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مهنيًا: يتيح اأمامك هذا اليوم فر�ص��ًا جديدة 
ل�راك��ة حمتمل��ة اأو للب��دء مب���روع جدي��د 

�صخم جداً ي�صتغرق اإجنازه عدة �صنوات
عاطفيًا: ت�ص��ود الرومان�ص��ية حياتك لكن قد 
يطراأ ما يجعلك مت�ص��نجًا قلياًل ب�ص��بب و�صع 

عاطفي متاأزم اأو ل�ر اأخفيته

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من خداع اأو مناورات 
اأو خ�ص��ات وتراج��ع وعملي��ات عدائي��ة تبدو 
جلية عاطفيًا: يوم �ص��بابي م��ع ال�ريك لكنه 
ل ي�ص��تحق الذك��ر، ومن الأف�ص��ل تقدمي بع�ض 

التنازلت لتخطيه ب�صالم

يتي��ح ه��ذا الي��وم فر�ص��ًا جيدة لالت�ص��الت 
واملفاو�ص��ات املتعلقة ب�ص��اأن مايل، وي�ص��ر 

اإىل عملية �راء مهمة
عاطفي��ًا: ل تق��م ب��اأي عمل طائ���ض قد يفوت 
عليك فر�صة التفاهم واحلوار مع احلبيب هذا 

اليوم

مهنيًا: يحم��ل هذا اليوم فر�ص��ة للعمل بعيداً 
عن ال�ص��جيج، فتنكب عل��ى ملف حتافظ على 
�ريت��ه عاطفي��ًا: ت�ص��تعد للقي��ام برحل��ة مع 
احلبيب والبتعاد عن اأجواء العمل وال�صغوط 

املرهقة التي ترافقك يف عملك

مهنيًا: يحمل اإليك هذا اليوم فر�ص��ًا �ص��عيدة، 
وميك��ن اأن توظ��ف طاقات��ك من اأج��ل بلورة 

م�روع مميز
عاطفي��ًا: تلتق��ي احلبي��ب قريب��ًا وت�ص��عان 
النق��اط عل��ى احل��روف يف ا�ص��تمرار العالقة 

على اأ�ص�ض �صليمة

ثم��رة جه��دك  يك��ون  ناج��ح  مهني��ًا: م���روع 
املتوا�ص��ل و�ص��هرك وحر�ص��ك عل��ى كل خط��وة 
الزم��الء  اإعج��اب  فتح�ص��د  به��ا،  تق��وم  كن��ت 
وتهنئتهم عاطفيًا: تغلب على امل�صاعب العابرة 
الت��ي واجهتها مع احلبيب يف املدة 

الأخرة وابداأ �صفحة جديدة

مهنيًا: حاول األ توظف اأموالك يف ا�ص��تثمارات 
من دون و�صع خطط ثابتة لها، واإل خ�رت كل 

�صيء يف حلظة
عاطفي��ًا: ال�ريك يطالبك بجواب حا�ص��م حول 
طبيعة العالقة بينكما، ويريد تو�ص��يحًا لبع�ض 
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ماهي العوامل التي تؤثر على اليدين وما طرق معالجتها؟

��ا  تعت��ر اليد من اأكرث مناطق اجل�ص��م تعر�صً
للعوام��ل اخلارجي��ة الت��ي توؤث��ر به��ا، مثل: 
الأترب��ة، واأ�ص��عة ال�ص��م�ض ال�ص��ارة، وكذل��ك 
الحتكاك بامل��واد الكيميائية املختلفة، من 
اأدوات التنظيف وغرها، والحتكاك باملاء، 
وتتعر���ض له��ذه العوام��ل ب�ص��كل متوا�ص��ل 
وم�ص��تمر؛ له��ذا فهو اأم��ر يف غاي��ة الأهمية، 
وخا�صة للن�صاء، وال�ص��يدات، وربات البيوت. 
هن��اك الكثر والعديد من الط��رق التي تعمل 
عل��ى تبيي���ض اليدي��ن، ولك��ن ل��كل طريق��ة 
م�ص��كلتها، اإم��ا ارتفاع التكلف��ة، اأو احتوائها 

