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مهني��ً�: جت�بهك حتدي���ت وتت�أفف من كرثة 
امل�س�ؤولي�ت، نظم وقتك وال تبدد ط�قتك وال 

تبحث عن االختالف
ع�طفي��ً�: اخلالف���ت الدفين��ة ق��د تظه��ر اإىل 
العلن جمدداً، ع�لج االأم�ر مع ال�رشيك بروؤية 

وتف�همً� على م� يفيد م�سلحتكم�

مهني��ً�: تت���ح اأم�م��ك حري��ة الت���رشف كم� 
تريد، وتف�و�ض مبه�رة، لكن ال تعر�ض نف�سك 

للف�س�ئح
ع�طفي��ً�: ق���وم الغرية ب�أ�س�لي��ب جمدية، وال 
تف�ض اأ�رشارك الأ�سخ��ض عرفتهم اأخرياً الأنهم 

قد ي�ستغل�ن و�سعك

مهني��ً�: يتطلب منك الظرف دق��ة ومرونة يف 
التع�م��ل م��ع االآخري��ن، ومنع��ً� حل�س���ل اأي 
م�اجه��ة اأوخالف يف حميط العم��ل ع�طفيً�: 
ق��رارات ح��سمة لكن اإيج�بي��ة جت�ه ال�رشيك، 
وجت��د نف�س��ك غ��ري م�سط��ر اإىل حتدي��د م�س�ر 

االأم�ر يف امل�ستقبل القريب

مهني��ً�: ي�س��كل ج�بيت��ري مربع��ً� جدي��داً م��ع 
بل�ت���ن، ومب� اأن بل�ت�ن ه� ك�كبك فقد ت�سعر 
به��ذه الذبذب�ت التي تتحدث عن ف�سيحة رمب� 
اأو م�سكلة ط�رئة ع�طفيً�: عليك اأن حتدد م�س�ر 
العالق��ة ب�ل�رشي��ك، وه��ذا م��� يجع��ل ال�س�رة 

بينكم� اأكرث و�س�حً�

مهنيً�: اعرتا�س�تك غري املربرة تثري اإ�سمئزاز 
االآخري��ن، وتبعده��م عن��ك يف وق��ت حتت���ج 
في��ه اإىل اأك��رب دعم ممك��ن، لكن��ك �رشع�ن م� 
ت�ست��درك االأم��ر ع�طفيً�: مت�ر���ض ت�رشفً� يف 
غري مك�ن��ه، لكن ت�س�مح ال�رشي��ك يعفيك من 

دفع الثمن امل�ستحق اإزاء ذلك

مهنيً�: ي�م متقلب ميتحن �سعبيتك ويح��سبك 
بح��زم عل��ى اأخط�ئ��ك، ورمب��� تق��ع �سحي��ة 

اأ�سح�ب الني�ت ال�سيئة
م��ع  احلل���ل  ب�أن�س���ف  تقب��ل  ال  ع�طفي��ً�: 
ال�رشي��ك، ف�لتج�رب ال�س�بق��ة لي�ست مطمئنة 

معه

مهني��ً�: ت�سجل تقدم��ً� ملم��س��ً�، ب��ستط�عتك 
املف�و�س��ة والبح��ث يف التف��سي��ل، ورمب��� 

متيل اإىل ال�سفر اأو تخطط له
ع�طفيً�: تتج�وز االختالف يف وجه�ت النظر 
مع ال�رشيك، وجتده عن��ده م� ال جتده عند اأي 
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هذه خلطات تبييض األسنان في المنزل دون اللجوء لألطباء 

يبح��ث الكث��ري م��ن الن����ض ع��ن ط��رٍق دائمة 
لتبيي�ض اأ�سن�نه��م؛ ف�لقي�م بتنظيف االأ�سن�ن 
عن طري��ق الفر�س���ة واملعج�ن ب�س��كٍل ي�مي 
ق��د ي�ؤم��ن احلم�ية الك�مل��ة لالأ�سن���ن، ولكنه 
ال يق���م بتبيي�سه� واإعط�ئه��� الل�ن الن��سع؛ 
لذل��ك يذه��ب الكث��ري م��ن الن����ض اإىل الطبيب 
لتبيي���ض اأ�سن�نه��م، وت�أخ��ذ عملي��ة التبيي�ض 
وقتً� وجهداً كبريين، ولذلك �سنذكر لكم بع�ض 
اخللط���ت املنزلي��ة الت��ي ميك��ن ا�ستعم�له��� 
لتبيي���ض االأ�سن���ن. ط��رق تبيي���ض االأ�سن���ن 
هن�ك العديد من امل�اد املنزلية التي ت�س�عدن� 
يف احلف�ظ على االأ�سن���ن من اال�سفرار، ومن 

