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مهنيًا: حاول �أن تكون �صاحب �أخالق عالية 
م��ع �لزم��الء، وال تنفذ �أعمااًل غري م�ص��مونة 

�لنتائج
عاطفي��ا: و�ص��ع عاطف��ي ممي��ز ون��ادر يف 
حياتك، ت�ص��يطر على �نفعاالتك وتبدو و�ثقًا 

بنف�صك

مهني��ًا: �لقمر �جلديد يف ب��رج �لقو�س يجعلك 
تتاأك��د م��ن بع�س �الأم��ور وتطرح ت�ص��اوؤالت 

وتذهب للتحقق من بع�س �ملعطيات
عاطفي��ًا: ال تقدم �لن�ص��ائح �إىل �ل�رشيك �إذ� مل 
يك��ن هادئ��ًا، فهذ� �ص��يزيده غ��رور�ً مع مرور 

�لوقت

مهنيًا: تاأتيك �لن�صائح من بع�س �الأ�صخا�س 
�لنا�ص��جني، فا�ص��غ �إليها وتعلم من جتارب 

�الأكرب منك �صنًا وال ت�صتهرت مبا يقولونه لك
م��ع  �لعاطفي��ة  �الأو�ص��اع  تبح��ث  عاطفي��ًا: 
�ل�رشيك، لكن عليك �أن تكون و��ص��حًا ودقيقًا 

الإقناعه بوجهة نظرك

مهنيًا: ي�ص��كل �ملثلث بني جوبيتري و�صاتورن 
طالع��ًا جيد�ً مع �لقمر �جلدي��د يف �لقو�س، ما 
قد يعني ربحًا ماديًا �أو عماًل فريد�ً تخرج به

عاطفي��ًا: �لتع��اون �جل��دي م��ع �ل�رشيك يعزز 
�أك��ر  �ل�ص��ورة  فت�ص��بح  بينكم��ا،  �لعالق��ة 

و�صوحًا من �ل�صابق

مهني��ًا: �لقم��ر �جلدي��د يف برج��ك ي�ص��ري �إىل مرحلة 
جدي��دة تعي�ص��ها، �أو �إىل دورة فلكي��ة ممي��زة تع��دك 
بالنج��اح، وتتع��زز قدر�ت��ك �لفكرية وتهت��م ببع�س 
�لدر��صات عاطفيًا: �لتو��صل �لد�ئم مع �ل�رشيك يوفر 
عليكم��ا �لكث��ري م��ن �لعر�قي��ل، وي�ص��اهم يف تثبيت 

�لعالقة بينكما على �أ�ص�س متينة جد�ً

مهني��ًا: �لقمر �جلديد يف ب��رج �لقو�س يدعوك 
�إىل �لتحفظ �إز�ء مبادرة يدفعك �إليها بع�صهم، 
وت�ص��عر باالرتياح �إىل بع�س �جلماعات �لتي 

تنتمي �إليها
عاطفي��ًا: يطلب �ل�رشي��ك �إي�ص��احات حمددة 
حول بع�س �الأمور، وهذ� من حقه 

حتى يدرك ما تخطط له

مهني��ًا: �إذ� كنت تو�جه م�ص��كالت و�أزمات يف 
جمال��ك �ملهني، فاإن ذلك يفر�س عليك مزيد�ً 

من �حلذر للتخل�س منها
عاطفيًا: ي�ص��عك �ل�رشيك �أمام �رشوط �صعبة، 
�لتخل��ي عن��ك  بع��د رغبت��ه يف  وخ�صو�ص��ًا 

و�لرحيل
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كيف تستخدمين ماء الورد للبشرة وماهي فوائده؟
�أمان��ًا. م��ن �ملكون��ات  و�أق��ل تكلف��ة و�أقله��ا 
�لطبيعي��ة �لتي يجب �أن ال يخلو بيت منها و�أن 
ن�ص��تخدمها يف عنايتنا بب�رشتنا "ماء �لورد"، 
فم��ا هو هذ� �مل��اء؟ وم��ا هي فو�ئ��ده؟ وكيف 
ميكنن��ا ��ص��تخد�مه يف عنايتن��ا بب�رشتن��ا؟ �إن 
م��اء �لورد هو يف �الأ�ص��ا�س م�ص��نوع من زيت 
�لورد، حيث يتم تقطري بتالت �لورود �لطازجة 
و�إ�صتخر�ج �لزيت منها، وهذ� ما يجعله مكلفًا. 
ملاء �ل��ورد فو�ئد كثرية ومتع��ددة يف �لعناية 

بالب�رشة و�جل�صم. 
ي�صتخدم ماء �لورد يف �صنع خمتلف �لكرميات 
و�ملا�صكات وم�ص��تح�رش�ت �لتجميل �لطبيعية 
و�لتي ت�ص��تخدم يف �لعناية بالب�رشة، حيث �أن 

ماء �لورد ميتلك خ�ص��ائ�س خا�ص��ة م�ص��ادة 
لالإلتهابات ومهدئة للب�رشة �جلافة. 