عل��ى مكون��ات كيميائية اأو غ��ر طبيعية، اأو 
اللج��وء اإىل العملي��ات التجميلي��ة والت��ي ل 
تع��رف نتائجه��ا بدق��ة، وله��ذا فقد و�ص��عنا 
بع�ض احلل��ول  لتبيي�ض اليدين طبيعًيا دون 
اللجوء ملا �ص��بق ذكره، مع �ص��مان احل�صول 
على اأيدي بي�صاء كالثلج. ا�صتخدام مزيج من 
اللنب الرائب وع�ص��ر الطماطم وتدليك يديك 
بها، فاللنب الرائب له قدرة عجيبة يف ترطيب 
وتبيي���ض وتنعيم الي��د، والطماطم كذلك لها 
القدرة عل��ى تبيي�ض اليدان. ا�ص��تخدام كمية 
من زيت الزيتون مع فيتامني E ويكون على 
�صكل كب�ص��ولة، فهذه اخللطة اثبتت فعاليتها 
وقدرته��ا عل��ى تبيي���ض اليدي��ن. ا�ص��تخدام 
خلي��ط من ع�ص��ر الرتق��ال مع الع�ص��ل، ثم 

ف��رده على اليدين، فالع�ص��ل كما هو معروف 
له العديد من الفوائد وال�صتخدامات، اإ�صافًة 
اإىل تلك ال�ص��تخدامات ي�ص��تخدم الع�ص��ل يف 
تغذي��ة الب���رة وترطيبه��ا، يف ح��ني يق��وم 
ا�ص��تخدام  الرتق��ال بتغذيته��ا وتبيي�ص��ها. 
خلي��ط من زي��ت الزيت��ون وع�ص��ر الليمون، 
فلهذه املكونات الق��درة العالية على ترطيب 
وتنعيم الب�رة، فالزيت يقوم بتفتيح الب�رة 
وتبيي�ض اليدين، اأما ع�ص��ر الليمون فيقوم 
بتطريته��ا وتنعيمها، هذا ويجب ترك اخلليط 
مل��دة ع���ر دقائق عل��ى اليدي��ن. ا�ص��تخدام 
خليط من ع�ص��ر الليمون واجللي�رين وماء 
ال��ورد، وم��ن ثم القي��ام بفرده عل��ى اليدين، 
فه��ذا املزيج يعتر من اأه��م الطرق الطبيعية 

يف تبيي���ض اليدي��ن، ويرج��ى النتب��اه اإىل 
غ�ص��ل اليدين جيًدا بعد ال�ص��تخدام. ا�صتخدام 
خلي��ط م��ن ع�ص��ر الليم��ون وزي��ت الل��وز، 
وتدليك اليدان بهما ملدة ع�رة دقائق، فكما 
اثبتت الدرا�ص��ات فاإن لزيت اللوز القدرة على 
تبيي�ض الب�رة. ا�ص��تخدام خليط من ع�ص��ر 
الرتق��ال م��ع ع�ص��ر اخلي��ار، ومل��دة ع�ر 
��ا بعد فرده، وتعت��ر هذا اخللطة  دقائق اأي�صً
لي�ص��ت مفي��دة يف تبيي���ض اليدي��ن فح�ص��ب، 
��ا عل��ى اإزال��ة ال�ص��وائب  ولكنه��ا تعم��ل اأي�صً
وتنظيف الب�رة. ا�ص��لقي البطاط�ض، ومن ثم 
اخلط��ي م��ع ملعقة من م��اء البطاط�ض ثالث 
مالعق من اجللي�ري��ن، وملعقة من الليمون 
بع��د ع���ره، ويو�ص��ع يف زجاج��ة، ويت��م 