هذه اخللط�ت: 
)1( ع�س��ري الليم���ن وامللح: وذل��ك من خالل 
ع���رش ليم�نة واإ�س�فة القليل م��ن امللح اإليه، 
وثم امل�سم�س��ة ب�سكٍل م�ستمر به��ذا املحل�ل، 
وترك��ه ف��رتًة على االأ�سن���ن قب��ل ب�سقه� كي 

ي�س�عد على تبيي�سه�.

 ق�رش الليم�ن اأو الربتق�ل: وذلك بفرك االأ�سن�ن 
من الداخل به؛ فه� مفيد يف تبيي�ض االأ�سن�ن.
يت��م  حي��ث  وامل���ء:  ال�س���دا  بيكرب�ن���ت   
خلطهم� م��ع بع�سهم� البع���ض، والتم�سم�ض 
به��ذا املحل���ل؛ فه� ي�س�ع��د على اإزال��ة البقع 
ال�سف��راء وغريه� عن �سط��ح االأ�سن�ن، وي�سهم 

يف تبيي�سه�.
 الع�سل: يك�ن ب��سع ع�سل طبيعي على فر�س�ة 
االأ�سن���ن ومزجه مبعج�ن االأ�سن���ن من فرتٍة 
اإىل اأخ��رى؛ وذلك مل� يحت�يه الع�سل من ف�ائد 

تع�د على �سحة االأ�سن�ن، وتق�م بتبيي�سه�.
 غ�س��ل الف��م ا�سب�عي� مب���ء االأوك�سج��ن: فه� 
غري مكلف ومت�ف��ر يف جميع املن�طق، ولكن 
يجب ع��دم االإكث�ر م��ن ا�ستعم�ل��ه الأنه م�رش 

ب�الأ�سن�ن عند االإفراط به.
 املريمي��ة وامللح: ويتم ذل��ك عن طريق و�سع 
اأوراق املريمي��ة واملل��ح يف وع���ء، وم��ن ث��م 
طح��ن االأوراق حت��ى ت�سب��ح ك�لعجين��ة، ث��م 
و�س��ع العجين��ة يف ف��رن دايفء حت��ى ت�سبح 
�سلب��ة، وبعد ذل��ك فرمه� جي��داً اإىل اأن ت�سبح 

ك�لب���درة التي يتم فرك االأ�سن���ن به� ي�ميً�، 
فع�ل��ة  فه��ي  اأ�سب�عي��ً�؛  ا�ستعم�له���  وميك��ن 
يف ع��الج اللث��ة امللتهبة وت�سه��م يف تبيي�ض 
االأ�سن���ن.  النعنع: طحن اأوراق واإ�س�فة بع�ض 
الزي��ت علي��ه، وا�ستخدام ه��ذا املزيج يف دهن 

االأ�سن�ن ي�ميً�..
 زي��ت الزيت���ن: يت��م ف��رك االأ�سن���ن بقطن��ة 
مغم��س��ة يف زي��ت الزيت�ن اأو و�س��ع الفر�س�ه 
يف زي��ت الزيت���ن وغ�س��ل االأ�سن���ن بعده���. 
يعم��ل ه��ذا الزيت على املح�فظ��ة على نظ�فة 
االأ�سن���ن، ب�الإ�س�ف��ة اإىل تق�ي��ة اللث��ة ومنع 

نزيفه�..
 ام��� االأطعمة التي حت�فظ على االأ�سن�ن هن�ك 
الكثري من االأطعمة التي مبجرد تن�وله� ف�إنه� 