فاإن و�ص��ع خلي��ط ماء �لورد م��ع �ملاء �ملقطر 
�الأركان  وزي��ت  �لب���رشة،  لتنعي��م  ي�ص��تخدم 
�أو زي��ت ج��وز �لهن��د مع م��اء �لورد ي�ص��تخدم 
كمادة طبيعية الإز�لة �ملكياج وم�ص��تح�رش�ت 
�لتجميل، �أما خلي��ط �لفانيال وزيت �للوز وماء 
�ل��ورد فه��و مرهم ي�ص��تخدم للعناي��ة بالب�رشة 
ويعطيها ر�ئح��ة زكية، كما وميكنك �إ�ص��افته 
�إىل مغط���س حمام��ك مم��ا �ص��يزيد م��ن نعومة 
ب�رشت��ك وجماله��ا. �أم��ا لتقلي��ل �لتجاعيد يف 
�لوج��ه وتقليل عالم��ات �ل�ص��يخوخة فيمكننا 
��ص��تخد�م ماء �لورد، كما وي�صتخدم ماء �لورد 
يف ترطيب �جلل��د و�إز�لة �الأو�ص��اخ �لعالقة يف 

�جللد و�مل�صامات و�لزيوت. 

وميك��ن ��ص��تخد�م م��اء �ل��ورد يف ع��الج حب 
�ل�ص��باب، حيث له��ا فعالية خا�ص��ة يف تقليل 
بتدلي��ك  وذل��ك  و�حم��ر�ره،  �جلل��د  �لتهاب��ات 
�لوج��ه بخلي��ط م��اء �ل��ورد وع�ص��ري �لليم��ون 
وزيت خ�ص��ب �ل�صندل، كما �أن خليط ماء �لورد 
و�لن�صاأ ي�صاعد يف �لتقليل من ح�صا�صية �لب�رشة 
و�حمر�ر �جللد. كما وميكن ��صتخد�م ماء �لورد 
يف تقليل �نتفاخ��ات �لعيون وتورمهما، وذلك 
بتربيد ماء �لورد وو�ص��عه عل��ى قطنة ثم غلق 

�لعيون بهما لفرتة. 
�أم��ا �لب�رشة �جلافة فاإن ماء �لورد �حلل �الأمثل 
و�الأف�ص��ل لرتطيبه��ا، حيث �أن��ه يرطب �لب�رشة 
�لت�ص��قق. و�لطريق��ة �ملثالي��ة  ويحميه��ا م��ن 
الإ�صتخد�م ماء �لورد يكون بغ�صل �لوجه به، ثم 
بعد جتفيفه و�ص��ع �لقليل منه على �لوجه قبل 

و�صع و�قي �ل�صم�س، وي�صتخدم �أي�صًا مع �ل�صكر 
�لناعم كقناع للب�رشة للتخ�س من �أية عالمات 
�حم��ر�ر �أو ح�صا�ص��ية. وحت��ى تتخل�ص��ي م��ن 
�لكل��ف قومي مبزج ماء �لورد م��ع خل �لتفاح 
وتدلي��ك �ملنطقة باخلليط. �أم��ا لتفتيح �لب�رشة 
فما عليك �ص��وى خلط ملعقة �صعرية من �حلنة 
مع ملعقة من �لكركم �ملطحون وعجنهما مباء 
�ل��ورد، ث��م يو�ص��ع �خلليط عل��ى �لوجه ويرتك 

�ملزيج لدقائق ثم يغ�صل. 
ولزي��ادة ن�ص��ارة ب�رشتك ما عليك �ص��وى ب�رش 
خيار و�إ�ص��افة ماء �لورد �إليه وو�ص��ع �خلليط 
عل��ى �لب�رشة. ويف حالة يوجد بقع غريبة على 
ب�رشت��ك قومي بخلط ماء �ل��ورد مع زيت �للوز 
وم��اء مقط��ر و��ص��تخد�م �خللي��ط يومي��ًا حتى 

تخف �لبقع وتزول نهائيًا.