ا�ص��تخدامه كلما اقت�صت احلاجة. عمل خليط 
م��ن خل التفاح مع تخفيف��ه باملاء؛ لنحافظ 
عل��ى الب���رة، فخ��ل التفاح ل��ه فوائ��د عدة، 
منه��ا اأنه يدخل يف خلط��ات تبيي�ض اليدين. 
ا�ص��تخدام خليط من ع�صر الليمون والكركم، 
وتعتر ه��ذا اخللطة من اأهم خلطات تبيي�ض 
اليدي��ن مبكونات طبيعي��ة، والكركم له فوائد 
ا يف  عدة يف تبيي�ض اليدين، وي�ص��تخدم اأي�صً
خلطات تبيي�ض الوجه. هذه بع�ض الو�صفات 
الطبيعية الفعالة والتي ت�صتخدم يف تبيي�ض 
اليدين، وترطيبها، وتنعيمها، وتقوم بتغذية 
الب�رة، اأما عن النتائج فاإنها تختلف ح�صب 
نوع ب�رة كل فرد، وح�صب تعر�صها للعوامل 

اخلارجية.

بغداد – هيفاء القره غولي 

طريقة إعداد الكنافة الناعمة
 املكون��ات ثالث��ة اأك��واب من ال�ص��ميد الناع��م. كوبان من 
اجلبن��ة . ملعقة كب��رة من ماء الزهر. كوب من ال�ص��من اأو 
الزب��دة. ف�ص��تق جمرو�ض. كوب من ال�ص��كر. رب��ع كوب من 

املاء. ملعقتان كبرتان من احلليب. 
طريقة التح�ص��ر �ص��خني الفرن على ح��رارة 180 درجة 
مئوية. اخلطي ال�ص��ميد مع ثالثة اأرباع الكوب من ال�صمن، 
وال�ص��كر، واحلليب، وم��اء الورد واملاء، ث��م افردي اخلليط 
على �ص��ينية فرن. �صعي اخلليط بالفرن ملدة ع�ر دقائق 

اأو حتى ُي�ص��بح لونه ذهبيًا، واتركي��ه حتى يرد قلياًل ثم 
افركيه باليد، وا�ص��تخدمي امل�ص��فاة للتخل�ض من اأي كتل 
زائ��دة. اب�ُري اجلنب و�ص��عيه يف ماء داف��ئ ملدة ثالثني 
دقيق��ة للتخل���ض م��ن امللح، ثم �ص��فيه جيداً مع ال�ص��غط 
للتخل�ض من املاء الزائد. ادهني �ص��ينية الفرن باملتبقي 
من ال�ص��من ال�ص��ائل، ثم اف��ردي ثلثي كمية خليط ال�ص��ميد 
يف ق��اع ال�ص��ينية بحي��ث ُيغطيها متامًا واجعلي ال�ص��طح 
م�ص��تويًا. وزع��ي ج��نب العكاوي بالت�ص��اوي ف��وق اخلليط 

مع ترك م�ص��افة حوايل �صنتيمرت واحد بني اجلنب وحواف 
ال�صينية. املئي احلواف باخلليط املتبقي. �صعي ال�صينية 
على نار متو�ص��طة )ُيراعى حتريك ال�صينية على النار واإل 
لن ين�ص��ج اخلليط ب�ص��كٍل مت�ص��اٍو( ملدة ع�ر دقائق حتى 
يتحم��ر الق��اع ويتما�ص��ك. غطي ال�ص��ينية ب�ص��ينية اأكر، 
وارفعيه��ا ع��ن الن��ار ث��م اقلبيها عل��ى ال�ص��ينية الكبرة 
بحذر. ا�ص��قيها بكمية من القطر الدافئ، وزينيها بالف�صتق 

املطحون.