حت�فظ على ل�ن االأ�سن�ن االأبي�ض، اأهمه�: 
)1( التف���ح: ُي�سم��ى التف�ح بفر�س���ة االأ�سن�ن 
الطبيع��ة ب�سب��ب ن�سيج��ه الليف��ي، عل��ى الرغم 
م��ن اأن��ه ال ي�سكل بدي��اًل عن تنظي��ف االأ�سن�ن 
ب�لفر�س�ة اأو اخلي��ط الطبي، اإال اأنه من املمكن 
اأن يك���ن خي���راً من��سب��ً� ُم�س�ن��داً للتنظي��ف 

الي�م��ي. م��ن املهم معرف��ة اأن تن���ول التف�ح 
ُين�سط اللثة، وُيقلل من كمية البكتريي� الفم�ية، 
ويزيد من تدفق اللع���ب، وه� بدوره ُيقلل من 
احلم��س��ة يف الف��م، ويغ�س��ل الطع���م الع�لق 
ومين��ع اجلف�ف، اإال اأن ع�سري التف�ح قد ي�ؤدي 
اإىل ت�س��ض االأ�سن�ن. احلم�سي�ت: حتت�ي على 
كمي�ت ع�لية م��ن فيت�من �سي، واالأ�سخ��ض 
الذي��ن يع�ن�ن م��ن نق�سه يتعر�س���ن لنزيف 
اللثة مم� ي�رش بثب�ت االأ�سن�ن. ُيف�سل اإ�س�فة 
احلم�سي�ت اىل النظ�م الغذائي، مثل الربتق�ل، 
والبطي��خ،  واالأن�ن����ض،  ف��روت،  واجلري��ب 

والطم�طم واخلي�ر؛ لغن�ه� بفيت�من �سي. 
امل�ز: يحت���ي على الفيت�مين���ت، واملع�دن، 
وخ��سة الب�ت��سي�م واحلديد، التي ت�س�عد يف 
املح�فظ��ة على ق���ة االأ�سن���ن و�سحته�، كم� 
اأنه ال يلت�سق ب�الأ�سن�ن وي�سهل اإزالته. ي�س�هم 
الق�س��م الداخل��ي لق���رش امل���ز عل��ى تبيي���ض 

االأ�سن�ن اإذا مت فركه به�.
 الفراول��ة: حتت���ي الفراول��ة الط�زج��ة عل��ى 
طبق��ة  الإزال��ة  امل�ستخ��دم  امل�لي��ك  حم���ض 

الط��الء القذرة ع��ن االأ�سن�ن وتطه��ري الفم من 
البكتريي���. اإذا ُخلط��ت الفراول��ة م��ع ال�س���دا 
ميك��ن ا�ستخدامه� ك�إ�س�فة ملعج�ن االأ�سن�ن، 
وتك�ن ب�سح��ق الفراولة ومزجه��� مع ال�س�دا 
حت��ى احل�س�ل على خليط متج�ن�ض ثم القي�م 
بدهن اخلليط على فر�س�ة االأ�سن�ن. بعد ح�ايل 
خم���ض دق�ئ��ق نغ�س��ل الف��م م��ن ه��ذا اخلليط 
كم��� نفعل بع��د التنظي��ف الع���دي ب�لفر�س�ة 

واملعج�ن.
 اخل�س���ر اجلذري��ة: م�س��غ اجل��زر، والكرف���ض 
واخل���رشوات اجلذري��ة ُيحف��ز ن�س���ط اللث��ة، 
وتعت��رب اللث��ة مهم��ة الأنه��� اإن ك�ن��ت ق�ي��ة 
و�سليم��ة ف�إنه� حت�ف��ظ على �سح��ة االأ�سن�ن. 
ويعت��رب اجلزر والكرف�ض م��ن امل�س�در اجليدة 
مل�دة بيت��� ك�روتن ال��ذي ُينِتج من��ه اجل�سم 
فيت�م��ن A، ويجع��ل االأ�سن���ن اأك��رث بي��سً� 
و�سالب��ة. يت�اج��د فيت�م��ن A يف البط�ط��� 
احلل���ة، والفجل، والبنجر، الت��ي ي�س�عد ن�سبة 
امل�ء الع�لية فيه� يف املح�فظة على االأ�سن�ن 

واللثة اأكرث نظ�فًة.

