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مهنيًا: القمر يف برجك يثري حما�شتك وي�شري 
اإىل تغي��ريات حت�ش��ل يف حيات��ك املهني��ة، 
ونتائ��ج غ��ري متوقع��ة تث��ري �ش��كوكك جتاه 
بع���ض الزمالء عاطفيًا: اأج��واء ال�رشيك تولد 
نوع��ًا من القلق بينكما، ما يدفعك اإىل اتخاذ 

قرارات �رشيعة وغري مت�رشعة 
ملعاجلة الأمر

مهنيًا: ل تت�رشع يف احلكم على الزمالء اإذا مل تكن 
متاأكداً، فقد جتد نف�ش��ك يف مواجهة مع ال�ش��خ�ض 
غ��ري املعن��ي باملواجه��ة عاطفيًا: ال�ش��ر هو من 
اأبرز �شفاتك، وهذا يجعلك اأكرث تقربًا من ال�رشيك 

ومثاًل يحتذى يف املجال العاطفي

مهني��ًا: يع��اودك احلظ جم��دداً، ف��اإذا واجهت 
عرقل��ة فاإنك جت��د العالج واحللول املنا�ش��بة 

جداً اليوم
عاطفي��ًا: ت�ش��تغل جاذبيت��ك لإقن��اع ال�رشيك 
بوجه��ة نظ��رك، فتحق��ق جناح��ًا لفت��ًا طال 

انتظاره

بع���ض  م��ن  الي��وم  ه��ذا  تتخل���ض  مهني��ًا: 
امل�ش��اعب ح��ول م���رشوع خ��الق، وتنطل��ق 

جمدداً يف خطة عمل وا�شحة جداً
عاطفيًا: ل تعامل ال�رشيك بجفاء، فالتطورات 
كث��رية يف العالق��ة بينكم��ا وخ�شو�ش��ًا بعد 

الأجواء ال�شائدة حاليًا

مهنيًا: ت�شعر بالرتياح نوعًا ما وت�شتفيد من 
بع�ض الفر�ض يف حياتك املهنية، وقد حتقق 

اأمراً مذهال
عاطفي��ًا: جبه��ة العالق��ة بال�رشي��ك هادئ��ة، 
وتب��دو الأمور عادية بعد �ش��وء التفاهم الذي 

�شاد بينكما اأخرياً

مهني��ًا: يزي��ل ه��ذا الي��وم بع�ض ال�ش��عوبات 
واملعوقات من طريقك اإل انه يجعلك مزاجيًا 

جداً وقد يحملك اأعباء
عاطفي��ًا: تبح��ث عن ا�ش��تقرارك وحت��اول ان 
ت�ش��بط اليق��اع وتعالج امل�ش��اكل املرتاكمة 

وامل�شتجدة

اإذا كن��ت مت�ش��نجًا قلي��اًل، حا���رشاً  مهني��ًا: 
للمواجه��ة، م�ش��تاء م��ن بع���ض الت�رشف��ات، 

جارحًا يف كالمك، فحاذر
عاطفي��ًا: ح��اول اأن تك��ون اأك��رث التزام��ًا يف 
عالقتك بال�رشيك، ويف�ش��ل اأن ت�ش��ارحه يف 

حقيقة م�شاعرك جتاهه
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طرق للعناية باألظفار وتبييضها

العناي��ة بالظفار واليدين يف الوقت نف�ش��ه 
اأمر مهم وحموري يف جمال اأي امراأة، ولكن 
ل بد من طرق للعناية والرعاية ولي�ض ب�شكل 
ع�ش��وائي، لتك��ون النتائ��ج مبه��رة وممي��زة 
للغاية، خ�شو�ش��ا ملن يرغنب يف احل�ش��ول 

على اأظفار طويلة وبي�شاء ونقية اللون.
حتتاج الأظفار واليدان اإىل ثالثة اأ�شياء:

  اأوًل: الرتطيب، الذي يو�شلنا اإىل عالج كثري 
من م�شكالت الأظفار، ويكون من خالل نقع 
اليدي��ن يف خليط م�ش��نوع يف املنزل، وهو 
مك��ون من ملعقة كبرية من زيت اللوز احللو 
ومثلها من الع�ش��ل واخرى من ماء الورد مع 