بغداد – هيفاء القره غولي

تلجاأ �لكثري�ت منا �إىل 
�لعناية بب�شرتهن من 

خالل ��شتخد�م بع�ض 
�ملكونات �لطبيعية 
�ملنزلية، وقد تكون 

�خللطات �لطبيعية من 
�أكرث �لطرق فعالية يف 

�لعناية بالب�شرة 

 مكون��ات �لعجينة: �أربعة �أكو�ب م��ن �لدقيق. ملعقتان 
كبريتان من �ل�ص��كر. ملعقة كبرية م��ن �خلمرية. ملعقة 
�صغرية من �مللح. ن�صف كوب من زيت �لزيتون. كوبان 

من �ملاء �لد�فئ. بي�صة.
 �حل�ص��وة: كوبان من �ل�ص��بانخ )بعد غ�ص��لها وتقطيعها 
وت�ص��فيتها من �ملاء(. ن�صف كوب من �لب�صل �ملفروم. 
رب��ع كوب من ع�ص��ري �لليمون �لط��ازج. ربع كوب زيت 

زيتون بلدي. ملعقة كبرية من �ل�ُصماق. كمية من �مللح.
 طريق��ة �لتح�ص��ري: �خلط��ي مكونات �حل�ص��وة كلها مع 
بع�ص��ها، و�تركيها ملدة ن�ص��ف �ص��اعة ثم �ص��فيها من 
مائه��ا. �أ�ص��يفي كل �ملحتوي��ات �جلاف��ة عل��ى �لدقيق 
�ملنخ��ول، ثم �أ�ص��يفي زيت �لزيتون و�مل��اء و�عجنيهم 
حت��ى ُتك��وين عجين��ًة متما�ص��كًة وطري��ة ب���رشط عدم 
�إ�ص��افة �مل��اء دفعًة و�ح��دة، ولكن تدريجيا ح�ص��ب ما 

يحتاج��ه �لعج��ني. �تركي �لعجينة لتتخم��ر مدة ال تقل 
ع��ن �ص��اعة. �ف��ردي �لعجين��ة ب�ص��مك رقي��ق، وقطعيها 
�إىل دو�ئ��ر، و�ح�ص��يها بح�ص��وة �ل�ص��بانخ �ملجه��زة بعد 
ت�ص��فيتها، ثم �قفليها على �ص��كل مثلث و�دهني �لوجه 
بالبي���س �ملخف��وق و�أدخليه��ا �إىل �لف��رن عل��ى درجة 
180م، م��دة ث��الث ع�رشة دقيقة حتى ت�ص��بح ذهبية 

�للون.

�الأظاف��ر ه��ي �أك��ر �أج��ز�ء �جل�ص��م تاأث��ر�ً بتغ��ري 
�لف�ص��ول، كم��ا �أن �أظاف��رك لها ق��درة كبرية على 
�إظهار مالمح �صخ�ص��يتك لالآخر. �الأظافر �ل�صفر�ء 
�جلاف��ة ت��دل عل��ى �إهمالك لنف�ص��ك، �أم��ا �الأظافر 
�لبي�صاء �لنظيفة �ملتنا�ص��قة فتدل على �هتمامك 
بنف�ص��ك و�صخ�ص��يتك �لقوي��ة، فاأظاف��رك عن��و�ن 
جمال��ك، فاعتن��ي بها با�ص��تمر�ر، خ�صو�ص��ًا مع 

قدوم ف�صل �ل�صتاء.
يف  �أظاف��رك  بنق��ع  قوم��ي  �الأظاف��ر:  نق��ع   1-
وع��اء مليء بامل��اء �لد�فئ مع �لقليل من ع�ص��ري 
�لليم��ون مل��دة خم�س دقائق، ثم ��ص��طفي �أظافرك 
بامل��اء �لد�فئ جيد�ً للتخل�س من ع�ص��ري �لليمون 

حتى ال جتف.
-2�لتق�ص��ري: قومي بتق�ص��ري �أظافرك با�ص��تخد�م 
فر�ص��اة �أ�ص��نان م��ع كمي��ة �ص��غرية م��ن معجون 
�الأ�ص��نان، و�فرك��ي بها �أظافرك بح��ركات د�ئرية 
ملدة دقيقة؛ فهذ� �لتدليك �صيخل�ص��ك من �الأو�صاخ 