بغداد – هيفاء القره غولي

املق�دير 
لتح�سري الطبقة االأوىل:

ك�ب ون�سف طحن
ك�ب �سكر
ك�ب زيت

ك�ب م�ء ف�تر
4 مالعق حليب ب�درة

ملعقة  ون�سف �سغرية بيكنج ب�ودر
ملعقة �سغرية ف�نيلي�

2 بي�ض
4 مالعق كبرية ب�درة الك�ك�و

لتح�سري الطبقة الث�نية:
2 ك�ب حليب

2 ك�ب ج�ز الهند 
ن�سف ك�ب �سكر

6 مالعق كبرية �سميد
ربع ك�ب زبدة

لتح�سري الطبقة الث�لثة:
علبة ق�سطة

ملعقة كبرية زبدة
ملعقة كبرية ب�درة الك�ك�و

ن�سف ك�ب �سكر
طريقة حت�سري الب�ونتي كيك:

- تخل��ط جمي��ع مق�دي��ر الطبق��ة االأوىل يف خالط 
كهرب�ئي ب��ستثن�ء الطحن والبيكنك ب�ودر.

- يخل��ط الطح��ن والبيكنج ب�ودر ث��م ي�س�ف اإىل 

اخلليط االأول تدريجي�" مع التحريك يدوي�".
- ي�سكب اخلليط يف ق�لب معدين وي��سع يف الفرن 

ملدة 30 دقيقة.
- يقط��ع الكيك بع��د اأن ين�سج وي�سكب ف�قه القليل 

من الن�سك�فيه ليح�فظ على طراوته.
- تخلط جمي��ع مق�دير الطبقة الث�نية وت��سع يف 
ق��در على ن���ر ه�دئة م��ع اال�ستم��رار يف التحريك 
حت��ى يتك�ثف اخلليط ون�سكب��ه ف�ق الكيك )الطبقة 

االأوىل(.
م��ع  الث�لث��ة  الطبق��ة  مق�دي��ر  جمي��ع  ت��س��ع   -
اخللي��ط  ي�سب��ح  حت��ى  التحري��ك  يف  اال�ستم��رار 

متم��سكً�، وي�سكب ف�ق الطبق�ت ال�س�بقة.
- ي��سع الق�لب يف الثالجة حتى يربد.

االأم��الح الطبيعي��ة ه��ي مك���ن طبيع��ي ميك��ن اقتن�ئ��ه 
وا�ستخدام��ه لتدلي��ك اجلل��د وتق�س��رية فه��� يحت���ي على 

مع�دن مفيدة للب�رشة 
و ه��ي اأحد اأهم املك�ن���ت امل�ستخدمة للعن�ي��ة ب�لب�رشة، 
فه��ي ت�س�ع��د عل��ى تن�سي��ط ال��دورة الدم�ي��ة، حتفيز من� 
عل��ى  الق�س���ء  املي��ت،  اجلل��د  تق�س��ري طبق���ت  اخلالي���، 
الت�رم���ت، ع��الج احلك��ة واالأمل. كم��� ت�ف��ر العدي��د م��ن 
العن����رش االأ�س��سي��ة واملع�دن التي متت���ض داخل خالي� 

الب�رشة.
فه��ي مت�ف��رة ب�أ�سع���ر جي��دة واأل���ان عديدة فق��ط ل�نت 

لتالئم مزاج ال�سخ�ض وح�لته النف�سية......وكذلك اختالف 
الرائحة ون�عية الزي�ت امل�ج�دة فيه�.

ف�الأزرق مهدئ لالأع�س�ب 
واالأحمر والربتق�يل األ�ان تعطي الدفء 

منه��� ذو حبيب�ت كبرية و تك�ن ابط���أ يف الذوب�ن وقد ال 
تذوب كله� 

واال�سغ��ر ميك��ن ا�ستخدام��ه كمق���رش اثن���ء اال�ستحم���م 
و�رشيع الذوب�ن وه� االف�سل 

كيفية ا�ستخدامه�: 
عند حت�س��ريك حل��ض اال�ستحم�م و اثن���ء فتح ال�سنب�ر 

ب�ملي���ه الدافئ��ة ت�أخذي��ن حفن��ة من االم��الح و ت�سعيه� 
بيدي��ك حت��ت ال�سنب���ر فتن��زل مع امل���ء ومت��الأ احل��ض 
ب�لرغ���ة والرائحة اجلميل��ة التي تبقى ف��رتة ط�يلة على 

اجل�سم
كذل��ك ميكن��ك التخل�ض من عالم�ت االره���ق بخلط ك�ب 
م��ن مل��ح البح��ر م��ع ع��دة قطرات م��ن زي��ت الل���ز اأو اأي 
زي��ت عط��ري اآخر ثم �سبيه� مع امل���ء اجل�ري يف ح��ض 

اال�ستحم�م. في�س�عد ذلك على اال�سرتخ�ء.
كم��� ميكنك مزجه مع زيت الزيت�ن وعمله كمق�رش طبيعي 

للب�رشة بعد تعري�ض الب�رشة للبخ�ر .