كاأ�ض ون�شف الكاأ�ض من احلليب ال�شائل.
نق��وم بو�ش��ع الزي��ت وم��اء ال��ورد واحلليب 
يف وع��اء ن�ش��عه عل��ى الن��ار حتى ي�ش��بح 
دافئ��ا ح��وايل دقيقتني ثم ن�ش��ع اخلليط يف 
وعاء ون�ش��يف اإليه الع�ش��ل ونح��رك ب�رشعة 
لي�ش��بح متجان�شا، ثم ننقع فيه اليدين جيدا 

مل��دة 10 دقائ��ق، ونحر���ض عل��ى اأن يكون 
اخلليط دافئا، فاإذا اأ�ش��ابته الرودة ن�شخنه 
من جديد ون�شيف اإليه ملعقة ع�شل اأي�شا ثم 

نغ�شل يدينا باملاء البارد.
وبع��د ذل��ك ن��رد الظف��ر بطريقة �ش��حيحة 
بوا�ش��طة مرد كرت��وين باجتاه واح��د فقط، 
ما يعم��ل على اإزالة اخلاليا امليتة واإف�ش��اح 

املجال اأمام اخلاليا اجلديدة للظهور.
ثاني��ًا: التخل���ض م��ن اجللد املي��ت املتكون 
نق��وم  ال��ذي  املنت��ج  ع��ر  الظف��ار  ح��ول 
ب�ش��ناعته واملك��ون م��ن ملعقتني ون�ش��ف 
ملعق��ة م��ن مل��ح الطع��ام اخل�ش��ن، وث��الث 
مالع��ق م��ن ع�ش��ري العن��ب نخلطه��ا جي��دا 
ث��م ننقع اليدي��ن ملدة 5 دقائ��ق، ثم نح�رش 
فر�شاة ا�شنان ونفرك بها ال�شابع والظفار 
جي��دا ونغ�ش��لها بع��د ذل��ك بامل��اء الداف��ئ 

وجنففها جيدا.
ثالثًا: التغذية والتدليك، عر �ش��ناعة خليط 
مك��ون من ملعق��ة كبرية من الع�ش��ل ومثلها 
من الزب��دة نخلطهما ثم ن�ش��يف اإىل اخلليط 
كب�ش��ولتي فيتامين��ات ونف��رك اليدي��ن ب��ه 

جيدا، ث��م نرتدي قف��ازات مل��دة 20 دقيقة، 
وبعد نزعها نغ�ش��ل اليدين وجنففهما ب�ش��كل 
جيد، فهذا اخلليط ي�شاهم يف تبيي�ض اليدين 

والأظفار ومنحها القوة.
 الطريقة املثلى لق�ض الأظفار وبردها

اظفارن��ا  نق���ض  كي��ف  نع��رف  اأن   جمي��ل 
ل  حت��ى  ال�ش��حيحة  بالطريق��ة  ونرده��ا 
تتك���رش او ت�ش��اب ب��اأي ع��دوى يف اجلل��د، 
بالإ�ش��افة اإىل منوه��ا ب�ش��كل طبيعي، حيث 
يج��ري ق�ش��ها ب�ش��كل اأفق��ي مع ع��دم ق�ض 
اجلانبني والهتم��ام الدائم بنظافتها وعدم 
تعرية الطبقة الت��ي تربط بني الظفار وجلد 

ال�شابع فهذا قد يوؤدي اإىل التهابها.
وعند ا�شتخدامنا للمرد يتم حتريكه باجتاه 
واح��د فقط حتى ل نعر�ض الظفر للتق�ش��ف، 
م��ع النتباه اإىل عدم ق�ض الظفر عند الثنايا 
اجلانبية حتى ليتعر�ض لاللتهاب، وجتنب 
ا�ش��تخدام ال�ش��يتون لكون��ه يعر���ض الظفر 
للجف��اف وذل��ك ع��ر التقلي��ل م��ا اأمكن من 

و�شع املانكري.
كي��ف نتعامل م��ع احل��الت املختلفة للظفر 

�شواء كان ناعما ومق�رشا اأو جافا اأو لحظنا 
وجود نتوءات حمراء حول منبته؟

ومق���رشة  ناعم��ة  اظف��ار  لدين��ا  كان  اإذا 
ن�شتخدم اجليالتني والفيتامينات واملعادن 
م��ع عالج��ات مو�ش��عية ت�ش��اهم يف تعزيز 
وتقوي��ة الظف��ر ب�ش��كل جي��د، اأم��ا اإذا كانت 
اظفارنا جافة وه�ش��ة ب�شبب التعر�ض للماء 
وع��دم التجفي��ف اجليد فاإنن��ا ندهنها بزيت 