�ملرت�كم��ة 
عل��ى 

�أظافرك، قبل �أن ت�ص��طفي �أظاف��رك باملاء �لد�فئ. 
ميكن��ك تك��ر�ر ه��ذه �لطريقة م��رة �أ�ص��بوعيًا على 

�الأقل للح�صول على �أظافر نظيفة.
-3ما�ص��ك �الأظاف��ر: قومي باإح�ص��ار ملعقة من 
بريوك�ص��يد �لهيدروج��ني م��ع ن�ص��ف ملعق��ة من 
�ص��ود� �خلب��ز، و�مزج��ي �ملكون��ات مع��ًا حت��ى 
حت�ص��لي عل��ى عجين��ة متما�ص��كة. �ص��عيها على 
�أظاف��رك مل��دة خم���س دقائق، ث��م ��ص��طفي يديك 

باملاء �لفاتر.
-4ترطي��ب �الأظاف��ر: قومي بو�ص��ع �لفازلني �أو 
زي��ت �لزيت��ون عل��ى �أظاف��رك يومي��ًا قب��ل �لنوم 

للحفاظ على �أظافرك رطبة وقوية.
-5�تب��اع نظ��ام غذ�ئي �ص��حي: �حر�ص��ي على 
تن��اول �الأطعم��ة �لتي تق��وي �الأظافر كال�ص��بانخ 
�لغني��ة  �الأطعم��ة  كذل��ك  و�لطماط��م،  و�لبي���س 
بالكال�ص��يوم كاجلنب ومنتجات �الألبان باأكملها، 
وال تن�صي �رشب �ملاء با�صتمر�ر لرتطيب �أظافرك.

مهني��ًا: �لقم��ر �جلديد يف ب��رج �لقو�س يدفعك 
�إىل �ملغام��رة، ويتحدث عن غر�ميات و�أجو�ء 

عذبة وترتك �نطباعًا جيد�ً لدى �ملحيط
عاطفي��ًا: علي��ك �أن تبذل جهد�ً �أكرب لتح�ص��ني 
عالقت��ك بال�رشي��ك، وذل��ك ي�ص��اعد يف توفري 

�أجو�ء �أف�صل بينكما

مهني��ًا: �إذ� كنت تو�جه م�ص��كالت و�أزمات يف 
جمال��ك �ملهني، فاإن ذلك يفر�س عليك مزيد�ً 

من �حلذر للتخل�س منها
عاطفيًا: ي�ص��عك �ل�رشيك �أمام �رشوط �صعبة، 
�لتخل��ي عن��ك  بع��د رغبت��ه يف  وخ�صو�ص��ًا 

و�لرحيل

مهني��ًا: تك��ون يف �ملوق��ع �الأق��وى لك��ن ال 
ت�ص��تغل ه��ذ� �الأم��ر، ال ت�ص��تطيع �أن حت�ص��ل 
على كل �ص��يء عاطفيًا: من �ملمكن �أن تتلقى 
عر�ص��ًا لل��زو�ج �أو �أن تعقد خطب��ة، �أو يوؤدي 
�لفري��ق �الآخ��ر �أو �ل�رشيك �أو �ل��زوج دور�ً يف 

�أحد�ث هذ� �ليوم

مهنيًا: متيل �إىل ت�رشي��ع �الأمور و�لعفوية يف 
�خلي��ار حينًا، ث��م تعي�س تردد�ً قات��اًل �أحيانًا 
�أخ��رى، �ملعنويات عالية ه��ذ� �ليوم عاطفيًا: 
ت�ص��عر باحليوي��ة ومتار���س جاذبي��ة كب��رية 
على �جلن���س �الآخر وتاأ�رش �لقلوب وتطل على 

تغري�ت وبع�س �ملحظور�ت

مهنيًا: �حلذر و�الحتياط و�جبان، وخ�صو�ص��ًا �أن 
�الأي��ام �ملقبل��ة ق��د تكون قا�ص��ية وغري حم�ص��وبة 

�لنتائج وحتمل مفاجاآت غري �صارة
عاطفي��ًا: مو�ص��وعات مثرية للجدل تناق�ص��ها مع 
�ل�رشي��ك، وه��ي تك��ون يف معظمه��ا مادة د�ص��مة 

