع 

الأ�سخا�ص و الفئات 
العمرية من الأ�سياء 
املهمة التي يهتم بها 

الكثريين ، 

طريقة عمل الدجاج المحشي

الكافيين عنصر ممتاز للعناية ببشرتك  

كيف تضعين المكياج المناسب للعيون البنية ؟

املقادير دجاجة واحدة وزنها 1.5 كيلوغرام تقريبًا
ملح وبهار اأ�ضود ربع كوب زبدة اأو �ضمنة مذوبة

ن�ض��ف كوب ماء اأو مرقة دجاج ح�ض��وة الأرز ن�ضف كوب اأرز 
ب�ضماتي، رب��ع كوب �ضمن ب�ضلة �ضغ��رية مفرومة ناعمًا ربع 

كوب �ضنوبر اأو لوز مق�رش
ربع كوب جوز مفروم )اختياري( ربع كوب زبيب

ن�ض��ف ملعقة �ضغرية بهارات الع��راق بهارات متنوعة كوب 
ماء ملح وبهار اأ�ضود طريقة التح�ضري:يغ�ضل الأرز وي�ضفى 
حتم��ى ال�ضمنة يف قدر ويقلى فيها الب�ضل لي�ضبح �ضفافًا 
ي�ض��اف ال�ضنوبر اأو اللوز واجل��وز والأرز ويقلى الكل 

ملدة 5 دقائق، م��ع التحريك امل�ضتمر. ي�ضاف الزبيب والبهارات واملاء 
وامللح والبهار.

يح��رك املزي��ج جي��داً ويغطى ويرتك على ن��ار خفيفة مل��دة 10 دقائق 
تقريبًا حتى امت�ضا�ض كل املاء، ترفع القدر عن النار وترك لت د

تنظف الدجاجة ومت�ضح باملحارم الورقية.
حت�ضى الدجاجة بح�ضوة الأرز ثم تخاط بالإبرة واخليط ويربط الفخذان 

معًا تفرك الدجاجة املح�ضوة بامللح والبهار.
ت��ذوب ال�ضمن��ة اأو الزب��دة وتو�ضع الدجاج��ة يف ال�ضيني��ة وتفرك بهذه 

الزبدة اأو ال�ضمنة.
ي�ضاف املاء اأو املرقة اإىل الدجاجة وتخبز يف فرن حرارته 350 درجة 
فرنهايت ملدة �ضاعتن اأو �ضاعتن ون�ضف ال�ضاعة، مع �رشورة تبليلها 
بن احلن والآخر بالع�ض��ارات املوجودة يف ال�ضينية. تقطع الدجاجة 

ُنق��دم خ�� اً �ضعي��داً ملحب��ات ومدمن��ات القه��وة يف كل 
مكان، واإىل كل من تع�ضق اأن ت�ضتيقظ يف ال�ضباح الباكر 
لتحت�ض��ي قهوته��ا املف�ضلة .. من املع��روف اأن غالبية 
التقاري��ر تفيد ب��اأن الإكثار من م�رشوب��ات الكافين 
خط��رة، ولكنن��ا الي��وم ب�ض��دد اأن جنعل��ِك �ضعي��دًة 
جداً، لأننا �ضنقول ل��ِك باأن ت�ضتمري بالإ�ضتمتاع 
بقهوِتِك اللذيذة اإذا اأردِت املحافظة على �ضباب 

ون�ضارة  ب�رشِتك ..
فوائد الكافين للب�رشة:

الكافي��ن املتواج��د بكمي��ٍة كب��ريٍة يف القهوة 
وال�ض��اي ُيعت��  عن���رشاً ممت��ازاً يف العناية 
بالب���رشة، لذا �ضتجدينُه الي��وم يف العديد من 
كرمي��ات ومق�رشات الب�رشة م��ن اأبرز ماركات 
ت�ضاأل��ن مل��اذا؟!   .. بالب���رشة  والعناي��ة  اجلم��ال 
.. اجل��واب ب�ضي��ط، فالكافي��ن يزي��د م��ن تدف��ق الدم، 
الأم��ر الذي حتتاج��ه الن�ضاء والرجال عل��ى حٍد �ضواء 

للمحافظة على �ضباب ورونق ب�رشتهم، واإليِك باخت�ضار بع�ض 
فوائ��ده ل��ِك: - ُي�ضاع��د يف التخفي��ف من مظه��ر ال�ضيليوليت 

العنيد الذي يظهر على الأوراك والأرداف.
- ينفخ وينعم الب�رشة موؤقتًا.

- ي�ضد ويقل�ض حجم الأوعية الدموية.
- ُيعيد اإحياء مظهر اجللد املتعب واملرهق.