املكياج ال�ص��باحي �صعي كرمي اإخفاء العيوب، وركزي 
على و�ص��عه حت��ت عيني��ك لإخف��اء الهالت ال�ص��وداء. 
�صعي بع�ض البودرة فهي جتعلك تتمتعني بب�رٍة اأكرث 
ن�ص��ارة وجماًل. �صعي ظالل العيون ويرجى ا�صتخدام 
فر�ص��اة عري�صة اأثناء ذلك، وقومي بتطبيقه على كامل 
اجلف��ن املتح��رك با�ص��تخدام الل��ون البالتين��ي الفاحت 
املائ��ل للذهبي، بعدها �ص��عي ظالل العي��ون الأغمقق 
بدرج��ة على �ص��كل زاوي��ة خارجية على ح��دود اجلفن 
املتحرك. قومي بو�ص��ع ظالل العيون بدرجة اأفتح من 
الذهب��ي عند زاوية الع��ني الداخلية، ثم ح��ددي عينيك 
بالآيالي��ر الفرن�ص��ي. ار�ص��مي عينيك بالكح��ل الأزرق 
املائل اإىل البرتويل، وقومي بتطبيقه داخل جفن العني 
ال�ص��فلي. جلع��ل نظرت��ك ذات جاذبي��ة، علي��ك بتطبيق 
القلي��ل من ظالل العيون الفاحتة املائلة للبيا�ض حتت 
احلاجب��ني. �ص��عي امل�ص��كارا لإبراز رمو�ص��ك واإطالتها 
وميكن��ك الإكثار منها على الرمو�ض ال�ص��فلية لكي تبدو 

عين��اك اأك��ر حجم��ًا. �ص��عي البال�ر 
عل��ى  واخلفي��ف  الناع��م  بالل��ون 

وجنتك، والقليل منه على الأنف 
لتزي��دي  والدق��ن  واجلب��ني 

وتاألق��ًا.  �ص��حراً  مكياج��ك 
ار�صمي �صفتيك بقلم كونتور 
طبيعي، لتحديد �ص��كلها، ثم 
�صعي اأحمر ال�ص��فاه باللون 

الطبيع��ي ، وميكن��ك اختي��ار 
اأي لون ناع��م كاللون الزهري 

اخلاف��ت لتح�ص��لي عل��ى اإطاللة 
مبهرة. املكياج امل�صائي اإليك بع�ض 

اخلط��وات ملكي��اج عيون �ص��احر وخفيف 
للتاألق��ي ب��ه يف ف��رتة امل�ص��اء: * طبقي ظ��الل العيون 
ذات الل��ون اللحم��ي عل��ى جفني��ك با�ص��تخدام فر�ص��اة 
منا�ص��بة. ا�صتعملي عند ع�ص��مة احلاجب ظالل العيون 

بالل��ون البني. * �ص��عي خط��ًا رفيعًا من 
الآيالي��ر عل��ى جفني��ك. ا�ص��تخدمي 
ظ��الل العيون ذات اللون الف�ص��ي 
الداخلي��ة  عيني��ك  زاوي��ة  عن��د 
ال�ص��فليني.  جفني��ك  وحت��ت 
احر�ص��ي على و�ص��ع طبقتني 
م��ن املا�ص��كار عل��ى رمو���ض 
عيني��ك. ن�ص��ائح هن��ا بع���ض 
الن�ص��ائح من خ��راء التجميل 
لكي حت�صلي على الطلة املنا�صبة 
لك: اعتن��ي يومي��ًا بتنظيف وجهك 
يف  �صي�ص��اعدك  ذل��ك  لأن  وترطيب��ه؛ 
احل�ص��ول على اإطاللة طبيعية. اختاري كرمي 
الأ�صا�ض ال�صائل املنا�صب لدرجة ب�رتك. احر�صي على 
ا�ص��تخدام الب��ودرة املنث��ورة بدرج��ة واح��دة اأفتح من 

كرمي الأ�صا�ض. 