لتزكية �خلالف �ملتفاقم بينكما

متيزت جمموعة من عرو�س �الأزياء �لعاملية بتقدميها 
ت�صكيلة ر�قية ومميزة وغاية يف �جلاذبية 

و�لغر�ب��ة نوعا م��ن �حلقائ��ب �لتي 
ج��اءت بت�ص��اميم عل��ى �ص��كل 

خام��ة  تك��ون  حت��ى  عل��ب 
�ملو�صة �ل�صتوية �جلديدة 

�لت��ي تقتح��م و�جه��ات 
�لعاملي��ة  �ملح��الت 
بعر���س  �خلا�ص��ة 
و�لقط��ع  �حلقائ��ب 
و�لر�قي��ة،  �ملمي��زة 
�إىل  باالإ�ص��افة  ه��ذ� 
�أنها متيزت بت�صاميم 

جم��رد  م��ن  حولته��ا 
عادي��ة  حقيب��ة  قطع��ة 

�إىل مل�ص��ة ت�ص��في �لتغيري 
و�الأناقة �ملثالي��ة على كافة 

�لن�ص��اء، خا�ص��ة �أولئك �لر�غبات 
يف �لظه��ور باأناق��ة جذ�ب��ة وناعم��ة 

وغاية يف �لرقي و�لتميز. 
وج��اءت ه��ذه �حلقائ��ب �لر�قي��ة 
يف  ممي��زة  و�ل�ص��احرة 
�لرب�ق��ة  مل�ص��تها 
لتحاك��ي  و�جلذ�ب��ة 
�ملو�صة �لع�رشية 
�أنه��ا  خا�ص��ة 
يف  خمتلف��ة 
ل  �ص��كا الأ �
يف  وتنوع��ت 
ت  لق�ص��ا �
ت  ز ب��ر و
ميم  بت�ص��ا
ممي��زة  ج��د� 
حلق��ب  تع��ود 
زمني��ة قدمية جد�، 
جتديده��ا  مت  �أن��ه  �إال 
ومنحها نوع��ا من �لرقي 
و�جلاذبي��ة �لت��ي ترغ��ب فيها 

�ملر�أة لتتاأل��ق وتتميز بربيقها وخاماته��ا �لناعمة، �إذ 
�أنها جاءت على �صكل علب خمتلفة �الأحجام و�الأ�صكال 

و�الأن��و�ع لتفت��ح �ملجال �أم��ام �لن�ص��اء الختيار ما 
و�أناقته��ن  ذوقه��ن  م��ع  ويتما�ص��ى  ينا�ص��بهن 
�ملثالية و�لر�قية و�ملميزة �لتي ت�صعى �إليها كل 

�مر�أة حتى تكون يف �إطاللتها �لتي ت�صعى �إليها يف 
كل �الأوقات ويف كل �ملنا�صبات.

كم��ا �أن هذه �حلقائب �لتي جاءت يف ت�ص��اميمها على 
�ص��كل علب ناعمة ومميزة بق�صاتها وخاماتها �لفريدة 
من نوعها، متيزت �أي�ص��ا بتنوع �خلامات و�الإ�صافات 
�لت��ي مت �عتماده��ا عليه��ا و�لتي متيزت ب��ني �لتطريز 
�خلفيف و�خلطوط و�الأ�ص��كال �ملتنوع��ة و�ملميزة �لتي 
تخط��ف �الأنظ��ار وتعرب ع��ن �لتاأل��ق و�لتمي��ز و�لرقي، 
ف�ص��ال عن كون �لقطع متيزت �أي�ص��ا بلم�ص��ة �لزخارف 
�خلفيفة وخامة من �الإ�ص��افات �ملعدنية �لتي �أعطتها 
�لتميز و�لتنوع �لذي ترغب فيه كل �مر�أة، دون ن�ص��يان 
و�ل�ص��ارخ  �لد�ك��ن  ب��ني  �الأل��و�ن �ملختلف��ة  جاذبي��ة 
وجمالية �الأل��و�ن �ملتنوعة �لتي مت �مل��زج فيما بينها 

لتحقيق �لرقي و�جلاذبية.

تقنيات العناية باألظافر مع بداية الفصل الجديد

طريقة صنع فطائر السبانخ

  تألقي في إطالالتك الشتوية مع حقيبة العلبة الخاصة 