اخلروع جيدا.
ويف حال كانت هناك نتوءات حمراء ظاهرة 
ح��ول منب��ت الظفر فهذا ب��ال �ش��ك دليل على 
حت�ش���ض الب���رشة، ويكون ال�ش��بب املبا�رش هو 
ا�ش��تخدام م��واد حت��وي عل��ى الفورمالدهي��د 

ولذلك ل حل اإل بالبتعاد عنها.
وفيما يلي ن�شائح ل�شمان �شالمة الأظفار:

اأول-لب���ض قف��ازات منزلي��ة خ��الل القي��ام 
بعمي��ات التنظي��ف وخ�شو�ش��ا عندما يكون 

هناك مواد كيماوية وغ�شل لالأطباق.
ثاني��ا- لنبتعد عن ا�ش��تخدام ط��الء الظفار 
ب�ش��كل كب��ري حت��ى ل ن�ش��طر اإىل اإزالتها من 

خالل ال�شيتون.

بع�ش��ري  اله�ش��ة  الأظف��ار  نغم���ض  ثالث��ا- 
الليمون.

رابع��ا- ن�ش��ع غلي�رشي��ن ح��ول الظف��ار اإذا 
كانت مت�شققة.

اجلي��دة  التغذي��ة  عل��ى  احلر���ض  خام�ش��ا- 
وال�شحة العامة وعالج اأي �شعف يف الأظفار 
ع��ر الفيتامينات واملع��ادن واهمها احلديد، 
وتن��اول املاأك��ولت الغني��ة به��ا اإىل جان��ب 
الكبدة واللحوم وال�شبانخ والبي�ض والبطاطا 

وجميع اأنواع اخل�رشوات الطازجة.
�شاد�شا- امل�ش��ارعة لعالج الأظفار اإذا كانت 
هن��اك ع��دوى فطري��ة ويكون ذل��ك مبراجعة 
الطبي��ب فورا لأن عالج امل�ش��كلة من بدايتها 

اي�رش بكثري من تطورها.
�ش��ابعا- لنبتعد ع��ن تقليم الظف��ر اأو تنظيفه 

وهو مبلل حتى ل يتعر�ض للتق�شف.
ي�ش��من  الظف��ار  تطوي��ل  ع��دم  ثامن��ا- 
الأو�ش��اخ وبالت��ايل تعر�ش��ها  ع��دم جتم��ع 
ورعايته��ا  بالأظف��ار  العناي��ة  للم�ش��اكل.ن 
ينعك�ض جمال على �ش��كل اليدين ونظافتهما 

ون�شارتهما.

بغداد – هيفاء القره غولي

اكلة اليوم.. عمل اللبنة
 املقادير

 لرتان من احلليب كامل الد�شم 50 غرام من اللنب كامل 
الد�شم ملعقة كبرية من ملح الطعام

 طريقة التح�ش��ري: �شخني احلليب حتى يغلي ثم ارفعيه 

عن النار قومي باإ�ش��افة ما تبقى م��ن احلليب، وكميًة 
من لنب الزبادي. قومي بتغطية احلليب مبن�ش��فة ثقيلة، 
ث��م اتركي��ه يف مكاٍن ب��ارد نوعًا ما مل��دة ترتاوح بني 
8-7 �ش��اعات. ارفع��ي ع��ن احلليب املن�ش��فة، وقومي 

بو�ش��عه يف الثالج��ة ملدة يوٍم كام��ل. اخرجي احلليب 
م��ن الثالجة ور�ش��يه بكمي��ة قليلة من امللح، و�ش��عيه 
داخ��ل قما�ض اجلنب، ثم علقيه ملدة ن�ش��ف يوم تقريبًا 

�شعيه يف اأوعية حلني ا�شتخدامه .