مهنيً�: لن ت�اجه هذا الي�م من�ف�سً� ق�يً� ولن 
تتعرث م�س�عيك الدوؤوب، لذلك ث�بر وال تت�قف 
ط�ياًل عند املطب�ت ع�طفيً�: ال حت�ول فر�ض 
اإرادت��ك عل��ى ال�رشي��ك، بل تع�مل م��ع ال�اقع 
بحنك��ة وت�أقل��م م��ع بع���ض الظ��روف، اللن 

اأحي�نً� ي�ؤدي اإىل النت�ئج املرج�ة

مهني��ً�: اأج���اء م�سح�ن��ة وم�سطرب��ة وغ��ري 
مب���رشة ب�خل��ري، طب�ع��ك متقلب��ة و�سعبة ال 
ت�سمح ب�لتع�مل معك ب�س�رة ه�دئة وك�ملة

ع�طفي��ً�: ا�ستمع اإىل ن�س�ئ��ح ال�رشيك واعمل 
به���، ف���إذا واظب��ت على م��� اأنت علي��ه تك�ن 

اخل��رش االأكرب

مهني��ً�: من غري امل�سم���ح ارت��ك�ب االأخط�ء 
الأن��ك بذل��ك تعر�ض نف�س��ك خل�س���رة الفر�ض 

الثمينة املقبلة
ع�طفيً�: م� من �سيء يهدد العالقة ب�ل�رشيك، 
ال�س��رب ي���ؤدي اإىل ت�س�يب الب��سل��ة جمدداً 

واإع�دة املي�ه اإىل جم�ريه� الطبيعية

مهني��ً�: ت�اج��ه بع���ض الع��رثات وجت��رب اإىل 
م�س�عفة اجله�د لكي تنجح خط�اتك، وتبدو 

ا�ستعداداتك �سئيلة مل�اجهة الع�ائق
ع�طفي��ً�: ح���ول اأن تق���رش امل�س�ف���ت م��ع 
ال�رشي��ك، فه� ق���در اأن مينحك االأم���ن الذي 

حتت�ج اإليه ح�ليً� وحتى م�ستقبليً�

مهني��ً�: ت�سنح ل��ك الظروف لتتق��دم مب�رشوع 
جدي��د اأو لتب����رش خط��ة مهمة اآم��اًل اجن�زه� 

�رشيعً�
ع�طفي��ً�: ال تق���ُض عل��ى ال�رشي��ك وك��ن اأك��رث 
مرونة، تط�رات كث��رية يف العالقة تك�ن يف 

م�سلحتكم�

خط�ات عمل ريجيم �سح��ي و�سليم ومفيد للج�سم 
اأن تتبع��ي اخلط���ة  اأواًل  ب��ه، علي��ك  وال ي���رش 

االأوىل يف كل عم��ل �سع��ب، اأال وه��ي االإرداة 
وق���ة العزمي��ة. ف�لريجي��م ال�سح��ي يحت���ج 

من��ك عزمية وق���ة اإرادة وقدرة على التحكم 
يف االأكل واأوق�ت��ه واأن�اع��ه. وال تن�سي اأن 

تتخ��ذي �سن��داً ل��ك يف اأوق���ت ال�سع��ف، 
ال���زن  خ�س���رة  اأن  تدرك��ي  اأن  وعلي��ك 
اأ�سب���ع  م��دة  يف  تت��م  ال  ال�سحيح��ة 