مهني��ًا: يفتح اأمامك هذا الي��وم اأبوابًا للتحرر 
م��ن بع�ض ال�ص��غوط، اأو يتيح لك فر�ص��ة لها 
عالق��ة بعمل قدمي اأو ارتب��اط مزمن عاطفيًا: 
تالق��ي  اجلي��دة،  املوؤ���رات  م��ن  جمموع��ة 
م�صاعيك نتيجة مثمرة جداً وتتح�صن العالقة

مهنيًا: ت�صكو تراجعًا يف املعنويات وتاأخراً يف 
املعامالت وبلبلة وتفتقد احليوية، ومن احلكمة 
ع��دم ا�ص��تعجال الأمور عل��ى الط��الق عاطفيًا: 
ت�ص��عر ببع�ض الرتاج��ع املعن��وي، ويرتافق ذلك 

مع بع�ض الرتدد الذي يفر�ض عليك 
احل�صم قبل تفاقم الأمور

مهني��ًا: ق��د ت�ص��عر بع��دم ال�ص��تقرار، وم��ع ذل��ك 
جت��د هدف��ك يتحقق لأن��ك �ص��احب اإرادة �ص��لبة 
ول تخ��اف م��ن املواجه��ة اإذا مت�ص��لحًا باحل��ق 
عاطفيًا: ا�صتقرار ومراوحة يف العالقة بال�ريك، 
وخ�صو�ص��ًا بعد تو�ص��يح الأمور وو�ص��ع النقاط 

على احلروف

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تدخل �ص��افر يف 
اأعمالك وعن اعرتا�ض على م�صاريعك

عاطفي��ًا: اغتن��م فر�ص��ة بقائ��ك يف املن��زل 
للتفكر بهدوء يف اأمور كانت ت�صغل بالك اإزاء 

ال�ريك

مهني��ًا: يرتاج��ع و�ص��عك املهني بع�ض ال�ص��يء 
اليوم، ما قد ي�صيع عليك فر�صًا ممتازة للقاءات 
مهني��ة تب��دو واع��دة ج��داً عاطفي��ًا: طموح��ك 
العاطف��ي كبر ج��داً، لكنك تبحث عن الفر�ص��ة 
املنا�صبة التي ت�صاعدك على حتقيق هذا الطموح

ما هو ريجيم التمر واللبن 

كيف تضعين المكياج الخفيف ؟ 

يعتم��د عل��ى التمر والل��نب كوجبة رئي�ص��ية طوال 
الي��وم. يعتمد نظ��ام التمر والل��نب اأو احلليب على 
تن��اول 21 حبة مت��ر خالل الي��وم و 3 اأكواب من 
احللي��ب اأو اللنب وذل��ك على النحو الت��ايل: وجبة 

الفطور: 7 حبات من التمر مع كوب من احلليب اأو 
اللنب. وجبة الغذاء: 7 حبات من التمر مع كوب من 
احلليب اأو اللنب. وجبة الع�صاء: 7 حبات من التمر 
م��ع كوب م��ن احللي��ب اأو اللنب. كم��ا ميكن خالل 

اليوم تناول ال�ص��اي اأو القهوة ولكن دون اإ�ص��افة 
ال�صكر و ين�ص��ح بتناول كميات كبرة من املياه 

عند اتباع هذا الرجيم. هذا الرجيم ميكنك من 
انقا�ض 4-3 كيلوغرام يف الأ�ص��بوع. كما 

ميكنك اتباع هذا النظام مع اإ�ص��افة وجبات 
خفيف��ة تتك��ون من ال�ص��لطة اخل���راء اخلفيفة. 

فوائ��د التمر: يعتر التمر م��ن املواد الغذائية التي 
حتت��وي على العديد من العنا�ر الغذائية املهمة 
فهو يحتوي على ن�ص��بة عالية م��ن الألياف حيث 
ان 5 مترات حتتوي عل��ى 3.3 غرام من الألياف.

يحت��وي التمر عل��ى الألياف غر القابلة لله�ص��م 
والتي ت�ص��اعد على اله�ص��م موج��ودة بكميات يف 
التم��ر. كم��ا اأن التمر يحتوي عل��ى كميات وفرة 
من ال�صكر و الأمالح، فيتامني �صي ، بي 1 ،بي 2، 
و فيتام��ني اأ و املعادن. فوائد اللنب: يحتوي اللنب 
عل��ى ن�ص��بة كبرة من الكال�ص��يوم امله��م يف نقل 
الإ�صارات الع�ص��بية و فيتامني دي املهم لتكوين 

العظام و الأ�صنان و الأظافر. 