تعتر الف�شة من اأجمل املعادن على 
�ش��طح الأر���ض، و تدخ��ل الف�ش��ة 

يف كث��ري م��ن املج��الت مث��ل 
املجوهرات و الإك�ش�ش��وارات 

اأو  البيتي��ة  و  ال�شخ�ش��ية 
لك��ن  و  املنزلي��ة، 

نف���ض  يف 
ق��ت  لو ا

تعت��ر 

لف�شة  ا

معدن ه�ض و �ش��هل الك�رش 
لون��ه  لتغ��ري  عر�ش��ة  و 
اأو  بالبق��ع  اإت�ش��اخه  و 
ال�ش��واد، ل��ذا نحت��اج اإىل 
تنظيف الف�شة و تلميعها 
م��ن وق��ت لآخ��ر لتبق��ى 
جميل��ة و جديدة. كيف 
نق��وم بتلميع الف�ش��ة، 
���رشوري  كالآت��ي: 
ال�رشر  معرفة  جداً 
ي  ل��ذ ا
ث��ه  حتد

بع���ض 
د  ا مل��و ا
والأطعمة 
القطع  على 
مثل  الف�ش��ية، 
البي���ض و اخلل و 
املايونيز  و  الب�شل 
الطع��ام، يف  مل��ح  و 
ح��ال تعر���ض الف�ش��ة 
لهذه املواد يجب غ�شلها 
فوراً باملاء الدافئ ب�ش��كل 

جيد.
القط��ع  الأوىل:  املرحل��ة 
امل�ش��نوعة م��ن الف�ش��ة والت��ي 
ت�ش��تخدم با�ش��تمرار قلي��ل ما تظهر 
عليه��ا البقع و ال�ش��واد، و ميكن غ�ش��لها 
مب��اء داف��ىء و ميك��ن اإ�ش��تخدام املنظفات 

الت��ي ل حتت��وي عل��ى م��ادة الفو�ش��فات، م��ع مراع��اة 
غ�شلها برفق ومنف�شل مبعنى غ�شل كل قطعة على حدة 
للمحافظ��ة عليها من اخلد�ض، و من ال�رشوري الإنتباه 
اإىل ع��دم لب�ض القفازات املطاطي��ة اأثناء تنظيف القطع 

الف�شة لأن املطاط ي�شبب التلف للف�شة.
املرحلة الثانية: والآن مرحلة تلميع الف�ش��ة با�شتخدام 
قطع��ة قما���ض، حي��ث بعد غ�ش��ل القط��ع الف�ش��ية نقوم 
بتجفيفه��ا مبا�رشة با�ش��تخدام قطعة قما���ض ناعمة اأو 
قطعة قطنية اإذ نقوم بفرك الف�شة بلطف و حذر. يف حال 
كان الإت�ش��اخ لقطع الف�شة متقدم نحتاج اإىل ا�شتخدام 
حمل��ول خا�ض بتنظيف الف�ش��ة، كالآتي: نح�رش قطعة 
قما�ض ناعمة و نبللها مبحلول تنظيف الف�ش��ة و نفرك 
بلطف و ب�ش��كل م�شتقيم ذهابًا و اإيابًا. بعد ذلك ن�شطف 
قطعة الف�ش��ة مب��اء احلنفية ) ماء ج��اري(. ثم جتفيف 
قطعة الف�شة با�ش��تخدام قطعة قما�ض ناعمة. ا�شتخدام 
معجون الأ�ش��نان، و�ش��ع معجون الأ�ش��نان على قطعة 
الف�ش��ة املت�ش��خة بع��د ترطيبه��ا بالقليل م��ن املاء ثم 
فركها بلطف ب�ش��كل م�شتقيم و بعد ذلك ن�شطفها باملاء 
ال�شاخن قلياًل. ا�شتخدام امللح، نح�رش وعاء و ن�شع فيه 
ماء و ن�ش��خن املاء ثم ن�ش��يف كمية كبرية من امللح و 
نحرك حتى يذوب و بعد ذلك ندخل قطع الف�ش��ة ب�شكل 
منف�ش��ل مبعن��ى كل قطع��ة عل��ى حده و نرتكها ب�ش��ع 
دقائق، ثم نخرجها و ن�شطفها باملاء الدافىء و جنففها 
با�ش��تخدام قطع��ة قما�ض ناعمة. ا�ش��تخدام بيكربونات 

م��ن  ال�ش��وديوم  بيكربون��ات  تعت��ر  ال�ش��وديوم 
امل��واد املفتتة للمجوهرات الف�ش��ية، و لكن يف 
حال اإت�ش��اخ الف�ش��ة ب�ش��كل كبري نلجاأ اإىل هذه 

امل��ادة بعمل معجونة باإ�ش��افة القليل من املاء اإىل 
البيكربونات و فرك الف�شة بلطف.