وتنتهي، واإمن� حتت�ج ل�سهر اأو �سهرين 
وزن��ك  تخ���رشي  واأن  االأق��ل  عل��ى 

تدريجي��ً� حت��ى ال ت�ستعي��دي م��� 
خ�رشتي��ه �رشيع��ً�. اإن ك�ن وزنك 

الزائد يف�ق املعدالت الطبيعية 
طبيب��ك  راجع��ي  لل�سمن��ة 

م��ن  م�ن��ع  وال  املخت���ض، 
اإج��راء بع���ض الفح��س�ت 
ت�ستعين��ي  واأن  ال�س�مل��ة، 
ب�أخ�س�ئي��ي التغذية حتى 

ال ت���رشي ج�سم��ك. فطبيعة 
االأج�س���م تختل��ف م��ن �سخ���ض الآخر، 

والريجي��م الن�ف��ع لبع���ض االأ�سخ����ض ال 
يعني اأن��ه �سيعطيك نف���ض النت�ئج! عند 
تن�ول��ك الطع���م ح���ويل اأن ت�ج��دي 
االإعتدال يف اإع��داد ال�جب�ت الغذائية؛ 
عل��ى  وجب�ت��ك  تق���رشي  ال  مبعن��ى 
ق�سم��ي  واإمن���  فق��ط،  والغ��ذاء  الفط���ر 
اأكل��ك اإىل اأك��رث م��ن ف��رتة معين��ة خ��الل 
النه���ر حت��ى ال ت�سع��ري ب�جل���ع ال�سدي��د 
وتنكبي عل��ى الطع�م، بحيث تك�ن كمية 
ال�جب�ت �سغرية لكنه� متعددة،، لكن 
جتنب��ي االأكل قبل الن���م مب��رشة. 
واحر�سي على تقليل ال�سعرات 
احلراري��ة يف غذائك، والبعد 
الكرب�هي��درات  ع��ن 
ت  ي��� لن�س� ا و
ق��در  وال�سكري���ت 
حرم�ن  دون  االإمك�ن، 
نف�س��ك منه���. احر�س��ي 
���رشب  عل��ى  عزيزت��ي 
وخ��س��ة  بك��رثة،  امل���ء 
قبل تن�ول االأكل بربع �س�عة 

على االأكرث، وه��ي اإحدى الطرق التي ت�س�عدك يف زي�دة 
�سع�رك ب�ل�سبع بطريق��ة اأ�رشع. كم� اأن طع�مك ال�سحي 
ال يجب اأن يخل� من اخل�رشاوات والف�اكة اأبداً، وابتعدي 
ع��ن اأكل احلل�ي���ت وال�سكري�ت، وح���ويل اأن ت�ستبدليه� 
ب�لف�اك��ة الط�زجة. عند تن�ولك الطع�م كلي ببطء �سديد 
وام�سغ��ي الطع���م جيداً قب��ل اأن تبلعيه، فه��ذه الطريقة 
اأي�س��ً� ت�س�عدك يف تن�ول كمية طع�م اأقل وتزيد �سع�رك 
ب�ل�سب��ع. ال حترم��ي نف�سك م��ن اأي �سيء حتبين��ه، واإمن� 
�سع��ي لنف�سك حدوداً عن��د االأكل، وت�قف��ي عند �سع�رك 
ب�ل�سب��ع، وال تتبع��ي الريجي��م الق��سي الت��ي قد حتت�ي 

عل��ى �سنف واحد م��ن االأطعمة، اأو حترم��ك من اأكل 
م��� حتبينه، ف���إن هذا ي�سع��ف اإرادت��ك وترتكي 
الريجيم لت�ستعيدي م��� خ�رشتيه. اأم� اأكرث الطرق 

ال�سحرية التي تزي��د فع�لية الريجيم وال ت�سح دونه� 
الري��س��ة، حي��ث اأن التم�رين الري��سي��ة املدعم االأق�ى 
واالأك��رث فع�لي��ة يف زي���دة جن���ح وفع�لي��ة الريجي��م. 
وعندم��� تزين نف�سك على امليزان، زين نف�سك يف ال�سب�ح 
الب�كر قبل تن�ولك اأي �سيء على االإفط�ر، وقبل مم�ر�سة 
التم�ري��ن الري��سي��ة اأي�س��ً�، وكذل��ك ال ت��زين نف�سك كل 
ي���م، اأعطي نف�سك فر�سة اأف�سل لت�سعري بخ�س�رة ال�زن 

احلقيقية.

نصائح مهمة للريجيم 

أنواع األمالح واستخداماتها للجسم

طريقة عمل الباونتي كيك