طريقة عمل خلطة القهوة اجلمالية يف منِزِلك:
ما�ضك للح�ضول على ب�رشٍة نظرة .. اإمزجي النب املطحون 
م��ع �ضابون اجل�ضم ال�ضائل واإ�ضتخدميه كمق�رٍش للج�ضم 
م��ن م��رة اإىل مرت��ن اأ�ضبوعيًا، �ضتح�ضل��ن بعدها على 

ب�رشٍة م�رشقٍة وم�ضدودٍة اأك��ر، كما يعمل هذا املق�رش ب�ضكٍل 
مثايٍل قبل و�ضع لو�ضن الت�ضمري اإذا كنِت من م�ضتخدميه.

اإ�ضتمتع��ي ب�رشب��ك للقهوة بال�ض��كل الذي ُتف�ضلين��ه ول تن�ضي 
الإكث��ار من �رشب املاء لأن الكافي��ن من املواد امُلدرة للبول 
والت��ي ُتوؤدي اإىل اجلفاف اإذا مل يت��م الإحتياط ب�رشب كمياٍت 

اإ�ضافيٍة من املاء .. 

تتمي��ز العي��ون البني��ة بلونه��ا اجل��ذاب 
مكي��اج  يجع��ل  م��ا  وه��و  واجلمي��ل، 
العي��ون البني��ة ممي��زاً و�ضاح��راً، واليوم 
العي��ون  �ضاحب��ات  ل��كل  �ضن�ضتعر���ض 
البني��ة، طريق��ة �ضهل��ة وممي��زة ملكياج 
كي��ف  تع��ريف  هي��ا  البني��ة،  العي��ون 
حت�ضل��ن عل��ى مكي��اج العي��ون البنية 

ب�ضكٍل جميٍل وجذاٍب:
- احر�ض��ي عل��ى اختيار ظ��الل العيون 

الوردي��ة والبنف�ضجي��ة اأو الطبيعية التي 
تلطف نظرة العن.

درج��ات  اخت��اري   -
الدافئ��ة:  الأل��وان 

البن��ي واأل��وان 
ال�ضوك��ول، 

واخت��اري اأي�ض��ًا الأل��وان العميق��ة مثل 
الرم��ادي الداك��ن، واللوؤل��وؤي العاج��ي، 
القزح��ي،  والبي��ج 
الداكن،  وال قوقي 
طبع��ًا  و
الأ�ضود.

ل   -

تن�ض��ي اختي��ار درجات الأل��وان الداكنة 
مث��ل الأزرق البح��ري اأو الأزرق النيل��ي 

الذي يبث احلياة يف نظرة العن.
الأل��وان  با�ضتخ��دام  عيني��ك  اأب��رزي   -
املعدني��ة، مثل ال ونزي��ة اأو الذهبية اأو 
النحا�ضي��ة اأو الف�ضي��ة، ب��دًل م��ن ظالل 

العيون املطفاأة.
األوان��ك  يف  متج��ددة  ك��وين   .. اأخ��رياً 
اأن التجدي��د  ودرجات��ك واع��ريف جي��داً 
�ضيمنحك طلة خمتلفة ومُبهجة، لذا كوين 
متميزة دومًا يف مل�ضات مكياج العيون.

بغداد ــ خاص

للزم��الء  املفي��دة  الن�ضيح��ة  ت��وؤدي  مهني��ًا:   
وت�ضاركه��م اهتمام��ات موح��دة وحت��اول ح��ل 
م�ضاكله��م العالقة. عاطفي��ًا: ال�رشيك ينتظر منك 
مبادرة خمتلفة عما اعت��اده منك لو�ضع الأمور 

يف نطاقها ال�ضحيح.

 مهني��ًا: تنتظ��ر الي��وم �ض��دور بع�ض الق��رارات 
املهمة الت��ي قد حتدد م�ض��ري م�ضتقبلك املهني. 
عاطفي��ًا: تب��دو متحم�ض��ًا للقائ��ك م��ع احلبيب، 
وتخب��ئ له مفاج��اأة جميلة ت�ضع��ده فيزداد حبه 

لك.

 مهني��ًا: القمر اجلديد يف برجك يعني بداية جديدة 
وانظالقة مميزة، فحاول اأن تبتعد عن اأجواء العمل 
ال�ضاخب��ة. عاطفي��ًا: تتلق��ى الكث��ري م��ن الدعوات 
تلتقي من خاللها ال�ضخ�ض املنا�ضب لإقامة عالقة 

جدية معه. 

 قد ت�ضمع بف�ضائح مالية وتناق�ض املو�ضوع 
م��ع �رشكاء وموؤ�ض�ضات تنتمي اإليها. عاطفيًا: 
حذار التّيارات ال�ضلبية التي تدفعك اإىل القيام 

باأعمال طائ�ضة تثري غ�ضب ال�رشيك.

مهنيًا: يدخ��ل مار�ض برج القو�ض فيخف ال�ضغط ويتحدث 
ع��ن جت��ارب جدي��دة م�ضوق��ة جداً وع��ن �ضف��ر حمتمل مع 
جمموع��ة من النا�ض ت�ضتعذب وجوده��م. عاطفيًا: احلوافز 
كث��رية واملحيط داع��م، تقدم عل��ى حت�ضين��ات وتعديالت 

وترتيبات كثرية و�ضفر.