مهنيًا: اأطل��ق خميلتك وفكر فيما تريده فعاًل، 
حتلم وتعر عن رغباتك ومت�ش��ي يف �ش��بيلك 

موؤمنًا بقدرتك على التنفيذ
عاطفيًا: ت�ش��حيات باجلملة يقدمها ال�رشيك، 
فيم��ا تظهر عندك بع���ض الأنانية وهذا يهدد 

عالقتكما

مهني��ًا: تعال��ج م�ش��ائل كثرية وتب��دو متفائاًل 
وتتو�ش��ل اإىل ح�شم واإجنازات وحلول، مدفوعًا 
بحيوية مرتفع��ة واإرادة قوية وحد�ض �ش��ائب 
عاطفيًا: غيوم ب�ش��يطة وغري موؤثرة يف العالقة 
التفك��ري  اىل  �ش��تدفعك  لكنه��ا  ال�رشي��ك،  م��ع 

بايجابية اأكر يف امل�شتقبل

تثق��ل  اخلارجي��ة  الأح��داث  تع��د  مهني��ًا: مل 
كاهل��ك، تت���رشف ب��روح الق��ادر واملنت�رش 

وتبا�رش ما هو اأ�شا�شي
عاطفي��ًا: �ش��ارح احلبيب مب�ش��اعرك جتاهه، 
فهو بحاجة اإليك ويدرك ما متر به من ظروف 

�شعبة

مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك اإىل دائرة ال�ش��وء 
جمدداً، وخ�شو�شا اأنك واجهت �شابقًا تراجعًا 

لفتًا يف عملك
عاطفيًا: يبت�ش��م احلب ويلتقيك يف اأي مكان، 

فياأخذك اإىل عامل جديد ويهزك من الداخل

مهنيًا: حتول ظروف خارجة عن اإرادتك دون 
لق��اء بع���ض الأ�ش��خا�ض اأو اجلماع��ات التي 

ت�شعى اإليها، لكن ل تياأ�ض
عاطفي��ًا: حاول اأن تبتعد ع��ن اجلدال العقيم، 
لأنه �شيوؤثر �شلبًا يف نوعية عالقتك، وهذا لن 

يكون يف م�شلحتك

حتت��اج الب�رشة دائما اإىل الرتطيب، 
�شواء من خالل �رشب كميات وافرة 
م��ن املياه �ش��يفا و�ش��تاء، اأو عر 
�ش��ناعة بع���ض القنع��ة املفي��دة 
والنافع��ة التي يتم احل�ش��ول على 

مكوناتها من املنزل.
وم��ن اف�ش��ل القنعة امل�ش��تخدمة يف 
هذا الرتطيب قناع اجلزر، الذي ي�ش��هم 
كذل��ك يف التبيي�ض، حي��ث نقوم بع�رش 
3 حبات جزر، ون�ش��يف اإليها ملعقتني 
من زيت الزيتون وق�شدة احلليب والطحني 

وبيا�ض بي�ش��ة مع القليل من ع�ش��ري الطماط��م، منزجها معا 
ب�شكل جيد ثم ن�شعها على الوجه ملدة 10 دقائق ونزيلها بعد 

ذلك باملاء الفاتر.
ولدين��ا اأي�ش��ا قن��اع اخلمرية والع�ش��ل من خالل خل��ط ملعقة 
ع�ش��ل مع مثلها من اخلم��رية، ونطبقها عل��ى الوجه ملدة ربع 

�شاعة وبعد ذلك نغ�شل الوجه جيدا باملاء الفاتر.
وم��ن القنعة اي�ش��ا قن��اع زيت الزيت��ون، وتتم �ش��ناعته من 
خ��الل خل��ط ملعقتني م��ن احلليب وزي��ت الزيتون م��ع ملعقة 
طحني وزلل بي�شة، ن�شع اخلليط على الوجه ملدة ربع �شاعة 
ثم نزيل��ه جيدا باملاء الدافئ ونحر�ض عل��ى األ تبقى اأي اآثار 

للقناع.

ثالثة أقنعة منزلية لترطيب البشرة

الية تلميع اإلكسسوارات الفضية 


